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Küülikute vestibulaarsündroom

Ketlin Sõstra

OÜ Loomade Kiirabikliinik

Küülikud on Eestis kasside ja koerte 
kõrval ühed levinumad lemmikloomad, 
keda kodus peetakse. Küülikutel kõige 
sagedamini esinevad haigused on mao 
ja sooletrakti staas, abstsessid, erinevad 
hambahaigused ja dermatiit (podo- ja 
perianaaldermatiit). Paraku esineb küü-
likutel sageli ka neuroloogilist seisundit 
vestibulaarsündroomi.

Vestibulaarsündroomil (edaspidi VS) 
võib olla palju erinevaid põhjuseid, kuid 
peamisteks peetakse Encephalitozoon 
cuniculi infektsiooni, kesk- või sisekõrva 
põletikku, traumat või idiopaatilist vestibu-
laarsündroomi. Iseloomulik on peakalle, 
nö kõverkaelsus (foto 1). Esineda võib ka 
rullumist, ataksiat ja düsorientatsiooni. 
Kääbustõugu (foto 2), lontkõrvalised või 
vanemad küülikud kuuluvad riskigruppi, 
kuna neil esineb eelsoodumus Pasteurella 
multocida tekitatud otiidile või E. cuniculi 
nakkusele.

Jagunemine
VS jaguneb tsentraalseks (TVS) ja peri-
feerseks vestibulaarsündroomiks (PVS). 
Mõnede kliiniliste tunnuste alusel on 
probleemi võimalik lokaliseerida (tabel 1). 
Tsentraalse VSi korral on kahjustuskolle 
ajutüves, perifeerse sündroomi korral 
on kahjustunud VII näonärv, kesk- või 

Tabel 1. Vestibulaarsündroomi tunnuste jagunemine lokalisatsiooni alusel (Varga, 2014)

TUNNUS TSENTRAALNE VS PERIFEERNE VS
Tasakaaluhäired + +
Peakalle + +
Kukkumine + +
Rullumine + -

Nüstagm:
horisontaalne
ringlev
vertikaalne
positsionaalne

+
+
+
+

+
+
-
-

Ventrolateraalne strabism + +
Vaimse staatuse muutumine +/- +/-
Väikeaju kahjustumisest 
tingitud treemor +/- -

Hemiparees; ipsilateraalsete 
reaktsioonide defitsiidid +/- -

Foto 2. Hollandi kääbusküülik (autor: Sargonas 
Kaningard, http://www.sagornas.se/lejonhuvad_
kanin_hanar.html)

Foto 1. Peakalle vasakule kääbusküülikul (autor: 
J. Pollock, http://lafeber.com/vet/presenting-prob-
lem-head-tilt-rolling-rabbits/)
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sisekõrv. TVSi puhul esineb enamasti 
proprioretseptiivne defitsiit (avaldudes 
vales jäsemete asetamises, ataksias, 
inkontinentsuses, koordinatsiooni vähe-
nemises, nõrkuses), võimalik on ka parees 
või positsionaalne nüstagm. Erinevalt 
TVSist positsionaalne nüstagm PVSi kor-
ral puudub, samuti ei esine rullumist ning 
väikeaju kahjustusest tingitud kliinilisi hai-
gustunnuseid (pingsusvärisemine).

Kliinilised tunnused
VSi korral on kliinilised haigustunnused 
selgelt avaldunud ja tekivad kiiresti. Nen-
de hulka kuuluvad:

• pea kallutamine ühele küljele (foto 3);
• nüstagm;
• anoreksia;
• ataksia;
• düsorientatsioon;
• rullumine;
• nõre silmadest ja/või ninast;
• primaarsest VSi tekkepõhjusest tin-

gitud kliinilised haigustunnused.

Tekkepõhjused
Kõige sagedasemad vestibulaarsündroomi 
tekkepõhjused on põletikulised protsessid: 
viiruslikud nakkused, bakteriaalsed infekt-
sioonid ja parasitaarhaigused (tabel 2).

Küülikutel esinev Herpes cuniculi 

kulgeb apatogeenselt. Entsefaliiti, ringlii-
kumist ja teisi neuroloogilisi häireid põh-
justab inimestel esinev Herpes simplex. 
Sellega võib küülik nakatuda kokkupuutel 
peremehe huuleohatisega.

Otiit saab sageli alguse ninakaudsest 
nakatumisest, mille korral levib P. mul-
tocida kuulmetõrve kaudu edasi kõrva. P. 
multocida paikneb küülikute ninas nor-
maalse mikrofloora osana, kuid ninaõõne 
keskkonna muutudes võib põhjustada 
haigestumise.

Encephalitozoon cuniculi on spoore 
moodustav obligatoorselt intratsellulaar-
ne algloom, kes võib nakatada ka hiiri, 
merisigu, linde, ahve, koeri ja kasse, kuid 
peamine peremeesloom on küülik. Naka-
tumine toimub patogeeni sissehingamisel 
või allaneelamisel (uriin, roe). E. cuniculi 
tekitatud esmane põletik tekib kopsudes, 
neerudes või maksas, kroonilise põletiku 
tõttu tüsistused aga ajus, neerudes ja 
südames. E. cuniculi infektsiooni korral 
võib kliinilised tunnused jaotada kolme 
rühma: kesknärvisüsteemiga seotud kliini-
lised haigustunnused, neeruhaigused ning 
silmakahjustused (granulomatoossed kol-
ded läätses, uveiit, kae). Paljudel küülikutel 
tekib subkliiniline asümptomaatiline infekt-
sioon ning nad on haigustekitaja kandjad.

USAs on VSi parasitaarseks põhjuseks 
nn pesukaru ümarussi ehk Baylisascaris 
procyonise migreerumine organismis. 
Sellega võivad kaasneda krambihood, 
lihaste jäikus ning spasmid. Nimetatud 
parasiiti leidub ka Euroopas ja Aasias.

VSi traumaatiliste tekkepõhjuste hulka 
kuulub lisaks luumurdudele kõrva piir-
konnas ka liigsest kõrvade puhastamisest 
tekkinud tüsistused, näiteks kuulmekile 
vigastused või otiit. Haigust soodusta-
vateks teguriteks võivad olla ka erinevad 
(peamiselt intrakraniaalsed) neoplaasiad.

Peamiseks VSi põhjustavaks mürgis-
tuseks peetakse plii üledoosi. Peamised 
pliiallikad on seda sisaldavate värvide ja 

Tabel 2. Vestibulaarsündroomi tekkepõhjused lokalisatsiooni alusel (Varga, 2014)

TSENTRAALNE VS PERIFEERNE VS
E. cuniculi infektsioon
Ülenev P. multocida infektsioon
Herpes simplex I
Abstsess
Baylisascaris procyonis
Neoplaasia
Trauma
Toksoplasmoos 

P. multocida tekitatud keskkõrvapõletik
Neoplaasia
Idiopaatiline VS
Toksiinid

Foto 3. Peakalle paremale kääbusküülikul (autor: 
J. Pollock, http://lafeber.com/vet/presenting-prob-
lem-head-tilt-rolling-rabbits/)
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lakkidega töödeldud pinnad ning vinüülist 
pinnakatted.

Esineb ka teadmata põhjustel tekkinud 
VSi, mis paljudel juhtudel möödub vaid 
toetava raviga.

Diagnostika
Haiguse diagnoosimine algab põhjaliku 
anamneesi kogumisest – kas küülik on 
pere ainus loom, kui kaua on küülik peres 
olnud, milline on tema eluviis (toas või 
õues pidamine), millal ja kust loom on 
võetud. Põhjalik kliiniline läbivaatus on 
vajalik probleemi lokaliseerimiseks. Klas-
sikaline diagnostika, mis hõlmab hema-
toloogilisi ja biokeemilisi vereanalüüse 
ning uriinianalüüsi, aitavad välistada teisi 
süsteemseid haiguseid. Kui on kahtlus 
traumale, siis tuleks teostada röntgenuu-
ringud. Täiendav diagnostika sisaldaks ka 
kompuutertomograafilist või magnetreso-
nantstomograafilist uuringut, mis aitaks 
hinnata neoplaasiate olemasolu ja bullade 
seisukorda.

E. cuniculi diagnostika on keeruline 
põhjusel, et antikehade tuvastamine sero-
loogilise uuringuga kinnitab fakti, et küüli-
kul on olnud kokkupuude tekitajaga, kuid 
IgM antikehade olemasolu viitab aktiivsele 
haigusprotsessile. Diagnoosi lõplikuks 
kinnitamiseks haigustekitaja tuvastamise 
teel on vajalik ajukoe või neerukoe biopsia 
tegemine, mida saab teostada vaid post 
mortem uuringuna.

Ravi
Ravi sõltub põhjusest, mille tõttu VS tek-
kis. Kõige olulisem on toetav ravi! Isutut 
küülikut tuleb sundsööta, vajadusel pai-
galdatakse patsiendile nasogastraalsond. 
Loomal peab olema tagatud juurdepääs 
veele ja söögile. Valdavalt söövad vestibu-
laarsündroomi põdevad küülikud siiski ise.

Infektsiooni ja põletiku puhul on vajalik 
alustada ravi laia toimespektriga antibioo-
tikumiga. Sobivad toimeainete rühmad 
on trimetoprim ja sulfoonamiidide kombi-
natsioon ning kinoloonid (enrofloksatsiin, 
marbofloksatsiin). Seejuures on ravi kes-
tus pikk, väldates kuni kuus nädalat.

E. cuniculi nakkuse korral kasutatakse 
haigustekitajast vabanemiseks antipara-
siitikume, näiteks fenbendasooli, oksi-
bendasooli või albendasooli. Paraku ei 
ole hetkel tõestatud, kas juba kliiniliselt 
haigete loomade puhul on ravi efektiivne. 
Autori kogemus on näidanud, et osaliselt 
kliinilised haigustunnused patsientidel 
taanduvad.

Trauma puhul on väga oluline toetav 
ravi – vedelikteraapia, valuravi (NSAID, 
opioidid), antibakteriaalne ravi.

Glükokortikosteroidide kasutamine on 
vastuoluline, sest peamised VSi tekkepõh-
juseid on nakkuslikud ning immuunsuse 
allasurumine teeb haiguse kulu raske-
maks. Lisaks on steroidid küülikutele väga 
toksilised, põhjustades maksapuudulik-
kust. Mõned autorid on väga raskes sei-
sus küülikutel kasutanud madalas doosis 
deksametasooni ajuturse vähendamiseks 
(E. cuniculi tekitab ajurakkude rebenemist, 
mille puhul steroidid peaksid olukorda 
veidi leevendama).

USAs kasutatakse iivelduse ja vertigo 
leevendamiseks meklisiini nimelist toime-
ainet. Eesti Ravimiametis ei ole see regist-
reeritud. Meie tingimustes saab kasutada 
midazolaami või diazepaami, et vähen-
dada lihaspinget ja vertigo tõttu tekkinud 
depressiooni.

Küülikutel on võimalik teostada ka 
trummipõiendi avamist.

Prognoos ja tüsistused
Prognoos patsiendi tervistumisele sõltub 
haiguse etioloogiast. Enamus küülikuid 
taastub korrektse raviga nädalate kuni 
kuude jooksul. Haigestumise tõttu võib 
tekkida näo paralüüs, samuti võib peakal-
le jääda püsivaks kahjustuseks. Haiguse 
läbipõdenud küülikud kohanevad tekkinud 
tüsistustega ning saavad hakkama, kuid 
omanik peab kandma hoolt, et loom saaks 
süüa ja juua. Anoreksia esinemisel on 
prognoos halb. Samuti peab patsientide 
omanikke hoiatama, et episoodid võivad 
korduda.
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Kui küülik on agressiivne

Kristin Tõnise

EMÜ VLI väikeloomakliinik

ei pruugi tegelikkuses tähendada, et küülik 
on agressiivne. Tabelis 1 on välja toodud 
sagedamini esinevad signaalid, mida küüli-
kutel võidaks tõlgendada agressiivsusena.

Agressiivsuse taset mõjutavad faktorid 
on suuresti teadmata. Agressiivsusel võib 
olla mitu põhjust:
– õpitud käitumine: omanik ei tegele 

küülikuga, sest küülik on agressiivne;
– ebasobilik või vähene sotsialiseerimi-

ne: neutraalse tutvuspinna puudumisel 
tutvustatakse küülikule teisi loomi või 
inimesi küüliku territooriumil;

– igavus: küülikut peetakse alaliselt 
pisikeses puuris, vesi ja hein ees ning 
puudub igasugune stimulatsioon;

– territoriaalne agressiivsus;
– eelnev trauma, mille tulemusena küülik 

käitub kurjalt;
– valu või haigus;
– teadmatus: omanikud ei tea küülikute 

loomupärasest käitumisest ega pida-
misest piisavalt, soodustades sellega 
käitumuslike probleemide tekkimist;

– valed võtted küülikuga ümberkäimisel, 
mistõttu küülik on agressiivne kartu-
sest temaga toimuva ees.

Pidamisvõtetest tingitud 
agressiivsus
Üks faktor, mis võib mõjutada agres-
siivsust, on küülikupoegade võõruta-
misvanus. Looduses hakkavad jänesed 
uurima oma pesaala kolmenädalaselt 
ja on iseseisvad juba viiendaks elunä-
dalaks. Koduküüliku puhul tähendaks 
see, et küülikupojad, kes võõrutatakse 
hiljem, viie kuni kaheksa nädalaselt, on 
agressiivsemad. Varasem eraldamine 
emast, vanuses 4–6 nädalat, võib seega 
vähendada agressiivsust. On leitud, et 
üle kümne päeva vanuste küülikupoega-
de õrn ja sage käsitsemine ei vähenda 
mitte ainult nende hirmu inimeste ees, 
vaid mõjub positiivselt ka kasvukiirusele 
ja vähendab suremust. Käitumishäirete 
ennetamisel võib abiks olla ka võõrutami-
se ajal küülikupoegade paaris pidamine. 
Sotsiaalne rikastamine näiteks kahe küü-
liku koos pidamisel võib käitumishäirete 
ennetamisel olla suurema efektiivsusega 
kui füüsiline rikastamine mänguasjade 
andmise teel.

Küülikute pidamine lemmikloomadena 
on Eestis järjest populaarsem, mistõttu 
neid puudutav info on vajalik nii loomapi-
dajatele kui ka veterinaaridele. Seejuures 
on küülikute agressiivsus väga aktuaalne 
teema. Küülikud peaksid olema loomult 
rahulikud, seega igasugune märk agres-
siivsusest võiks panna looma omaniku 
muretsema, et lemmikuga on midagi 
valesti. Küülikute agressiivsus omanike 
suhtes on nende hülgamise peamine põh-
jus kogu maailmas.

