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LEMMIKLOOM

Ülevaade kasside ja koerte kasvajalistest ja
proliferatiivsetest muutustest suuõõnes
Kai Laars
OÜ Maxi Lemmikloomakliinik
Suus esineb nii kasvajalisi kui ka mittekasvajalisi moodustisi, näiteks igeme hüperplaasiaid
või põletikulisi protsesse, kuid sageli on looma
kliinilisel läbivaatusel võimatu neid üksteisest
eristada. Seda raskendab ka olukord, et kasvajad võivad esineda nii suure moodustisena kui
ka mitteparaneva haavandunud kahjustusena.
Suuõõne kasvajad moodustavad ligikaudu 6%
koertel ja kassidel esinevatest kasvajatest, kuid
kahjuks on need sageli halvaloomulised, seda
eriti kasside puhul – 89% kasside suuõõne kasvajatest on halvaloomulised. Halvemaks teeb
prognoosi ka olukord, et enamasti märkab
omanik suus olevat moodustist alles siis, kui
see on juba väga suur. Sageli tullaksegi loomaarsti vastuvõtule pärast moodustise avastamist, kuid kaebusteks võivad olla ka loomal
esinev ilavool, söömisraskused, näo turse, kaalukadu, halitoos või veritsus suust. Patsiendi
läbivaatuse käigus võib liikuv hammas tekitada
kahtluse kasvajalisest probleemist, seda eriti
kasside puhul. Suus kaudaalselt asuvad kasvajad võivad tekitada ka köha ja neelamisraskusi.
Paraneoplastilist sündroomi kohtab praktikas
väga harva, kuid suukasvajate korral on esinenud hüperkaltseemiat ja hüperglükeemiat.

Riskifaktorid

Koertel on täheldatud teatud kasvajate puhul
nii tõulist kui soolist eelsoodumust. Näiteks
isastel koertel on halvaloomulise kasvaja tekke
tõenäosus 2,4 korda suurem. Kassidel on lamerakulise kasvaja risk tunduvalt suurem, kui nad
söövad konserve, neil kasutatakse kirburihma
või elab kass koos suitsetajast omanikuga.

Kasvaja hindamine

ja FNA ei ole tavaliselt informatiivsed kasvajatega kaasnevate ja interpreteerimist segavate
nekroosi ja põletiku tõttu.

Mitte-odontogeensed kasvajad
Lamerakuline kartsinoom

Lamerakuline kartsinoom tabandab eelkõige
tonsille ja iget, kuid seda võib leida ka mokkadel, suu limaskestal ja suulaes. Väljanägemiselt
on lamerakuline kartsinoom sageli punane,
õrna pinnaga ja veresoonterikas. Lamerakulise
kartsinoomi puhul võib esineda metastaase
lümfisõlmedesse või kaugematesse kudedesse
(kopsu) ning luukoe lüüsumist.
Koera lamerakulise kasvaja prognoos on
hea, seda eriti rostraalse asetuse korral. Kõige
olulisem on lokaalne kontroll, kuigi metastaase regionaalsetesse lümfisõlmedesse on
kuni 10% haigestunud koertel ja kopsudesse
3–36% patsientidel. Kuid keele baasi ja tonsillide lamerakuline kartsinoom on väga kergelt
metastaseeruv (metastaasid lümfisõlmedesse
esinevad üle 90% juhtudel) ja samuti on haiguse taastekke tõenäosus suur. Sage metastaaside tekkimise põhjus on tonsillide hea ühendus
lümfisoontega. Kasvaja kirurgiline eemaldamine on kõige tavalisem ravimeetod. Mandibulektoomia korral on kasvaja taastekke tõenäosus 10% ja patsiendi keskmine elulemus 19–26
kuud, maksillektoomia korral on haiguse taasteke 29% ja keskmine elulemus 10–19 kuud.
Kiiritusravi korral on kasvaja taasteke üle 30%,
seejuures parema prognoosi annab kemoteraapia ja kiirituse kombinatsiooniravi. Kemoteraapia on näidustatud metastaaside korral
või kui omanik keeldub kirurgilisest ravist ja
kiiritusest, kuid kuna metastaase esineb harva,
on raske hinnata kemoteraapia efektiivsust
metastaaside vältimisel. Lisaks on kutsikatel
diagnoositud papillaarset lamerakulist kartsinoomi, mis on lokaalselt väga agressiivne,
kuid allub hästi kirurgilisele ravile ja kiiritusele.
Lamerakuline kartsinoom on kassidel kõige
sagedasem suuõõne kasvaja (umbes 70%
kõigist suukasvajatest), rohkem esineb seda
FIV positiivsetel kassidel. Prognoos on kahjuks
halb. Kõige keerulisem on algse kasvaja kont-

Kui patsient lubab, siis tuleks hinnata koheselt
moodustise (foto 1) suurust, kuju, pinda, lokalisatsiooni, kasvaja kinnitumist luule ning hammaste ebanormaalset liikuvust. Samuti tuleks
hinnata regionaalseid lümfisõlmi. Biopsia
võtmisel võiks ideaalis abiks olla eelnev kompuutertomograafiline uuring (CT) või magnetresonantsuuring (MRI), kuid nende võimaluste
puudumisel tuleks teha röntgenülesvõte. See
aitab välja selgitada kasvaja ulatust ning määratleda biopsia teostamiseks kõige sobivamat
kohta. Röntgenuuringu puhul tuleb arvestada, et muutused
on näha alles siis, kui
ligikaudu 40% luust
on kadunud. Kui on
halvaloomulise kasvaja kahtlus, siis on
näidustatud ka rinnaõõne röntgenülesvõtte tegemine võimalike
siirete avastamiseks.
Suuõõne kasvajatest
on parem võtta suuremahuline biopsia,
sest puutepreparaadid Foto 1. Sarkoom 1,5-aastasel koeral (foto: Kai Laars)
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roll ning enamasti ei saa seda eemaldada piisavalt laias ulatuses. Patsiendi keskmine elulemus
jääb vaid kolme kuu juurde, kuid alalõuas asuva
lamerakulise kartsinoomi puhul on prognoos
parem kui kombineerida mandibulektoomia ja
kiiritusravi, mille puhul on looma prognoositav
elulemus kuni 14 kuud. Arvestama peab aga
seda, et postoperatiivselt võib olla vajalik söötmissondi paigaldamine isegi kuni neljaks kuuks.
Kiiritus üksi ei oma ravi seisukohalt piisavalt
head efekti, sama käib ka kemoteraapia kohta.

Maliigne melanoom

Maliigne melanoom (foto 2) on üks kõige
sagedasem (30–40%) halvaloomuline suuõõne
kasvaja koertel. Isastel esineb seda 3–6 korda
sagedamini kui emastel. Tõuline eelsoodumus
on kokkerspanjelil, sharpeil, chow-chow’l. Rohkem esineb seda igemetel, sageli üla- ja alalõual
kohakuti oleval igemepinnal, kuid võib esineda
ka mujal suuõõnes. Mokkadel oleval melanoomil
on tavaliselt veidi parem prognoos kui igemel
asetseval. Melanoomid on tihked, hallikad kuni
mustjaspruunid, kasvavad kiirelt, haavanduvad,
veritsevad ning annavad mõne nädala kuni
mõne kuu jooksul metastaase. Kolmandik melanoomidest on amelanootilised ning neid võib
olla histopatoloogiliselt raskem diagnoosida.
Suuõõne melanoomid on väga halvaloomulised ning annavad sageli metastaase
lümfisõlmedesse ja kopsu. Metastaaside esinemistõenäosus sõltub kasvaja staadiumist,
suurusest ning asukohast ja võib olla isegi
kuni 80%. Prognoos on ettevaatlik. Lokaalse
kasvaja raviks on parim selle kirurgiline eemaldamine, kuid taastekke võimalus on 20–50%.
Lisaks tekib metastaase kopsudesse 14–67%
juhtudel. Patsiendi keskmine elulemus ilma
ravita on 65 päeva, kirurgilise sekkumise korral
võidab elulemuses ühe aasta juurde vähem kui
35% koertest, kiiritusravi korral 36–48% koertest. Prognostiliselt paremad on rostraalse asetusega, luulüüsita ja väikesed kasvajad. Samuti
metastaseeruvad harvem keelel ja mokkadel
olevad melanoomid.
Kemoteraapia ja immunoteraapia on näidustatud lisameetmetena metastaaside vältimiseks. On olemas koera melanoomi vaktsiin,
millega on võimalik looma eluiga pikendada.
Kassidel on melanoome suus harva, rohkem esineb neid silmas ja nahal kui suuõõnes.
Melanoomid võivad kassil anda siirdeid kopsudesse, keskmine elulemus on ravist hoolimata
140 päeva.

Foto 2. Melanoom koera suulaes (foto: Kai Laars)

Fibrosarkoom

Fibrosarkoom (foto 3) on kassidel sageduselt
teine ja koertel kolmas halvaloomuline suuõõne kasvaja.
Koertel esineb seda rohkem suurtel tõugudel, näiteks kuldsel ja labradori retriiveril,
samuti kahtlustatakse eelsoodumust isastel
loomadel. Fibrosarkoom on lokaalselt agressiivne, kuid võib anda ka metastaase lümfisõlmedesse ja kopsu. Ravi peab olema alati agressiivne, eriti kui moodustis kasvab kiiresti, tekib
uuesti pärast selle eemaldamist või hõlmab
luukudet (75% patsientidest on täheldatud luu
invasiooni). Koertel on fibrosarkoomi prognoos
ettevaatlik. Need on lokaalselt agressiivsed
kasvajad ning lokaalne kontroll on problemaatilisem kui metastaaside kontroll. Metastaasid
lümfisõlmedesse esinevad 19–22% ja kopsu
kuni 27% haigestunud koertest.
Parimad tulemused saadakse kombineerides kirurgilist ravi kiiritusraviga. Näiteks mandibulektoomia korral on keskmine elulemus
11 kuud, kuid kombinatsioonis kiiritusega võib
see pikeneda 26 kuuni.

Osteosarkoom

Osteosarkoomi esineb lõualuudes harvem kui
jäsemetes. Samuti metastaseerub lõualuude
osteosarkoom harvemini ning on seetõttu
parema prognoosiga. Sagedamini esineb
lõualuude osteosarkoomi emastel loomadel
ning kõige suuremaks probleemiks on kasvaja
lokaalne kontroll. Mandibulektoomia korral on
keskmiseks elulemuseks hinnatud 14–18 kuud,
maksillektoomia korral 5–10 kuud. Kiiritus ja
kemoteraapia olulist prognoosi paranemist ei
taga.

Multilobulaarne osteokondrosarkoom

Multilobulaarset osteokondrosarkoomi esineb
suhteliselt harva ning enamasti tabandab see
kolju lamedaid luid. Prognoos on parem kasvaja täieliku eemaldamise korral, keskmine
elulemus on umbes 797 päeva.

Lümfoom

Epiteliotroopne lümfoom võib paikneda igemel, huulel ja limaskesta-naha piiril, kuid samuti ka tonsillidel ja suulaes. Raviks kasutatakse
kiirituse ja kemoteraapia kombinatsioone.
Harvem esineb merkeli rakulist kasvajat,
nuumrakulist kasvajat, granulaarrakulist müoblastoomi, hemangiosarkoomi, diferentseerumata noorte koerte halvaloomulist kasvajat ja
ekstramedullaarset plasmatsütoomi.

Foto 3. Fibrosarkoomi retsidiiv tiibeti mastifil
pärast selle osalist eemaldamist (foto: Kai Laars)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016
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Odontogeensed kasvajad
Odontogeensed kasvajad tekivad embrüoonsete kudede jäänustest, millest tegelikkuses
oleks pidanud arenema hambad ja nendega
seotud struktuurid. Need võivad olla nii heakui halvaloomulised. Need kasvajad võivad
sisaldada nii hamba pehmeid kudesid (pulp)
kui ka kõvasid kudesid (email, dentiin, tsement). Odontogeensed kasvajad võib jagada
kolmeks:
1) kasvajad, mis koosnevad odontogeensest
epiteelist;
2) kasvajad, mis koosnevad nii odontogeensest epiteelist kui mesenhüümist, koos
hamba kõvade kudede moodustumisega
või ilma;
3) peamiselt odontogeensest mesenhüümist
koosnevad kasvajad.

Epiteliaalsed kasvajad
Ameloblastoom

Ameloblastoom on pehmete kudede kasvaja,
mis esineb hammastega piirkondades. Histoloogiliselt on see healoomuline, aeglase
kasvuga ja siirdeid ei anna, kuid lokaalselt on
ta invasiivne. Koerte ameloblastoomiga on
esinenud maliigset hüperkaltseemiat. Kassidel
esineb ameloblastoome harva.
Tsentraalne (luusisene) ameloblastoom
See on koertel suhteliselt sageli esinev kasvaja,
mille tunnuseks on paistetus ja luu kuju muutus. Röntgenoloogiliselt on näha tsüstjas moodustis lõualuus, enamasti on see valutu ja sellega kaasneb ka hammaste asukoha muutus.
Kasvaja laialdane radikaalne eemaldamine
on tõhus, kuid minimaalse kirurgilise sekkumise ja kiirituse korral on taasteke sage.
Akantomatoosne ameloblastoom (akantomatoosne epulis, perfeerne ameloblastoom)
Pealtnäha on tegemist ebatasase pinnaga igemekasvajaga, kuid see infiltreerib allolevat luu
kudet.
Radikaalne laiade piiridega kirurgiline ravi
on tõhus.
Harvem esineb amüloiditootvat odontogeenset kasvajat ja kasside induktiivset odontogeenset kasvajat. Ka nende raviks piisab
kasvaja täielikust kirurgilisest eemaldamisest.

Mesenhümaalsed kasvajad
Perifeerne odontogeenne fibroom (fibromatoosne epulis, ossifitseeruv epulis)

Foto 4. Röntgenülesvõte koera odontoomist
(foto: Kai Laars)

Perifeersed odontogeensed fibroomid on healoomulised kasvajad, mida esineb rohkem koertel ja harva kassidel. Röntgenülesvõttel võib
selle korral olla näha muutuseid seoses mõnikord esineva kudede mineraliseerumisega.
Kasvaja täielik eemaldamine (sageli on vaja
eemaldada ka allolevat luukudet) on piisavaks
ravivõtteks.

Segatüüpi odontogeensed kasvajad
Odontoom

Odontoom (foto 4) sisaldab hästi diferentseerunud kudesid, mis on pärit nii pehmest kui ka
kõvast hambakoest ning on seega nii epiteliaalset kui mesenhümaalset päritolu. Odontoomis
võib, aga ei pruugi leida sarnasusi normaalsele
hamba struktuurile.
Raviks sobib nii marginaalne kirurgia kui ka
küretaaž (muutunud koed eemaldatakse küretiga lõualuust).
Maliigseid odontogeenseid kasvajaid esineb üliharva.

Reaktiivsed muutused

Reaktiivsed muutused on mittekasvajalised
igemete suurenemised, mille hulka kuuluvad
fibroosne hüperplaasia, püogeenne granuloom, perifeerne hiidrakuline granuloom ja
reaktiivne eksostoos.

Mitte-neoplastilised proliferatiivsed
muutused
Igemete hüperplaasia ja sellega seotud
kahjustused

Siia kuuluvad tõeline igeme hüperplaasia
(foto 5), ravimtekkeline igemete suurenemine,
lokaalne fibroosne hüperplaasia, püogeenne
granuloom, perifeerne hiidrakuline granuloom
ja reaktiivne eksostoos. Kuna neid protsesse
on palja silmaga võimatu üksteisest või kasvajatest eristada, siis on diferentseerimiseks alati
soovitatav võtta biopsia. Samuti on vajalik röntgenuuring luuliste muutuste kontrollimiseks.
Ravi oleneb hüperplaasia tekkepõhjusest
ning hõlmab ravimite manustamise lõpetamist,
suuhügieeni ja kirurgilisi manipulatsioone (gingivektoomia/gingivoplastika,
ekstraktsioonid
jne).

Traumaatiline põse või keelealuse limaskesta hüperplaasia
Foto 5. Vohandid bokseri suus (foto: Kai Laars)
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Traumaatilise hüperplaasia korral tekivad
tavaliselt kroonilised proliferatiivsed kahjustu-

LEMMIKLOOM

Foto 6. Eosinofiilne granuloom kassi keelel ja keele all (foto: Kai Laars)

sed, harvem võivad need olla ka veritsevad.
Põhjuseks võivad olla hambumusprobleemid,
põskede närimine, liigne lõõtsutamine jne.
Traumaatilise hüperplaasia raviks on üleliigse
koe kirurgiline eemaldamine.

Infektsioossed proliferatsioonid

Bakterid, viirused ja seened võivad tekitada
vohandilisi muutusi nii immuunpuudulikel kui
tervetel loomadel. Täpse diagnoosi püstitamiseks on vajalik biopsia tegemine, histopatoloogiline uurimine, külvide tegemine ja vahel ka
antigeenide uuring.

Eosinofiilse granuloomi kompleks kassil

Siia kuuluvad eosinofiilne granuloom (foto 6),
eosinofiilne haavand ja eosinofiilne katt. Nimetatud muutused võivad esineda koos või eraldi
ning sageli esineb seos trauma, allergia või
atoopiaga. Sagedamini esineb seda emastel
ning keskealistel või vanematel kassidel. Raviks
on algpõhjuse likvideerimine, antibiootikumide
ja kortikosteroidide manustamine. Kui moodustis takistab loomal söömist ja hingamist,
siis on näidustatud ka selle kirurgiline eemaldamine. Eosinofiilsed muutused võivad tagasi
tulla ja vajada patsiendi eluaegset ravi. Kui aga
algpõhjus on kõrvaldatud ja ravi korrektne, siis
on taasteke vähetõenäoline.

Eosinofiilse granuloomi kompleks koeral

Koertel esineb eosinofiilseid muutusi harvem
kui kassidel, kuid näiteks siberi huskydel on
eosinofiilset granuloomi diagnoositud peamiselt keele piirkonnas ning Cavalier King Charles
spanjelitel esineb eosinofiilset stomatiiti. Ravi
on kombinatsioon kirurgiast ja kortikosteroidide manustamisest.

Kasside krooniline gingivostomatiit (kasside lümfotsütaarne-plasmotsütaarne stomatiit)

Kasside kroonilisele gingivostomatiidile (foto 7)
on iseloomulik nii igemete kui ka suu limaskesta põletik. Kahjustused on sageli sümmeetrilised ning muutused on kaudaalselt tugevamad
kui rostraalselt.
Sellistel juhtudel on olulised operatsioonieelsed vereproovid looma üldseisundi kontrollimiseks, samuti FIV ja FeLV ning kalitsi- ja
herpesviiruse testid patsientidel. Väga oluline
on ka kahjustatud kohtadest biopsia võtmine,
et välistada halvaloomulised kasvajad (eelkõige lamerakuline kartsinoom).
Ravis on olulisel kohal kirurgilised manipulatsioonid, antibiootikumide, valuvaigistite
ja kortikosteroidide manustamine ning suuhügieen. Sageli annab parima efekti kõikide
hammaste ekstraktsioon.
Tabel 1. Kasvajate esinemissagedus lokalisatsiooni alusel (Verstraete jt, 2012)
KOER

KASS

1. nahk

1. vere- ja
lümfisüsteem

2. piimanäärmed

2. nahk

3. seedetrakt

3. suuõõs
1) lamerakuline
kasvaja
2) fibrosarkoom

4. vere- ja lümfisüsteem
5. suuõõs
1) melanoom
2) lamerakuline kasvaja
3) fibrosarkoom
Kasutatud kirjandus

Bellows, J. Feline Dentistry, Wiley-Blackwell
2010, 328 pp.
Gorrel, C., Hennet, P., Verhaert, L. Handbook of
Canine and Feline Dentistry, Virbac Animal
Health, 2001, 78 pp.
Niemiec, B.A. Small Animal Dental, Oral and
Maxillofacial Disease, Manson Publishing
2011, 272 pp.
Verstraete, F.J.M., Lommer, M.J. Oral and
Maxillofacial Surgery, Saunders 2012, 608
pp.
Foto 7. Kaudaalne gingivostomatiit kassil (foto:
Kai Laars)

Withrow, S.J., Vail, D.M., Page, R.L. Small Animal Clinical Oncology, Saunders 2012, 768
pp.
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Vedelikteraapia vasikatel
Hertta Pirkkalainen, Katri Pentjärv
EMÜ VLI suurloomakliinik
Käesoleva artikli eesmärk on korrata vedelikteraapia põhimõtteid – millal ja kuidas seda
kasutada. Võrreldes täiskasvanud veistega on
vasikatel vedeliku hulk organismis (75%) ning
kudedes (45% kehamassist) suurem, mistõttu
on nad vedelikukaotuse suhtes tundlikumad.
Vedelikteraapia saame jagada kaheks: suukaudne ja parenteraalne, allpool on välja
toodud mõlema kasutamise näidustused ja
eelised.
Kõhulahtisus on üks kõige sagedamini
esinev haigus vasikatel ning sellega kaasneb
vedelikukaotus organismist. Peale kõhulahtisuse on ka teisi olukordi, mille korral on vaja
kasutada vedelikteraapiat toetava ravina – septitseemia, raske kopsupõletiku, alajahtumise
ning teiste sarnaste probleemide puhul on
intravenoossest vedelikteraapiast kasu.

Kõhulahtisus – mis organismis
toimub?
Kõhulahtisus jagatakse sekretoorseks ja
osmootseks.
Sekretoorse
kõhulahtisuse
põhjustajateks on tihti bakterid, mis oma elutegevuse tulemusena vabastavad toksiine.
See omakorda tingib kloori, naatriumi ja vee
eritamise soolestikku. Kui nende ainete eritumine on suurem vedeliku imendumisest, tekib
kõhulahtisus. Teised patogeenid (sooleviirused
ja -parasiidid) kahjustavad soolestiku hattusid, mille tulemusena häirub elektrolüütide
ja vedeliku imendumine ning vedelik liigub
soolevalendikku. Sellist seisundit nimetatakse
malabsorptiivseks kõhulahtisuseks. Mõlema
kõhulahtisuse vormi puhul on lõpptulemus
sama – organism kaotab vett ja elektrolüüte.
Tagajärjeks on looma veetustumine, atsidoos,
elektrolüütide tasakaalu häired ning negatiivne
energiabilanss.
Peaaegu alati kaasneb kõhulahtisusega
metaboolne atsidoos. Viimane soodustab
soolestikus bakterite (peamiselt Lactobacillus
spp) ülekasvu, mis produtseerivad suures
koguses D- ja L-laktaati. Hulgaliselt kaotatakse
Na- ja K-ioone ehk katioone ning anioonide
ehk happeliste osakeste osakaal vereringes
suureneb. Kuna mäletsejad ei suuda D-laktaati
hästi metaboliseerida, kuhjub see organismi.

Uuemate uuringute järgi peetaksegi D-laktaati
kõige olulisemaks teguriks metaboolse atsidoosi tekkes.
Kõhulahtisuse esmane ravi on suukaudne
vedelikteraapia. Seda peetakse turvaliseks ja
efektiivseks juhul, kui vasikal on säilinud imemisrefleks või ta vähemalt närib lutti. Kui vasikas on juba väga nõrk ja on kahtlus, et magude
ja soolestiku motiilsus on vähenenud, tuleb
vedelikke manustada veenisiseselt, vältimaks
vatsa atsidoosi ja tümpaania teket. Suukaudse
vedelikteraapia eesmärgiks on taastada vedelikukogus organismis, korrigeerida happe-aluse
tasakaalu ja elektrolüütide häired, ning anda
teatud määral energiat.

Kuidas hinnata veetustumise astet
Veetustumise hindamiseks on lihtne ja praktiline kontrollida silma aukuvajumist (foto 1) ning
nahaturgorit. Silma puhul mõõdetakse silmamuna kaugust silma sisenurgast. Nahaturgorit
saab mõõta kaela pealt. Selleks tuleb tõmmata
nahk eemale, keerata seda 90 kraadi ning
seejärel hinnata, kui kiiresti nahavolt taandub.
Lisaks tasub hinnata järgmisi aspekte: vasika
enesetunne ja aktiivsus, vasika asend (püsti/
pikali), limaskestade värvus ja kapillaaride täituvusaeg ning jäsemete jahedus.

Suukaudse vedelikteraapia
põhimõtted kõhulahtisuse puhul
Hea suukaudne rehüdreeriv lahus peaks sisaldama järgnevaid komponente:
1) piisavas koguses Na ja teisi elektrolüüte, et
normaliseerida ekstratsellulaarse vedeliku
mahtu;
2) aineid, mis aitaksid kaasa Na ja vee imendumisele (glükoos, tsitraat, atsetaat, propionaat, glütsiin);
3) metaboolset atsidoosi korrigeerivaid aineid
(atsetaat, propionaat, naatriumbikarbonaat);
4) energiat sisaldavaid ained (glükoos, dekstroos).
Naatriumisisaldus
suukaudsetes
lahustes
peaks olema 90–130 mmol/l. Väikese Na-sisaldusega lahused ei korrigeeri veetustumist ning
liiga suures koguses Na sisaldavad lahused

Tabel 1. Veetustumise astme määramine (Smith, 2009)
Veetustumise
aste
<5%
6–10%
8–10%
10–12%
>12%
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Vasika olek
Normaalne
Kergelt loid
Loid (seisab püsti, ei reageeri hästi)
Komatoosne (ei tule püsti)
Komatoosne/surnud
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Silmamuna
kaugus silma
sisenurgast
0 mm
2–4 mm
4–6 mm
6–8 mm
8–12 mm

Nahaturgori
taastumine
<1 s
1–2 s
2–5 s
5–10 s
>10 s
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võivad põhjustada soole motoorika aeglustumist. Kloorisisaldus peaks rehüdreerivates
lahustes jääma vahemiku 40–80 mEq/l. Kõhulahtisuse korral kaaliumisisaldus organismis
kõigub: üldiselt on see vähenenud, kuid ägeda
kõhulahtisuse puhul tekib atsidoos ja kaaliumisisaldus veres tõuseb, sest K pumbatakse
rakkudest vereringesse. Hüpokaleemia põhjustab lihaste nõrkust, mida täheldatakse sageli
kroonilise kõhulahtisuse korral. Soovitatav
elektrolüüdilahuse kaaliumisisaldus peaks jääma 10–30 mmol/l vahele.
Kuna naatriumi imendumine on passiivne
protsess ehk seotud teiste aktiivselt imenduvate ainetega nagu glükoos ja aminohapped,
on oluline, et suukaudsetes lahustes oleks ka
neid. Neutraalsed aminohapped nagu glütsiin,
alaniin või glutamiin on olemas mõnedes kommertsiaalsetes lahustes. Samuti suurendavad
Na imendumist soolestikust vereringesse ja
kudedesse mõned lenduvad rasvhapped nagu
propionaat ja atsetaat.
Glükoos esineb enamuses suukaudsetes

Foto 1. Vasika dehüdreerumise astet on võimalik
määrata silmade aukuvajumise kaudu (foto: Hertta Pirkkalainen)

lahustes. See aitab kaasa Na imendumisele
ning on teatud määral ka energiaallikaks. Õige
glükoosikoguse määramiseks tuleb jagada
toote dekstroosisisaldus (mmol/l) Na-sisaldusega (mmol/l), suhe peaks olema 1:1 kuni 3:1.
Liiga madal glükoosisisaldus ei taga piisavat
imendumist ning liiga kõrge sisaldus tekitab
omakorda osmootset kõhulahtisust.
Atsidoosi korrigeerimiseks kõhulahtisuse
korral on varasemalt kasutatud bikarbonaate,
atsetaate ja propionaate. Suukaudsed elektrolüüdilahused peaksid sisaldama 50–80 mmol/l
alkaliseerivaid aineid. Bikarbonaati sisaldavad
lahused on tõhusad otsesed atsidoosi korrigeerijad. Atsetaat ja propionaat peavad maksas metaboliseeruma enne, kui need suudavad
atsidoosi korrigeerida (see protsess on aktiivne
ka kõhulahtisusega vasikatel). Atsetaadi ja propionaadi eeliseks on see, et nad aitavad kaasa
soolestikust naatriumi imendumisele ega
mõjuta libediku ning soolestiku pH-d, mistõttu
ei ole häiritud piima kalgendumine libedikus.
Libediku keskkond on normaalselt happeline
(pH 2,5–3), toimides esimese kaitsebarjäärina patogeenide suhtes. Libediku happesuse
muutmine leeliseliseks võib soodustada teatud
bakterite (E. coli) kasvu. Atsetaat ja propionaat
varustavad metaboliseerudes organismi teatud
määral ka energiaga.
Üldreeglina peaks suukaudsete elektrolüüdilahuste jootmine toimuma lisajootmisena piimajootmiste vahel. Teatud elektrolüüdipulbreid
on vastavalt tootjajuhistele lubatud segada piima sisse. Need sisaldavad tavaliselt väiksemas
koguses bikarbonaate, et mitte häirida piima
normaalset koaguleerumist. Sellisel juhul kaotatakse aga lisajootmise kõige olulisem eesmärk – organismi varustamine lisavedelikuga.
Kõhulahtisuses vasikat ei tohiks piimajoogist
ilma jätta, sest vasikale on piimarasv kõige
paremini omastatavaks energiaallikaks. Uuringute järgi ei pikenda piimajootmine kõhulahtisuse kulgu ega aeglusta soolestiku paranemist.

Intravenoosne vedelikteraapia –
millal kasutada?

Foto 2. Vasika kõrvaveen (foto: Hertta Pirkkalainen)

Vedelikteraapia on tähtis toetav ravi nii raske
kõhulahtisuse kui ka teatud haiguste puhul,
millega ei pruugi kaasneda dehüdratatsioon.
Sellised haigused on näiteks septitseemia,
äge kopsupõletik, raske poegimisega kaasnev
hüpoksia ja hüpotermia.
Traditsiooniliselt on intravenoosset vedelikteraapiat peetud vajalikuks juhul, kui dehüdratatsiooniaste on 8% või rohkem. Veenisisest
vedelikteraapiat vajavad ka vasikad, kelle
dehüdratatsiooniaste on küll väiksem, kuid
kellel täheldatakse kesknärvisüsteemi häireid,
kes ei suuda püsti seista, kel puudub imemisrefleks viimase 24 tunni jooksul või kelle
kehatemperatuur pärasoolest mõõtes on alla
38 kraadi.
Veetustumisaste ei korreleeru alati metaboolse atsidoosi raskusastmega. Metaboolse
atsidoosi raskusastme hindamine praktikas
põhineb kliinilistel tunnustel. Mentaalse staatuse hindamine korreleerub metaboolse atsiEesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016
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doosi raskusastmega. Metaboolse atsidoosi
tunnusteks on nõrkus, ataksia, vähenenud
ähvardusrefleks ja nõrk imemisrefleks.
Ägeda kõhulahtisuse algfaasis soovitatakse kasutada pigem intravenoosset vedelike
manustamist, sest vedeliku imendumine soolestikust võib olla vähenenud. Intravenoosse
vedelikteraapiaga korrigeeritakse hüpovoleemia, tagatakse hapniku transport kudedesse
ning aidatakse kaasa metaboolsete jääkide
väljutamisele.
Intravenoosse vedelikteraapia eesmärgid on:
1) korrigeerida ekstratsellulaarne dehüdratatsioon ja taastada vere maht;
2) korrigeerida metaboolne atsidoos;
3) taastada vasika mentaalne staatus ning
imemisrefleks;
4) korrigeerida õigeks elektrolüütide tase
organismis;
5) korrigeerida energiataset;
6) aidata kaasa soolestiku limaskesta taastamisele;
7) D-laktaadi hulga vähendamine vereringes.
Dekstroosi lisamine intravenoossetesse
lahustesse on mõnikord näidustatud, kuid sellega võib kaasneda piimajoomise vähenemine.
Kirjanduses antud soovituse kohaselt võiks
dekstroosi sisaldavaid preparaate manustada
alla ühe päeva vanustele vasikatele, kes ei ole
võimelised piima jooma.
Intravenoosseks vedelikteraapiaks kasutatavad lahused võiks alati soojendada kuni
kehatemperatuurini (38 ˚C), et vasika organism
ei peaks kulutama energiat vedelike soojendamiseks. Lihtne lahendus on panna vedelikupudel või -kott enne manustamist mõneks
minutiks kuuma vette.

Kuidas valida intravenoosseid
vedelikke?
Intravenoossed lahused jagatakse kolloidideks
(plasma, täisveri) ja kristalloidideks (Ringeri
lahus, 0,9% NaCl) ning nende osmolaarsuse
järgi kas hüpertoonilisteks, isotoonilisteks või
hüpotoonilisteks lahusteks. Kolloidid on kõrge
molekulaarmassiga ja seetõttu ei liigu vereringest kudedevahelisse ruumi. Kristalloidid on
väiksema molekulaarmassiga ning jaotuvad
organismis kiiresti, liikudes ka kudedesse.
Hüpertoonilise lahuse osmootne rõhk on kõrgem kui vereplasmal. Praktilises mõttes tähendab see seda, et vereringesse sattunud kristalloide sisaldav lahus soodustab ümbritsevate
kudede vedeliku vereringesse liikumist. Isotoonilise lahuse puhul on osmootne rõhk võrdne
vererõhuga ja selle manustamisega suurenda-

takse vereringes tsirkuleeriva vedeliku mahtu.
Hüpotoonilistes lahustes on osmootne rõhk
väiksem kui vereplasmas ning vedelik imendub kiiresti ümbritsevatesse kudedesse.
Vasikate vedelikteraapias on kõige lihtsam
kasutada kommertsiaallahuseid nagu Ringeri,
Ringer laktaadi, Ringer atsetaadi ja 0,9% NaCl
lahused. Kerge atsidoosi puhul on võimalik
kasutada Ringer atsetaati või laktaati. Raske
atsidoosi puhul tuleks lisada lahusesse bikarbonaate. Naatriumbikarbonaati soovitatakse
manustada 1,3% isotoonilise lahusena (13 g
söögisoodat 1 liitri vee kohta). Turul olevaid
kangemaid bikarbonaadilahuseid oleks alati
soovitav segada isotoonilise lahusega, et saavutada kergelt hüpertooniline lahus (155 ml
8,4% naatriumbikarbonaati lisada 845 ml 0,9%
NaCl-le). 1,3% isotooniline naatriumbikarbonaadilahus (koguses 1–4 liitrit) korrigeerib nii
atsidoosi kui ka dehüdratatsiooni. Kui vasika
imemisrefleks on taastatud, võib vedelikteraapiat jätkata suukaudselt.
Hüpertooniliste vedelike eelis on see, et
need soodustavad vedeliku liikumist kudedest
vereringesse ning taastavad normaalse veremahu ja tsirkulatsiooni. Hüpertooniline lahus
on näiteks 7,5% soolalahus (75 g soola + 1
liiter vett). Selle intravenosse manustamise kiiruseks soovitatakse 4–5 ml/kg 4 minuti jooksul.
Hüpertoonilisi lahuseid kasutades tuleb alati
manustada vedelikke suu kaudu, et tagada
piisav kogus vedelikke terves organismis.
Samas ei korrigeeri hüpertooniline soolalahus
atsidoosi. Hüpertoonilise naatriumbikarbonaadilahuse manustamine on samuti üheks vedelikteraapia võimaluseks, mõningaid uuringuid
selle kohta on juba avaldatud. 8,4% naatriumbikarbonaadilahus on Eesti turul saadaval ja
seda tuleks manustada 5–10 ml/kg ning jätkata
vedelikravi isotoonilise lahusega i.v. või p.o.
Hüpertoonilise bikarbonaadilahuse kasutamine
on vastunäidustatud kaasneva hingamisteede
haigusega vasikatel.
Intravenoosseid lahuseid on võimalik valmistada ka ise, segades tabelis 2 nimetatud
ained destilleeritud veega või isegi joogikõlbuliku kraaniveega.

Manustatava vedeliku koguse
määramine
Üldine valem vajamineva vedelikukoguse
arvutamiseks on järgmine: vedeliku vajadus =
dehüdreerumisaste (%) x vasika kaal (kg), millele lisandub päevane vedeliku säilitusvajadus
80 ml/kg/päevas ja kaotatava vedeliku asendusvajadus 40 ml/kg/päevas. Dehüdreerumis-

Tabel 2. Intravenoossete lahuste valmistamine
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Lahus

Valmistus 1 liitri vee kohta

Isotooniline (0,9%) soolalahus

9 g soola + 1 liiter destilleeritud vett

Isotooniline (1,3%) naatriumbikarbonaadilahus

13 g söögisoodat + 1 liiter destilleeritud vett

5% dekstroos

100 ml 50% dekstroosilahust +
1 liiter destilleeritud vett

Hüpertooniline 7,5% soolalahus

75 g soola + 1 liiter destilleeritud vett
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Tabel 3. Baasdefitsiidi määramine kõhulahtisust põdevatel vasikatel (Utriainen, 2010)
Atsidoosi sümptomid vasikal

Baasdefitsiit vanuseliselt: <8 päeva / >8 päeva

Seisab ja imeb

0 mmol / 7 mmol

Seisab, loid, imemisrefleks on nõrk

7 mmol / 11 mmol

Lamab rinnaku peal, ei ime

12 mmol / 16 mmol

Lamab küliliasendis

13 mmol / 20 mmol

aste on võimalik määrata ülaltoodud juhiste
järgi. Dehüdreerumise protsendi määramiseks
on lihtne kasutada järgnevat valemit: silmamuna kaugus silmanurgast × 1,7. Arvesse
tuleb võtta ka vasika mentaalset seisundit
hindamaks atsidoosi ulatust ja selle korrigeerimise vajalikkust. Naatriumbikarbonaadivajadus
arvutatakse järgneva valemi abil: naatriumbikarbonaadivajadus (g) = baasdefitsiit (vaata
tabelist!) × 0,5 × vasika kaal (kg) / 12.
Näide (vt tabelist 3): Seitsmepäevane 50 kg
vasikas, kellel on silmamuna kaugus silmanurgast 5 mm. Vasikas seisab püsti, on loid,
imemisrefleks on nõrk.
– Dehüdreerumisastme määramine: 5 mm ×
1,7 = 8,5%.
– Vajatava vedelikukoguse arvutamine:
o 0,085 × 50 kg = 4,25 liitrit veetustumise korrigeerimiseks i.v. (NB! vedelike
manustamist i.v. tuleb jätkata seni, kuni
vasika imemisrefleks taastub. Edaspidi
on võimalik ravi jätkata p.o.).
o Säilitusvajaduseks 80 ml × 50 kg = 4 liitrit ja jätkuvate vedelikukadude asendamiseks 40 ml × 50 kg = 2 liitrit à päeva
kohta kokku 6 liitrit vedelikke, mille võib
manustada ka suu kaudu.
o Bikarbonaatidevajaduse arvutamine: (7
mmol × 0,5 × 50 kg) / 12 = 14,6 g naatriumbikarbonaati.
Vasikale tuleks kiiresti manustada kokku
4,25 liitrit vedelikke, soovitatavalt i.v. Kuna
vedelike manustamise maksimaalkiirus on 80
ml/kg/h, läheb sellise koguse tilgutamiseks
aega veidi üle tunni. Atsidoosi kiireks korrigeerimiseks võiks vedelikteraapiat alustada
1 liitri 1,3% naatriumbikarbonaadilahusega,
mis sisaldab 13 g bikarbonaate ja jätkata 0,9%
NaCl või Ringeri lahusega. Võimalik on ka
segada naatriumbikarbonaadi lahus NaCl või
Ringeri lahusega. Piisava koguse bikarbonaatide ja vedelike saamise hindamiseks tuleb jälgida järgmisi asju: kas vasikas urineerib 30–60
minuti jooksul, kas ta muutub energilisemaks,
kas imemisrefleks taastub. Lamavas asendis
olev vasikas peaks püsti tulema mõne tunni
jooksul pärast i.v. vedelikteraapiat.