Üks oletusi on, et tubastes tingimus-
tes peetavatel küülikutel esineb rohkem 
agressiivsust ning et agressiivsusel on 
tõuline eelsoodumus. Need väited on het-
kel veel kinnitamata, kuid uuringud selliste 
seoste kindlakstegemiseks käivad.

Enamik käitumuslikke probleeme on 
tingitud arusaamatustest omaniku ja küü-
liku vahel. Omanikud peavad jätkuvalt 
agressiivsust pigem käitumisprobleemiks 
kui valu, arglikkuse või seksuaalkäitumise 
märgiks.

Agressiivse küüliku puhul tuleks esmalt 
välistada valust või mõnest haigusest 
tingitud agressioon. Peamised agres-
siivsuse haiguslikud põhjused emaste 
küülikute puhul on emaka hüperplaasia 
ja adenokartsinoom. Tavapäraselt sõbra-
liku küüliku puhul on järsk agressiivsus 
pigem märk valust või ebamugavusest kui 
käitumishäirest. Küülikud on saakloomad, 
mistõttu nad oskavad väga hästi varjata 
haigustega kaasnevat ebamugavustunnet 
ja valu. Oluline on ära tunda ja mõista, 
kuidas küülikute käitumine haigestumise 
puhul muutub. Terved küülikud on uudis-
himulikud, erksad ning nuusivad huvitatult 
ümbrust. Kare ja tuhm karvkate, elutud 
ja mittefokusseerunud silmad viitavad 
tervisehäirele. Küülikud, kes tavapäraselt 
on aktiivsed ja nõuavad palju tähelepanu, 
kipuvad haiguse korral hoidma omaette, 
konutades nurgas või varjudes. Küülikud, 
kes kannatavad valu käes, muutuvad ker-
gesti ärrituvateks, tujukateks ja agressiiv-
seteks. Valul võivad olla erinevad haigus-
likud põhjused, mistõttu tuleks esmalt läbi 
viia põhjalikud terviseuuringud. Nende 
välistamisel saab hakata otsima muudest 
teguritest tingitud käitumishäiret.

Kõik pealtnäha agressiivsed signaalid 
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le“. Mänguasjade valikul peaks lähtuma 
indiviidist ning need ei tohi olla toksilisest 
materjalist. Oluline on jälgida, et küülikud 
tükeldatud mänguasju alla ei neelaks. 
Mänguasju võiks vahetada iga paari päe-
va järel, et vältida tüdimust ning pakkuda 
tegevustes mitmekesisust.

Mänguasjadeks sobivad:
– pappkastid, mida saab teha tunneli-

teks;
– tualettpaberi või majapidamispaberi 

sees olevad papprullid;
– proovida võib ka koertele mõeldud 

tugevamast plastikust mängupalle;
– vanad rätikud, mida küülikud saaksid 

kraapida;
– ajalehed, mida küülikud tükeldada 

saavad;
– heinast punutud onnid või majake-

sed.
Mõni lemmikloomatoodetega tegelev 

firma pakub tugevamini rullitud heina, 
mis teeb küülikule söömise huvitavamaks 

On tehtud uuringuid, kuidas mõjutavad 
küülikute käitumist puuri suurus, mit-
mekesi koos elamine, puuri rikastamine 
mänguasjade, erinevate tasandite, tunne-
lite vms teel ja neile erinevate tegevuste 
pakkumine. Ideaalseim kooslus küülikute 
paaris pidamise puhul oleks kastreeritud 
isane ja steriliseeritud emane loom.

Piiratud liikumine ja küüliku üksikult 
pidamine soodustab looma ebanormaal-
set käitumist. Suurendades küülikute puu-
ripinda ja sotsialiseerumist liigikaaslastega 
on võimalik agressiivsust vähendada.

Kui tegu on agressiivsusega, mille põh-
jus on puuri väiksus või küüliku „igavus“ 
ehk küülik on agressiivne, kuna puudub 
stimuleeriv tegevus, siis tuleks suurenda-
da puuri ning võimaldada talle peitumist. 
Suuremas puuris peaks olema mitu tasan-
dit, see annaks juurde ruumi, lubades 
küülikul minna eraldatud puurialadesse. 
Samuti võiks kasutada küülikutele mõel-
dud mänguasju ning „väikseid heinarul-

Tabel 1. Küülikute käitumuslike signaalide tähendused

Signaal Tähendus

Klõpsutus 
(ingl k clicking)

Positiivne signaal, sagedaseim heli pärast maiuse andmist.

Näksamine Ei pruugi alati olla tingitud vihast. Küülik võib vihjata sellele, 
et isik peab „liikuma eest ära“ või tahab „sülest maha saada“ 
või vastupidi, otsib tähelepanu.

Jalaga vastu maad 
löömine

Järsk löök on tavaliselt hoiatus või märguanne, teavitamaks 
teisi ohust. Sageli kaasneb sellega pupillide laienemine ja 
peidukoha otsimine.

Norsatamine, 
urisemine, 
turtsumine või 
mõmisemine

Hoiatusheli. Sageli sisisev, lühike, haukuv heli, mis kaasneb 
lisaks agressioonile ka hirmu korral. Küüliku kõrvad on 
peadligi ning saba kõrgel õhus. Küülikud kasutavad seda 
signaali pahameele või viha väljendamiseks.
Tüüpiliselt käitub küülik sellises järjekorras: 
urin à rünnak à hammustus.

Löömine või 
vehkimine

Kui küülik tunneb end sülle võtmisel ebakindlalt, võib ta 
põgenema saamiseks lüüa järsult jalgadega.

Ründamine/ 
agressiivsus

Küülik on pinges, kehaasend on püstine, saba välja sirutatud, 
kõrvad peadligi. See on kaitsepositsioon.
Küülik võib lüüa ka tagajalgu kõrgele õhku ning taha.

Alandlik positsioon Jalad on keha all, pea ette välja sirutatud. Küülik soovib 
silitamist, kehalist kontakti.

Lakkumine Puhastamine, hoolitsemine, kiindumuse näitamine.

Puuri närimine Tingitud närvilisusest, ruumipuudusest. Küülik tunneb end 
vangistatuna.

Kellelegi/millelegi 
peale hüppamine

Dominantsuse näitamine.
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ning ta näeb rohkem vaeva, et saada hein 
rullist kätte. Tegevust pakuvad küüliku-
le ka närimispulgad, nende olemasolul 
väheneb puuri närimine ning agressiivsus. 
Ebakvaliteetsed süsivesikuterikkad näri-
mispulgad võivad olla pigem kahjulikud, 
sest annavad küülikule liigset energiat, 
mida puuris elav küülik ei suuda ära kasu-
tada. Selle tulemusena võtavad küülikud 
kaalus juurde ning muutuvad agressiiv-
seks. Pidev nosimine aitab vältida igavust 
ja korduvat negatiivset käitumismustrit. 
Küülikud vajavad pidevalt vabalt ees ole-
vat seeduvat kiudu – heina või värsket 
rohtu. Vähese kiusisaldusega toidu nosi-
mine soodustab terviseprobleemide teket, 
milleks võivad olla seedekulgla gaasidest 
tingitud valulikkus, samuti igavusest tin-
gitud frustratsioon. Mõlemat probleemi 
võivad küülikud väljendada agressiivsuse 
või ebasoovitavate käitumismustritena, 
näiteks puuri närimisena.

Territoriaalne agressiivsus
Looduses elavad jänesed suurtes gruppi-
des ning harva liigutakse väljapoole oma 
piirkonda. Isased loomad on väga territo-
riaalsed, emased kaitsevad oma urgusid 
ja järglasi. See kehtib ka koduküülikute 
puhul, kuna paljusid käitumismustreid, 
mida näeme metsküülikutel, imiteerivad 
ka koduküülikud.

Küülikud on tugevalt territoriaalsed 
loomad. Nad märgistavad kõike, nii elu-
said olendeid kui ka elutuid asju. Küüli-
kud märgistavad oma järglasi näärmete 
sekreediga ning on agressiivsed võõraste 
järglaste vastu. Küülikute puhul, kes rün-
davad inimesi oma territooriumil (puuris 
või majas), on tegemist territoriaalse 
agressiooniga. Selle väljendumine võib 
olla igapäevane või esineda hooajati, 
näiteks suguküpsuse saabumisel, paari-
tushooajal või ebatiinuse puhul. Sellistes 
olukordades aitab agressiivsuse vähen-
damisele kaasa looma kastreerimine või 
steriliseerimine.

Suguhormoonidest tingitud 
agressiivsus
Puberteedieas küülikud käituvad tihti 
nagu teismelised – nad kipuvad olema 
lärmakad, mänguhimulised ja vallatud. 
Nad on uudishimulikud, aktiivsed närijad 
ja kaevajad. Võib kuluda kuni aasta enne, 
kui nad rahunevad. Noored küülikud või-
vad muutuda ründavateks ja laastavateks 
suguküpsuse saabudes. Emased küülikud 
võivad muutuda agressiivseks inimeste 

ja teiste küülikute vastu juba kolme-nel-
jakuuselt. Nad pritsivad uriini, kaevavad 
puuris ning üritavad luua pesa. Isased 
küülikud muutuvad sõjakateks nelja-viie-
kuuselt, pritsides uriini, koogutades asju, 
inimesi või teisi loomi. Selle vältimiseks 
peaks küülikud steriliseerima või kastreeri-
ma, vältimaks suguhormoonidest tingitud 
agressiivsust.

Kastreeritud küülikud on tihtipeale 
paremad lemmikloomad – nad on vähem 
territoriaalsed ning märgistamine pole nii 
sage. Kastreeritud küülikud kaklevad oma 
liigikaaslastega vähem. Siiski ei pruugi 
käitumismuutus olla näha enne 30 päeva 
möödumist kastreerimisest, sest suguhor-
moonide tase ei ole veel täielikult orga-
nismis stabiliseerunud. Isased küülikud, 
keda on varem kasutatud aretuses, võivad 
väljendada seksuaalset käitumist veel kuni 
kümme kuud pärast kastreerimist. Suu-
remate tõugude puhul võib negatiivsete 
seksuaalsete käitumisharjumuste kadumi-
seks kuluda kuni kuus kuud.

Emased küülikud koogutavad teisi küü-
likuid dominantsuse näitamiseks. Sugu-
küpsuse saabudes kipuvad nad muutuma 
agressiivsemaks, territoriaalseks ning 
eemaletõmbunuks. Emastel küülikutel 
võivad esineda tujutsemisetsüklid, mis 
on seotud hormonaalsete muutustega 
ja ebatiinuse väljakujunemisega. Nad 
võivad muutuda agressiivseks oma kaas-
laste suhtes ka ainult teatud perioodidel. 
Suguküpsuse saavutanud emased võivad 
olla tujukad, kaklemisaltid, urineerida igale 
poole ning kaevata üles allapanu.

Noorte isaste küülikute vahel pubertee-
dieas esinev agressioon välistab nende 
gruppides pidamise. Emased pole tihti-
peale niivõrd agressiivsed ning seetõttu 
saab puberteedieas emaseid pidada mit-
mekesi. See reegel ei kehti aga emaste 
puhul, keda noorena on peetud üksikuna 
ning täiskasvanuks saamisel pannak-
se kaaslastega ühte puuri. Uue küüliku 
tutvustamine peaks olema aeglane ja 
ettevaatlik protsess, mida jälgitakse tähe-
lepanelikult. Tutvustamine peaks toimuma 
neutraalsel pinnal, samuti võiks pakkuda 
sööta, mis juhiks üksteiselt tähelepanu 
kõrvale. Ükskõik milline märge agressiiv-
susest võib viidata sellele, et need loomad 
ei pruugi omavahel läbi saada.

Toiduga seonduv agressiivsus
Küülikud võivad kaitsta oma toidukaussi, 
rünnates omaniku kätt, mis seda eemalda-
da tahab. Looduses on jänes kohanenud 
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kesise toiduvalikuga ning kui ta leiab mah-
lase roheala, siis instinkt käsib tal seda 
kaitsta. Sama instinkt kehtib ka koduküü-
likute puhul. Küülikuid, kes kaitsevad oma 
toidukaussi samamoodi, peaks varustama 
puuris mitme söögikohaga, nii et üks toi-
dukauss ei muutuks peamiseks. Värske 
rohu võib puuri laiali laotada, rakendades 
küüliku looduslikku instinkti toidu otsi-
misel. Küülikud, kes saavad naturaalselt 
kõrge kiusisaldusega heinapõhist sööta 
ning mahlaseid juur- ja köögivilju, on 
rohkem rahulolevad kui need, kes saavad 
korra päevas ette kogu oma toidu krõbi-
nate näol. Heinapõhise dieediga küülikutel 
on rohkem tegevust, söömine täidab 
nende päevas tunde, sest nad saavad 
tihti näkitseda väikeseid toiduportsjoneid. 
Kontsentreeritud krõbinaid saavad küüli-
kud kulutavad seevastu söömisele vähem 
aega. Liiga proteiini- ja süsivesikuterikas 
söödaratsioon võib omakorda olla käitu-
mishäirete põhjus.

Hirmust tingitud agressiivsus
Küülikutel võib esineda ka hirmust tin-
gitud agressiivsust. Küülik on looduses 
saakloom ja kardab kiskjaid, eriti kui teda 
taga ajada, kinni püüda ja üles tõsta. Kui 
küülik kardab, väljendab ta seda kõrge kil-
jatusega. Looduses toimib see kiljatus kui 
hoiatus koloonia teistele liikmetele ning 
samas püüab jänes sellega kiskjat hirmu-
tada. Igas olukorras, kus küülik näitab väl-
ja agressiivsust, on oluline kindlaks teha ja 
analüüsida, kas see on vastusreaktsioon 
hirmule. Tuvastades hirmu põhjuse saaks 
vastava stiimuli kõrvaldada. Küülikud 
tuginevad oma käitumises suuresti kuul-
misele, mis annab neile varaseid signaale 
ümbritsevast keskkonnast. Kurtus on 
sage hirmu põhjus ning hirm põhjustab 

omakorda agressiivsust. Kurtus võib olla 
kaasasündinud häire või haiguse tüsistus. 
Küülikud, kes ründavad neile lähenevat 
kätt, istudes oma pesa ligiduses, võivad 
olla pigem agressiivsed hirmust käe ees 
kui territoriaalselt agressiivsed. Küülikud 
kardavad tihti kätt, mis läheneb nende 
näole otse või küljelt. Käsi peaks lähene-
ma alati pea kohalt või kuklast, puurides-
se sisenedes tuleks kasutada võimalust 
läheneda küülikule puuri ülemisest uksest. 
Küülikud hingavad peamiselt nina kaudu 
ning nende huultealune piirkond on eriti 
tundlik. Seetõttu ei meeldi neile nina ja 
suuümbruse puudutamine. Sellest tulene-
valt võib käe asetamine nina juurde neid 
ehmatada ning nad võivad reageerida 
ründavalt.

Kui tegu on hirmust tingituna agressiiv-
se küülikuga, kes hammustab talle lähene-
vat kätt, tuleks teda aegamööda silitamise-
ga harjutada. Alustuseks võiks looma har-
jutada pika varrega harja puudutamisega. 
Samal ajal tuleks anda preemiana maiust, 
soodustades positiivset emotsiooni. Kui 
küülik harjub harjaga silitamisega, on järg-
mine samm harjavart järk-järgult lühenda-
da senimaani, kuni küülikut on võimalik 
käega silitada. Edasi peaks juba harjutama 
küüliku sülle võtmist. Ajal, mil küülik õpib 
omanikku usaldama, tuleks temaga konf-
likte vältida. Hammustamise korral tuleks 
jäljendada küüliku karjatust – kohene lühi-
ke kile karjatus annab küülikule teada, et 
selline käitumine ei ole aktsepteeritav.

Küülikutel on mälestused erinevatest 
kohtadest, sündmustest ja isikutest, mis 
põhinevad lõhnal. See lõhnamälu vähen-
dab kartust erinevate olukordade ees. 
Mõnes riigis on kättesaadavad ka küüli-
kute feromoonid, millest on kasu hirmu 
vähendamisel.

Foto 1. Vabalt elavad miniküülikud (autor: Kristin Tõnise)
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vallandavad agressiivse käitumise.
– Inimese kohaolekuga harjutamiseks 

istu tavapäraseid asju tehes põrandal, 
pööramata küülikule erilist tähelepanu.

– Küülikuga suheldes kasuta rahulikku, 
pehmet ja meeldivat häält.

– Luba küülikul ise puurist välja tulla.
– Pea päevikut, millal ja mille järel tekkis 

küülikul agressiivne käitumine. Kas 
agressiivsus on seotud teatud inimes-
tega? Mis juhtus enne episoodi? Mida 
tegi situatsioonis osalenud inimene? 
Oluline on üritada aru saada, kas sellel 
negatiivsel käitumisel on mingisugune 
kindel muster.

– Hammustamise korral tuleks lühidalt ja 
kiledalt karjatada.

Vähesel osal küülikutest ei ole võima-
lik ühelgi viisil agressiivsust vähendada 
ja nad jäävadki elu lõpuni „pahurateks“. 
Sellega tuleks küülikupidamisel arvestada, 
rakendades erinevaid kaitsemeetmeid, 
näiteks puhastada puuri kinnastega. See 
aga ei tähenda, et tegu oleks halva lem-
mikloomaga. Omades piisavalt teadmisi 
küülikute käitumise, vajaduste ja nendega 
ümberkäimise kohta, leiate nad olevat pal-
ju rõõmu toovad lemmikud.
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Mida teha agressiivse küülikuga?
Agressiivsuse põhjuse kindlakstegemi-
seks on vajalik spetsialisti koduvisiit, 
jälgimaks küüliku käitumist tema enda 
keskkonnas. Tuleks kindlaks teha, milline 
on agressiivsust esile kutsuv põhjus, mis 
tingib küüliku jaoks frustreeriva või hirmu-
tava situatsiooni.

Küülikute agressiivsust tuleks eelkõige 
ennetada sotsialiseerimise ja võimalikult 
noores eas käsitlemise teel. Olulisel kohal 
on ka kiitus. Kindlasti peaks omanik jäl-
gima küüliku kehakeelt. Oluline on teada 
küülikutele sobivaid pidamistingimusi 
ning tunda käitumismustreid.

Küüliku halva emotsiooni märk on 
peadligi hoidvad kõrvad, välja sirutatud 
saba, nina või lõua ettetoomine, pinges 
ja püstine kehahoid. Sellistel puhkudel 
tuleks küülikul lasta olla omaette.

Oluline on meelde jätta, mida MITTE 
teha agressiivse küülikuga:

– võtta küülikut sülle;
– ajada küülikut taga;
– viia kätt küüliku puuri;
– karistada küülikut, kasutades nega-

tiivset tagasisidet, näiteks löömine;
– läheneda küüliku näole ülevalt või 

nina poolt.

Mida siis täpsemalt teha agressiivse küü-
likuga?
– Tee kindlaks, kas tegu on haigestumi-

sest tingitud agressiivsusega või käitu-
misprobleemiga.

– Kastreeri/steriliseeri küülik – lisaks me- 
ditsiinilisele plusspoolele (emaka 
hüperplaasia ja adenokartsinoomi en- 
netamine) hõlbustab see ka küüliku 
lemmikloomana pidamist.

– Väldi stressi tekitamist küülikule ning 
enneta päästikuid (ingl k trigger), mis 

Foto 2. Pallikujuline heinahoidja (autor: Kristin 
Tõnise)
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Digitaalne dermatiit – mis on muutunud kahe 
kümnendiga?

Hertta Pirkkalainen

EMÜ VLI suurloomakliinik

Digitaalsest dermatiidist (DD) on Eesti 
Maaülikooli loomakliiniku loomaarst 
Kalmer Kalmus kirjutanud Eesti Looma-
arstlikusse Ringvaatesse ülevaatliku artikli 
1998. aastal (http://ringvaade.vet.ee/pdf/
Ringvaade_1_1998.PDF). Käesoleva artikli 
eesmärk on tuua välja, mida uut on vii-
mase kahe kümnendi jooksul uuringutega 
tuvastatud, kuidas on muutunud haiguse 
staadiumite klassifikatsioon ning millised 
on uudseimad suunad haiguse tõrjes. Kui-
gi haigust on palju uuritud, pole uut infot 
väga palju kogunenud. Kõige enam on 
uuritud haigustekitajaid endid – trepone-
masid. Tõrje osas on sõravanne kasutatud 
kaua, kuid paraku ei ole uuritud nende 
pikaajalist mõju ning kasutatavate ainete 
tõhusust. Siiski otsitakse aktiivselt uusi 
lahendusi haiguse allasurumiseks.

Digitaalne dermatiit on veiste nakkav 
jäsemehaigus. Haigust esineb igal pool 
maailmas ning DD mõjutab tugevalt 
veiste heaolu ning sellega kaasneb suur 
majanduslik kahju. DD põhjustab loomale 
tugevat valu ja lonkamist, vähendab pii-
matoodangut ja halvendab sigivust. DD 
kirjeldati esimest korda aastal 1974 Itaalias 
loomaarst Carlo Maria Mortellaro poolt. 
Kliinilised kahjustused avalduvad tavali-
selt tagumise jala plantaarpinnal sõrgatsi, 
päka või varvastevahelises piirkonnas, 
domineeriva sagedusega siiski piirde 
piirkonnas. Kolded jagatakse kuueks eri-
nevaks faasiks akuutsest kuni krooniliseni 
(Tabel 1).

Perekond Treponema DD 
tekitajana
DD täpne tekkemehhanism on endiselt 
ebaselge. Siiski on viimase 10 aasta jook-
sul läbi viidud uuringutes lisaks teadaol-
nud bakteritele (Fusobacterium, Bacteroi-
des jt) haiguskoldes korduvalt tuvastatud 
Treponema perekonna esindajaid. Neid 
peetaksegi tänapäeval peamiseks DD 
põhjustajaks. DD tekkes osalevad trepo-
nemade fülotüübid erinevad piirkonniti.

Varem seostati treponemasid sõra-
probleemide puhul ainult DD-le iseloomu-
like muutustega (tüüpiline erosiivne või 
proliferatiivne kahjustus jäseme sarvpäka 
ja naha piiril, jäseme plantaarsel/palmaar-
sel pinnal), aga viimasel ajal on tuvastatud 
neid ka haiguskolletest, mida on peetud 
puhtalt mittenakkavateks nagu sõratipu 
nekroos, tallahaavand ja valgejoone hai-
gus. Lisaks on treponemasid leitud udara 
pinnal esinevatest haavanditest.

Ka teistel loomaliikidel on leitud trepo-
nemasid ning DD-le sarnaseid muutusi, 
näiteks lammastel ning kitsedel Inglismaal 
ja põtradel USAs. Rootsis on baktereid 
isoleeritud sigade õlahaavanditest ja nek- 
rotiseerunud kõrvadest. Tundub, et tre-
ponemasid leidub järjest rohkem, sh eba-
tüüpilistes kehapiirkondades ja erinevatel 
loomaliikidel. Muuseas on treponemad 
inimeste süüfilise põhjustajaks.

Veisefarmides on uuritud DD tekkes 
osalevate Treponema perekonna tüvede 
olemasolu. Huvitav on see, et neid tüve-

Tabel 1. Digitaalse dermatiidi staadiumid (Döpfer jt, 1997, Berry jt, 2012)

Staadium DD kollete makroskoopiline väljanägemine

M1 Väike (Ø<2 cm) aktiivne kolle. Pind on niiske, narmendav, punase-halli 
kirju, kus on väikeseid (1 mm) punaseid koldeid.

M2 Suur (Ø>2 cm) aktiivne kolle. Ulatuslik, punase-halli kirju. Valulik.

M3 Paranev faas. Tavaliselt näha paar päeva pärast antibiootikumiravi. 
Haavand on kaetud kuiva pruuni kummise koorikuga. Ei ole valulik.

M4 Krooniline faas. Pind on kaetud proliferatiivsete tüügastega (pruunid, 
mustad, kummised).

M4.1 Krooniline faas, mil tekib uus aktiivne M1 kolle.

M5 / M0 Ei ole märke haigusest. Normaalne nahk.
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sid ei esine keskkonnas. Ühe uuringu järgi 
leiti vasikate suust tekitajaid 14% proovi-
des ning 15% otse pärasoolest võetud 
proovides. Sõravärkimisel kasutatavad 
vahendid (nt noad) on suureks ohuks 
nakkuse edasikandumisel. Isegi desinfit-
seeritud tööriistadelt on treponemasid 

tuvastatud. Nakkuse ülekande vältimiseks 
oleks soovitatav sõravärkimise riistu vahe-
peal desinfitseerida ka vaid ühes farmis 
sõrgu värkides. DD reservuaariks farmis 
on tõenäoliselt loomade vanad nakkuskol-
ded (M4), millest tekib uus aktiivne kolle 
(M4.1).

Ravi ja ennetamine
Praegusel ajal kasutatakse DD raviks kõige 
laialdasemalt pihustatavat tetratsükliini. 
Selle efektiivsus in vitro on keskmine. 
Kui tetratsükliini kasutatakse lokaalselt, 
pole sellel keeluaega looma lihale ega 
piimale. Teisi, paremini toimivaid anti-
biootikume (nt penitsilliin) aga pole turul 
sellisel kujul, et neid saaks manustada 
lokaalselt. Lisaks kaasnevad nendega 
keeluajad piimale ja lihale. Inimestel on 
süsteemne ravi efektiivne, aga lehma-
del on selle rakendamine üsna kulukas 
ning kuna reservuaarloomi on palju, ei 
saa sel moel karja nakkusest vabastada. 
Teisi, antibiootikume mittesisaldavaid 
lokaalseid preparaate on turul hulgaliselt. 
Siiani on parimaid tulemusi saavutatud 
salitsüülhappega (manustades 10 g kol- 
desse, lisaks sidumine) ja vask- ning 
tsinkkelaate sisaldavate preparaatidega.

Sõravanne kasutatakse probleemide 
ennetamiseks ja kontrolli alla saamiseks. 
Vasksulfaat on üks preparaat, millel on 
mingil määral tõestatud efektiivsus DD 
ennetamiseks: Hollandis läbi viidud 

Foto 1. Digitaalse dermatiidi M2 staadium – 
aktiivne kolle (autor: EMÜ suurloomakliinik)

Foto 2. Digitaalse dermatiidi M3 staadium – para-
nev faas (autor: EMÜ suurloomakliinik)

Foto 3. Digitaalse dermatiidi M4 staadium – kroo-
niline faas (autor: EMÜ suurloomakliinik)
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uuringus vähendas haiguspuhangu ajal 
vasksulfaadi sõravannide kasutamine kaks 
korda päevas viiel järjestikusel päeval 
uute nakkuste teket. Turul on ka palju teisi 
preparaate sõravannide jaoks ning nende 
efektiivsus on väga varieeruv. Vasksulfaa-
di efektiivsus langeb oluliselt juhul, kui 
vedelikus on rohkem kui 20% sõnnikut. 
Jalgade puhtana hoidmine ja üldine farmi-
hügieen on endiselt kõige efektiivsemaks 
tõrjemeetodiks.

DD tõrjes otsitakse lahendusi ka genee-
tikast, nimelt esineb haigestumisel teatud 
geneetiline eelsoodumus.

Päritavuse indeks (0–1) hindab tunnuse 
geneetilise muutlikkuse osa antud genee-
tilise struktuuriga populatsioonis konk-
reetsetes keskkonnatingimustes. Mida 
kõrgem indeks, seda väiksem on keskkon-
na mõju. DD suhtes oli päritavuse indeks 
ühe uuringu järgi 0,039 ja teise järgi lausa 
0,4. Lisauuringuid on vaja, aga lahenduste 
otsimine geneetika abil võib olla tulevikus 
kasutoov.

Vaktsiine on ka toodetud, aga tule-
mused on kasinad. Põhjuseks on see, et 
erinevaid haigusega seotud Treponema 
perekonna tüvesid on palju, ning toode-
tud vaktsiinid on andnud kaitset ainult 
üksikute tüvede vastu, millest ei piisa hai-
guse ennetamiseks.
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Tiinusaegne emakakeerd veisel – haiguslugu

Lauri Kiidli

EMÜ VLI veterinaarmeditsiini eriala 6. kursuse tudeng

Udaraveerandite piim oli patoloogiliste 
muutusteta. Rektaalsel palpatsioonil oli 
tunda emaka-laisidemete keerdumist ja 
emakakaela piirkonnas tihkeid kurde, 
emakasarvesein oli pinges ja selles oli 
tunda fluktueerumist. Vaginaalsel uuringul 
olid tupe kraniaalses osas spiraalsed kur-
rud suunaga ette ja vasakule, emakakaela-
suuet polnud võimalik palpeerida.