Manustamiskohad
Kägiveen on siiani olnud kõige enamkasutatavaks vedeliku manustamiskohaks. See sobib
juhul, kui vedelikteraapia teostaja on kogu
aeg vasika juures ja hoiab teda kinni. Manustada võib 18G nõelaga või väikese kanüüliga
(12G–20G). Kägiveeni puhul tuleks jälgida, et

vedelikke ei manustataks liiga kiiresti. Maksimaalne vedelike manustamise kiirus on 80
ml/kg/tunnis (vasikale ligikaudu 4 liitrit/tunnis).
Vältimaks kopsuturse tekkeriski on eelistatavaim manustamiskiirus 20–40 ml/kg/tunnis.
Teiseks soovitatavaks vedelike manustamiskohaks on kõrvaveen. Soovitatav on
pügada kõrv karvadest, pesta ja desinfitseerida piirkond ning teha staas kõrva baasil.
Väliskõrval on üks või kaks kraniaalset veeni,
üks mediaalne ning üks kaudaalne veen (foto
2). Veenid muutuvad nähtavaks staasi abil,
ja neid ei tohiks segamini ajada selgelt näha
oleva kõrvaarteriga, mis asetseb kraniaalse ja
mediaalse veeni vahel. Väikese diameetriga
kanüüli (22–20G) kaudu on vasikale võimalik
manustada intravenoosseid vedelikke pikema
aja jooksul. Kanüül on võimalik teibiga kinnitada kõrva külge. Lisaks on võimalik kanüül
paigaldada esi- või tagajala veeni.
Nahaalune vedelike manustamisviis on
veetustunud vasikatele üldiselt mittesoovitatav, sest perifeerne vereringe on vähenenud
ning vedelik imendub naha alt aeglaselt.
Kergelt dehüdreerunud vasikale on pärast i.v.
vedelike manustamist võimalik tilgutada naha
alla steriilseid isotoonilisi lahuseid, et tagada
vedelike omandamine pikema aja jooksul. Sel
juhul oleks soovitatav manustada vedelikke
maksimaalselt 80 ml/kg nelja erinevasse nahaalusesse kohta.
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Nitraadid ja nitritid lihatoodetes
Terje Elias1, Andres Elias1, Mati Roasto1, Kadrin Meremäe1, Mari Reinik2
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Sissejuhatus
Lisaainetena kasutatavad nitritid ja nitraadid
on toiduohutuses jätkuvalt aktuaalsed, kuna
teaduslikult on tõestatud nende kasutamisega
seonduv kasulik efekt lihatoodete mikrobioloogilisele ohutusele ning võimalik negatiivne
mõju inimese tervisele. Lisaained on ained,
mida tavaliselt ei tarbita toiduna, vaid neid
lisatakse toidule tahtlikult tehnoloogilisel eesmärgil, näiteks säilimisaja pikendamiseks ning
toiduohutuse tagamiseks. Toidu lisaainetena
kasutatavatel nitrititel (E249–E250) on positiivne mõju nii lihatoodete värvusele, säilimisele
kui ka maitsele, kuid kahjuks seondub nende
kasutamine toiduainetes ka tervisele ohtliku
nitrosoamiinide tekkega. Käesolev artikkel
annab ülevaate nitraatide ja nitritite kasutamise
ajaloost ning nende kasulikust ja kahjulikust
toimest. Vastame küsimusele, kas nitriteid on
võimalik asendada lihatoodetes teiste, tervisele vähemohtlike lisaainete või taimsete lisanditega ning kajastame hiljutise uuringu tulemusi,
kus määrati nitraatide ja nitritite sisaldused
valitud Eesti lihatoodetes.
Ajaloost on teada, et juba muistsed kreeklased ja roomlased kasutasid soola või soola
sisaldavaid marinaade liha pikaajaliseks säilitamiseks (Pegg ja Shahidi, 2000). Ajapikku täheldati, et teatud soolad, näiteks nitraati sisaldavad mere- ja kivisool, annavad lihale lisaks
pikema säilimisaja tagamisele ka spetsiifilise
maitse ja kahvatupunase värvuse. Hilisemates
uuringutes seletati seda lihatoodetes nitraadist
nitriti tekkega. Tänapäeval on nitraatide ja
nitritite kasutamine lihatoodete tehnoloogias
iseenesest mõistetav. Oodatavaks toimeks on
töödeldud lihatoodetes nii harjumuspärase
maitse ja punaka värvuse säilitamine, toote
säilivusaja pikenemine kui ka ebasoovitava
mikrofloora (sh Clostridium botulinum’i) kasvu pärssimine. Samas ei tohiks alahinnata
lihatoodetest saadava nitraadi ja/või nitriti
liigtarbimisel tekkida võivat ohtu inimese tervisele. Sellest tulenevalt on hakatud otsima ka
alternatiivseid võimalusi, millega kasvõi osaliselt asendada nitraatide ja nitritite kasutamist
lihatoodetest. Käesolev artikkel annab ülevaate
nitraatide ja nitritite kasulikust toimest lihatoodetes, kahjulikust mõjust inimese organismile,
lihatoodete uuringutest Eestis ning nitraatide ja
nitriti asendamisvõimalustest muude lisaainete
või lisanditega.

Kasulik toime
On terve rida põhjuseid, miks nitraate ja
nitriteid lihatoodetesse lisatakse. Selleks
on nende mikroobide kasvu pärssiv toime,
toote säilivusaja pikendamine, tarbijate jaoks
lihatoodete harjumuspärase punase värvuse
säilitamine, liha maitseomaduste parandamine
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ning rasva rääsumise aeglustamine (L’hirondel
ja L’hirondel, 2002; Sebranek ja Bacus, 2007;
Jones ja Betts, 2009). Teadaolevalt ei ole nitraadil otseselt keemilistest omadustest tingitud
bakteritsiidset toimet, küll aga omavad toimet
tema metaboliidid nagu nitrit, dilämmastikoksiid ja lämmastikoksiid (Duncan jt, 1995).
Antibakteriaalsetest omadustest on nitrititel
täheldatud nii C. botulinum’i kasvu ja toksiinide moodustumist pidurdavat (Furia, 1968),
mitmete teiste bakterite nagu Salmonella spp
ja Escherichia coli suhtes inhibeerivat toimet
kui ka toidu riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvu pärssimist. Teadaolevalt
tugevdab nitritite antibakteriaalset toimet lihatoodetes näiteks piimhappebakterite kasutamine, temperatuur ning toote madal pH. Nitritite
mõju lihatoodete värvuse säilitamisele avastati
juhuslikult, kui selgus, et liha soolamisel muundub nitraat bakterite elutegevuse toimel nitritiks, mis omakorda muutub lämmastikoksiidiks
(NO) ja ühinedes müoglobiini või hemoglobiiniga annab lihatoodetele sobiliku värvusega
nitrosomüoglobiini (Gray ja Pearson, 1984).
Soovitud toime saamiseks kulub nitritit nitraadi
kogustega võrreldes tunduvalt vähem. Liha
nitritsooladega töötlemisel on võimalik parandada ka lihatoodete maitseomadusi (Sebranek
ja Bacus, 2007). Parem maitse võib olla seotud nitriti antioksüdantsete omadustega, mis
aeglustavad lihatoodetes rasva rääsumist ja
rääsunud maitse teket (Gray ja Pearson, 1984).
Arvatakse, et nitriti antioksüdantne efekt on
sarnane värvitekke mehhanismile, mis põhineb
heemi raua redutseerimisel vormiks, mis ei
soodusta oksüdeerumist (Pierson ja Smoot,
1982). Sebraneki ja Bacuse (2007) uuringus
leiti, et nitritil on antioksüdantne toime veel 50
ppm kontsentratsiooni juures, mis on võimeline redutseerima tiobarbituurhappe (rääsumise
faktor) väärtusi 64% ulatuses nii veise-, seakui kanaliha puhul. Nitritsooladega töödeldud
lihale omane maitse võib olla tingitud ka nitriti
komponentide reageerimisest lihastes sisalduvate väävelühenditega. Mitmed sensoorse
analüüsi uuringud on näidanud, et hindamispaneeli skoor oli lihamaitsele seda parem,
mida rohkem oli lihatoodetele lisatud nitritit
(Pierson ja Smoot, 1982).

Kahjulik toime
Kuigi nitraati ja nitritit kasutatakse laialdaselt
liha säilitus-, maitse- ja värvainena, tuleb nende puhul arvesse võtta ka ülemääraste doosidega seonduvaid terviseriske. Praeguseks on
teada, et suurtes kogustes toiduga saadavad
nitraadid ja nitritid võivad põhjustada akuutset
ehk ägedat toksilisust. Pikaajalisel kokkupuutel võib tagajärjeks olla krooniline mürgistus.
Nitraatide toksilisus on suhteliselt väike, kuid
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nende muundumisproduktid nitritid – kas toidus või inimorganismis – on märkimisväärselt
toksilisemad. Nitraadi redutseerumine nitritiks
võib toimuda ensüüm nitraadi reduktaasi
või siis bakterite elutegevuse toimel, samuti
nitraatide kokkupuutel metallidega. Teatud juhtudel võivad nitritite ja amiinide vaheliste reaktsioonide tagajärjel tekkida kantserogeensed
nitrosoamiinid. N-nitrosoühendite kantserogeensus on tõendatud loomkatsetega rohkem
kui 40 loomaliigil (Eichholzer ja Gutzwiller,
2003). On väga tõenäone, et samalaadne kantserogeenne efekt avaldub ka inimestel (Gangolli jt, 1994), sest ka inimestel on tõendatud
nitrosoamiinidest tingitud vähkkasvajate tekke
võimalikkus (Pegg ja Shahidi, 2000). Nitriti
olemasolu tootes on seega N-nitrosoamiinide
tekkimist soodustavaks faktoriks nii toidus kui
inimorganismis, mille tulemusena võivad ilmneda methemoglobineemiale iseloomulikud
kliinilised sümptomid (Sanches-Echaniz ja
Benito-Fernandez, 2001). Nitriti akuutse toksilisuse põhimehhanism on oksühemoglobiinis
(oxyHb) raud II iooni (Fe2+) oksüdeerimine raud
III iooniks (Fe3+), produtseerides seeläbi methemoglobiini (metHb), mis ei ole organismis
võimeline hapnikku siduma ega ka transportima. Nitriti akuutse toksilisuse ning seega ka
tervisele kahjuliku toime kõige laialdasemalt
levinud tagajärjeks on methemoglobiini teke
ning sellest tulenevad methemoglobineemia
sümptomid, mida nimetatakse nn “sinise beebi sündroomiks” (Knobeloch jt, 2000). Nitriti
krooniline efekt on tingitud redutseerunud nitriti reageerimisvõimest amiinide ja amiididega,
mille tulemusena moodustuvad kantserogeensed N-nitrosoühendid. See võib toimuda
kas toidu valmistamise ja/või säilimise jooksul
või inimorganismis, näiteks maos, kuhu jõuab
suuõõnes sülje ensüümide toimel endo- ja
eksogeensest nitraadist redutseerunud nitrit
(Du jt, 2007). Kuigi toiduga saadavad nitraadid

ja nitritid võivad inimestel põhjustada akuutset
või kroonilist toksilisust, on paljud uurimistööd
viidanud ka sellele, et töödeldud lihatoodete
(ja köögiviljade ning joogivee) tarbimise seoseid nitraatidest ja nitrititest tingitud vähitekkega inimestel ei ole senini suudetud piisavalt
tõendada, mistõttu tuleb vastavaid uuringuid
jätkata (Eichholzer ja Gutzwiller, 2003; Brambilla ja Martelli, 2007; EFSA, 2008).
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahvusvaheline vähiuuringute agentuur (International Agency for Research on Cancer) avaldas
hiljuti 22 eksperdi arvamuse, mille kohaselt
töödeldud liha paigutati gruppi 1, millesse
paigutamine tähendab, et teadusuuringud on
tõestanud seose töödeldud liha söömise ja
vähi tekke vahel (WHO, 2015). Nad avaldasid
arvamust, et iga 50-grammine töödeldud
lihaportsjon (st hot dog’id, singid, vorstid, konserveeritud veiseliha, vinnutatud ja kuivatatud
veiseliha, lihavalmistised ning lihakastmed)
igapäevaselt tarbituna suurendab käär- ja
pärasoole vähiriski 18%. Risk suureneb koos
tarbitava töödeldud liha koguse suurenemisega ning üldise soovitusena tuleks piirata liha
tarbimist tervikuna. Samas mainiti, et selliseid
järeldusi ei saa veel teha punase liha osas,
sest kindlad tõendid punase liha söömise ja
vähitekke seoste kohta antud hetkel puuduvad.
Võimaliku kantserogeense efekti põhjuseks
toodi nii töötlemata punases lihas kui töödeldud lihas sisalduv heemi raud ning liha töötlemisel tekkivad kantserogeensed kemikaalid,
nt PAH-id (polüaromaatsed süsivesinikud) ja
eelmainitud N-nitrosoühendid (WHO, 2015).

Toiduga saadavad nitraatide ja
nitritite kogused
Liha ja töödeldud lihatoodetega saadavad
nitritikogused varieeruvad erinevates riikides
suurtes piirides, sõltudes tarbitavast liha- ja
lihatoodete kogustest. Nii olid Poola ja Jaapani

Tabel 1. NaNO2 (nitrit) ja NaNO3 (nitraat) sisaldused erinevates lihatoodete gruppides
Tooteliik

Analüüside
arv

Viinerid

43

NaNO2 sisaldus mg/kg

NaNO3 sisaldus mg/kg

min

max

kesk

min

max

kesk

<5

48,2

20,2

9,9

49,9

27,1

Sardellid

7

10,1

49,3

22,7

15,7

34,1

25,4

Lastevorstid

9

14,6

61,5

29

14,9

23,8

18,1

Muud keeduvorstid

18

<5

61,4

25,8

0

36,6

26,7

Poolsuitsuvorstid

5

10,7

23,7

18,9

23,4

38,1

21,7

Täissuitsuvorstid

8

<5

35,1

14,4

<8

59,8

37,2

Singid

15

<5

46,4

22,8

<8

52,7

12,7

Salaamivorstid

3

6,2

54,4

30,3

19,8

76,3

45,3

Pasteedid ja teised määrded

10

<5

56

26,7

<8

46,1

20,8

Küpsetamist vajavad
toorvorstid

20

<5

57

17,8

<8

41,2

21,1

Küpsetamist vajav liha jt.
sarnased tooted

14

<5

93,1

16,6

<8

34,8

5,8

Küpsetatud hakktooted

5

<5

34

9,7

<8

27,5

10,76

<5mg/kg, nitriti määramispiir; <8mg/kg, nitraadi määramispiir.
Keskmiste arvutamisel alla määramispiiri analüüsi tulemused võrdsustati 0 mg/kg.
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uuringus lihatooted koguni 98% kogu toiduga saadava nitritikoguse allikaks (Murata ja
Ishinaga, 2002; Wawrzyniak jt, 2003). Soome
uuringus hinnati, et keskmine toiduga saadav
nitritikogus oli 5,3 mg/päevas (150% ADI-st;
Acceptable Daily Intake, aktsepteeritav päevane lisaaine piirkogus), kusjuures 95% nitritist
saadi lihatoodetest. Eesti varasemate uuringute põhjal võib väita, et nitrititega töödeldud
vorstitoodete tarbimisel on nitritile kehtestatud
ADI väärtusi laste puhul kerge ületada (Reinik
jt, 2005). Nimetatud uuringus leiti, et Eestis oli
laste keskmine töödeldud lihatoodetega nitraadi ja nitriti tarbimine vastavalt 1,7 mg/päevas
ja 0,83 mg/päevas. Samas uuringus leiti, et
N-nitrosoamiinide, N-nirosodimetüülamiini ja
N‑nitrosodietüülamiini sisaldused lihatoodetes
jäid vahemikku 0,1–90 µg/kg, kusjuures 8,6%
analüüsitud lihatoodetest ületasid N‑nitrosoamiinidele kehtestatud piirmäära.
Tabelis 1 on toodud Maaeluministeeriumi
rakendusuuringu raames teostatud lihatoodete nitritite ja nitraatide sisalduse analüüside
tulemused. Analüüsitud tooted osteti jaekaubandusest ning analüüsid teostati Terviseameti
Tartu laboratooriumis. Kõige enam uuriti viinerite nitritite ja nitraatide sisaldusi.
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu
määrus nr 1333/2008 kehtestab eeskirjad toidu
lisaainete kohta, k.a lihatoodetes ja lihavalmististes kasutada lubatud lisaained ja nende kasutamise tingimused. Võrreldes määrusega kehtestatud nitraatide ja nitritite piirmäärasid tabelis 1 esitatud analüüsi tulemustega saame väita,
et piirmäärade ületamisi Eestis ei tuvastatud.
Järgnevalt esitame erinevate töödeldud
lihatoodete ligilähedased kaalud Pitsi jt (2016)
andmetel:
• sink (1 viil = 10–15 g);
• keeduvorst (1 viil = 10–20 g);
• viinereid (1 väike viiner = 25–30 g);
• sardellid, grillvorstid (1 vorst = ca 100 g);
• sinkvorst (1 viil = 10–15 g);
• lihakonserv (1 spl = 15 g);
• suitsuvorst, salaamivorst (1 viil = ca 3–10 g);
• suitsupeekon (1 viil = ca 20 g);
• kana- või kalkunisink (1 viil = 10–15 g).
FAO/WHO ühine ekspertkomisjon toidu
lisaainete alal (JECFA) on hinnanud nitraatide
ja nitritite ohutusega seonduvat ning leidnud,
et nitraadi aktsepteeritav päevane piirkogus
(ADI) on 3,7 mg/kg kehakaalu kohta, ning
kehtestas nitriti ADI-ks 0,07 mg/kg kehakaalu
kohta.
ADI arvu ja lihatoodete kaalu andmete alusel on soovi korral võimalik vastavalt tarbimiskogustele välja arvutada individuaalsed päevas
omastatavad nitritikogused.