Vaginaalsel uuringul sai pandud lõplik 
diagnoos: tservikaalne emakakeerd vasa-
kule, vähemalt 360 kraadi. Abdominotsen-
tees oleks andnud täiendavat infot perito-
niidi ja emakarebendi esinemise suhtes, 
kuid selle teostamist ei pidanud juhendav 
veterinaararst vajalikuks. Mõeldav oli 
diagnostiline laparotoomia, mille käigus 
oleks saanud rohkem infot haigusseisundi 
ulatusest ning võimalik oleks olnud keerd 
välja keerata laparotoomiahaava kaudu.

Operatsioon otsustati ära jätta, sest klii-
nilistest tunnustest lähtuvalt oli prognoos 
lehma elu suhtes halb. Veterinaararst soo-
vitas loom suunata tapamajja või teostada 
eutanaasia. Farmer soovis otsustamisega 
oodata ühe päeva. Loom suri järgmise 
päeva varahommikul.

Lahangul tuvastati kõhuõõnes vähe-
malt 15 liitrit tumepunast vedelikku. 

13. augustil 2015. aastal oli ühes Rapla-
maal asuvas farmis minu ja juhendava 
loomaarsti patsiendiks Eesti holsteini tõu-
gu 11 aastat ja 9 kuud vana lehm.

Lehm lüpsis 9. laktatsiooni, tema eel-
mise laktatsiooni kogutoodang oli 9741 
kg. Pärast viimast poegimist 10. detsemb-
ril 2014. aastal oli loomal poegimishal-
vatus ning kuus päeva pärast poegimist 
diagnoositi lehmal äge emakapõletik. Ravi 
tagajärjel loom tervistus ning ta seemen-
dati kolm kuud pärast poegimist. Tiinuse 
kontroll teostati viis nädalat hiljem, loom 
diagnoositi tiineks.

Visiidipäeval lüpsis lehm 247. laktat-
sioonipäeva. Päevatoodang oli viimase 
kuu jooksul olnud stabiilne, jäädes 17–23 
kg vahele. Kuus päeva varem hakkas pii-
matoodang järsku langema, vähenedes 
iga päev keskmiselt 5 kg võrra ning oli 
kliinilise läbivaatuse päevaks 0,1 kg päe-
vas. Farmeri hinnangul oli loom viimase 
nädala jooksul kõhnunud ja tundus loid.

Kliinilisel läbivaatusel selgus, et lehm 
oli apaatne, kuid seisis. Kehakonditsioo-
ni hinne oli 2 punkti 5st, roe tihke, vats 
atooniline ning kehatemperatuur 36,5°C. 
Lehm oli dehüdreerunud ~10%, limaskes-
tad olid kahvatud ning CRT > 2 sekundi. 

Foto 1. Tiinusaegne emakakeerd lehmal (autor: 
Leia Nõojärv)

Foto 2. Keerdunud emakas paiknenud looted 
(autor: Leia Nõojärv)
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Emaka ja parema kõhuseina vahele olid 
tekkinud liited, mis käega survet avalda-
des lahti tulid. Kõhuõõne organitel esines 
fibriiniladestus. Emakas oli sinakaspuna-
ne, kaetud kollaka fibriiniga (foto 1). Ema-
kakeeru ulatus jäi täpselt määratlemata, 
kuna keeru koht oli liitunud ning hakkas 
liigutamisel rebenema. Emakas oli kaks 
matsereerunud loodet ning palju nekrooti-
lise koe osi sisaldavat nõret (foto 2).

Haiguse lühiülevaade

Määrang
Emakakeerd (torsio uteri) tähendab tiine 
emaka keerdumist ümber oma pikitelje 
(Jalakas, 2006). Seda esineb kõikidel 
koduloomadel, kuid veistel peetakse seda 
kõige sagedasemaks (Noakes jt, 2004). 
Emakakeerdu esineb veistel 0,5–1% kõi-
kidest poegimistest ja 5–12% düstookiate 
puhul. Keerd võib tekkida emakakaelast 
kraniaalselt (pretservikaalne), kuid haara-
tud võib olla ka emakakael koos tupe kra-
niaalse osaga (tservikaalne emakakeerd). 
Keerd võib olla suunaga vasakule (vastu-
päeva) või paremale (päripäeva). Tehakse 
vahet tiinusaegsel ja sünnitusaegsel ema-
kakeerul (Jalakas, 2006). Üle 90% ema-
kakeerdudest esineb sünnitusel. Enne 7. 
tiinuskuud tekkinud emakakeerd on väga 
haruldane ning teaduskirjanduses leidub 
vaid üksikuid näiteid selle kohta (Penny, 
1999). Kirjeldanud on seda seisundit 
Ruegg (1988), kes diagnoosis 720° ema-
kakeeru lehmal 161. tiinuspäeval. Penny 
(1999) avaldas juhtumianalüüsi lehmast, 
kel oli tekkinud viiendal tiinuskuul 540° 
emakakeerd. Seitsmendal tiinuskuul tek-
kinud pretservikaalset emakakeerdu, mis 
oli 540 kraadi, kirjeldab ka Jalakas (2006), 
mille korral emakas oli liitunud parema 
kõhuseinaga ning sisaldas mumifitseeru-
nud loodet.

Etioloogia
Tekkes eristatakse eelsoodumuslikke 
ning otseselt esilekutsuvaid põhjuseid. 
Anatoomiline soodumus lehmal on seo-
tud emaka-laisidemete kinnitumisega. 
Emaka-laiside paikneb ristluupiirkonna ja 
emaka vahel, kuid ei fikseeri emakakaelast 
kraniaalselt paiknevat emakaosa, kus asub 
loode. Seega tiine emakas on kõhuõõ-
nes suhteliselt vabalt ja võib külgsuunas 
liikuda (Jalakas, 2006). Frazer jt (1996) 
andmetel on emakakeerdu sagedamini 
suuremate loodete korral, 63% juhtudest 
on looted olnud isased ning kaksikute kor-

ral on emakakeerdu esinenud haruharva. 
Emakakeerdu diagnoositakse sagedamini 
vanematel lehmadel, sest mitu korda 
poeginud loomadel on emakasidemed 
lõdvemad (Jalakas, 2006). Otseselt ema-
kakeerdu tekitavad põhjused on seotud 
looma lamama heitmisega, mille käigus 
võib tiine emakas saada tõuke ning keer-
duda. On arvamusi, et loode hakkab end 
intensiivselt liigutama, kui lehm joob kül-
ma vett ja liigutuste tagajärjel võib tekkida 
emakakeerd (Jalakas, 2006). Tiinusaegse 
ja sünnitusaegse emakakeeru tekkemeh-
hanism on tõenäoliselt sama, kuid sün-
nitusaegset emakakeerdu esineb palju 
sagedamini. Jalaka (2006) arvamuse järgi 
on see seotud lehma rahutusega poegi-
mise ajal, mille puhul ta heidab tihedamini 
maha. Samuti on sünnituse ajal looma 
söömus vähenenud, mille tõttu on vats 
mahult väiksem ning emakal kõhuõõnes 
rohkem ruumi keerdumiseks. Emakakeeru 
teket soodustavaks teguriks on ka loote 
liigutused, mis on sünnituse ajal energili-
semad.

Kliinilised tunnused
Haigustunnused sõltuvad sellest, millise 
keerdekraadiga emakakeeruga on tege-
mist. Alla 90° keeru korral ei pruugi lehmal 
kliinilised tunnused avalduda, sest see 
sõltub emaka-laisidemetes paiknevate 
veresoonte komprimeerituse astmest 
(Jalakas, 2006). Ühe avaldatud uuringu 
kohaselt olid sünnitusaegse emakakeeru 
korral 57% keerdudest 180–270°. Keerd 
üle 360° esines 9% (n=152) uuritud 
lehmadest (Frazer jt, 1996). Tiinusaegse 
emakakeeru korral on kõik kirjanduses 
avaldatud juhtumid üle 360°. Penny (1999) 
kirjeldatud 540° tiinusaegse emakakee-
ruga lehmal, kes lüpsis 1. laktatsiooni, 
täheldati järsku piimatoodangu langust, 
isutust, tahhükardiat (90 × min), vatsatöö 
oli seiskunud ning limaskestad kahvatud 
ja jahedad. Kehatemperatuur ja hinga-
missagedus olid normi piires. Rektaalse 
uuringu käigus esines pärasooles vähesel 
määral tihket tumedat rooja. Jalaka (2006) 
andmetel esineb suurekraadilise keeru 
korral koolikunähte, mille puhul loomad 
hoiavad selga küürus, on rahutud ning 
võivad jalgadega kõhupiirkonda lüüa. Kui 
emaka veresooned on kokku surutud, siis 
loode hukkub kiiresti ning tihti mumifit-
seerub, harva matsereerub või putrifit-
seerub. Viimaste puhul võib emaloomal 
tekkida peritoniit. Kõhuõõne organitele ja 
kõhukelmele tekib kollakat fibriini, emakas 
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värvub sinakaspunaseks ja kõhuõõnde 
võib tekkida suurel hulgal punakaspruuni 
vedelikku. Emakas võib liituda kõhuseina-
ga (Jalakas, 2006).

Diagnoosimine
Diagnoosi panekul on tähtis rektaalne ning 
vaginaalne uuring. Tiinus- ja sünnitusaeg-
se emakakeeru diagnoosimisel erinevusi 
ei ole. Rektaalsel uuringul on tunda ema-
ka-laisidemete keerdumist ning emaka-
keha ning -kaela piirkonnas keerdumisest 
tingitud kurrulist struktuuri. Vaginaalselt 
saab diagnoosida tservikaalset emaka-
keerdu, mille puhul on keerdu haaratud 
ka tupe kraniaalne osa. Sel juhul on tupes 
tunda volte, mis kraniaalses suunas ahe-
nevad. Kuni 180° keeru korral on emaka-
kaelasuue veel palpeeritav, suurema kee-
ru korral pole see võimalik. Keeru suunda 
saab vaginaalselt määrata kurdude järgi 
– vasakpoolse keeru korral suunduvad 
tupekurrud ette ja vasakule, parempoolse 
korral ette ja paremale. Rektaalselt mää-
ratakse keeru suunda emaka-laisidemete 
kulgemise järgi. Vasakpoolse keeru korral 
kulgeb vasak emaka-laiside ülevalt ette 
paremale ja jääb emaka alla, parem laiside 
paikneb ülevalt ette vasakule ja jääb ema-
ka peale. Parempoolse keeru korral on 
laisideme kulgemise suunad vastupidised 
(Jalakas, 2006). Abdominotsenteesi abil 
saab koguda kõhuõõnevedelikku ja labo-
ratoorselt diagnoosida peritoniiti ning siis 
on kergem valida ravivõtteid ja prognoosi-
da looma tervistumist (Wilson, 1985).

Ravi
Jalakas (2006) soovitab tiinusaegse ema-
kakeeru raviks kasutada samu meetodeid, 
mida rakendatakse sünnitusaegse keeru 
korral. Vaginaalselt ei saa tiinusaegset 
keerdu välja keerata, sest emakakael on 
tõenäoliselt suletud ning tservikaalse 
keeru korral on tupp ahenenud ja käsi ei 
mahu emakakaelasuudmeni. Lehm tuleb 
maandada keerupoolsele küljele ja teda 
keeratakse üle selja keeru suunas. Kir-
janduses puudub märge, et keegi oleks 
edukalt tiinusaegset emakakeerdu sellise 
meetodiga parandanud. Küll tehakse seda 
tihti sünnitusaegse emakakeeru korral. 
Ruegg (1988) teostas 720° tiinusaegse 
emakakeeru korral kirurgilise operatsiooni 
ning pööras laparotoomiahaava kaudu 
emakakeeru välja, emfüseemiline loode 
eemaldati hiljem vaginaalselt. Penny 

(1999) tegi 540° tiinusaegse emakakeeru 
retorsiooni teostamiseks vasakust tühi-
mikust laparotoomia, kuid emakas olid 
vereringehäire tõttu tekkinud patoloogili-
sed muutused ning käega manipuleerides 
hakkas emakasein rebenema, emakakeer-
du polnud võimalik parandada. Loom 
eutaneeriti. Jalakas (2006) kirjeldab juh-
tumit, kus lehmal esines 540° tiinusaegne 
emakakeerd, mida prooviti laparotoo-
miahaava kaudu parandada. Emakas oli 
parempoolse kõhuseinaga liitunud, retor-
siooni polnud võimalik teha ning lehm 
suunati tapamajja. Üle 360° emakakeeru 
korral tekivad vereringehäired emakas 
kiiresti ning prognoos lehma elule sõltub 
sellest, kui kiiresti emakakeerd kõrvalda-
takse. Kui emakas ning kõhuõõnes on 
tekkinud ägedad põletikulised muutused, 
on prognoos halb. Kui emaslooma kliini-
line seisund püsib stabiilne, on võimalik 
teostada ovario-hüsterektoomia, mida on 
kirjeldanud Schonfelder ja Sobiraj (2006), 
kes teostasid seda neljal sünnitusaegse 
emakakeeruga lehmal, kellel oli tekkinud 
emakanekroos. Kõik lehmad elasid ope-
ratsiooni üle, kuid üks loom suri järgmisel 
päeval ja teine eutaneeriti kaheksa päeva 
pärast. Kolmas ja neljas lehm tervistusid 
ja mõlemad hakkasid lakteerima. Seega 
on tegemist lootustandva protseduuriga, 
mida tiinusaegse emakakeeru korral saaks 
rakendada, kui muud ravimeetodid tule-
must ei anna.
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Sissejuhatus
Toidu kvaliteedi halvenemine säilitamisel 
võib olla tingitud erinevatest füüsikalis-
test, keemilistest, ensümaatilistest või 
mikrobioloogilistest teguritest. Toidu kva-
liteedi ja ohutuse tagamiseks on kasutusel 
mitmeid toidu säilitamise tehnoloogiaid, 
mille toimemehhanismid on enamasti 
suunatud mikroobide kasvu pärssimisele. 
Üheks selliseks võtteks on konserveeriva-
te ainete – inimese poolt sünteesitud või 
looduslike – lisamine toidu koostisesse.

Toitu on võimalik väärindada ehk toidu 
kvaliteeti parendada mitmel viisil, kuid 
siinkohal mõtleme selle all toiduainete 
tehnoloogias laialdaselt kasutusel olevate 
sünteetiliste toidu säilitusainete asen-
damist taimsete ekstraktidega. Mitmed 
kasutusel olevad toidu lisaained võivad 
kätkeda riske inimese tervisele, samuti 
keskkonnale. Seetõttu on tuleviku suun-
dumus toota mikrobioloogiliselt ohutut 
ning ka piisava säilimisajaga toitu, milles 
sünteetilisi lisaaineid kasutatakse vähe 
või üldsegi mitte. Seda on võimalik saa-
vutada taimseid eeterlikke õlisid või teisi 
ekstrakte kasutades. Inimese sünteesitud 
toidu lisaainete kasutamise vähendami-
ne või asendamine on eelkõige tingitud 
tarbijate poolsest survest, kes soovivad 
poelettidel järjest enam näha nn naturaal-
seid tooteid. Taimsete ekstraktide valik, 
kasulik toime ja kasutamise põhjendatus 
peavad aga olema teaduslikult tõestatud 
ning maailmas tervikuna on teadlased 
antud uurimustööga hakanud intensiiv-
selt tegelema. Käivitatud on mahukad 
rahvusvahelised koostööprojektid nagu 
SUSMEATPRO, milles Eestist osaleb Eesti 
Maaülikooli toiduhügieeni osakond ning 
Polli Aiandusuuringute Keskus. Välispart-
neritena on kaasatud Soome, Rootsi, Taa-
ni ja Läti teadusasutused. Projekti raames 
uuritakse erinevaid taimi, nende söögiks 
kõlblikke osi ja mahlapressimisel tekkivaid 
jääke, millega võiks rikastada lihatooteid. 
Enamik tööetappidest viiakse läbi kõigi 

Lihatoitude väärindamine taimsete 
ekstraktidega

Mati Roasto, Kadrin Meremäe, Anna Jevhuta, Tõnu Püssa

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond

Käesolev artikkel on loogiline järg Loomaarstliku Ringvaate eelmises numbris (2016:2) 
ilmunud artiklile “Nitraadid ja nitritid lihatoodetes”.

TOIT

osalevate riikide töögruppides paralleel-
selt, kusjuures igas töögrupis uuritakse 
erinevaid taimi ning „sõelale jäänud“ 
taimsete ekstraktidega teostatakse lõpuks 
tootekatsed. Viimased on eriti olulised, 
kuna projekti üheks lõppeesmärgiks on 
leida sellised taimsed ekstraktid, mis on 
efektiivsed mitte üksnes in vitro katsetes 
vaid ka kasutatuna in producto. Viimane 
tähendab katseid nt lihapuljongi, hakkliha 
ja marineeritud lihaga. Eestis teostatud 
mikrobioloogiliste eelkatsete tulemusi 
kajastame põgusalt artikli teises pooles.

Taimsete ekstraktide kasulikud 
toimed
Taimsete ekstraktide antimikroobne toime 
on oluline eelkõige toiduainete säilivusaja 
pikendamiseks, kuid mitte vähem oluline 
on ka nende antioksüdantne toime. Nimelt 
toimub rasvarikaste liha-, aga ka taimsete 
toitude pikaajalisel seismisel ja kuumu-
tamisel õhuhapniku juuresolekul polü-
küllastamata rasvhapete oksüdatsioon, 
mille tulemusena tekivad mitmesugused 
omavahel seotud oksüdatsioonisaadused 
(aldehüüdid, ketoonid, oksürasvhapped 
e oksülipiinid jne), millest mitmed on 
ebameeldiva spetsiifilise lõhnaga. Tege-
mist on üldtuntud rasvade rääsumise 
protsessiga, mis võib radikaalmehha-
nismiga edasi kanduda ka lihavalkudele. 
Pikemalt soovitame liha ja lihatoodete 
oksüdatsiooni ehk biokeemilise rääsumise 
kohta lugeda hiljuti ilmunud asjakohasest 
artiklist (Püssa, 2014). Kasutades antioksü-
dantsete omadustega taimseid ekstrakte, 
on võimalik toidus rääsumisprotsessi 
pidurdada ning seeläbi parendada toidu 
kvaliteeti ja säilivust. Antioksüdandid 
omavad ka inimese tervisele kasulikku 
toimet (Andres-Lacueva jt, 2005). Mitmete 
krooniliste haiguste, eelkõige südame-
veresoonkonnahaigused, vähktõbi, dege-
neratiivsed haigused, diabeet, üheks olu-
liseks, kui mitte peapõhjuseks arvatakse 
olevat nn oksüdatiivne stress. Loodus on 
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maakeral eksisteeriva aeroobse keskkon-
na tingimustes eksisteerimiseks pidanud 
oksüdatiivse stressiga võitlemiseks looma 
mistahes rakule antioksüdantide süsteemi, 
mille ülesandeks on hoida põhiliselt hap-
niku baasil tekkinud reaktsioonivõimeliste, 
enamuses radikaalsete osakeste (reactive 
oxygen species, ROS) kontsentratsiooni 
rakus optimaalsena. Sellesse kaitsesüs-
teemi kuuluvad näiteks mõningad tuntud 
vitamiinid (C ja E) ja karotenoidid, aga ka 
ensüümid nagu katalaas ja superoksiiddis-
mutaas. ROSid tekivad organismis pide-
valt hapniku normaalse metabolismi tule-
musena ning neil on raku signalisatsioonis 
oluline osa. Organismi vananedes, samuti 
eriolukordades, milles pidevalt viibivad 
näiteks suitsetajad, võib raku enda antiok-
südantsüsteem aga tasakaalust välja min-
na. Seepärast on sageli, eriti riskigruppide 
(väikelapsed, rasedad, eakad, suitsetajad) 
korral mõistlik seda süsteemi toetada 
taimsete antioksüdantide manustamisega 
koos toiduga.

Paljudel taimedel on nii antioksüdant-
sed kui ka antibakteriaalsed omadused, 
mida saab edukalt kasutada nii toiduaine-
te kui ka nt ravimite tootmisel (Al-Zoreky, 
2009; Kalogeropoulos jt, 2009). Uuringud 
on tõestanud, et mõned taimse päritoluga 
ained või nende metaboliidid (nt polüfe-
noolid) suudavad inhibeerida nii Gram-
positiivseid kui ka Gram-negatiivseid 
mikroorganisme (Stević jt, 2010; Daglia, 
2012). Bioloogiliselt saastunud toidus 
võib esineda väga erinevaid patogeenseid 
baktereid nagu Campylobacter jejuni, Lis-
teria monocytogenes, Salmonella Enteriti-
dis, Shiga-toksiine tootev Escherichia coli, 
Bacillus cereus, Yersinia enterocolitica 

ja toidupatogeenidena tuntud klostriidid. 
Toidu mikroobsete patogeenide nimekiri 
on märkimisväärselt pikem ning nende 
kõrval omavad tähtsust ka mittepatogeen-
sed mikroorganismid, mis mõjutavad 
eelkõige toidu mikrobioloogilist kvaliteeti 
ehk põhjustavad teatud arvukuse juu-
res toiduainete riknemist. Järgnevalt on 
mõttekas meelde tuletada, et inimese 
tervisele avaldatava mõju alusel võib 
mikroorganismid jaotada nelja rühma. Esi-
messe rühma kuuluvad inimese tervisele 
ohtlikud mikroorganismid ehk patogeenid. 
Teise rühma kuuluvad mittepatogeensed 
bakterid, mida nimetatakse ka indikaator-
organismideks (nt kolibakterid k.a. E. coli), 
kuna nende esinemine ning arvukus näi-
tab toidu mikrobioloogilise puhtuse taset. 
Kolibakterite suur arvukus toidus viitab 
sellele, et toidu tootmiskeskkond ei ole 
tootmise ajal olnud piisavalt hügieeniline. 
Kolmandasse rühma kuuluvad toiduai-
nete riknemist põhjustava mikrofloora 
esindajad, nt pseudomoonased, suur osa 
hallitus- ja pärmseentest ning piimhappe-
bakteritest. Neljandasse rühma kuuluvad 
inimese tervisele kasulikud mikroorganis-
mid, mis kaitsevad meie nahka, aitavad 
toitu seedida või mida kasutatakse erine-
vate toiduainete valmistamisel fermen-
tatsiooniprotsessides, nt teatud pärmid 
leivatööstuses, Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus jogurti valmistamisel, 
Botrytis cinerea veinitööstuses.

Seega, kahjulike mikroorganismide 
kõrval esinevad toidus või lisatakse val-
mistamisel toitu kasulikke baktereid, mis 
on olulised fermentatsiooniprotsessides 
ja/või omavad inimese tervisele kasulikku 
mõju. Viimasega on naturaalsete toidu-

Foto 1. Rabarberi juure ekstrakti mõju Bacillus 
subtilis’e kasvule, agar-kaevu difusiooni meetod 
(autor: Mati Roasto)

Foto 2. Rabarberi juurikas ja juur (autor: Piret 
Raudsepp)
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lisandite otsingul vaja arvestada, kuna 
ideaalselt võiks efektiivne taimne lisand 
omada märkimisväärset pärssivat mõju 
ebasoovitavate mikroorganismide kasvu-
le, säästes seejuures kasulikke mikroorga-
nisme. Kõike eelnevat arvestades saame 
tõdeda, et efektiivsete toiduainete tehno-
loogias hõlpsasti kasutatavate taimsete 
ekstraktide väljaselgitamine ei ole lihtne 
ülesanne ning eeldab erinevaid keemilisi 
ja mikrobioloogilisi uuringuid, mis päädi-
vad kestvus- ja loomkatsetega. Viimaseid 
on tänapäeval, vähemalt osaliselt, võima-
lik asendada rakukultuuride katsetega.

Järgnevalt tutvustame taimi, mis 
seniste uuringute tulemusel omavad anti-
mikroobset ja antioksüdantset toimet ning 
mille ekstrakte saaks potentsiaalselt kasu-
tada toiduainete väärindamisel.

Teadusuuringutes (Kosikowska jt, 
2010; Raudsepp jt, 2013) on leidnud kin-
nitust, et erinevatest rabarberi (Rheum 
spp) liikidest saadud ekstraktid omavad 
antibakteriaalset toimet nii Gram-positiiv-
sete kui ka -negatiivsete bakterite suhtes. 
Samuti on teada, et rabarberi juur sisal-
dab hulgaliselt füsioloogiliselt aktiivseid 
hüdroksüantrakinoone (sh aloe emodiini, 
emodiini jt), millel on head antimik-
roobsed omadused (Komatsu jt, 2006). 
Uuringutega on tõestatud, et mustsõstra 
ekstrakt omab nii antioksüdantset kui ka 
antibakteriaalset toimet, kusjuures lisaks 
marjadest valmistatud ekstraktile on neid 
omadusi täheldatud ka mustsõstra lehte-
dest valmistatud eeterlikul õlil (Chaudhuri 
jt, 2007; Tabart jt, 2012). Aroonia ja sööda-
va kuslapuu marjade ravivatest toimetest 
on teatud juba aastakümneid.

Ravimtaimi, mida on kasutatud palju-
des kultuurides mitmete sajandite jooksul, 
võib pidada bioloogiliselt aktiivsete ühen-
dite reservuaariks, mis omavad muude 
kasulike toimete kõrval ka antimikroobset 
toimet. Lisaks ravimtaimedele on eri-
nevaid bioaktiivseid ühendeid leitud ka 
paljudest maitsetaimedest, puuviljadest, 
vürtsidest (Gupta ja Nair, 2012). Järjest 
enam on inimese tervisele kasulikke 
bioaktiivseid ühendeid leitud marjadest, 
seentest ja ka sellistest taimedest või tai-
meosadest, mida reeglina toiduks ei kasu-
tata (Gilbert ja Senyuva, 2008; Raudsepp 
jt, 2013). Soome varasemas uuringus 
(Rauha jt, 2000) testiti taimsete ekstraktide 
antibakteriaalset toimet üheksa bakteriliigi 
suhtes ning leiti, et muraka, vaarika, mus-
tika ning hariliku kukemarja ekstraktid olid 
erineval määral võimelised pärssima kõigi 

uuritud üheksa bakteriliigi kasvu, raba-
mustikas omas toimet küll kõigi uuritud 
Gram-positiivsete bakterite suhtes, kuid ei 
olnud võimeline inhibeerima Gram-nega-
tiivse E. coli kasvu.

On mitmeid puu- ja köögivilju, marju 
ning maitsetaimi, mis sisaldavad antibak-
teriaalse toimega ühendeid, mis pärsivad 
isegi sellise olulise toidupatogeeni nagu  
L. monocytogenes kasvu. Nimelt on lei-
tud, et jõhvikaekstrakt on võimeline efek-
tiivselt inhibeerima L. monocytogenes’e 
kasvu nii hakklihas kui in vitro (Qiu ja Wu 
2007). Al-Zoreky uurimus (2009) näitas, et 
L. monocytogenes on tundlik granaatõuna 
(Punica granatum L.) koore ekstrakti suh-
tes nii in vitro (enamasti agar-difusiooni 
katsed) kui ka in producto. Tugev listee-
riate kasvu pärssiv ning antioksüdantne 
toime tehti kindlaks rosmariiniekstraktil, 
mida uurimistöö autorid (Bubonja-Sonje jt, 
2011) märkisid ka efektiivse toidu lisaaine-
na. Märkimisväärne L. monocytogenes’e 
kasvu inhibeerimine saavutati Apostolidis 
jt. (2007) uurimistöös, kus hakkliha pul-
jongis kasutati oregano (Origanum vul-
gare) ja jõhvika (Vaccinium macroarpon) 
ekstrakte koosmõjus naatriumlaktaadiga. 
Kirsi- ja laimipulber on kõrge askorbiin- ja 
sidrunhappe sisaldusega, mis võimenda-
vad nitriti reaktsioonisaaduse lämmastik- 
oksiidi antibakteriaalset mõju. Seetõttu 
saab mainitud pulbreid kasutades vähen-
dada lihatoodetele lisatavaid nitritsoolade 
koguseid (Penniston jt, 2008). Viimased 
näited tõendavad seda, et sünteetiliste 
toidu lisaainete kasutamisele ei ole alati 
mõttekas rakendada nn nulltolerantsi, 
pigem tuleb leida võimalusi, kuidas taim-
sete ekstraktide kasutamisega sünteeti-
liste konservantide sisaldusi vähendada. 
Selline kombineeritud toidu lisaainete 
ning taimsete ekstraktide kasutamine on 
ennast õigustanud mitmetes toidu kvali-
teedi ja -ohutuse alastes teadusuuringutes 
ning omab seega tervisliku toidu tootmi-
sel olulist rakenduslikku potentsiaali.