Nitraatide ja nitritite
asendamisvõimalused lihatoodetes
Nitraatide ja nitritite kasutamine lihatoodetes
on tänapäeval laialdaselt levinud. Teadaolevalt
on alates 1970. aastatest otsitud võimalusi nitritikoguste alandamiseks lihatoodetes (Mulvey
jt, 2010), et vähendada tekkida võivate nitrosoamiinide toksilist mõju inimese tervisele. Tuleb
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tõdeda, et senini ei ole suudetud leida nitraatide ega nitritite asemele rahvatervise seisukohalt ohutut ja efektiivset lisaainet, mis täidaks
lihatoodetes kõik soovitud eesmärgid sarnaselt
nitraatide ja/või nitritite toimega. Võimalused
on aga olemas nitritikoguste vähendamiseks
lihatoodetes, mis saavutatakse nitritite teiste
lisaainete või lisanditega osalise asendamisega.
Alternatiividena on välja pakutud taimsete
lisandite, sorbaadi, piimhappebakterite, lükopeeni, keedusoola, bensoaatide, äädikhappe
ja sidrunimahla, värvipigmentide, värvainete,
laktaadi ja/või nisiini jt kasutamist või koguni
lihatoodete kiiritamist (Mulvey jt, 2010). Nitritisoola kasutamisest tingitud nitrosoamiinide
teke nii toidus kui inimorganismis ning selle
kantserogeensus on tegurid, mis mõjutavad
lihatoodetes senisest enam kasutama taimset
päritolu toidulisandeid. Seeläbi vähendatakse
lihatoodete keemilisi ohte ja muudetakse need
tervislikumaks. Kaaluda võib ka lihatoodete
säilivusaja lühendamist ja/või veeaktiivsuse
vähendamist ehk ja/või toote pH alandamist.
Nitritit kasutamata on võimalik lihatoodete
maitseomadusi ja antioksüdantsust tõsta nt liha
suitsutamisega. Pegg ja Shahidi (2000) leidsid,
et aktsepteeritava maitsega peekonit on võimalik toota ka ilma nitritita,sestkeedusoolal on
töödeldud lihatoodete maitsele nitritist olulisem roll.
Kuna nitritisooli kasutatakse lihatoodetes
C. botulinum’i kasvu pidurdava toime tõttu
(Furia, 1968), siis nitriti täielik kõrvaldamine
lihatoodetest ei pruugi tagada nende mikrobioloogilist ohutust. Seepärast võivad kõikidel
alternatiivsetel lisanditel/lisaainetel olla lihatoodetele eraldi kas värvust, maitset, lõhna tugevdavad või antibakteriaalsed omadused, kuid
parim efekt saavutatakse siiski nitritiga kombineerituna. Näiteks, Al-Shuibi ja Al-Abdullah’
(2002) uuring näitas, et nitriti täielik asendamine säilitusaine sorbaadiga ei ole Mortadella
vorstides võimalik, kuid mõeldav on nendes
toodetes sorbaadi (1000 või 2600 ppm) kasutamine kombineerituna nitritiga (80 ppm), mis
andis vorstides võrdväärse tulemuse üksnes
nitriti kasutamisega (120 ppm).
Tänapäeval peab tarbija väga oluliseks lihatoodete punase värvuse olemasolu, mis saavutatakse eelkõige nitriti toimega lihale. Samas
on teada, et soolamislisanditega töödeldud
lihatoodete punase värvuse intensiivsus ei
ole seotud niivõrd kasutatava nitriti kogusega,
vaid lämmastikoksiidi (NO) poolt stabiliseeritud
müoglobiini kogusega lihas. Nii on täheldatud,
et askorbiinhappe, askorbaatide või erütorbaatide lisamine kiirendab nitriti redutseerumist
NO-ks ning viimase reaktsiooni müoglobiiniga
(Pegg ja Shahidi, 2000; Sebranek ja Bacus,
2007), mille tulemusena tekib lihale punakam
värvus. Seepärast arvatakse, et askorbaat
tugevdab soolamislisandite mõju, mistõttu
askorbaadi kasutamisel kombineerituna nitritisoolaga oleks võimalik toodetes vähendada
nitritikogust ligikaudu ühe kolmandiku võrra
(Ranken, 2000).
Lisaks nitraat- ja nitritsooladele on või-
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malik lihatoodetes kasutada fosfaate, nt naatriumtripolüfosfaati, mis omab lihatoodetes
mikroobide, eriti grampositiivsete bakterite
kasvu pidurdavat toimet (Mills, 2004). Lisades
lihatoodetesse C- ja E-vitamiini, on samuti
võimalik pidurdada kantserogeensete ühendite teket, mis reeglina moodustuvad nitritite
reageerimisel amiinidega (Kikas jt, 2012).
Maitse- ja aroomiomaduste parandamiseks
on võimalik kasutada taimedest ekstraheeritud eeterlikke õlisid, mis võivad mõningatel
juhtudel lihatoodetele head antibakteriaalset
ja antioksüdantset toimet avaldada (Mills,
2004). Teada on ka bensoaatide kasutamisvõimalused lihatoodetes. Looduslikult esineb
bensoehapet rohkesti mõnedes marjades, nt
jõhvikas ja pohlas. Mitmed teadusuuringud
on kinnitanud bensoehappe inhibeerivat mõju
L. monocytogenes’ele (Islam jt, 2002) ja E. coli
kasvule (Zhao jt, 1993) ning mõningast toimet
mitteproteolüütilise C botulinum’i suhtes soola mittesisaldavas puljongis (pH=7) (Jones
ja Betts, 2009). Davidsonijt (2002) uuringus
täheldati bensoehappe inhibeerivat mõju ka
hallitus- ja pärmseente kasvule. On teada, et
bensoaadid on kõige efektiivsemad happelistes (pH 2,5–4,0) tingimustes, mida tuleks
arvestada lihatoodete tehnoloogias. Paljudes
puu- ja köögiviljades ning marjades (pohlad,
mustikad) leidub nii flavonoole, teisi fenoolseid
komponente, katehhoole, antotsüaane kui ka
orgaanilisi happeid (Chaovanalikit jt, 2004;
Raudsepp jt, 2013), millest mõnedel on head
antibakteriaalsed omadused toidupatogeenide
suhtes. Näiteks rabarberil (sh juured, varred)
on täheldatud häid antimikroobseid omadusi,
mida seostatakse rabarberis sisalduva antrakinoonide hulka kuuluva rheini (ingl k cassic
acid) kõrge sisaldusega (Tegos jt, 2002). Raudsepa jt, (2013) uuring taimeleotistest näitas
rabarberi juureleotise väga head antimikroobset toimet kõigi uuritud bakteritüvede nagu
B. subtilis’e, K. rhizophila, L. acidophilus’e,
B. bifidum’i, L. monocytogenes’e, E. coli ja
C. jejuni suhtes. Antimikroobse toime tõhususe poolest järgnes must sõstar, mis inhibeeris
viie uuritud bakteriliigi kasvu; edasi söödav
kuslapuu ja mustikas, mis inhibeerisid nelja
erineva bakteriliigi kasvu.
Eesti turul võib juba praegu leida E-ainete
vabu lihatooteid, kus nitraadi ja nitriti asendamiseks on kasutatud musta või rohelise tee
kääritamisel saadud kambuutšat, mille koostisosad on orgaanilised happed, B-vitamiin,
aktiivsed ensüümid ja 0,5% etüülalkohol, mis
toimivad toote värvuse ja koostisainete siduvuse parandajatena (AS Oskar, 2016). Antioksüdandina kasutatakse nendes lihatoodetes
rääsumise vältimiseks C-vitamiini, mille allikas
on puuvilja- või murelipulber (AS Oskar, 2016).
Tooted, millesse nitritit ei ole lisatud, on reeglina lühema säilivusajaga, värvuselt hallikad
või tumedad ning eeldavad kõrgete hügieenistandardite rakendamist kogu tootmisprotsessi
ning turustamise vältel (Mulvey jt, 2010). Teada
on, et kiiritamine inaktiveerib C. botulinum’i,
mistõttu võib oluliselt vähendada lihatoode-

tes kasutatavat nitriti kogust, et parandada
fermenteeritud lihatoodete maitset ja värvust
(McCormick, 1982). Vaatamata sellele, et liha
kiiritamine, mis on EL-is keelatud, on samuti
üks võimalus liha pinnal mikroorganismide
inaktiveerimiseks, ei asenda see heade tootmistavade ning kõrgete hügieenistandardite
rakendamist.

Kokkuvõte
Kuigi nitraate ja nitriteid kasutatakse laialdaselt
liha säilitus-, maitse- ja värvainena, tuleb nende puhul arvesse võtta ülemäärastes kogustes
kasutamise ohte inimese tervisele. Seepärast
otsitakse tänapäeval alternatiivseid võimalusi
kas taimsete lisandite või muude looduslike
lisaainete kasutamise näol. Senini ei ole suudetud leida nitraadi ja nitriti asemele rahvatervise seisukohalt ohutut ja samavõrd efektiivset
lisaainet, mis täidaks lihatoodetes täiel määral
ja samaaegselt kõiki soovitud kvaliteedi ja ohutuse eesmärke. Küll aga on võimalik erinevaid
taimseid lisandeid või lisaaineid kombineerides vähendada kasutatava nitraadi või nitriti
kogust. Lihatoodetes taimsete lisandite kasutamise võimalikkuse uuringutega tegeletakse
ka EMÜ toiduhügieeni osakonnas projekti
SUSMEATPRO raames. Projekti põhieesmärgiks on võimaluste otsimine organismile kasulike lihatoodete saamiseks kohalike taimsete
materjalide lisamisega.
Seoses nitraatide ja nitritite uuringute tulemustega, soovitame väikelastele mitte anda
vorste ja viinereid rohkem kui kaks korda nädalas. Sel moel on võimalik vähendada nitritite
omastamist eelkõige nende laste hulgas, kes
seni on harjunud töödeldud lihatooteid tarbima
suuremal hulgal. Lastele lihatoitude valmistamisel tuleks kasutada lisaainetega töötlemata liha.
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Eesti loomaarstide uus eetikakoodeks
Kalmer Kalmus
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Iga päev puutume kokku olukordadega, kus
peame langetama erinevaid keerukaid otsuseid. Eriti puudutab see meie tööd – loomaarstitööd – kus tegeleme eetikadilemmadega, kusjuures olles tihti isegi mitte teadlikud, et teeme
eetilisi valikuid ning kahjuks pole me sageli
ette valmistatud nende dilemmadega pädevalt
toime tulema. Üha sagedamini on eetikaküsimused tõusnud tähelepanu keskpunkti nii
loomaarstiorganisatsioonides kui ka avalikus
ruumis. Järjest rohkem kerkib esile küsimusi,
mis puudutavad õige-väära piire, mõne käitumisviisi õigsust või JOKK-mentaliteeti.
Seetõttu võttis 2015. aasta ELÜ üldkoosolek vastu üksmeelse otsuse, et on vaja
uuendada ja täiendada meie loomaarstide
eetikakoodeksit. Vabatahtlikult moodustus
väike töörühm – Kaisa Velström, Egne Vellner
ning siinkirjutaja – kes koostasid alusmaterjali.
Selleks kasutasime maailma erinevate riikide
loomaarstide eetikakoodekseid, aga samuti ka
Eesti arstieetika koodeksit ning muidugi meie
endi olemasolevat vana eetikakoodeksit, mis
oli väga heaks eeskujuks ja aluseks. Abi ja inspiratsiooni saime ka erinevatest eetikaalastest
käsiraamatutest. Pärast töögrupi poolt materjali kokkukirjutamist, vaatas selle üle ELÜ jurist
ning tegi omapoolsed ettepanekud ja parandused. Seejärel töötasime kogu projekti läbi koos
laiendatud ELÜ juhatuse ja aukohtuga ning
alles siis esitasime tulevase eetikakoodeksi
avalikule arutelule. Koodeks kinnitati üksmeelselt ELÜ üldkoosolekul 5. märtsil 2016. aastal,
pärast väga tegusat arutelu.
Järgnevalt käsitlen lühidalt, mis eetikakoodeks üldse on ja mida sellega saavutada
soovitakse.
Erinevatel ühiskonnagruppidel ja isikutel
on sageli erinev arusaam/arvamus moraalist,
mistõttu võivad gruppide ja inimeste vahel tekkida väärtuskonfliktid: millist väärtust pidada
tähtsamaks, juhul kui kõiki korraga järgida ei
õnnestu. Kergesti võib arvamuste paljususe ja
pideva diskussiooni virr-varris ainuõige lahenduse puudumine tekitada tunde, et eetika on
ebaoluline või suisa mõttetu. See on siiski petlik, sest ka arvamuste paljususe korral on võimalik üht teisele eelistada. Sellisel juhul peab
olema eelistatav arvamus põhjendatud ning
enamuse poolt tunnustatud. Heaks näiteks on
eetikakoodeks, milles arvamusi oli algselt väga
palju, kuid kirja läksid ainud need, mille puhul
jõuti üksmeelele.
Eetikakoodeks on kirjapandud eetikanormide kogum, mis on toeks mingis valdkonnas
tekkivate moraaliprobleemide lahendamisel ja
õigete käitumisviiside valikul. Sisu poolest on
eetikakoodeks eetikavaldkonna dokument, mitte õigusakt. Hea eetikakoodeks peab vastama
eesmärgile, kirjeldama organisatsioonis kehtivaid põhimõtteid, väärtusi ja tegutsemisviise

ning keskenduma võimalikele eetilistele valikutele, mis võivad liikmetel tekkida. Samuti peab
eetikakoodeks olema selgelt edastatud ning
liikmete poolt aktsepteeritud. Kas uus Eesti
loomaarstide eetikakoodeks vastab eelkirjeldatud kriteeriumitele, jäägu lugeja otsustada.
Mis on eetika ja mis on moraal? Eetika on
kõlblusõpetus, mis annab juhiseid tegemaks
valikuid õige-vale ja hea-halva vahel. Eetika on
moraali uurimine – moraaliotsustuste ja käitumise hoolikas ja süstemaatiline vaagimine ning
analüüsimine. Moraal on inimliku otsustamise
ja käitumise väärtusmõõde. Osad moraalireeglid on kehtestatud seadustena (tapmiskeeld),
mitteformaalsed moraalireeglid (nt et valetada
ei ole ilus) ei ole tagatud seadustega. Moraali
keel kasutab nimisõnu nagu «õigused», «vastutus» ja «voorused» ning omadussõnu nagu
«hea» ja «halb» (või «kuri»), «õige» ja «väär»,
«õiglane» ja „ebaõiglane”. Seega, eetika
puutub eeskätt teadmisse, samas kui moraal
puutub eeskätt toimimisse. Nende kahe tihe
seos seisneb selles, et eetika püüab meile
anda mõistuspäraseid kriteeriume, mille alusel
otsustada või käituda pigem üht- kui teistviisi. Eetika keskne küsimus on, kuidas peaks
elama. Eetika tuleneb kreekakeelsest sõnast
ēthos, mis tõlkes tähendab muuhulgas tava
või kommet. Sama tuntud on sõna „moraal“,
mis tuleneb omakorda ēthos’e ladina vastest
mos (mitmuses mores, omadussõna moralis).
Eetika mõiste pärineb vanakreeka filosoofilt
Sokrateselt (469–399 eKr), kes väitis, et õnn
on võimatu ilma moraalse puhtuseta. Üldiselt
saab sõna „moraal“ peaaegu alati asendada
sõnaga „eetika“, ent mitte vastupidi. Eetika
jaguneb teoreetiliseks ja rakenduseetikaks.
Rakenduseetika on mingi eluvaldkonna eetika
või mingi professiooni kutse-eetika. Kutse-eetika all peetakse silmas seega mingil kutsealal
tegutsevate inimeste ehk mingi professioonieetikat, näiteks loomaarstieetikat.
Ühiskond tunnustab professiooni esindajaid oma ala asjatundjatena just tänu erialastele
teadmistele, mis ei pruugi olla kättesaadavad
või arusaadavad võhikutele. Käitumisstandardite kujundamine ja professiooni väärtustele
mõtlemine on professiooni siseselt väga vajalik mitmel põhjusel. Loomaarstiprofessioon
on keskendunud avalikkuse teenimisele. Kuna
tavakodanikul ei ole piisavaid teadmisi veterinaarmeditsiinist ja ta ei pruugi seega suuta hinnata selle elukutse esindaja poolt antud nõuande headust, siis on ta automaatselt haavataval
positsioonil ning professiooni ebaeetiline
esindaja võib põhjustada väga suurt kahju. Siin
tulebki appi eetikakoodeks, mis aitab teostada
meie professioonisisest eneseregulatsiooni.
Eetikakoodeksit
koostades
puutusime
sageli kokku probleemiga, kus läksid segamini
eetika ja õigus. Kuidas teha vahet, kus lõpeb
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eetika ja algab õigusnorm või vastupidi? Eetika
puhul räägime moraalist ja tavast, õigusnormi
puhul aga seadustest. Vaidluste lahendamine
eetikaküsimustes toimub professiooni aukohtus, seaduserikkumisi ja muid õigusaktidest
tulenevaid probleeme lahendavad riiklikud
ametid ja kohtud. Eetikavaidluste lahendamise
tulemiks on professiooni eneseregulatsioon,
seaduserikkumise puhul aga riiklik sanktsioneerimine. Eetikakoodeksit koostades pidime
pidevalt juurdlema koodeksi ja seaduste
vahekorra üle. On täiesti selge, et tegemist ei
ole kattuvate valdkondadega: näiteks leidub
tegevusi, mis on küll õigusvastased, kuid pole
automaatselt ebaeetilised (näiteks sõidukiiruse
ületamine, et kiiresti patsiendi juurde jõuda)
ning vastupidi – on väga palju tegevusi, mis on
ebaeetilised, aga ei tähenda seda, et rikutaks
otseselt seadust (näiteks kolleegist halvasti
rääkimine). Seetõttu on vaja määratleda õigusnormi tunnus – normi teeb õigusnormiks tingimus, et normi on kehtestanud riik ning sellega
saab määrata seaduslikku ja ebaseaduslikku
käitumist.
Eesti loomaarstide eetikakoodeks ei ole
seega kindlasti õigusakt, vaid kirjapandud normide ja väärtuste kogum, mis on toeks meie
valdkonnas
tekkivate
moraaliprobleemide
lahendamisel ja õigete käitumisviiside valikul.
Kuigi see on väga selgelt ainult eetikavaldkonna dokument, on selle täitmise kohustuslikkus
seotud siiski ka seadustega. Nimelt on sätestatud Veterinaarkorralduse seaduse § 23 lg 2
p 1, et loomaarst on kohustatud pidama kinni
veterinaararsti kutse-eetikast ja järgima head
veterinaarset tava ning § 26 lg 2 p 2, et loa
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andja keeldub kutsetegevuse loa andmisest,
kui taotleja on oma varasemas kutsetegevuses
näidanud üles ilmset sobimatust tööks veterinaararstina, rikkudes veterinaararsti kutse-eetikat ja head veterinaarset tava.
Eetikakoodeks ei suuda katta kogu loomaarstitöö iga üksiku valdkonna spetsiifilist eetikat, kuid see sätestab üldpõhimõtted, mida
järgides saab loomaarst kujundada oma käitumisviisi ja tegevust ning langetada otsuseid
igas spetsiifilises olukorras. Koostöös EMÜ
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi juhtkonnaga otsustati, et alates käesolevast aastast hakkab Eesti Loomaarstide Ühing
andma igale loomaarsti eriala lõpetanule
lõpuaktusel ka Eesti loomaarstide eetikakoodeksi.
Eetiline käitumine ei pruugi alati kerge olla
– aga see on alati õige.
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Eesti loomaarstid – kolleegid mitte
konkurendid
Tiina Toomet
Tiina Toometi Loomakliinik
Olen osa võtnud Eesti Loomaarstide Ühingu
(ELÜ) Aukohtu tööst üle 10 aasta ja selle aja
jooksul märganud kahte asja:
1. Tõsised ravivead ei jõua praktiliselt kunagi
Aukohtusse, ehkki ilmselt peaksid.
2. Aukohtusse jõuavad hoopis need juhtumid,
mille korral omanik on olnud kärsitu või
asjasse mittesüvenev. Samuti võib põhjusena oletada ka ahnust („olen kaval ja saan
raha tagasi“) või on loomaomanikku keegi
kaebamisele kannustanud. Ja see keegi on
„kallis“ kolleeg, kes on otsustanud ennast
esimese loomaarsti najal veidi upitada.
Kui esimene raviarst on teinud tõsise vea, mis
on ohustanud looma tervist või lõppenud lausa
letaalselt, siis peab kahtlemata midagi ette võtma, et samalaadsed juhtumid ei korduks. Aga
kas selleks meetodiks on omaniku inspireerimine kohtulahinguks, kaebuseks VTA-sse või
ELÜ Aukohtusse? Või oleks ausam ja oluliselt
efektiivsem võtta telefonitoru või saata meil
ning informeerida kolleegi tekkinud olukorrast?
Siit on ajendatud ka minu esimene üleskutse
kolleegidele – „Ärme tee ennast paremaks ega
targemaks kellegi teise arvel“.
Teine üleskutse kannab sõnumit „Saada
patsient edasi“. Paljud aukohtu juhtumid jäänuks olemata, kui esimene tohter oleks taibanud õigeaegselt: „See käib üle minu mõistuse,
jõu, võimaluste, vahendite. Kui ma tahan seda
looma aidata (mitte lõputult oma rahakotti
täita), vajan ma abi.“ Eestis on praktiliselt iga
ala spetsialistid olemas. Kasutagem siis neid.
Alati võib-olla ei olegi vaja patsienti edasi
saata, vahel piisab konsultatsioonist telefoni

teel, haigusloo või röntgenpiltide saatmisest.
Rahulolev patsient tuleb reeglina oma kodukliinikusse tagasi. Pole vaja muret tunda, et näime
kliendile rumalana. Kõik ei saa teada kõigest
kõike. See, et sa tead, kellelt küsida, on juba
suur asi.
Loomaarstide omavaheline koostöö võiks
olla lihtsam ja efektiivsem. Et patsiendi edasisaatmine toimuks võimalikult väikese vaevaga
ja patsiendiga koos tuleks ka kogu eelnev
haigusesse puutuv informatsioon, on vajalik
õpetada/meelde tuletada kaaskirjade ja haiguslugude kirjutamist. Kahjuks olen kümne aukohtus oldud aasta jooksul näinud vaid üksikuid
korrektselt vormistatud haiguslugusid.
Samuti mõelgem patsienti edasi saatva
loomaarsti ootustele. Saatev loomaarst peab
saama patsiendi kohta edasise info – milliseid
täiendavaid uuringuid tehti ja mida leiti, milline
on diagnoos ning ravi. Patsient tuleb võimaluse korral saatva loomaarsti juurde tagasi suunata kas siis jälgimisele, ravi jätkamisele või
kordusuuringutele.
Minul endal on küll väga head kogemused
koostööst kolleegidega. Igast edasi saadetud
juhtumist õpin midagi.
Kokkuvõtteks tahaks kolleegidele meelde
tuletada, et rääkimine omanikuga on suur osa
meie igapäevatööst. Loomulikult on väga oluline see, mida me räägime, aga peaaegu sama
tähtis on see, kuidas me seda teeme. Haige
looma omanik võib olla väga tundlik ja ühest
mõtlematust lausest võib alguse saada terve
vääriti mõistmiste jada. Edastame siis ainult
niisugust informatsiooni, millest on kasu looma tervenemisele ja heaolule.
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Eesti Loomaarstide Ühingu üldkoosoleku
protokoll
Toimumisaeg ja -koht: 5. märts 2016, Kreutzwaldi 62, Tartu
Osalejate arv koos volitustega: 34
Koosoleku juhataja: Priit Koppel
Protokollija: Jaan Luht
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine.
3. ELÜ 2015. aasta tegevusaruanded.
4. ELÜ 2015. ja 2016. aasta eelarve.
5. Aukohtu aruanne.
6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne.
7. Konverentsid Veterinaarmeditsiin 2015 ja
Veterinaarmeditsiin 2016, Euroopa Loomaarstide Ühingu (FVE) 2017. aasta koosolek.
8. Eesti Loomaarsti Eetikakoodeksi muutmine.
9. ELÜ 2016. aasta tegevusplaanid.
10. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Päevakorra kinnitamine – päevakord kinnitatakse ühehäälselt.
Koosolekul osaleb ka üks mitteliige,
Henri Siimon. Üldkoosolek võtab vastu
otsuse, et ta võib koosolekul viibida.
2. Eelmise üldkoosoleku protokoll kinnitatakse ühehäälselt.
3. ELÜ 2015. aasta tegevusaruanded.
Juhatus on pidanud kolm koosolekut, neist
kaks laiendatud koosseisus (koos EVS esindajatega). Teemadeks on olnud konverents,
suvepäevad, elutöö preemia ja aasta loomaarsti tunnustuse kandidaadid, eetikakoodeks,
Elva krundi müük. Viimane on nüüdseks müüdud, saadud tulu läheb Euroopa Loomaarstide
Ühingu (FVE) 2017. aastal Eestis toimuva aastakoosoleku korraldamiseks.
Kaisa Velström annab ülevaate liikmeskonnast. Aktiivliikmeid on hetkel 160. 2015. aastal
lisandus 11 liiget, liikmete hulgast arvati välja
üks inimene. Liikmemaksu võlglasi on hetkel
ainult kaks inimest. Kindlustusjuhtumeid oli
üks.
Toomas Tiirats annab ülevaate FVE kokkusaamistest. Põhja- ja Baltimaade koosolekud
on tihenenud, et jagada kohalikku infot ja
minna ühiste seisukohtadega peaassambleele.
Probleemiks on kujunenud loomakliinikute nö
ketistumine. Hetkel on juba 17 riiki, kus on korporatiivsed kliinikud (ühise nimetaja all enam
kui 5 kliinikut). Rootsis ja Soomes on juba 60%
praksistest ühinenud. Probleemiks on väikeste
kliinikute, mille klientuur on väiksem, püsimajäämine. Ja tekib küsimus, mis saab siis, kui
100% praksistest muutuvad korporatiivseteks
– kas on oht, et vaba elukutse kaob?
Pidevalt tegeletakse antibiootikumide kasutamise teemaga.
Norras on teostatud huvitav netiuuring –

18

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016

loomaarstide erootiline kapital. Kui palju mõjutab loomaarsti sissetulekut välimus ja seksuaalne atraktiivsus. Selgus, et atraktiivsema
välimusega loomaarstid ka teenivad rohkem.
Küsimus ka selles, et mida teha feminiseeruva
loomaarstindusega, kuidas tuua juurde mehi.
On uuritud ka loomaarstide endi rahulolu.
Selgus, et 53% loomaarstidest arvab, et nad
pole piisavalt hinnatud ja 60% arvab, et ühiskond ei hooli neist.
FVE liikmemaksu saime väiksemaks. Eelmisel aastal oli see 3200 €, sel aastal 1800 €.
Liikmemaksu makstakse vastavalt aktiivsete
loomaarstide arvule.
Jaan Luht andis ülevaate kodulehe ja Facebooki lehe külastatavusest ja fotokonkursist.
Ühingu kodulehe www.vet.ee enim loetud
teemadeks on olnud:
• viitamine ERLi artiklites – loetud 1455
korda;
• konverents Veterinaarmeditsiin 2015 –
loetud 1404 korda;
• fotokonkurss 2015 – loetud 1028 korda;
• loomaarstide suvepäevad – loetud 1003
korda;
• üldkoosolek 2015 – loetud 963 korda;
• kutsetegevuse luba – loetud 917 korda.
Kodulehel on olemas „sahtel“ www.vet.ee/
sahtel. See on vaid ELÜ liikmetele mõeldud
piiratud juurdepääsuga kaust, kus on mitmesugused dokumendid. Juurdepääsu saamiseks
tuleb saata e-mail aadressil jaan.luht@vet.
ee ja kui liikmelisus on tuvastatud, siis saadetakse vastuskiri kasutajatunnuse ja parooliga.
ELÜ Facebook’i lehel tehti 2015. aastal 87 postitust. Neist suurima lugejaarvuga olid:
• marutaudivaba Baltikum – 3117 inimesel
nähtud;
• sigade aafrika katk Valgamaal ja Viljandimaal – 1575 inimesel nähtud;
• Ringvaade – Aasta loomaarst – 1522 inimesel nähtud;
• Tiina Toomet Vikerraadio Huvitajas –
1355 inimesel nähtud;
• fotokonkursi parimad pildid – 1251 inimesel nähtud.
Loomaarstliku Ringvaate lehel on alates
selle loomisest kuni 04.03.2016 käinud 138 475
lugejat. Külastuste arv tõuseb alati peale uue
numbri lisamist.
2015. aasta fotokonkursil osales 23 veterinaarset pilti ja 39 varia pilti.
Henri Siimon räägib natuke ajakirja plaanidest. Ajakirjas ilmub koolituskalender, vastavasisulised ettepanekud saata Henrile. Ta teeb
ettepaneku, et ajakirja võiksid saada ka kõik
EVS-i liikmed. Otsustati, et need asjad tuleb
läbi rääkida kahe organisatsiooni juhatuste
vahel. Üks võimalus on panna ajakiri kohe
pärast selle ilmumist üles kodulehel olevasse
sahtlisse.

ÜHINGU TEGEMISED
4. Eelarved
2015. aasta eelarve positiivseks saldoks
oli prognoositud 1800 €, tegelik tulem tänu
maamüügile oli 17 000 €. Ajakirjale kulus raha
tunduvalt rohkem kui oli plaanitud tulenedes
materjalide kallinemisest (paber, trükivärv)
ja värvitrükist. Samuti anti üks number välja
topelt mahus. Rahvusvahelistel üritustel osalemine oli odavam.
2016. aasta eelarve: tuludeks planeeritakse
58 910 € ja kuludeks 58 300 €. Põhiliseks tuluallikaks on liikmemaksud ja lemmikloomapasside müük.
Aastaaruanne kinnitatakse ühehäälselt.
Eelarve kinnitatakse ühehäälselt.
Liikmemaksu tõstmine. Liikmemaksu tõstetakse 2017. aastal 5 € võrra. Liikmemaks saab
olema 80 €, kahe organisatsiooni liikmel 60 €,
ka perede liikmemaks on 60 € inimene. Otsus
võetud vastu ühehäälselt. Seoses liikmemaksu
erisustega peredele ja pensionäridele, peaksid
inimesed andma ELÜ sekretärile teada vastavatest muutustest, samuti tuleks teavitada
postiaadressi muutustest. Pensionär ei pea
maksma liikmemaksu, küll aga peab ta maksma kindlustuse eest, kui ta seda soovib. Iga
inimene peab erisuste puhul taotlema liikmemaksu vähendamist ise.
5. Aukohtu aruanne – Toomas Tiirats
Kokku laekus eelmisel aastal kas otse või
VTA vahendusel aukohtule 13 kaebust. Üheksa jõuti lõpuni menetleda, neli on veel töös.
Kui kaebuseid on nii palju, muutub kaebuste
menetlemise aeg oluliselt pikemaks. Põhilised
probleemid on üldjuhul kommunikatsiooniga
seotud. Omanik ei saa aru loomaarstist ja/või
loomaarst ei anna piisavalt juhiseid patsiendi
koduseks hoolduseks ega suhtle. Loomaarst
peaks kasvõi operatsiooni ajal helistama, kui
looma seisund on oluliselt muutunud või on
vajalik langetada kiireid otsuseid. Probleem
on maapiirkondades, kus võimalusi ei ole
palju ning loomaarstid jätavad soovitamata
patsiendi edasisaatmise, ravid jäävad pooleli
jne. Uuringutulemused tuleb kindlasti säilitada,
paljudes praksistes puudub andmebaas. Oli ka
üks juhtum, kus loomaarst ise küsi aukohtult,
kas ta tegi kõik õigesti.
6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne – Tarmo
Niine
Majandustegevuse aruanne on korrektne,
komisjonil olid mõned küsimused, mis said ka
vastuse. Mõned ettepanekud:
1) väikevahenditele üle 1000 € võtta konkureerivad pakkumised koos juhatuse
liikme selgitusega, nii oleks asjad veelgi

läbipaistvamad;
2) pangakonto väljavõte esitada revisjonikomisjonile digitaalselt;
3) ühingu info Lõuna-Eesti telefoniraamatus
ja 1182 infotelefonil – kas on mõtet?
Otsus: aastaaruanne on seadusega kookõlas.
Ühing on 2015. aastal täitnud oma põhikirjalisi
kohustusi.
7. Konverentsid Veterinaarmeditsiin 2015 ja
Veterinaarmeditsiin 2016, Liis Sasi firmast Publicon annab ülevaate 2015. aasta konverentsist.
Osalejaid oli 501, sponsorite esindajaid 66,
tasulisi osavõtjaid 383, näitusel osales 23 ettevõtet. Konverentsi kasum oli 4424 €. Keskmine
kulude kasv oli 5%. Konverentsid on seoses
toiduhügieeni sektsiooni tööga üle aasta suurema ja väiksema osavõtuga. 2015. a tuli tagasi
lühikokkuvõtete kogumik, mis maksis palju.
Tuleb mõelda, kas anda kogumik välja igal aastal või teha seda üle aasta.
Näitust käis kontrollimas ravimiamet, probleem oli retseptiravimite reklaamimisega üldsusele. Seoses sellega tulevad järgmisel aastal
suured ümberkorraldused.
Sünkroontõlge ei toonud oluliselt rahvast
juurde. See on ka kallis. Sünkroontõlke osa
tuleb ikkagi vähendada. Kui leidub sponsoreid,
kes soovivad tõlketeenust hüvitada, siis võib
seda teha.
2016. aasta konverents toimub 28.–29. oktoobril Dorpati konverentsikeskuses.
8. Eesti Loomaarsti Eetikakoodeksi muutmine
Alustuseks teeb töögrupi juht Kalmer Kalmus ettekande teemal „Mis on eetika, eetikakoodeks, kutse-eetika“.
Eetikakoodeksi kallal on vaeva näinud töögrupp, mille koosseisu kuulus ELÜ juhatus,
EVSi esindajad ja aukohus. On toimunud kaks
koosolekut, kus kogu tekst on põhjalikult läbi
arutatud. Veel paar paragrahvi tekitavad arutelu ja otsitakse paremaid sõnastusi. Oluline
on vahet teha, et eetikakoodeks ei ole seadus,
seadusepunkte pole mõtet sisse kirjutada.
Eetikakoodeksi uus tekst võetakse vastu
ühehäälselt.
9. ELÜ 2016. aasta tegevusplaanid
Suvepäevad motoga „Tagasi loodusesse“
toimuvad Tikuta vesiveski suitsusaunas 6.–
7. augustil. Tantsuks mängib ansambel ExPert.
Kes ei taha osaleda rattasõidus, saavad sõita
kanuu või süstaga. Voolu toodab generaator ja
ööbimine on telgis.
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Looduskaitse meditsiin ja loomaarsti roll selles
Aleksandr Semjonov
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Kuuldes sõna „Aafrika“, kujutame endale ette
otsatuid rohtlaid ja nendes muretut elu elavaid
tuhandeid ja tuhandeid metsloomi.
Tõde on aga see, et sellist pilti saab tänapäeval näha ainult vähestes kohtades. Selline
„metsikus“ toimib vaid inimese range kontrolli
all. Paradoks?
Tuhandeid aastaid on inimene üritanud
loodust endale alluda ja selle tulemusena on
tekkinud olukord, kus meie, inimesed, peame
kaitsma loodust enda mõjude eest.
Õnneks ei ela inimene Maal veel üksinda
– ta elab keskkonnas, kus lisaks temale on teisigi loomi (olles ise tegelikult vaid üks edukas
loomariigi liik). Kui me kirjeldame inimese,
keskkonna ja loomade suhteid Euleri ringide
abil, siis saame keskele väikese välja, mis kirjeldabki nende kolme faktori interaktsioone,
mis aitab neil kolmel edukalt üheskoos püsida.
Nende interaktsioonide majandamist saamegi
nimetada keskkonna ehk looduskaitse meditsiiniks.
Kui ma viis aastat tagasi esimest korda
Lõuna-Aafrikasse sattusin, siis oli ka minul
täiesti diletantlik ettekujutus loomaarstitööst
selles riigis. Esimene asi, mis tol hetkel silma
jäi, olid tarad! Lõputud tarad, kaitstud elektri ja
okastraadiga. Milleks? Ikka kaitsmiseks – inimesed kaitsevad ennast, oma maid, kodusid, vara
ja loomi. Ja sellest saabki alguse Aafrika üks
tähtsamaid probleeme – loomad elavad isoleeritult suurtel kinnistel territooriumidel. See
toob kaasa mitmeid probleeme: üleasustus,
toidunappus, nakkushaiguste väga kiire levik,
liikidesisene ja -vaheline konkurents, inbriiding
jne. Kõikide nende probleemide ennetamises
ja lahendamises mängivad võtmerolli loomaarstid.

Põhiliseks erinevuseks koduloomade ja
metsloomade meditsiini vahel on see, et
metslooma peab kõigepealt kinni püüdma ja
immobiliseerima. See nõuab aga tihti hästi
paljude inimeste koostööd ja head varustust.
Kindlasti peab loomaarstil olema anestesioloogiline õhupüss, mille kaudu toimub anesteesiat
põhjustavate ainete manustamine loomale. Ja
kuna läheneda ninasarvikule, elevandile või
kaelkirjakule suurel alal ei saa, siis on väga tihti
tähtsaimaks abivahendiks helikopter. Lendamine helikopteriga ja loomade laskmine lendsüstlaga oli minu jaoks alguses kõige suurem
probleem. Mäletan hästi, et oma esimese kaelkirjaku püüdmisel keskendusin pigem sellele,
kuidas helikopterist mitte välja kukkuda.
Milleks siis loomi immobiliseeritakse? Põhjusi on väga palju. Näiteks, minnes restorani,
võite tihti märgata seinal fotosid sellest, kuidas
seda restorani on külastanud ka mõni elevant.

Foto 1. Aafrika
elevant (foto:
Aleksandr
Semjonov)

Foto 2.
Elevandi
transport
(foto:
Aleksandr
Semjonov)
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Foto 3. Kaelkirjaku püüdmine (foto: Aleksandr Semjonov)

Nali naljaks, aga sellised äärmiselt ohtlikud
külastajad teevad palju tüli, lammutades sageli
kogu restorani maha. Ja kui elevant on juba
endale lemmikrestorani valinud, siis hakkab ta
seda külastama regulaarselt. Ainus lahendus
sellele probleemile on elevandi ümberviimine
maadele, kus restorane ja asulaid läheduses ei
ole. Seda on küll lihtne öelda, aga väga keeruline ellu viia. Helikopter, kogenud meeskond,
suur veoauto, hunnik dokumente ja nõusolek
majutada elevanti enda juures – kõige selle
organiseerimine langeb loomaarsti kohuseks.
Kogu protseduuri kõige lihtsamaks momendiks
on helikopterist elevandi laskmine lendsüstlaga. Kui uinutamine õnnestub ja elevant jääb
magama, peab tema juurde saama võimalikult
kiiresti maapealne veok koos meeskonnaga.
Meeskonna ülesandeks on tegeleda elevandiga
seni, kuni helikopteri piloot leiab sobiva maandumiskoha ja loomaarst jõuab looma juurde.
Magama jäädes laskuvad elevandid tavaliselt
rinnakule ja jäävadki sellesse asendisse. Kuna
nende kopsud on sidekoeliste liidetega, mis
on ühenduses rinnakorviseinaga, siis hingata
selles asendis elevandid enam ei saa. Selle
tõttu on maapealse meeskonna esimeseks
ülesandeks elevandi keeramine küliliasendisse.
See ei ole kõige lihtsam ülesanne, sest patsient kaalub kuus tonni! Kui elevant on õiges
asendis ja loomaarst on veendunud, et loom
on transportimise jaoks piisavalt stabiilne,
tõstetakse loom kraanaga veoki platvormile ja
viiakse uude kohta. Loomulikult sõidab samal
platvormil koos elevandiga ka loomaarst, jälgides anesteesia sügavust ja elevandi seisundit
kogu teekonna vältel.
Ka kaelkirjaku püüdmine ei ole sugugi
lihtne protseduur. Esiteks on kaelkirjak väga
hea jooksja ja võib vajadusel arendada kiirust
kuni 55 km tunnis. Samas võib kiire jooksmine
palavas keskkonnas tal esile kutsuda püüdmise
müopaatia ehk lihaste aseptilise nekroosi, mis
kujuneb loomale fataalseks. Selle vältimiseks
peab kaelkirjaku immobiliseerima nii kiiresti kui

võimalik. Väga oluline on, et iga meeskonna
liige teaks täpselt oma rolli ja ülesandeid selle
protseduuri teostamisel.
Kui looma püüdmine toimub avaral territooriumil, siis tõuseb helikopter koos loomaarstiga võimalikult kõrgele. See võimaldab
looma hästi jälgida ja samas ei tekita talle
stressi. Kui loom on valitud ja loomaarst ravimite manustamiseks valmis, siis laskub piloot
kaelkirjakut jälitades kiiresti 20 m kõrgusele.
Oma kogemustest ütlen, et sellise väga kiire
suure nurga all laskumisega on üsna keeruline
harjuda ja siiani tekitab see minus adrenaliinitulva. Kui kaelkirjaku ja helikopteri vahele jääb
30–40 m, peab loomaarst leidma kiiresti mugava asendi, et looma lendsüstlaga tabada. Et
loomale stressi mitte tekitada, tõuseb helikopter koheselt tagasi kõrgele. Samas ei tohi helikopter kaugele ära lennata, vaid peab näitama
järgmises etapis tööle lülituvale maapealsele
meeskonnale looma asukohta. Tavaliselt koosneb meeskond ühest loomaarstist ja 8–10-st
tugevast noorest mustanahalisest mehest, kes
teatavasti on ühed maailma parimad jooksjad.
Täpselt kolm minutit pärast tulistamist, kui
tugevatoimeline opioid etorfiin hakkab looma
organismis mõjuma, peavad just need inimesed kohal olema ja nööride abil peatama veel
teadvusel oleva ning jooksva kaelkirjaku ja ta
jalust maha lööma. See etapp on kogu püüdmise protsessis kõige ohtlikum, sest kaelkirjak
üritab veel mõnda aega jalgadega igas suunas
lüüa, ja selline löök võib inimese tappa. Kui
loom aga allub inimestele ja kukub maha,
siis muutub kogu olukord äärmiselt ohtlikuks
juba kaelkirjaku jaoks, sest opioidide toimel
tõuseb oluliselt vererõhk, ja kuna küliliasend
ei ole talle loomulik, siis võib ajusisene kõrge
vererõhk looma väga kiiresti tappa. Selle vältimiseks peab loomaarst kohe pärast looma
kukkumist tema silmad katma ja kinni siduma
ning süstima loomale väikese doosi antidooti, et loom suudaks oma pead ja kaela hoida
vertikaalasendis. Kui see on tehtud ja loom on
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016
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Foto 4. Sarve eemaldamine noorel ninasarvikul (autori arhiivist)