EMÜ toiduhügieeni osakonnas 
läbiviidud mikrobioloogiliste 
uuringute tulemused
Projekti SUSMEATPRO mikrobioloogiliste 
eelkatsete eesmärgiks oli uurida taimsete 
lisandite in vitro antibakteriaalset toimet 
rea bakteriliikide suhtes. Taimsete lisan-
ditena kasutati rabarberit (varred, juur), 
mustsõstart (mari, leht), aroonia ja söö-
dava kuslapuu marju. Uurimistöösse valiti 
järgmised bakterkultuurid: Campylobacter 
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jejuni, Listeria monocytogenes, Salmo-
nella Enteritidis, Escherichia coli, Bacillus 
cereus, Yersinia ruckeri, Kocuria rhizophi-
la, Bacillus subtilis ja Bacillus pumilus.

Töö tulemused näitasid, et kõige 
efektiivsemad taimsed materjalid olid 
rabarberisordi „Victoria“ hele juur ja 
mustsõstrasordi „Ben Alder“ mari 96% 
etanoolis, mis omasid toimet kõigi üheksa 
testitud bakteriliigi suhtes. Neile järg-
nesid tume rabarberi juur ja vars ning 
mustsõstra „Pamjati Vavilova“ lehed ning 
arooniamarjad, mis inhibeerisid seitsme 
testitud bakteriliigi kasvu. Kõige efektiiv-
semateks taimseteks lisanditeks osutusid 
eraldi Gram-positiivsetele bakteritele tume 
rabarberi ja rabarberi „Victoria“ juur ning 
eraldi Gram-negatiivsetele bakteritele 
tume rabarberi juur ja vars ning rabarberi 
„Victoria“ juur. Kokkuvõttes osutus in vitro 
antibakteriaalse efekti hindamise katsetes 
kõige efektiivsemaks taimseks materjaliks 
rabarberijuur. Rabarberijuure ekstrakti-
de suhteliselt tugevat antibakteriaalset 
toimet saab teiste uuringus kasutatud 
taimsete materjalidega võrreldes seletada 
kõrgemate antimikroobsete ühendite (nt 
fenoolsed ühendid, flavonoolid ja flavoo-
nid) sisaldusega. Ka mõned teised tea-
dusuuringud (Agarwal jt, 2000, Komatsu 
jt, 2006) on kinnitanud rabarberi juures 
sisalduvate füsioloogiliselt aktiivsete hüd-
roksüantrakinoonide (sh aloe emodiini, 
emodiini jt) antibakteriaalseid omadusi. 
Kas antibakteriaalne toime on tingitud 
vaid mõnest üksikust ühendist või mõne 
üksiku ühendi kõrgest kontsentratsioonist 
uuritavas taimses materjalis või erinevate 
ühendite koostoimest, seda peavad tões-
tama käimasolevad kromatograafilised 
analüüsid. Edaspidised uuringud on vaja-
likud ka selleks, et hinnata rabarberijuure 
ning teiste efektiivseks osutunud taimsete 
ekstraktide võimet pärssida mikroorganis-
mide kasvu in producto, kusjuures oluline 
on hinnata ka vastavate lihatoodete sen-
soorseid omadusi ehk tarbijapoolset hin-
nangut taimsete ekstraktidega rikastatud 
lihatoodete lõhna- ja maitseomadustele 
ning konsistentsile.

Põhjalikumalt on antud teemaga või-
malik tutvuda Anna Jevhuta loomaarsti 
eriala lõputöös „Taimsete lisandite anti-
bakteriaalne toime valitud bakteritele“, 
mis kaitsti edukalt 2016. aasta maikuus 
ning mille juhendajateks olid käesoleva 
artikli kaks esimest autorit.

Kokkuvõte
Paljud uuringud on tõestanud, et mitmetel 
taimedel või nende metaboliitidel on ole-
mas märkimisväärne antibakteriaalne ja 
antioksüdantne toime. Juhul, kui edasised 
uuringud näitavad, et kasulik toime säilib 
ka valmistoodetes ning lisatavad ühendid 
ei muuda toote sensoorset kvaliteeti nega-
tiivses suunas, on tegemist igati sobilike 
kandidaatidega asendamaks sünteetilisi 
konservante toidus. SUSMEATPRO pro-
jekt jätkub ning selle tulemusi kajastatakse 
nii konverentsidel kui tulevastes artiklites.

Tänuavaldused
Eesti Maaülikoolis teostatud mikrobioloo-
giliste katsete tulemused seonduvad pro-
jektiga 82/T15024VLTH „Säästvad taimsed 
lisandid tervislikumate lihatoodete saami-
seks – ideede tõestamine (SUSMEATPRO: 
Sustainable plant ingredients for healthier 
meat products)“.

Täname abi ja koostöö eest Veteri-
naar- ja Toidulaboratooriumi ning Eesti 
Maaülikooli kolleege Dea Antonit, Piret 
Raudseppa, Hedi Kaldmäed ja Uko Bleivet 
ning Karmen Kappi Helsingi Ülikoolist.
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ÜHINGU TEGEMISED

Kui tööka ja kiire suve keskel tuleb pakku-
mine veeta nädalavahetus lahedas loodu-
ses, tööst eemal ja mõnusalt aktiivselt, siis 
tuleb see tingimata vastu võtta. Kanuusõit 
võrratu Ahja jõe ürgoru looduses, suit-
susaun ja vardas küpsetatud siga – mida 
rohkemat oskaks veel tahta? Asjaolu, et 
pean seda kõike jagama paljude võõraste 
inimestega, tundus kõige selle ahvatleva 
kõrval täiesti tühine probleem. Ka argu-
ment „mul on kiire“ ei loe enam ammugi, 
sest kõikide teiste loomade ja inimeste 
abistamise kõrvalt peab ikka leidma aega 
ka iseendale.

Niisiis asusin laupäeva hommikul enne 
kukke ja koitu teele, et jõuda õigeks ajaks 
Põlvamaale. GPS-le oli asukoht nimega 
„Tikuta saun“ täiesti tuttav ja sõit möödus 
viperusteta. Jõudsin juba peaaegu puu-
dust tundma hakata klientide klassikalis-
test kirjeldustest nagu „kolmanda kase 
juurest keera vasakule“ või siis „pärast 
suurt kivihunnikut sõida veel tükk maad 
otse edasi“. Uljas sõit sai aga järsult otsa, 
kui keerasin ristikestega märgistatud raja-
le, mis ei tahtnud enam kuidagi autoteed 
meenutada. Eelneva õhtu tugevad sajud 
olid murumätta läbi leotanud ja juba esi-
mese käänaku peal terendasid porilaamad 
ning mu auto otsustas külglibisemise 
kasuks. Üks ehtne lehmaarst on aga 

Loomaarstide suvepäevad

Ann Mari Anupõld

Piirsalu Vetpunkt

varemgi karjakoplis paarutama pidanud 
ja nii pressisin ka mina edasi, kuni lõpuks 
avanes vaade väikesele orule, mille ühes 
ääres lookles Ahja jõgi koos lubatud 
saunamajakesega ja teises rivistus juba 
hulgaliselt autosid ja peotelk. Libistasin 
siis minagi ennast viimasest nõlvast alla 
ja asusin seltskonda otsima. Vaatamata 
varajasele hommikutunnile oli plats juba 
autosid täis ning selgus, et paljud olid 
juba eelneval õhtul kohale sõitnud. Leid-
sin rahvasummast ühe tuttava näo ning 
hiilisin ligemale, pingsalt uurivaid pilke 
ignoreerides ning üritades võimalikult 
hästi teha nägu, et jah, ka mina kuulun 
siia. Peagi läksid kolm vaprat ratturit oma 
teed ning kanuutajad pandi bussi peale. 
Kokku oli kanuusid kümne ringis ja kuigi 
juhtimisvõtted olid alles hägused, tär-
kas kõigis juba esimestel meetritel kõva 
võistlusvaim. Enim punkte kogus see, kes 
teise kanuu kõrvale trügides suutis ennast 
kuhugi oksterägastikku kinni kiiluda või 
kolleegile parajal hetkel mõne jämedama 
puurondi ette veeretada. Iga viimnegi 
laisk kontorilihas sai oma talveunest akti-
veeritud. Kes kogu selle hoogsa sekelduse 
keskel aega leidis, nautis ka maastiku ilu. 
Samuti tuli jälgida, kust nurga tagant järg-
mine paadike välja ilmub, et selle suunas 
siis aeruga mõni tugevam veepahvakas 

Foto 1. Tänavune 
laagriplats (autor: 
Paul F. Mõtsküla)

Foto 2. Vette kukkunute 
päästeoperatsioon 
(autor: Paul F. Mõtsküla)
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saata. Poole sõidu pealt kosutati meid 
kaldal seljankaga – ikka sellisega, kus lusi-
kaski püsti seisab. Pärast seda oli sõidu-
tempo juba märgatavalt tagasihoidlikum 
ning peagi paistis kaldal tuttav suitsusaun. 
Sealsamas ootas ka lahke perenaine 
järgmise söögilaariga. No jumal tänatud 
– kõht olekski juba peaaegu tühjemaks 
jäänud.

Järgmiseks päevakava punktiks olid 
murumängud, ja kellel sinnamaani veel 
mõni lihas liikumatult püsinud või suu-
nurgad allapoole kiskusid, selle meel sai 
nüüd kiirelt parandatud. Lisaks väikestele 
tervitusmängudele sai kiiremaid liigutusi 
teha nii rahvastepallis kui ka sulgpallis. 
Sulgpall pidi küll paraku juba õige pea 
entusiastide jõule alla vanduma ning 
erinevat piinlikkuskraadi tekitavad vahe-
mängukesed tuli naeru kihistades lihtsalt 
võimalikult kiirelt ära lahendada. Grupifoto 
tarbeks testisime lõpuks veel paadisilla 
maksimaalset kandevõimet ning looma-
arstide probleemilahendamise oskusi. 
Õnneks ei hakanud keegi selle järgi meie 
koostöövõimet hindama, sest tulemused 
oleks küllaltki kesised olnud. Eks fotosüü-
distusel ole näha, et vaid vähesed suutsid 
keskenduda kaamerale, kui nende silla ots 
taas kord vee alla sukeldus. Pärast kõiki 
neid jõu- ja ilunumbreid oli õige aeg sam-

mud sauna poole seada, kus peremees 
meid suurte vihtade ja terve hulga tarkade 
õpetussõnadega ees ootas. Saun ise üle-
tas kõiki ootusi ning kellel veel suitsusau-
na kogemus saamata, siis soovitan kind-
lasti. Tikuta saun on üle 100 aasta vanune 
suitsusaun, mis peremehe hoolsa käe all 
on säilitanud väärika välimuse. Hiiglas-
likku ahjumürakat hakati juba varajastel 
hommikutundidel kuumaks ajama ning 
otse sauna tagant sai ka jõkke hüpata. 
Vette minemisel oli hea võimalus kolleegil 
käest krabada, et mitte esimese keerisega 
minema uhutud saada. Tark oli see, kes 
ennast vähe toekamate meeste varjus hoi-
dis. Sauna vahepeal sai imetleda vardas 
keerlevat siga. Kui ta toorest peast veel 
õige kurva näoga meiega tõtt vaatas, siis 
küpsedes ja rasva sulades muutus ta küll 
tunduvalt kortsulisemaks, kuid näoilme 
sellevõrra hulga rõõmsamaks. See andis 
kohe mitmele naissoo esindajale ümber 
laua küllaga mõtlemisainet.

Kui viimnegi higipiisk oli maha uhutud, 
sai lõpuks taas kord sööma asuda. Esi-
mesena krõmpsutati ära kogu seakamar, 
sest oli ju ometigi usinalt sporditud. Kui 
bänd lõpuks esinema hakkas, olid kõigil 
juba kõhud punnis ning aeg tundus sobiv 
uinakuks. See tundus ka ainus meeleolu, 
milles sellist muusikat kuulata kanna-

Foto 3. Saapaviskel 
saavutati päris 
kõrgeid kaari 
(autor: Ingrid Veske)

Foto 4. Grupipilt 
(autor: Urmas 
Aruoja)
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tas. Küll aga pakkus nende esinemisviis 
piisavalt jutuainet spekulantidele, kes 
said lõbusalt arutleda selle üle, kui palju 
muusikat tuli maki pealt ja kui palju kaasa 
võetud pille reaalselt mängiti. Vahepalaks 
pakutud Ingridi kõhutantsu workshop’i 
ma kahjuks kommenteerida ei oska, kuna 
osalesin aktiivselt kõrvalehiilimisskeemis 
ning leidsin ennast juba hetk hiljem mees-
te varjust tahvelarvuti ekraani ees. Jälgiti 
olümpia rattasõitu. Vist. Kui kõhud enam 
nii aktiivselt ei võbisenud ja kõik olid taas 
tantsuplatsi äärde kogunenud, jagati oht-
ralt auhindasid erinevatele sporditegijatele 
ja muidu tublidele veterinaaridele ja vete-
ranidele. Muusika jätkus aga veel hiliste 
õhtutundideni, mil jõudsin veel nii mõnegi 
tantsupartneri varbaid mööda tatsata või 
laulumeistrite stiilinäidete üle naeru lagis-
tades negatiivselt silma paista. Luban end 
parandada. Võibolla.

Järgmisel hommikul oli saun veel soe 
ning jõe vesi külm. Maailm tiirles endiselt 
omasoodu edasi. Ühtegi laipa me peotelgi 
alt ei leidnud, nii et üritust võib lugeda 
kordaläinuks. Söögilaud ägises taas kord 
oma lasti all ning kohvinäljased said 
lõpuks ometi rahuldatud. Lisaks jagati veel 
suurest pajast putru ning kõrvale kringlit. 
Viimased kaotatud kalorid said asendatud 
ning telgid pakiti kärmelt kokku. Rahvast 
läbis ühtlase suminana ähvardav sõnum: 
„kuidas autodega välja saab?“, „kes meid 

välja tõmbab?“, „kes lükkab?“. Sest tõe-
poolest – suure õhinaga peopaika kohale 
libisenud autojuhid olid libeda nõlva tõttu 
kenasti lõksu püütud. Nii kujunes kokku-
tuleku teise päeva hommik veel hoopis 
omamoodi sportlikuks ürituseks. Raja 
äärest elati lärmakalt kaasa nagu ehtsale 
Lõuna-Eesti rallile kohane. Ka rajamees-
kond oli esinduslik. Kuigi muidu tunduvad 
meessoost loomaarstid aina enam hääbuv 
liik olevat, siis sellel hetkel oli neid järsku 
terve trobikond koos. Iga auto mäkketõu-
su sai üksteise järel jälgitud ning vajadusel 
abistatud või niisama kommenteeritud. 
Asisemate maastikusõidukite ja raske gaa-
sijalaga väikeauto juhid said heakskiitvaid 
noogutusi. Suuri lahmakaid pereautosid 
ja paigal libisevaid maanteemuhke aidati 
raske ohke ja ühise jõuga õigele teele. 
Alles siis, kui viimnegi auto oli suure tee 
peal väljas, loeti loomaarstide selle näda-
lavahetuse teine koostöökatse edukalt 
läbituks.

Kokkuvõttes olid suvepäevad üllatavalt 
tore ja meelelahutuslik üritus. Veeta sport-
lik päev kesk vinget loodust tundub ainu-
õige viis, kuidas loomaarste omavahel 
kokku viia. Ürituselt lahkudes tundsin juba 
tunduvalt rohkem kui ainult ühte inimest 
ja koju kaasa võtsin lisaks poristele jalga-
dele ja veidratest kohtadest valutavatele 
lihastele ka tükk aega kestnud hea tuju. 
Järgmise suveni!

Foto 5. Küpseb 
(autor: Ingrid Veske)

Foto 6. Suvepäevade
„pidulik“ lõpetamine – 
elagu loomaarstide
kollegiaalne käitumine! 
(autor Ann Mari Anupõld)
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taksid teenuste 
taseme miini-
mumstandardi, 
alla millist ei 
saa lugeda tee-
nust loomadele 
ohutuks.

Ei tahaks 
siinkohal hakata 
arutama, milli-
ne peaks olema 
see täiendus-
koolituste realistlik miinimumpiir, kuid 
olen kindel, et nende nõuete kehtestamine 
on kasulik nii veterinaaridele, klientidele 
kui ka, mis kõige tähtsam, patsientidele. 
Peab olema selge, millised on need akt-
septeeritavalt ajakohased teadmised ja 
oskused, mida meie kliendid võivad eel-
dada, sõltumata sellest, millise loomaarsti 
poole pöördutakse.

Seadusest või eetikakoodeksist tulene-
vad nõuded saavad olla siiski üksnes mii-
nimumnõueteks. Ühes veterinaarteaduse 
arengu ja klientide ootuste kasvamisega 
on üha suurem roll erialasel spetsialisee-
rumisel. Ilmselt ei sooviks keegi meist, et 
kui vajame näiteks pimesooleoperatsiooni, 
siis seda teeks perearst oma vastuvõtuka-
binetis. Sarnased ootused – tõsi küll, ehk 
veidi piiratumalt – on õigustatult ka meie 
klientidel. Mitmesuguseid täienduskoolitu-
si, jätkuõppe vorme ja spetsialiseerumise 
võimalusi on tänapäeval väga palju ning 
tihti võib olla raske otsustada, millisel 
kõlava nimega koolitusel osalemisest on 
reaalset praktilist kasu ning milline kõlbab 
üksnes CV või kliiniku seina kaunistuseks. 
Eriti raske võib selliste otsuste tegemine 
olla verivärskel lõpetajal, kes tahaks küll 
enda teadmisi ja oskusi arendada, kuid 
kelle finantsilised võimalused on esialgu 
veel piiratud. Samuti ei pruugi esimestel 
lõpetamisjärgsetel aastatel olla veel päris 
kindlat teadmist selle kohta, millises kit-
samas valdkonnas tahaks oma teadmisi 
arendada või millele spetsialiseeruda.

Esimene ja kõige olulisem samm enda 
erialase karjääri kujundamisel on seada 
endale eesmärgid, mis tunduvad pisut 
ebarealistlikud. Ehk teisisõnu – unistada 
tuleb suurelt. Kui eesmärgid on väikesed 

Veterinaarmeditsiin, see on imelihtne…

Paul F. Mõtsküla

EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Anderson Moores Veterinary Specialists

… on vaja üksnes aega, sihikindlust ja 
pidevat enesetäiendamist.

Kehtiv veterinaarkorralduse seadus 
(VetKS) sätestab, et kutsetegevuse luba 
antakse tähtajatult ning et tegevusloa 
omanik on kohustatud ennast erialaselt 
täiendama vähemalt üks kord viie kalend-
riaasta jooksul. VetKS § 24 annab määrat-
luse, mida selle seaduse mõttes tähendab 
mõiste „veterinaararsti erialane täienda-
mine“. Selle alusel võib seadust järgides 
lugeda piisavaks, kui loomaarst, kes on 
lõpetanud kooli 20 aastat tagasi, on kogu 
oma erialase karjääri jooksul osalenud 
ühtekokku näiteks neljal (sic!) erialasel 
seminaril või kursusel; veelgi enam – võt-
tes mõne üliõpilase enda juurde praktikale 
või pidades ülikooli juures mõne loengu, 
ei pea ta isegi vaevuma seminarile mine-
ma. Olen kindel, et Ringvaate lugejaskon-
nas ei leidu kedagi, kes nii nappi erialast 
enesetäiendust piisavaks peaks. Aga selli-
ne võimalus on seaduses antud ja kõik on 
kenasti JOKK.

Õnneks on samas seaduses kirjas ka 
nõue pidada kinni kutse-eetikast ja järgida 
head veterinaarset tava. Eesti loomaars-
tide eetikakoodeks ei määratle küll konk-
reetseid täiendusõppe mahtusid, kuid 
vähemalt näeb ette, et loomaarst peab 
pidevalt jätkama erialast enesetäiendamist 
ja praktiseerima teaduspõhist veterinaar-
meditsiini. Arvestades viimaste aastaküm-
nete kiireid arenguid veterinaarmeditsiini 
ja -teaduse valdkonnas, on ilmne, et neli 
seminari või koolituspäeva ei suuda vähi-
malgi määral tagada teadmiste tänapäe-
vastamist ega isegi mitte koolis aegade 
hämaruses omandatu säilimist. Õnneks 
on loomaarstikutse näol tegu iseregulee-
ruva erialaga, mistõttu ootakski erialaor-
ganisatsioonide jõulisemat tegutsemist 
realistlike miinimumnõuete kehtestamisel. 
On paratamatus, et jätkukoolitus on miski, 
millele tehtavad kulutused peab vähemalt 
osaliselt katma veterinaarteenuse lõpptar-
bija ehk siis loomaomanik. Hinnatundlik 
klient võib ju oodata ülikõrgel tasemel 
veterinaarteenust, kuid seda ei saa tagada 
üliodava hinna eest. Seetõttu on äärmiselt 
oluline, et erialaorganisatsioonid kehtes-
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ja lihtsalt saavutatavad, siis tuleb need 
lihtsalt ära teha ja edasi liikuda. Kui aga 
seatud eesmärgid on piisavalt ambit-
sioonikad, siis isegi juhul, kui te neid ei 
saavuta, olete kindlasti protsessi käigus 
omandanud teadmisi, millest on edasises 
töös kasu. Ei tohi unustada, et eesmärkide 
ja kinnisidee peamiseks erinevuseks on 
paindlikkus – eesmärke saab tingimuste ja 
võimaluste muutudes uuendada, kinnis- 
idee puhul selline võimalus puudub ning 
see võib ebaedu korral põhjustada tarbe-
tut frustratsiooni.

Teiseks peaks olema plaan. Hästi ellu 
viidud halb plaan on igal juhul parem 
kui plaani puudumine. Ka plaane ei tohi 
„kivisse raiuda“ ning neid tuleb vastavalt 
hetkevõimalustele ja -oludele jooksvalt 
muuta. Nii nagu patsiendi käsitlemisel ja 
ravi plaanimisel, ei ole ka oma haridustee 
või karjääri kujundamisel lootus hea stra-
teegia. Lootus sisaldab juba definitsiooni 
kohaselt passiivsust, mistõttu on vähe 
tõenäoline, et see aitaks oluliselt kaasa 
loodetud erialasele arengule. Vahel võib 
muidugi ka vedada...

Kindlasti ei ole otstarbekas esimestel 
kooli lõpetamise järgsetel tööaastatel 
otsustada väga kindlalt, millisele vald-
konnale soovitakse keskenduda. Jah, 
võibolla oli koolis keegi selline lektor või 
õppejõud, kelle oskused või teadmised 
inspireerisid niivõrd, et on soov kesken-
duda samale valdkonnale. Oleks nagu hea 
ja turvaline, saaks alati keerulisemate pat-
sientide kohta veidikene nõu küsida ning 
vajadusel patsiendi kasvõi oma „iidolile“ 
edasi saata. Aga äkki on noorel loomaars-
til annet hoopis mõnes teises valdkonnas, 
mis aga jääb avastamata, kuna seda pole 
kunagi proovitud. Lisaks tuleb arvestada 
sellega, et sissetallatud raja lõpus on alati 
juba mitmeid teisi sama asjaga tegelejaid, 
ja seega ei pruugi enam uusi tegijaid väga 
palju sama „piruka“ juurde mahtuda.

Esimestel lõpetamisjärgsetel aastatel 
on kasulik töötada kliinikus või piirkonnas, 
kus on võimalikult palju patsiente. Tihti 
ei pruugi selline töökoht anda erilist või-
malust oma teadmiste lihvimiseks, kuid 
kindlasti annab see võimaluse rohkete 
kogemuste omandamiseks. Sellise töö-
korralduse juures ei ole sageli võimalik 
iga üksiku patsiendiga sügavuti „lõpuni“ 
minna ning tihti võib tekkida tunne, et 
tahaks rohkem aega, et teha oma tööd 
paremini ja leida põhjalikumaid vastuseid. 
Võib tekkida tunne, et ehk oleks targem 
töötada kohas, kus käiks vähe patsiente, 

nii et kõigi nende jaoks oleks külluslikult 
aega. Jah, ka sellel on omad eelised, kuid 
seda pigem juba mõned aastad hiljem. 
Esimestel tööaastatel on hea, kui küsimusi 
tekib rohkem kui vastuseid. Sellelt põhjalt 
on hea edasi liikuda ning kujundada välja 
oma plaan ja unistused. Nii vastuoluline 
kui see ka ei kõla, on hea, kui esimestel 
tööaastatel on võimalus teha piisavalt 
vigu, millele hiljem tagasi mõelda, et aru 
saada, mida olnuks võimalik paremini 
teha. Meditsiinis ei ole olemas (ainu-)
õigeid lahendusi, oluline on osata esitada 
õigeid küsimusi, mis konkreetse patsiendi 
puhul aitavad vastu võtta patsiendile või-
malikult ohutuid ja kasulikke, nö „õigeid“ 
otsuseid.

Kui on kogunenud juba piisavalt küsi-
musi, siis on sobilik aeg hakata neile vas-
tuseid otsima. Võimalusi selleks on palju 
ning pole mingit ühte kindlat retsepti, mis 
võiks sobida kõigile. Selleks, et olla hea 
loomaarst, ei ole vältimatult vajalik saada 
mingi kitsa valdkonna spetsialistiks. Igati 
arvestatavaks eesmärgiks ning ühtlasi 
üheks suuremaks väljakutseks võib olla 
heaks üldarstiks saamine, milleks tuleb 
omada põhjalikke teadmisi väga palju-
dest valdkondadest. Sõltumata erialase 
valdkonna valikust on heaks loomaarstiks 
olemise juures oluline roll oma teadmiste 
pideval ja jätkuval täiendamisel. Suure 
faktilise teadmistepagasi omamisest on 
väga vähe kasu, kui teadmisi ei osata 
rakendada patsiendi hüvanguks.

Millised on võimalused oma kliiniliste 
teadmiste kaasajastamisel? Olen kindel, et 
enamik praktiseerivaid arste kasutab suu-
remal või vähemal määral oma aega eri-
alakirjandusega tutvumiseks. On ilmne, et 
informatsioon uueneb pidevalt ning 1975. 
aastal välja antud kirurgiaõpikus leiduv ei 
pruugi enam vastata tänapäeva nõuetele. 
On valdkondi, milles isegi kümne aasta 
vanune raamat on sisuliselt vaid ajaloolise 
väärtusega. Värskeimate teadmiste järele 
janunevate tavamenüüs peaks kindlasti 
leiduma vähemalt paar-kolm erialaajakirja. 
Kui aga tahta veelgi enam sügavuti oma 
kliinilisi oskusi parandada, siis võib kaa-
luda juba kitsamat spetsialiseerumist ja 
spetsiifilisi jätkuõppe võimalusi.

Heaks alguspunktiks on vastava vald-
konna ühingud – näiteks Euroopa sise-
haiguste (http://www.european-society-
of-veterinary-internal-medicine.com/), 
ortopeedia ja traumatoloogia (www.
esvot.org), onkoloogia (www.esvonc.
org), nahahaiguste (www.esvd.org), oftal-
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moloogia (www.esvot.org), kardioloogia 
(www.esvc.org) jpt ühingud. Selliste 
ühingute eesmärgiks on ühendada looma-
arste, kellel on süvendatud huvi vastava 
valdkonna vastu. Tavaliselt on nende ühin-
gute aastane liikmemaks 30–150 eurot, 
milles võib sisalduda vastava valdkonna 
peamise ajakirja tellimus, soodustused 
osavõtuks iga-aastastest konverentsidest, 
ligipääs mitmesugustele materjalidele ja 
valdkonnaspetsiifilisele infole ning liitu-
mine meililistide või foorumitega, kus on 
võimalik lihtsa vaevaga küsida valdkonna 
juhtivatelt spetsialistidelt nõu kasvõi oma 
patsientide kohta.

Kui tavalistest lühiajalistest semina-
ridest, konverentsidest ja koolitustest 
tundub väheks jäävat, kuid mitme aasta 
pikkuseks spetsialistikoolituseks võimalu-
si ei ole, siis on üheks heaks alternatiiviks 
European School of Advanced Veterinary 
Studies (www.esavs.org). Nende, tava-
liselt 1–2 nädalat kestvate intensiivsete 
kursuste lektoriteks ja juhendajateks on 
vastava valdkonna diplomeeritud spetsia-
listid, millega on tagatud, et edastatavad 
teadmised on praktilised ja värsked. Päris 
mitmed Eesti loomaarstid on nendel kur-
sustel osalenud ning senini olen kuulnud 
üksnes väga positiivset tagasisidet – kõik 
on kursuse mõnetuhande-eurost maksu-
must pidanud heaks kulutuseks.