Foto 5. Valge aafrika lõvi (autori arhiivist)

stabiilne, kuid ei orienteeru keskkonnas tänu
silmakatetele, saab kaelkirjakut nööride abil
jalutada transpordikasti isegi kuni paari kilomeetri kaugusele.
Rääkides looduskaitse meditsiinist, ei saa
mainimata jätta ninasarvikuid, kelle arvukus
väheneb iga aastaga. Küttimise põhjuseks on
nende sarv – needsamad keratiinikiud, millest
koosnevad meie juuksed! Selle sarve pärast
sureb Aafrikas keskmiselt üks ninasarvik iga
9 tunni järel. Õudne kiirus, kui arvestada, et
maailmas elab käesoleval ajal heal juhul 3000
ninasarvikut. Mida teha? Hetkel ei ole parimat
lahendust, kui loomad uinutada ja neilt sarved
eemaldada. See võib anda meile maksimaalselt kolm aastat aega, enne kui uus sarv välja
kasvab. Nii saame aega selleks, et välja töötada uus süsteem, kuidas neid imeilusaid loomi
kaitsta. Kahjuks ei tööta hetkel ideaalselt ükski
süsteem ja on oht, et liik kaob ära varem, kui
me oleme suutnud välja mõelda uue lahenduse.
Metsik loodus on otsatu keskkond teadusuuringutele. Ka minu tähtsaim töö LõunaAafrikas seisneb uute anesteetikumide katsetamises ja protokollide väljatöötamises. Preparaat nimega BAM, mis sisaldab butorfanooli, azaperooni ja medetomidiini, on uus
kompleksanesteetikum, millel on loodetavasti
suur tulevik metsloomade meditsiinis. Tänu
kõikide ainete kõrgetele kontsentratsioonidele
on preparaadi lõppdoosi maht väga väike.
See võimaldab nimetatud preparaati manustada suurelt kauguselt. Esimene loomaliik,
kellel BAM-i kasutasime, oli aafrika lõvi. Lõvide
püüdmine on küllalt levinud protseduur Aafrikas. Lõvi on „Suure Viisiku“ (viie kõige raskemini jalalt jahitava looma) hulgas suurim kiskja ja
kõik turistid unistavad seda loomade kuningat
eluslooduses näha. Kuidas seda korraldada?
Lihtne! Karja ühele lõvile tuleb paigaldada raadiosaatjaga kaelarihm, mille abil saab jälgida
kogu karja asukohta. Kuidas lõvisid püütakse?
Võrreldes teiste liikidega on lõvi immobiliseerimine lihtsam, aga adrenaliinirohke. Alustame
sellest, et lõvid on aktiivseimad öösel ja päeval
ei ole nende püüdmine võimalik. Ettevalmistused selleks algavad varahommikul. Lõvikarja
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eluterritooriumilt leitakse hea tugev puu. Et
laskmine saaks võimalikuks, puhastatakse maa
rohust puu ühe külje juurest, teisele küljele
aga ehitatakse puuokstest aed. Selline loomulikuna näiv aed ei peleta lõvisid, samas lubab
neil istuda ja süüa ainult puu ühe külje juures.
Õhtul lastakse maha väike antiloop või kits ning
sõidetakse sellega lõhna levitamiseks mööda
territooriumi. Ning ettevalmistuse lõppjärgus
kinnitatakse saakloom nööriga puu külge ning
jäädakse autosse lõunatajaid ootama – mõnel
korral tuleb oodata pool tundi, mõnel juhul aga
hommikuni. Mäletan oma esimest lõvipüüdmist, kus kuue ootetunni järel avastasin, et
selleks ajaks kaovad inimesel kõikvõimalikud
füsioloogilised vajadused ja soovid. Varem või
hiljem tulevad lõvid ikkagi sööma ning siis valitakse üks isend ja uinutatakse ta lendsüstlaga.
Tuleb märkida ka seda, et ükski lõvi ei jookse
pärast süsti saamist minema, vaid jätkab kuni
magamajäämiseni söömist. Seejärel aetakse
ootel seisvate autode abil teised lõvid ära ja
hiljem mängivad samad autod „tarade“ rolli,
kaitstes magava lõviga töötavaid inimesi.
BAM-i katsetamine jääbki hetkel minu teadusuuringute ja doktoritöö põhiosaks. Preparaati on seni edukalt katsetatud lõvidel, geparditel, antiloopidel, jaanalindudel, leopardidel ja
isegi krokodillidel. Sellel suvel proovime seda
kasutada ka elevantidel ja kaelkirjakutel ning
vaatame, millised täiendavad väljakutsed meid
ees ootavad. Wildlife Pharmaceuticals South
Africa peadirektori suur unistus on immobiliseerida sinivaala. Tundub ebareaalne? Jah!
Aga kes teab, äkki ühel päeval teeme ka selle
ära. Plaan, kuidas seda teha, on vähemalt olemas!
Christopher McDougall kirjutas: „Igal hommikul ärkab Aafrikas gasell. Gasell teab, et ta
peab jooksma kiiremini kui kiireim lõvi. Vastasel juhul kiskja tapab ta. Igal hommikul ärkab
Aafrikas lõvi. Ta teab, et peab jooksma kiiremini kui aeglaseim gasell. Vastasel juhul sureb
ta nälga. Ei ole vahet, kes sa oled – gasell või
lõvi, igal hommikul kui tõuseb päike – jookse!”
See mõte kirjeldab väga täpselt loomaarstitööd Aafrikas. Kui päike tõuseb, hakkame meie
jooksma kellegi elu nimel.
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Loomade parasitaarhaiguste uurimise ajaloost
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.

Toivo Järvis
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond

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
Välisparasiidid (vt ELR, 2014, nr 2)
Siseparasiidid (vt ELR, 2015, nr 1)

II peatükk. Parasitaarhaigused
(vt ELR, 2015, nr 4)

III peatükk. Parasitaarhaiguste
tõrjest
Nagu eelnevates peatükkides loomahaiguste
kohta juba mainitud, oli ka ammustel aegadel
võimalik kasutada küllalt tõhusaid meetmeid
parasitaarse nakkuse vastu, isegi kui etioloogiauuringud algasid alles kaasaegse parasitoloogia avastustega.

1. Profülaktikameetmed

Need põhinevad hügieenimeetmetel ja üritavad välistada põhjuslikku tegurit.
ÜLDHÜGIEEN
Mõningad üldised hügieenimeetmed, mida
kasutati ammustel aegadel, võimaldasid parasitismi tagajärgi leevendada ilma, et põhjusi ja
mehhanisme oleks selgitatud. Nende meetmete hulka kuulub Varro (116–27 eKr) poolt kasutusele võetu: mitte asutada loomakasvatust
soode lähedale, või Columella (4–u70) soovitatu: alati eraldada haiged loomad tervetest.
Muud üldmeetmed võeti kasutusele keskajal sigade „pidalitõve“ vastu. Tundub, et need
põhinesid inimese nakatumise kartusel, näiteks
Pariisis soovitatud „pidalitõbiste“ loomade
lihakehade kohustuslikku põletamist. Samas

osutavad teistes Prantsusmaa linnades rakendatud meetmed, et niisugust nakkusohtu ei
arvestatud: Aixis anti „pidalitõbiste“ lihakehad
haigetele, Rouenis kingiti vangidele ja vaestele,
Caenis anti konfiskeeritud loomade rasv inspektorile, kes kuriteo avastas.
1375. aastal loodi Prantsusmaal kuningliku korraldusega ametikoht, mille täitjad olid
atesteeritud ja kelle ülesandeks oli ära tunda ja
märgistada „pidalitõbiste“ sigade kõrvad. Selliste sigade liha võis müüa alles pärast 40-päevast soolamist. 1710. aastal pidi A. Dubout,
süüdi mõistetud kaubitsemises „pidalitõbise“
sea lihaga, maksma 50 000 naela trahvi ja liikuma särgis, nöör kaelas, hoides käes õletuusti
(tõrvikut?).
LIIKUMISE PIIRAMINE
15. juulil 1560. aastal avaldati Stettinis Felipe
I onu ja poegade poolt range korraldus, mis
loeti avalikult ette iga kolme kuu järel. See käis
lammaste nakkushaiguste, sh eriti sügeliste
kohta. Käsujärgselt võisid piirkonna asukad sisse tuua ainult sügelistevabu lambaid ja palgata
karjaseid, kellel ei ole kunagi olnud kokkupuudet sügelishaigete loomadega. Immigrantidelt,
kes sellesse piirkonda tulid koos haigete lammastega (või kes olid piirkonda läbimas), võeti
lambad ja kõik muu ära.
Hilisemad tekstid, eriti Prantsuse kuninga
konsiiliumi otsus 19. juulist 1746. a, keelustasid
nakkushaiguste korral „sarviliste ja muude loomade“ viimise kohtadesse, kus ilmnes haigus,
näiteks turule ja laatadele. Neid loomi saatis
linna politseiohvitseri sanitaarsertifikaat (viseeritud vaimuliku või justiitsohvitseri poolt), et
oleks võimalik kindlaks teha loomade päritolu
juhul, kui esineb hilisem epizootia.
Tundub, et ei eksisteerinud meetmeid karantiiniks loomadele, kellel olid parasitaarhaigused, v.a. sügelised. Nii käskis Prantsuse kuningas Jean II 1351. aastal „piiristada ja anda haigetele loomadele (ilmselt sügelishaigetele) maaala, kus neid kohtunike käsul kinni hoitakse... ja
kui nad tervenevad, võib neid jälle lahti lasta“.
KAITSE PARASIITIDE VASTU
Kaanid: hobuste kaitsmiseks sidusid araablased neile suu külge torba, kui nad jõid tiigist
või jõest.
Täid (väivid): Aristotelese (384–322 eKr) arvates võisid tundmatutes vetes suplevad loomad
saada täid, sest „see niisutab neil liigselt aju“.
Tõestuseks oli tal fakt, et „lastel, kellel on pea
väga märg, on sagedamini täisid kui täiskasvanutel“!
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016
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Lutikad: vältimaks lutikate koorumist, soovitas
Demokritos (u 460–370 eKr) siduda voodijala
külge jänese või metskitse jalgu, lutikate hammustuste vältimiseks aga panna voodi alla
külma veega anum.
Sääsed: Herodotose (484–425 eKr) järgi kaitsesid egiptlased ennast, veetes öö kas kuskil
torni otsas või kalavõrgu all, mida kasutati
sääsevõrguna. Soovitatud oli ka suitsutõrje kas
granaatõunapuu koorest ja mustast köömnest
(Plinius, 23–79) või väävli baasil (Palladius) valmistatud seguga.
Kärbsed: et kaitsta koerte kõrvu kärbeste eest,
soovitasid Columella (1. saj) ja Varro hõõruda
neid viilutatud mõrumandlitega. Hobuse kaitseks kärbeste munemise eest soovitati haavu
hõõruda loorberipuu purustatud marjadega,
mis olid eelnevalt õlis praetud.
Puugid: Varro soovitas koerte kaitseks kasutada mõrumandlit samuti kui kärbeste tabanduse
korral. Et vältida nende lestaliste kinnitumist
äsjapöetud lammastele, soovitas Katon lambaid hõõruda oliivide pressimisel saadud
vedelikuga ja lupiiniseemnete leotisega.
Kirbud: on kirjeldatud paljusid kirpude peletamise meetmeid. Mõned neist olid tõhusad
kirbuvastsete vastu (põrandale kustutatud
lubja piserdamine; erinevaid taimi sisaldava
merevee või soolveega kastmine), osa aga
pigem fantaasiavalda kuuluvad. Üks meetod
seisnes selles, et majja sisenedes tuli karjuda
„Ohh! Ohh!“! Teiste puhul tuli kirbud meelitada
kas kitseverega täidetud auku või savist vaasi,
milles oli pullirasva, või basseini, mis oli ümbritsetud süvendiga, mis omakorda oli kaevatud
pistodaga, millega oli tapetud mõni inimene…!
Plinius on soovitanud pihustada ruum üle millegagi, mis on võetud kohast, kus keegi, kes
pidi olema kuulnud kägu esimest korda, seisis
paremal jalal!
Sügelised: kardetuna antiikajast peale nende
nakkavuse pärast, piirati haiguse levikut loomade isoleerimise ja hügieenimeetmetega.
Vergilius (70–19 eKr) soovitas karjastele lammaste kaitsmiseks selle parasitoosi eest ujutada neid jões. Faliscus (464) soovitas hukata
esimese tabandunud koera, araablased eraldasid sügelistes hobused teistest.
Nugiussid: Plinius soovitas inimese helmintide hävitamiseks panna koduse pesu hulka
maonahka. Columella soovitus oli külvata
põldudele allikkressi, sest see taim „on surmav
ussidele, kes tekivad salaja kõhus, kus on halvasti seedunud toitu“.

2. Ravi

Põhilised ravimeetmed, mis on kirjeldatud
enne 20. sajandit, on kokku võetud järgnevas
tekstis.
1. Kaanide poolt tabandatud lindudele soovitas Tardif (12. saj) suitsu „suvel lendavatest
kärbestest“ (L. Moulé järgi 19. saj lõpust olid
need parmud). Araablased eemaldasid kaane,
kes olid kinnitunud hobuse kõrile, mässides
eelnevalt ümber sõrmede viigimarja lehti, et
vältida parasiitide libisemist. Tardif ja Franchieres tegid ettepaneku panna looma nina

24

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016

peale sinepit või lasta tal hingata purustatud
lutikate suitsu. Lutikasuitsu oli juba soovitatud
inimestele Columella, Galenose (129–u 200) ja
Vegetiuse (4. saj) poolt. Diascorides (u 40–90)
soovitas inimestel, kes on alla neelanud kaani, juua lutikatega segatud veini. Sarnast ravi
(purustatud lutikate suitsu sissehingamist) oli
soovitatud ka loomade tabanduse korral.
2. Täide peletamiseks soovitas Aemilianus
hõõruda kanu nn täirohuga: röstitud köömnete
ja mõru lupiini segu veiniga. NB! Lindudel on
väivid! Kreeka ja ladina autorite järgi püüti täid
kinni ja lömastati hammastega või neelati alla.
Nende hävitamiseks kasutati ka maarjajääd,
väävlit, äädikat, küüslauku, seatubakat ja rästikupuljongit.
3. Lutikate hävitamiseks soovitasid roomlased
sulatatud tõrva, väävli ja õli segu, segusid, mille aluseks olid sidrunipuu lehed või sõnajalad,
kalaliimi segu pulli või soku sapiga jm. Plinius
ja Florentinus soovitasid põletada kuivanud
kaane.
4. Abu Bakr (13. saj) kirjutas, et „loomaarsti
abiline“ peab rasvatama käe ja panema selle
hobuse pärakusse, et peletada kärbseid, „kes
sumisevad ja on mustad“. NB! Hobuse raudkärbes (tiibadega, tumepruun) Hippobosca
equina parasiteerib sageli päraku piirkonnas.
Kärbsevastsete hävitamiseks haavades oli
antiikajal soovitatud mitmeid meetodeid:
soolatud porrulaugu mahla haavale panemine, haavade pesemine külma veega, seejärel
loputamine porrulaugu või kurgimahlaga (ka
äädika ja seedrimahlaga), kustutamata lubja
või põletatud sokusarve pulbri puistamine haavale. Inimese puhul soovitas Plinius soodustada vastsete väljumist haavadest, kasutades
salveimahla (Salvia pamfiera) või konnasappi.
Otomüiaasi puhul soovitas ta valada kõrva
erinevate taimede mahla või lapse uriini, mida
on keedetud koos ühe porrulaugu peaga.
Hobuste vabastamiseks maokiinide vastsetest
soovitasid 4. sajandi hipiaatrid (Eumelos, Hierocles, Pelagonius) neid ära võtta käega, kui
nad on päraku lähedal. Vastsete väljutamiseks
manustati lehtri abil (suust või vasakust sõõrmest) soolasid, veini, õli, taimejuuri, kuivatatud
viigimarju ja isegi vihmaussipüreed.
5. Loomade kirpude hävitamiseks soovitas
Plinius värskete mündiõite (Mentha pulegium)
suitsu, Varro aga mõrumandli vedelikku.
Theomnestus soovitas loomade hõõrumist
mereveega ja seejärel seedriõliga võidmist.
6. Puukide vastu pakkusid Columella ja Galenos loomade hõõrumist seedriõliga. Nemesien
soovitas 208. a ühes luuletuses jahist hõõruda
väikesed koerad ja nende emad oliiviõli ja
äädika seguga, seejärel hoida neid päikese
käes. Didymose (1. saj eKr) järgi on lammaste
ja hobuste puukide vastu hea seedriõli ja vahtrajuure tõmmis. Columella on puukide käsitsi
eemaldamise poolt vasikal, aga mitte koeral,
„sest selle tagajärjel tekivad haavandid“.
7. Sügelised on haigus, mille puhul kasutati
kõige erisugusemaid ja kummalisi retsepte,
eriti antiikajal. Kreeklased soovitasid loomadel
aadrilaskmist, korpade hõõrumist kuni roosa
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värvuse ilmnemiseni ja siis väävlistatud maapigi alusel valmistatud võietega määrimist,
sellele järgnes päikesevann. Neil oli ka originaalsemaid ravimeid nagu laste väljaheited,
elusalt põletatud kilpkonna tuhk jm. Hieroclese
ja Vegetiuse järgi oli looma parem ravida taimsete võietega, „et poorid ei jääks kinni“. Vergilius soovitas lammastel aadrilaskmist, seejärel
pügamist ja väävlistatud maapigiga hõõrumist.
Lamba ravi sügeliste korral kirjeldatakse teoses „Juhised lamburitele“ (Daubenton, 1782)
järgmiselt: „Lambur hoiab lamba pead kõvasti
jalgade vahel. Kui lammas elavneb, peab teda
suruma seina või puu vastu, et ta ei saaks
taanduda. Kui lambur lamba nii fikseerib, on
tal käed vabad, et eemaldada vill kohast, kus
ta näeb sügelistõve märke. Kahjustatud ala paljastatud, eemaldab lambur korbad kraapimisriista abil. Siis avab ta karbi ja võtab sealt sõrmega võide, et seda määrida korpade asemele
ja ümbrusesse. Loomarasv, mis on võide üks
koostisosa, annab sellele vajaliku konsistentsi.“
Koera puhul soovitab Columella muutunud
alade veriseks kraapimist ja uriiniga loputamist või siis väävliga veevanne. Plinius annab
hobuste raviks mitu retsepti taimede baasil,
üks neist, nimetatud „konnakeediseks“, on
tema järgi pikema toimega. Tiberius pooldab
ka „konnakeedist“, aga praetult koos vinegretiga ja maitsestatult salpeetriga. Lindudele
soovitab Galenos seedriõli. Faliscus (464) ravib
sügelistõves kana maapigi ja tõrva seguga,
mida täiendab suplus meres. NB! Kanadel oli
tegu ilmselt knemidokoptoosiga.
Araablased (Abu Bakr, 13. saj) kordasid
paljusid raviviise: aadrilaskmine, väävliga
hõõrumine, soodaga pesemine jm. Kaameli
ja elevandi jaoks eelistasid nad seedriõli ja
tõrva kasutamist. 14. sajandil laskis J. de Brye
lambatallesid hõõruda viinapuu väätidega
segatud õliga, jättes maarjajää ja vaskoksiidi
täiskasvanud lammaste tarvis. 1756. aastal
soovitas Hasfter anda sügelishaigetele lammastele sipelgapulbrit. 1783. aastal teatab
Chabert headest tulemustest koerte sügeliste
ravimisel, kui kasutati kuivatatud ja suitsutatud
lestapuru. Daubentoni (1716–1800) soovitus
on muutunud piirkoda kraapida ja siis peale
määrida rasva ja õli baasil valmistatud võiet
ning tärpentini. 1815. aastal soovitas üks
Luksemburgi loomaarst sügelistes lamba
pügada, siis kraapida ta nahka ja hõõruda elavhõbedast, tärpentinist ja sulatatud searasvast
valmistatud võidega või pesta keedisega, mis
on tehtud tubakalehtedest koos tuha, väävli,
vitrioli ja vaskoksiidiga. Juhul kui haigus ravile
ei allu, pidi loom alla neelama väikeseid boole,
mis koosnesid sublimaadist, lepapuujuurest,
eluveest ja leivakoorikutest. Inimese ravi oli
samalaadne, aga ilustatud imestamapanevate
variantidega: kanamunaäädikas, rinnapiim,
mürr, koerajunnid, eesli uriini ja luuüdi segu,
öökulli aju, koera veri jm. Sügelislestade endi
väljatõmbamist nõelaotsaga oli soovitatud alates 610. a hiinlase Chao Yean Fangi poolt. Aga
ta käsitles parasiiti kui sügelistõve tagajärge,
mitte kui põhjust. See meetod, uuesti kirjelda-

Pilt 1. Dracunculus medinensis’e põhjustatud abstsess (Garcia, L.S. Diagnostic Medical Parasitology. – Washington: ASM Press, 2001. – 1092p.)

tuna Avenzoari (1094–1162) poolt, oli kasutusel
keskaegses Lõuna-Euroopas.
8. Mis puutub nugiusside poolt põhjustatud
parasitoosidesse, siis on teada, et antiikrahvad ei eristanud nende olemust ja käsitlesid
kõiki loomal kirjeldatud helminte ühe nimetusega: „vermes“. Kreeklased eelistasid anda
tabandunud loomadele taimseid (lehed, õied,
juured) keediseid. Nad kasutasid erinevaid
taimi nagu lupiin, koirohi, tüümian, sõnajalg,
kapsaseemned, küüslauk jm. Mineraalainetest
kasutati raviks soolasid ja tuhka, loomsetest
produktidest härjasappi ja metskitse sarve kaabet (Hippokrates 460–377 eKr, Galenos). Ained
manustati nii seedriõli kui ka kapparipõõsa
lehtede baasil klistiirina või lehtedest küünlana,
aga kasutati ka kuivatatud viigimarjadest tehtud leotist. Roomlased tarvitasid tihti samu taimi, aga väga keeruliste retseptidena. Keediste
sisse andmiseks kasutasid nad lehtrit, valades

Pilt 2. Medina niitussi väljakerimine (Garcia, L.S. Diagnostic Medical
Parasitology. – Washington: ASM
Press, 2001. – 1092p.)
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Pilt 3. Kaelakeed kirpude püüdmiseks (18. saj)
(Encyclopedic Reference of Parasitology. Biology,
Structure, Function. 2nd ed Ed.H.Mehlhorn. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. – 673p.)

Pilt 4. Renessansiaegne (14.–16. saj) rohuteadlane ravimtaimede, madude ja kaanidega (Encyclopedic Reference of Parasitology. Biology, Structure, Function. 2nd ed Ed.H.Mehlhorn. Berlin,
Heidelberg: Springer, 2001. – 673p.)

ravimlahuse hobuse kõrri või ninasõõrmesse,
aga tegid ka klistiiri. Pliniuse teoses „Naturalis
historia“ on imestamisväärt retsept: „et veoloomi ravida sooleussidest, laseme ühe kaelustuvi kolm korda nende genitaalide ümbert läbi.
Imelugu: lahtilastud tuvi sureb ja koduloom
paraneb!“ Keskajal matkisid erinevad autorid
tihti kreeklaste ja roomlaste ravimeetodeid,
eriti Albert Suur (13. saj), kes soovitas koirohtu, metskitse sarve pulbrit ja meega segatud
vihmausse. Lindude parasitooside puhul soovitasid Tardif ja Phoebus paigutada linnu paljale kõhule plaastri läätsepulbri, vihmausside ja
mee seguga. Kui parasiidid olid linnu silmalaugude peal, tuli nad eemaldada käsitsi, siis loputada laugusid äädikaga ja mereveega. Tundub,
et samal ajastul kasutati paljusid taimedest valmistatud anthelmintilisi ravimeid nagu kamala
ja kõrvitsaseemned, ilma et see soovitus oleks
kuskil kirjas olnud. Samuti tundub nn Medina
niitussi (Dracunculus medinensis) manuaalne
eemaldamine olevat väga ammune võte Aafrikas ja Aasias (Pildid 1 ja 2). Seda on kirjeldatud
järgmiselt: „Need ussid, tuntud Etioopias ja
Indias, sarnanevad peentele siidinöörikestele
ja sünnivad tavaliselt säärtel ja reitel. Nad on
ebatavaliselt pikad: ühed on küünrased1, teised
kahe-, kolmandad kolmeküünrased. Tunneme
nad ära mädanikukolde järgi, mis tekib kehale,
kus asub ussi üks ots. Me torkame selle läbi,
võtame väikese ümmarguse poole sõrme
pikkuse puutüki ja ühe hästi väikese, millele
me keerame kõigepealt peale ussi väljaulatuva

osa. Siis me keerutame puutükki nagu niidirulli
ja ussi keha kerib ennast sinna ümber nagu niit .“
NB! D. medinensis kuulub keerdsabaliste
ümarusside hulka, tema arenemistsüklis on
vajalikud vaheperemehed – aerjalalised vähid.
Inimene nakatub vett juues.
Referaadi kokkuvõtteks saame tõdeda, et
paljud palja silmaga nähtavad parasiidid olid
tuntud väga ammustel aegadel. Olid ka mõned
erandid, nt väike ebamaksakaan, kes avastati
arvatavasti alles 14. sajandil. Parasitooside vältimise üldised meetodid ei olnud nii arenenud
kui infektsioonhaiguste puhul. Seda tõenäoliselt nende tagajärgede pärast, mis olid vähemmärgatavad, v.a sügelised. Vältimine põhines
lihtsalt arukal mõtlemisel, üldhügieenil, haigete
isoleerimisel ja füüsilisel kaitsel välisparasiitide
eest. Haigustõrje spetsiifilised meetodid olid
tihti fantaasiarikkad, eriti kui kasutati loomseid
saadusi. Tuleb siiski tunnistada, et mõned juba
antiikajal soovitatud preparaadid olid antiparasitaarsete omadustega (väävel, koirohi,
küüslauk, aaloe, seedriõli, tüümian, sõnajalg,
granaatõunapuu juured ja koor). Enne parasiitide arenemistsüklite kindlakstegemist või
nende vastaste ainete aktiivsete molekulide
isoleerimist suudeti siiski vähendada parasitaarse tabanduse kõige raskemaid tagajärgi
(hukkumine) tänu lihtsale vaatlusele ja taimsete farmakonide kasutamisele.

___________
1
Küünar (keskmisest sõrmest kuni küünarnukini) on u 50 (44–53) cm.
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Praktika Szent Istváni Ülikoolis
Greete Kereme
Veterinaarmeditsiini 5. kursuse üliõpilane
Käesoleva aasta veebruarikuu alguses sõitsin
Ungarisse Budapesti, et läbida Szent Istváni
Ülikooli suur- ja väikeloomakliinikus 5. kursuse kliiniku õppepraktika. Teadsin juba varem,
et soovin praktika läbida välismaal, lootuses
õppida midagi uut, avardada silmaringi ning
arendada end keeleliselt. Szent Istváni Ülikooli
kasuks otsustasin peamiselt tuttavate soovitusel, kes olid seal juba praktika läbinud.
Tegu on ainsa veterinaarkooliga Ungaris.
Paralleelselt ungarikeelse programmiga on
alates 1989. aastast ülikoolis ka rahvusvaheline programm inglise keeles. Ülikoolis kohtab
tudengeid erinevatest riikidest üle maailma.
Ühtlasi on ülikoolis esimesed kaks aastat
võimalik õppida ka saksa keeles ning vastav
õppekava ühtib Saksamaa ülikoolide omaga.
Üldiselt on saksakeelne õppekava suunatud
sakslastele, kes on oma riigi ülikoolis ootejärjekorras. Pärast 2. õppeaastat on neil Budapestis võimalik jätkata õpinguid inglisekeelses
programmis. Sellest tulenevalt võib kliinikutes
kuulda väga palju inglise keelt ning tänu sellele
ei lähe keelebarjääri tõttu olulist infot kaduma,
mida muidu nii tihti välismaale praktikale minnes võib juhtuda.
Alustasin oma praktikat hobusekliinikus,
kus veetsin esimesed viis nädalat. Ametlikult
polnud mul võimalust osaleda mobiilse kliiniku
töös. Siiski oli olukordi, kus mobiilne kliinik
oli väljasõidus seoses igapäevase õppetööga
ja tuli erakorraline väljakutse. Sel juhul võeti
mind kaasa abilisena. Mitmed arstid töötavad
ka erapraksises ülikoolikliiniku töö kõrvalt. Nii
õnnestus mul näha väljaspool kliinikut rakendatavat diagnostikat ja ravivõtteid piiratud
tingimustes, kus ei ole võimalik kasutada kohe
ultraheli ja labordiagnostikat, vaid tuleb nendeta esialgne otsus langetada.

Enamasti alustavad hobustega nooremarstid, kes viivad läbi esmase kliinilise läbivaatuse,
panevad diagnoosi ja koostavad raviskeemi.
Nad viivad läbi ka praktikume ja loenguid. Olin
väga positiivselt üllatunud, kui sain teada, et
tegu on veterinaaridega, kes lõpetasid veterinaariaõpingud alles eelmisel kevadel. Kõik nad
olid käinud õppimise ajal välismaal praktikal ja
olid motiveeritud õpetama õppimisest tõsiselt
huvitatud tudengeid. Juhul, kui ei olda endas
kindel või vajatakse abi, on alati võimalik
pöörduda teiste arstide poole. Igal hommikul
kogunevad kõik arstid ning vaadatakse üle ja
räägitakse läbi kõikide kliinikus olevate hobuste
haiguslood. Nii tagatakse, et patsiendid saavad parima võimaliku ravi ja midagi olulist ei
jää kahe silma vahele. Igal nädalal ühinevad
kliiniku tööga uued tudengid, kes teevad kliinilise läbivaatuse kõigile hobustele vastavalt
etteantud juhistele ja manustavad vastavalt
veterinaari loale või siis vajadusel järelevalve
all ravimeid. Reede hommikuks oodatakse
tudengitelt, et nad tutvustaksid arstidele kliinikus olevate hobuste haiguslugusid hommikusel ringkäigul.
Mind koheldi aga rohkem nagu interni.
Kohe esimesel nädalal pandi mind proovile,
kas saan elementaarsete asjadega, nagu vereproovi võtmine ja ravimite manustamine, ikka
iseseisvalt hakkama, aega niisama sisseelamiseks ja ringi vaatamiseks ei olnud. Üldiselt aga
järgnesingi veterinaaridele, kes nii mõnigi kord
lasid mul harjutada ultraheli kasutamist, osaleda erinevate protseduuride läbiviimisel kui
ka operatsioonide ettevalmistusel. Vajadusel
aitasin ka kohalikke tudengeid nende igapäevatöödes ja osalesin öövalvetes, kuigi need ei
olnud mulle kohustuslikud.
Suurloomakliinikul on oma loomad, nagu

Foto 1. Erasmuse tudengid ülikooli ees. On traditsioon, et selle pulli otsa võivad ronida vaid kooli
lõpetanud ning see tähendab head õnne karjääris. Pulli selga varem ronimine võib aga õnnetuse kaasa
tuua. Autor esireas vasakult viies (foto: Darinka Lilla Tóth)
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Foto 2.Ülikooli kliinikusse ravile transporditav lehm (foto: Isabelle Nésen)

näiteks mitmed hobused, lehmad, sead (sh üks ruumi sisenemist kokkuvõtte inglise keeles.
kult, kelle peal harjutatakse sperma kogumist), Ajapikku õppisin lugema arstide kehakeelt, et
lambad ja kitsed, keda kasutatakse õppetööks. põgusalt mõista, mis võib probleemiks olla.
Igal kevadel tuuakse kliinikusse ka 4–5 tiinet Kui konsultatsioone oli vähe või mõnel arstil
lihaveist ja kolm tiinet emist, kellele tudengite juhtus vaba aega olema, pakuti alati õpilastele
juuresolekul teostatakse sünnitusabi praktiku- välja, et arutada omavahel tol hetkel kliinikus
mis keisrilõige. Pärast seda viibivad lehmad olevate patsientide probleeme. Nii arutasime
vasikatega kliinikus 1–2 nädalat, sead koos läbi nt erinevaid mürgistusi, aneemia põhjupõrsastega aga kuni põrsaste võõrutamiseni, seid ja ravi, pankreatiidiga seonduvat ja palju
muud. Samuti pakuti tihti võimalust mängida
mille järel viiakse nad tagasi farmi.
Igal nädalal on ühel sisehaiguste arstil ja mängu „Laboranalüüside interpreteerimine“,
ühel kirurgil/ortopeedil ülesanne läbi töötada mis oli omamoodi väga põnev ja õpetlik.
ja seejärel reede hommikul, enne haiguslu- Rõõm oli näha, et lisaks loomadest hoolimisegude arutamist, ette kanda enda poolt valitud le oli neil ka soov tudengeid õpetada.
Kirurgia osakonnas oli aga igapäevasüsartikkel. Üldiselt olid teemavalikud päevakajalised ja seotud hetkel kliinikus olnud hobustega. teem vastupidine: konsultatsioonid olid hommikul kuni kella 12–13ni, pärast mida alustati
Tekkinud arutelus said osaleda ka üliõpilased.
Szent Istváni ülikooli väikeloomakliinik operatsioonidega. Operatsioonid meenutasid
jaguneb 4 osakonnaks: sisehaiguste, eksoo- mulle liinitööd – korraga töötas kaks operattiliste loomade, kirurgia ja sigimise osakond. sioonisaali: pehmete kudede/oftalmoloogia
Igas osakonnas veetsin kokku kaks nädalat. ja ortopeedia saal. Kui ühe operatsiooniga
Nagu hobusekliinikus, nii alustatakse ka hakati lõpetama, oli kõrvallaual juba järgmine
väikeloomakliinikus sisehaiguste ja kirurgia loom anesteesias ning lõikust ootamas. Kirurg
osakonnas päeva kliinikus olevate patsienti- vahetas vaid kindad ja operatsioonivahendid
de haiguslugude arutamisega, mille hulgas ning liikus kõrvallaua juurde. Kõigi loomade
vaadatakse ühiselt läbi eelmisel päeval tehtud anesteesiaga tegeles peamiselt üks arst. Nii
hobusekliiniku kirurgias kui ka väikeröntgenpildid ja kompuutertomograafia
loomade kirurgia osakonnas toimis
skaneeringud. Sisehaiguste osakonkirurgide rotatsioon, välja arvatud
nas jätkatakse päeva intensiivravis
peakirurgid. Väikeloomakliinikus
olevate patsientide läbivaatuse
olid anestesioloogi kuised ülesja raviprotseduuridega, paralanded jaotatud kõigi arstide
leelselt alustavad teised arstid
vahel,
suurloomakliinikus
ka igapäevaste patsientide
oli sarnaselt anestesioloogi
vastuvõtuga. Kokku on töös
ülesannetele jaotatud omakolm kabinetti ja täiesti tavavahel ka päevase kirurgi
line on olukord, kui arstil
assistendi ja anestesioloogi,
on päeva jooksul umbes 12
öiste valvete (peamiselt telepatsienti. Arstidel on tekkinud
fonivalve) kirurgi, assistendi
süsteem tõhusaks patsientija anestesioloogi ülesanded
de läbivaatuseks, et töötada
kõigi arstide vahel. Eraldi anessamaaegselt võimalikult kiiresti
tesiolooge kliinikutes ei olnud,
ja tõhusalt. Samal ajal omanikuvaid kõik pidid omama oskusi, et
ga suheldes täidetakse ka arvuanesteesiat edukalt läbi viia.
tiprogrammi, et kogu info oleks
Väikelooma kirurgia osakonnas
kõigile ka järgmistel päevadel kätteoli igal üliõpilasel vähemalt
saadav. Suhtlus patsiendi omanikega toimus enamasti ungari Foto 3. Ülikooli kliiniku õppe- korra kohustus olla „puhtad
keeles, mistõttu tegid arstid nii lehm Rosie on tudengite suur käed“ pehmete kudede operatsioonil. Igat operatsiooni
enne kui ka pärast patsiendi sõber (foto: Greete Kereme)

28

Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016

VARIA
sai pealt vaadata ja osaleda anesteesia ettevalmistusel/jälgimisel. Üldiselt oli ühel kirurgil
päevas vähemalt 4–5 operatsiooni. Enne
seda aga kaks korda rohkem konsultatsioone.
Patsientide arv oli nii suur üldiselt seetõttu, et
ülikooli kliinik on odavam kui ümberkaudsed
erakliinikud. Samuti on Ungari ülikooli loomakliinikus läbiviidavad operatsioonid kordades
odavamad kui naaberriikides ja seda nii suur-,
kui väikeloomakliinikus. Seetõttu tuli tihti ette,
et patsiendid olid tulnud Austriast, Saksamaalt
või mujalt Euroopast.
Sigimisosakonnal oli leping 15 erineva
varjupaigaga ja kogu nädala vältel steriliseeritakse/kastreeritakse varjupaigast toodud koerikasse. Vaid reedel võeti vastu ka teisi patsiente. Vastavalt korrale arvutavad tudengid välja
ja valmistavad ette anesteesiaks vajalikud ravimid, samuti valitakse alati üks tudeng, kes valmistab looma ette anesteesiaks, paigaldades
kanüüli ja intubeerides looma. Seejärel tudeng
jälgib ülejäänud operatsiooni vältel anesteesiat
ehk on anestesioloogiks koos assistendiga.
Teine tudeng on aga „puhtad käed“ – esimesel päeval üldiselt arst selgitab ja näitab ette,
mis teha tuleb. Edaspidi rollid vahetuvad: kui
enne oli üliõpilane operatsioonil pigem abiline,

siis hiljem on tema see, kes teostab enamuse
operatsioonist ja arst sekkub vaid abivajadusel. Iga tudeng peab nädala jooksul vähemalt
korra teostama kirurgilise protseduuri. See oli
ka kindlalt tagatud, sest üliõpilasi oli kirurgias
korraga umbes 5–6 ja iga päev oli vaja opereerida nelja koera. Üldiselt eelistati emasloomade
steriliseerimisel ovariektoomiat, sest mitmed
loomad olid veel väga noored. Juhul kui tegu
oli tiine loomaga või emakas leiti kahjustusi/
vedelikku, viidi läbi ovariohüsterektoomia.
Kokkuvõttes leian, et kliinikupraktika Ungaris oli kogemusterohke, huvitav ja õpetlik. Selle
lühikese aja jooksul nägin ja õppisin väga palju
ning sain parema ülevaate sellest, mis mind
pärast kooli lõpetamist ees ootab. Samuti
nägin, mida tähendab kliinikule õppetöö kahes
keeles ja kuidas sellega toime tullakse – on see
ju ka meie ülikooli kliiniku tulevik. Kui endal on
tahet ja pealehakkamist tegutseda, on iga praktika kindlasti väga õpetlik ja kogemusterohke.
Kõik oleneb suhtumisest – nii oli ka minuga.
Olgugi, et tean, et soovin veistega töötada,
tahtsin õppida ka hobuste ning väikeloomade
kohta. Mu entusiasmi märgati ja seetõttu lubati
ka protseduuridest osa võtta ning praktika ei
kujunenud pelgalt pealtvaatamiseks.

BSAVA kongress loomaarsti abilistele
Keida Tirmaste
Viljandi Männimäe loomakliinik
Otsus selleaastasel BSAVA (British Small
Animal Veterinary Association) kongressil
osaleda sai vastu võetud juba eelmisel aastal. Minu jaoks oli see ühtlasi ka esmakordne
Inglismaa külastus. Seoses ootamatute sündmustega Brüsselis läks meie lennuplaan veidi
segi ja vahemaandumised selgusid alles päev
enne väljasõitu. Õnneks lahenes kõik vägagi
soodsalt ja saime nii minnes kui koju naastes
viivuks Saksamaal maanduda ning ilma erilise
ootamiseta kohe edasi sihtkohta suunduda.
Minu jaoks oli tänavune BSAVA kongress
oma mastaapsuselt esimene selletaoline.
Loomaarsti abiliste sektsiooni ettekanded olid
jaotatud kolme konverentsisaali vahele, kus
samaaegselt toimusid loengud väga erinevatel
teemadel. Lisaks oli võimalik kuulata kahes
suuremas saalis loenguid, mis olid avatud
kõigile osalejatele. Mina võtsin osa ka kolmest
praktilisest töötoast, kus sai ka reaalselt asju
läbi proovida, ja pean seda väga kasulikuks
kogemuseks.
Mõnel päeval oli päris keeruline otsustada, millist loengut kuulama minna. Teemad
olid tõesti „seinast seina“: hematoloogia ja
vereülekanne, operatsioonitoa abiline, esmaabi, kardioloogia, füsioteraapia ja taastusravi,
eetika, diagnostiline pildistamine, onkoloogia,
sisehaigused, kirurgia, anesteesia, eksootiliste
loomade meditsiin, analgeesia ja kass. Lektorid
olid suuremas osas Suurbritanniast, kuid ka
Saksamaalt, Šveitsist ja Ameerika Ühendriiki-

dest. Loomaarsti abiliste sektsioonis pidasid
loenguid nii loomaarstid kui ka abilised. Töötubades andsid abiliste sektsioonis oma kogemusi edasi praktiseerivad assistendid.
Mina keskendusin eelkõige kirurgiale ja
analgeesiale, lisaks käisin kuulamas ka mõnda
lemmikloomade käitumise ning füsioteraapia
ja taastusravi loengut. Praktilistest töötubadest alustasin valu hindamise töötoaga,
seejärel sain võimaluse süüvida vereülekande
tehnikatesse ning viimasel päeval katsetasin
väga tõetruul mulaažil tsentraalse veenitee
loomist. Praktilistes töötubades soovitan kindlasti osaleda, sest osalejate arv on väiksem ja
keskendutakse pigem ühe konkreetse oskuse
arendamisele.
Loengud olid üles ehitatud väga eluliselt,
pidades silmas igapäevatöös vajalikke teadmisi. Esialgu oli veidi harjumatu, et mõned esitlused kestsidki ainult 20 minutit, kuid see tagas
just selle, et toodi välja kõige olulisem, mis jäi
ka selgelt kõlama. Pikemad loengud kestsid
siiski 45 minutit, mille korral süveneti teemasse
põhjalikumalt.
Konverentsipäevade õhtud olid sisustatud
meremaailma külastuse ja banketiga, mida sai
nautida koos toreda seltskonnaga. Võimaluse
tekkides osalen kindlasti ka tulevikus BSAVA
korraldataval või sarnasel kongressil ning
julgen seda soovitada ka kõigile loomaarsti
abilistele.
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BSAVA 2016 Birminghamis
Janne Orro
Eesti Väikeloomaarstide Seltsi president
Briti Väikeloomaarstide Ühing (BSAVA) loodi
1956. aastal ning esimene BSAVA kongress
toimus kaks aastat hiljem Londonis. Esimesest,
pisut üle 150 osavõtjaga üritusest on aastate
jooksul välja kasvanud üks Euroopa väikeloomaarstide kõige olulisemaid koolitusüritusi.
BSAVA kongressi peetakse juba palju
aastaid traditsiooniliselt Birminghamis, sealses International Convention Centre’is
(ICC). Birminghamil on suurürituse
korraldamiseks päris hea asukoht:
ligipääs on väga hea nii auto,
rongi kui lennukiga tulijaile,
ligiduses on palju hotelle ning
lisaks kongressikeskusele on
läheduses erinevad ürituste
korraldamiseks
vajalikud
hooned. ICC kõrval asuv
Barclaycard Arena meenutab meie Saku Suurhalli,
BSAVA
kongressi
ajal
majutab see hoone kogu
massiivse näituse. BSAVA
kongress on vaieldamatult
Euroopa suurim ning kindlasti üks maailma mastaabis osavõtjarohkemaid väikeloomaarstidele mõeldud üritusi. Viimastel
aastatel on delegaatide arv ületanud
Foto 1. Osa Eesti delegatsioonist: vasakult Henri
Siimon, Anne Anier, Kadri Allika ja Janne Orro
(foto: Kerli Piller)

6000 piiri (lisaks väikeloomaarstidele osalevad
kongressil ka abilised-õed) ning tohutult suur
Barclaycard Arena mahutab vaevu kõik eksponendid.
Eesti loomaarstid on traditsiooniliselt ikka
külastanud BSAVA kongressi eelkõige väga
heal tasemel loenguprogrammi tõttu. Sel aastal pakkus BSAVA võimaluse FECAVA liikmetele, seega ka meie Väikeloomaarstide Seltsi liikmetele, soodushinnaga osalemist. Arvestades
päris kõrgeid osalemistasusid, on liikmehinnaga registreerumine päris arvestatav soodustus.
EVSi kaudu registreerus kaheksa loomaarsti
ja kolm loomaarsti abilist, kuid Eestiga seotud
loomaarste oli Birminghamis veelgi.
Programmi ja loengute kohta kostus osalejatelt vaid kiitvaid sõnu. Mina ise käisin dermatoloogia loengutel, aga ka reproduktsiooni-,
kirurgia- ning käitumisteemalisi ettekandeid
kuulamas. Vaatamata väga heal tasemel korraldusele oli ka sel aastal päris mitmeid loenguid,
mis osutusid oodatust populaarsemateks.
„Sama häda“ on kummitanud mitmeid viimaseid FECAVA eurokongresse. Birminghamis
lahendati olukord ülipopulaarsete loengute
suuremates fuajeedes üles seatud ekraanidele
kuvamisega.
Järgmine BSAVA Kongress on juba välja
kuulutatud: 6.–9. aprillil 2017, ikka sealsamas
Birminghamis.
Registreerumine
avatakse
oktoobris, infot leiab http://www.bsavacongress.com

Foto 2. Näitus Birminghami International Convention Centre’is (foto: Kerli Piller)
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Kristi Praakle kaitses doktoriväitekirja
Mati Roasto
EMÜ VLI toiduhügieeni osakond
4. märtsil 2016. a kaitses lektor Kristi Praakle
EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituudis oma väitekirja „Campylobacter spp.
ja Listeria monocytogenes linnulihatoodetes
Eestis“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks
veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (toiduhügieen ja toidu kvaliteet) erialal. Doktoritööd
juhendasid EMÜ professor Mati Roasto ning
Helsingi Ülikooli professorid Marja-Liisa Hänninen ja Hannu Korkeala. Oponendiks oli dotsent
Eva Olsson Engvall Rootsi Riiklikust Veterinaariainstituudist.
Termofiilsed kampülobakterid on paljudes
maades ühed peamised inimese bakteriaalse mao-peensoolepõletiku põhjustajad ja
Euroopa Liidu riikides on kampülobakterioos
jätkuvalt kõige sagedamini esinev zoonoos.
Listerioos on nakkushaigus, mille kutsub esile
bakter Listeria monocytogenes ja mis ohustab eelkõige immuunpuudulikkusega inimesi.
Listerioosi esinemissagedus on küll madal,
kuid haigestunute suremus on reeglina kõrge. Haigusjuhtude põhjuseks on bakteritega
Campylobacter spp. või L. monocytogenes’e
saastunud toiduainete, sh linnuliha, tarbimine.
Linnud võivad olla nii kampülobakterite kui ka
listeeriate asümptomaatilised kandjad. Peamiselt saastub linnuliha fekaalse saastumise teel
lindude algtöötlemisel tapamajas või ristsaastumisel linnuliha edaspidise töötlemise käigus.
Doktoritöö raames määrati toidupatogeenide Campylobacter spp. ja L. monocytogenes
levimus nii Eestis toodetud kui riiki imporditud
toores linnulihas. Geneetilise mitmekesisuse
hindamiseks isoleeritud patogeenitüved seroja genotüpiseeriti ning määrati täiendavalt
tüvede tundlikkus antibiootikumide suhtes.
Tehtud uuringud näitasid, et Eestis toodetud ja siia imporditud linnuliha osutus
saastunuks bakteritega Campylobacter spp.
ja L. monocytogenes. Uuritud patogeenide
tüpiseerimine viitas sero- ja genotüübilisele
mitmekesisusele. Tuvastati isoleeritud kampülobakterite tüvede suur resistentsus fluorokinoloonide, tetratsükliini, ampitsilliini ja erütromütsiini suhtes. Samas on uuemate uuringutega
tõestatud, et Eesti päritolu Campylobacter spp.
isolaatide resistentsus on aja jooksul langenud.
Viimast ei saa aga väita Eestisse imporditud
toorest kanalihast isoleeritud kampülobakterite
isolaatide suhtes, kus resistentsus, k.a multiresistentsus on jätkuvalt kõrge.
On oluline, et patogeenide levimus toidus
oleks võimalikult madal ning arvukus väike,
sest inimeste haigestumine sõltub nii patogeenide nakkusvõimest kui nende arvukusest
toidus. Doktoritöö raames uuriti üksnes toorest liha, mis omab kõrge saastumise korral
nakkuspotentsiaali juhtudel, kui tarbitakse ebapiisavalt kuumtöödeldud linnuliha või on aset
leidnud ristsaastumine toiduga, mida enne

Foto 1. Kristi Praakle väitekirja kaitsmas (foto:
Tõnu Järveots)

tarbimist ei kuumtöödelda. Nagu eelnevalt
öeldud, toimub inimese nakatumine reeglina
mitmete faktorite koosmõjul: on vaja tundlikku
organismi, virulentset tüve, nakkusdoosi jne.
Korraliku kuumutamisega on võimalik
patogeenid hävitada, selleks peab liha sisetemperatuur saavutama vähemalt +72 kraadi.
Nakatumise ennetamiseks on ka soovitav
kasutada kaht lõikelauda – üks liha ning teine
köögiviljade jaoks, et vältida ristsaastumist.
Kindlasti ei ole soovitatav pesta linnurümpasid
enne kuumtöötlemist, kuna pesemine võib
saastada nii valamu kui muud toidu ettevalmistamise pinnad.
Antibiootikumide
resistentsuse
teema
muutub kogu maailmas järjest olulisemaks,
sest resistentsete haigustekitajate põhjustatud
infektsioonid ei allu efektiivsele ravile ning
multiresistentsete tüvede korral ei ole antibiootikumteraapia enamasti üldse võimalik.
Euroopa Liidus on põllumajandusloomadel ja
-lindudel profülaktilisel eesmärgil antibiootikumide kasutamine keelatud, kuid riiklik kontroll
peab tagama, et seda nõuet ka tegelikkuses
täidetakse.
Eestis on vaja tõhustada linnuliha kontrolli kogu toiduahela ulatuses – algtootmisest
farmis kuni jaekaubanduseni. Kontrollprogrammide kasutuselevõtmisel peaks lähtuma
Põhjamaade ja/või teiste EL-i riikide senisest
kogemusest ja praktikast. Kontrollprogrammid
peaksid keskenduma bioohutuse tagamisele
linnufarmides, et vältida karjade nakatumist.
Häid hügieeni- ja tootmistavasid peab rakendama kogu toiduahela ulatuses. Antibiootikumide kasutamine linnufarmides peab olema
rangelt kontrollitud ja lubamatu on nende
profülaktiline kasutamine. Senisest rohkem
tuleks teha veterinaar- ja humaanmeditsiini
vahelist koostööd (nt bakterite Campylobacter
spp. ja L. monocytogenes haiguspuhangute
uurimisel), et lahendada ühiselt rahvatervisega
seonduvaid probleeme.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2016
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Priit Elias 75
Väino Poikalainen
VLI toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia osakond
Priit Elias sündis 18. mail 1941. aastal Rakveres. Tema suguvõsa on pärit Tartumaalt Põltsamaa lähedalt ning seetõttu asus ta 1949. aastal
õppima Põltsamaa keskkooli, mille lõpetas
1961. Samal aastal jätkusid õpingud Eesti Põllumajanduse Akadeemia piima- ja piimasaaduste tehnoloogia erialal, mille ta lõpetas 1966.
aastal piimanduse insener-tehnoloogina. Noore spetsialistina töötas ta 1967. aastal Pärnu
Piimatoodete kombinaadis insener-tehnoloogina, kus omandas praktilisi kogemusi juustutehnoloogia vallas, mis jäigi edaspidi Priidu üheks
spetsialiteediks. Samal aastal asus ta ühtlasi
tööle Eesti Põllumajanduse Akadeemia piima- ja lihatehnoloogia kateedri juurde (hiljem
vahetus selle üksuse nimetus korduvalt ning
on nüüd tuntud VLI toiduteaduse ja toiduainete
tehnoloogia osakonnana), kus tegeles teadustööga vanemlaborandina kuni 1969. aastani
ning vaneminsenerina 1971. aastani.
Neid ameteid pidas Priit Elias küll veterinaariateaduskonda kuuluvas üksuses, kuid samal
ajal oli ta Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna 1940. aastal lõpetanud ning II maailmasõja järel ainsa tunnustatud piimandusteadlasena Eestisse jäänud Jaan Reinhold Klaari
õpilane ja parem käsi zootehnikateaduskonna
põllumajandusloomade söötmise kateedri mikrobioloogia laboratooriumis. Seal tehti Klaari
juhtimisel mh ka juustude valmimisega seotud
uuringuid, mille käigus tekkis Priidul tõsine huvi
mikrobioloogia vastu ning juustutehnoloogiale
lisaks kujunes välja teinegi spetsialiteet – pii-

Foto 1. Juubilar vanemteadurina 1980-tel analüüse ette valmistamas (foto: Mati Luht)

manduse (hiljem toiduainete) mikrobioloogia
ja biotehnoloogia. Neis valdkondades tuli tal
tegeleda pideva enesetäiendamisega, sest
kunagine erialaõpe oli olnud tugevalt insenerliku kallakuga, kus mikrobioloogiat käsitleti suhteliselt tagasihoidlikul tasemel. Biotehnoloogia
tänapäevases mõttes oli siis aga alles oma
arengu algfaasis.
Enesetäiendamine polnud tunnustatud ja
innustava piimandusteadlasest õpetaja Jaan
Klaari kõrval siiski kuigi keeruline. Pealegi oli
Priidule loomuomane pidev enesetäiendamise
soov, mida iseloomustab hästi otsus asuda
muu tegevuse kõrvalt Rahvamajandusspetsialistide ja Juhtivtöötajate Kvalifikatsioonitõstmise Keskinstituuti (nn Moskva patendiinstituut)

Foto 2. Dotsent Priit Elias oma 63. sünnipäeval (foto: Väino Poikalainen)
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Foto 3. Professor Priit Elias mikromeiereis magistritööd juhendamas (foto: Väino Poikalainen)

patentoloogiat õppima. Selle õppeasutuse
lõpetas Priit Elias 1978. aastal ning omandatud
uus eriala leidis rakendust Jaan Klaari initsiatiivil kateedri juurde asutatud liha- ja piimatehnoloogia teadusliku uurimise harulaboratooriumis, kus koostöös Alida Kiisi, Huno Elleri, Arne
Mandeli jt töötajatega arendati mh leiutustegevust. Siis õnnestus registreerida mitmeid
piimatehnoloogia-, mikrobioloogia- ja biotehnoloogiaalaseid leiutisi, mida kinnitavad NSVLi
autoritunnistused. Harulaboratooriumis töötas
Priit Elias vanemteadurina alates 1971. aastast
kuni Eesti taasisesesivumiseni1991. aastal.
Koheselt pärast Eesti taasiseseisvumist
muutus teadus- ja kõrghariduskorraldus ning
avanesid võimalused doktorikraadi taotlemiseks. Priit ei jätnud seda kasutamata ning alustas 1991. aastal doktoritööks vajalike uuringutega Huno Elleri juhendamisel. Samal ajal tuli
tegeleda üliõpilaste õpetamisega, mida raskendasid õppekavade ja õppekorralduse pidev ja
kohati ka ebaotstarbekas reformimine. 1999.
aastaks valmis Priit Eliasel doktoritöö „Piima ja
selle käsitluse tähtsusest mikrobioloogilistele
protsessidele emmentali juustu valmistamisel“, mille ta kaitses samal aastal põllumajandusteaduste doktori kraadiga. Doktoritöös
oli oskuslikult ühendatud tema mõlemad
põhispetsialiteedid: juustutehnoloogia ja mikrobioloogia. Doktorantuuri ajal asus Priit tööle
põhikohaga õppejõuna, algul assistendina,
seejärel lektorina. Doktoritöö kaitsmise järgselt
töötas ta aastatel 2000–2010 juba mikrobioloogia dotsendina, õpetades üldmikrobioloogiat,
piima-, liha- ja kalatoodete mikrobioloogiat,
toiduainete biotehnoloogiat ja mõningaid teisi
tehnoloogilisi õppeaineid. Aastal 2010 valiti
Priit Elias liha- ja piimasaaduste mikrobioloogia
professoriks. Samalt ametikohalt jäi ta 2015.
aastal ka pensionile.

Aastast 1997 on Priit Elias olnud Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS) liige. Aktiivse
seltsitegevuse eest pälvis ta 2000. aastal APS-i
aastapreemia. Priidu administratiivne aktiivsus
avaldus tema 2001–2004 aastate tegemistes
loomaarstiteaduskonna prodekaanina ning
sama teaduskonna nõukogu liikmena. Rasketel arenguaastatel 2005–2006, kui ohtu sattus
tehnoloogiaõppe kvaliteet, juhatas Priit Elias
ühtlasi VLI toiduteaduse osakonda. Oma panuse andis ta ka toiduhügieeni doktoriõppesse.
Priidu kaasjuhendamisel kaitsesid doktoritööd
Kadrin Meremäe ja Mati Roasto. Samuti on
ta juhendanud kümneid magistri- ja lõputöid,
tema sulest on ilmunud teadusartikleid eesti,
vene ja inglise keeles ning ta on kaasa löönud
mitmetes teadusliku uurimistöö projektides nii
ülikooli sees kui koostöös teiste teadusasutustega.
Märgatava panuse on Priit Elias andnud toiduainete tehnoloogia ja mikrobioloogia alase
õppekirjanduse loomesse. Kõrgkooliõpikutest
on ta 2004. aastal koos Andres Eliasega kirjutanud „Piima ja piimatoodete mikrobioloogia“
(200 lk) ning koostöös Riina Soidla ja Tauno
Mahlaga „Toiduainete konserveerimise ja säilitamise alused“ (259 lk), mis mõlemad on senini
aktiivses õppealases kasutuses. Samuti on nii
õppetöös kui toiduainetööstustes populaarsust
kogunud 2001. aastal 21 autori ühistööna välja
antud „Piimanduse käsiraamat“ (667 lk), kuhu
Priit kirjutas piima mikrobioloogia ja juuretiste
valmistamise ning kaasautorina juustutehnoloogia peatükid.
Praegu jätkab Priit Elias loometegevust
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuses ning EMÜ-s emeriitdotsendina.
Soovime talle selleks rohkesti jõudu, edu ja
tervist ning täname seni korda saadetu eest!

Loomaarstide suvepäevad 2016

„Tagasi loodusesse“

6.–7. augustil on kõik inimkonna tohterdajad oodatud Põlvamaal,
Ahja jõe ääres olevas Tikuta saunas. Otsisõna Google maps kaudu on „Tikuta kask“.
Akste LKA

Vastse-Kuuste
Padari
61

Tikuta kask

Ka

ril

at

si

Valgemetsa
jõe
Leevi

Nagu juba traditsiooniks saanud, on kavas meelelahutuslikud ja
kergelt sportlikud võistlusmängud ning õhtul saab end muusika saatel välja elada.
Sellel aastal toimub IV maanteegrupisõit loomaarstidele „Tour de Veterinaire”.
Alternatiivina rattasõidule on sel aastal võimalik kanuutada.
Loomaarstide tervislikke eluviise ja sporti toetavad Jüripoja Loomakliinik ja Kose Loomakliinik.

TÄPSEMALT KAVAS
Laupäev 07.08

10.00
13.00
14.00
14.00-15.00
15.00-18.00
19.00-20.00
20.00-21.00
21.00

Pühapäev 08.08 10.00
12.00

„Tour de Veterinaire” start/rahvas transporditakse veeürituse starti
saabumine, telkide ülespanek
avamine
lõunasöök
murumängud
õhtusöök
töötoad
ansambel „ExPert”, https://www.youtube.com/watch?v=khNNrGn6qhg
hommikusöök
lõpetamine

Korraldus ja registreerimine
u

u

Suvepäevadele palume registreeruda e-mailil inxves@gmail.com või telefonil 552 0767 (Ingrid). Et organiseerijatel oleks kergem, siis palume eraldi märkida, kas soovite osaleda rattasõidul või kanuutamisel.
Eriti tähtis on see just kanuutamise osas.
Osalustasu maksta Eesti Loomaarstide Ühingu a/a EE682200221046053942, selgitusse Suvepäevad 2016
ja osaleja nimi.

u

Täpsem info ja ajakava ka: www.vet.ee ja FB.

u

Osalustasu on 30 €, hinnas on telkimine, toitlustus ja meelelahutus. Registreerumise tähtaeg on 02.08!
PS! Alkoholi võtab igaüks kaasa enda maitse järgi ja kes kardab nälga jääda, varugu üht-teist grillimiseks.

Kohtumiseni Tikuta suitsusaunas!