Kui aga tahta oma kliinilisi teadmisi 
ja oskusi veelgi põhjalikumalt lihvida, 
siis tasub kaaluda vastava valdkonna 
residentuuri läbimist mõne ülikooli või 
referentskliiniku juures. Residentuur on 
enamasti kolme- (mõnes valdkonnas ka 
nelja-) aastane spetsialistiõpe, mille käigus 
omandatakse põhjalikke kliinilisi ja teoree-
tilisi teadmisi antud valdkonnast ning mis 

on üheks eelduseks vastava valdkonna 
spetsialistiks saamisel. Enamasti on resi-
dentuuri pääsemise eelduseks ka üheaas-
tase roteeruva internatuuri läbimine, ning 
isegi kui residentuuri õnnestuks pääseda 
ilma internatuuri läbimata, ei oleks see 
tingimata parim lahendus. Internatuuri käi-
gus omandatakse eeskätt praktilisi koge-
musi veterinaaria erinevatest aspektidest 
(kirurgia, sisehaigused, anesteesia, kuju-
tav diagnostika jne) ning need oskused 
tulevad väga suuresti kasuks residentuuri 
läbimisel, kus keskendutakse juba väga 
spetsiifiliselt ühele kindlale valdkonnale.

Tõsi, eesmärk pääseda internatuuri 
või residentuuri võib olla mõnevõrra suur 
väljakutse, kuivõrd neid kohti on piiratud 
arvul ning kandidaatide hulk ühele kohale 
on tihti kahekohaline number. Kindlasti on 
abi kontaktidest, mida on saadud valdkon-
naspetsiifiliste ühingute tegevuse raames 
või ESAVSi koolitustel. Samuti suurendab 
oluliselt võimalusi pääseda mingis riigis 
internatuuri töökogemuse olemasolu 
samas riigis. Seega ei ole sugugi mitte 
halb mõte minna mõneks aastaks tööle 
välismaale. Isegi kui siis jõuda äratund-
misele, et intensiivne spetsialiseerumine 
ei pruugi olla see, mida oodati, saadakse 
vähemalt taaskord mõnegi kogemuse võr-
ra rikkamaks.

Sõltumata sellest, kuidas otsustatakse 
oma karjääri kujundada, on ehk kõige 
olulisem siiski nautida oma tööd ning teha 
seda nii hästi kui võimalik. Kui iga päeva 
lõpus tagasi mõeldes suudetakse enda 
jaoks välja tuua vähemalt ühe uue oman-
datud kogemuse või õpitud teadmise, 
kuitahes pisike see siis ka poleks, ollakse 
homme juba pisut parem arst kui täna.
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World Association for Buiatrics’i eesmärk 
on juba 1960. aastast alates edenda-
da veiste ja nende haiguste valdkonna 
teadustulemuste ning isiklike praktiliste 
kogemuste edasiandmist ja arutelu veteri-
naarkogukonnas. Organisatsioonile pandi 
alus teisel rahvusvahelisel veiste haiguste 
kongressil Viinis, Austrias 17. mail 1962. 
aastal, kuid tegelikult toimus esmakoh-
tumine Hannoveris, Saksamaal 6.–10. 
oktoobril 1960. aastal. Praeguseks on 
organisatsiooniga liitunud 53 riiki üle maa-
ilma, millest 30 on Euroopast, 10 Amee-
rikast, neli Aafrikast ja üheksa Aasiast ja 
Okeaaniast.

World Buiatrics Congress’i peetakse 
veisearstide seas „kõikide konverentside 
olümpiamängudeks“. Konverents toimub 
iga kahe aasta järel ja kokku tuleb tuhan-
deid delegaate paljudest liikmesriikidest. 
Kongressil käsitletavate teemade hulka 
kuuluvad peamiselt veistel ja väikemälet-
sejatel esinevad haigused. Konverentsi 
eesmärgiks on propageerida ja edendada 
loomade tervist ja heaolu läbi jätkusuut-
liku loomakasvatuse. Erilist tähelepanu 
pööratakse karja tervisele ja jätkusuutliku 
tootmise saavutamisele.

Tänavune konverents toimus Dublinis, 
Iirimaal 3.–8. juulil, kuhu kogunes kogu 
maailmast enam kui 3000 delegaati roh-
kem kui 75st riigist. Umbes kolmandik 
osalejatest olid praktiseerivad veterinaa-
rid, teine osa olid akadeemilistel ameti-
kohtadel töötavad inimesed ja teadlased 

World Buiatrics Congress 2016

Kaari Reimus1, Asti Kuuse2

1EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond,  
2Rakvere Piimaühistu TÜ

ning ligikaudu kolmandik olid äri- ja nõus-
tamisvaldkonnas tegutsevad inimesed. 
Eestlastest võttis sel aastal konverentsist 
osa 14 loomaarsti.

Konverentsi avaõhtul tutvustati osaleja-
tele Iiri rahvuskultuuri – tunniajases eten-
duses lummasid publikut tantsijad, lauljad 
ja pillimängijad. Väga kaasahaaravad ette-
asted tegid viiuldaja ja trummar, kes lisaks 
pillimängule olid ka kui professionaalsed 
näitlejad. Muidugi ei puudunud lavalt Iiri-
maale iseloomulik stepptantsu trupp, kes 
esitas uskumatu täpsuse ja energiaga nii 
traditsioonilisi rahvatantse kui ka popp-
muusikal põhinevaid show-tantse.

Kongressi esimesel hommikul olid 
loengute teemad jaotatud järgnevalt: aine-
vahetushaigused, udaratervis, tuberkuloos 
ja väikemäletsejad. Hommikupoolse ses-
siooni peaesinejateks olid Martin Green 
udaratervise, Jesse Goff ainevahetus-
haiguste, Margaret Good tuberkuloosi ja 
Neil Sargison väikemäletsejaliste haiguste 
sektsioonis. Pärastlõunal oli loengute vali-
kus mastiidikontrolli programmid (Pamela 
Ruegg) ja söötmine (John Roche). Lisaks 
sai kuulata ettekandeid lihaveiste karjater-
visest (George Caldow) ning haridusest ja 
õpetamisest (Peter Constable).

Ürituse teisel päeval alustati sigimise 
sektsioonis Mark Crowe ja Tom Brownlie 
ettekannetega. Lisaks olid veiste heaolu 
sektsioon (Dan Weary), immunoloogia 
ja vaktsiinide sektsioon (Stuart Carter) 
ning diagnostilise kujutamise sektsioon 

Foto 1. Eesti 
delegatsioon 
World Buiatrics 
Congress’il Dublinis 
2016. aastal 
(allikas: Kaari Reimuse 
erakogu)
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(Johann Kofler). Pärastlõunaste loengute 
hulka kuulusid piimakarja tervise haldus 
(Emile Bouchard), rahvatervis (Patric Wall), 
uued haigused (Simon Carpenter) ning 
jätkusuutlik põllumajandus (Jude Capper).

Ürituse kolmandal päeval kuulusid 
hommikusse programmi sigimine (Michael 
McGowan), veiste viirusdiarröa viirus (Julia 
Ridpath), lonkamine (Nigel Cook) ning 
antimikroobsete ainete resistentsus (Theo 
Lam). Pärastlõuna jätkus sisehaiguste (Peter 
Constable), epidemioloogia (Simon More), 
kirurgia (David Anderson) ning alternatiiv-
meditsiiniga (Hue Karreman).

Neljas päev toimus samuti neljas sekt-
sioonis, mis jätkusid samadel teemadel 
pärast lõunat. Teemadeks olid paratuber-
kuloos (Michael Collins), parasitoloogia 
(Johannes Charlier), terapeutika (Virginia 
Fajt) ning noorkari (Ingrid Lorenz).

Viiendal päeval toimus hommikune 
loengute sessioon, kus teemadeks olid 
riiklikud karjatervise programmid, karjater-
vise ökonoomika, geneetika ja aretus ning 
abordid/surnultsünnid. Peaesinejateks olid 
vastavalt David Graham, Henk Hogeven, 
Jennie Pryce ja John Mee.

Lisaks eelmainitud sektsioonidele olid 
valikus veel töötoad, kus peeti loenguid 
mastiidi, söötmise, toiduahela, karja tervi-
se ja pullide viljakuse teemadel.

Sponsoreeritud loenguid peeti veiste 
respiratoorhaiguste, immuunsuse, veiste 
viirusdiarröa viiruse, liha- ja piimaveise 
karjade tervise dünaamika, trihhomoniaasi 
majandusliku mõju ja haiguste ennetami-
se majandusliku tasuvuse teemadel.

Ainult loengutega konverents siiski ei 
piirdunud. Ürituse raames pakuti võima-
lust osa võtta ka õhtusest vabaaja prog-
rammist – käidi ekskursioonil Guinnessi 
laohoones, Dublini linnaekskursioonil, 
pubituuridel ja gala-õhtusöögil, mida võib 
pidada kõige suuremaks vabaaja ürituseks.

Konverentsikeskuses oli eraldi suur 
saal stendiettekannete jaoks, kus kok-
ku ligikaudu 700 loomaarsti ja teadlast 
esitlesid oma uuringute tulemusi. Suurel 
näitusepinnal olid esindatud erinevad 
ravimifirmad, erialaorganisatsioonid, vete-
rinaarmeditsiinis kasutatavate seadmete 
ja instrumentide müüjad. Tänu pikemale 
lõunapausile ja loengutevahelistele koh-
vipausidele jätkus piisavalt aega näitusel 
ringi vaatamiseks ja delegaatidega suhtle-
miseks.

Lisaks kõigele toimunule anti välja 
ka 15 000-eurone „Mäletsejate heaolu 
auhind“ Buiatrics’i ja Boehringer Ingel-
heim Animal Health poolt. Auhind omis-
tati Marina von Keyserlingkile ja Daniel 
Wearyle Kanadast 15-aastase panuse eest 
mäletsejate heaolu valdkonda. Lisainfot 
saab lingilt www.boehringer-ingelheim.
com.

Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist 
on väga suure kongressiga, kus leidub 
teemasid igale kuulajale. Üritus oli väga 
hästi organiseeritud ja kõik tundus suju-
vat. Kahju oli ainult sellest, et üritus toimus 
neljas paralleelses sessioonis, mistõttu 
pidi tegema valiku mitme huvitava teema 
vahel. Kahjuks jäid mõned loengud kuul-
mata ka seetõttu, et osad auditooriumid 
olid väikesed ning kuulajaid oli tunduvalt 
rohkem, kui ruumi mahtus. Sellegipoolest 
jättis kogu konverents äärmiselt positiivse 
mulje ning on kasulik igale veterinaarile, 
ükskõik kas siis praktiseerivale arstile, 
õppejõule või teadlasele.

World Association for Buiatrics’i kohta 
saab lisainformatsiooni lingilt http://www.
buiatrics.com/. Sel aastal toimunud üritu-
se kohta saab lisainfot lingilt http://www.
wbc2016.com/. Järgmine konverents 
toimub 2018. aastal Jaapanis, Sapporos 
ja selle kohta on info saadaval lingil http://
www.wbc2018.com/.

Foto 2. Konverentsikeskus Liffey jõe kaldal Dublinis (autor: Kaari Reimus)
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teiste ainekursus-
te raames. Asta 
Niinemets on 
õppejõu suure-
pärane abiline ja 
õppejõu ning üli-
õpilaste vaheline 
sidepidaja. Ei ole 
õppetöö korral-
damisega seotud 
probleemi, mida 
ta poleks suutnud 
lahendada.“

Asta on aus ja kohusetundlik ning on 
pälvinud nii õppejõudude kui üliõpilaste 
täieliku usalduse. Asta Niinemets on osa-
lenud ka teadusuuringute läbiviimisel, ta 
on aktiivne ühiskondlikus tegevuses – on 
olnud ametiühingu kultuurivolinik, orga-
niseerinud isetegevust, käsitöönäitusi, 
kultuuriüritusi.

Ta on distsiplineeritud, korrektne ja 
kohusetruu töötaja. Heatahtlik, sõbralik ja 
abivalmis. Iseloomult otsekohene.

Kõike seda lugedes võib mõnes tekki-
da kahtluse idee, et kas üks naisterahvas 
on ikka kõigeks selleks võimeline ja seda 
kõike pea olematu palga eest. Tundes 
Astat aastaid ja olles temaga pikka aega 
koos töötanud ehk ligi 8 puuda soola koos 
ära söönud (1 puud e 16 kg iga 5 aasta 
kohta), võin kätt südamele pannes öelda, 
et see kõik on Jumala tõsi!

Asta, kes pärineb saarlasest isa ja mul-
gist ema kooslusest, on tõesti visa, leplik 
ja vähenõudlik nagu Saaremaa hobune. 
Mulgi poolelt on ta aga nähtavasti pärinud 
ettevõtlikkuse ja majandusliku mõtlemise.

Asta on veendunud ja aktiivne looma- 
ja loodusearmastaja. Ta on Eesti Aka-
deemilise Loomakaitse Seltsi asutajaliige 
(aastast 1990) ning avaldanud kirjutisi loo-
makaitsest. Kuigi olude sunnil n.ö linnaini-
mene, ihkab tema hing tõelise bioloogina 
ikka loodusesse. Metsad ja aasad tõmba-
vad teda rohkem kui linnamelu.

Utile dulci miscere (Siduda meeldivat 
kasulikuga, Horatius). Asta on fanaatiline 
ja fantastiline seene- ja marjakorjaja. Neid 
metsaande võib ta korjata tavainimesele 
kujutlematutes kogustes.

Mis puutub muudesse Asta hobidesse, 
siis on nendeks eelkõige lugemine ja rei-

Asta Niinemets 70

Tempus edax. Tempus fugit. (Aeg on 
ablas, V. Hugo; Aeg lendab, Vergilius). 
Soovime me seda või mitte, aga nii see 
on. 20. novembril möödub 70 aastat 
lugupeetud kolleeg Asta Niinemetsa (sünd 
Saamel) sünnist. 70 aasta verstapost on 
inimese elus selline, et siin tuleks vast 
veidi enne lõpuponnistust peatuda, hinge 
tõmmata ja – miks ka mitte – heita pilk 
möödunule. Prantslastel on selline tore 
ütlemine, et naisterahvas ei jää kunagi 
vanaks, vaid ta on nii noor, kui välja näeb/
paistab. Nii et, ärgem võtkem seda Asta 
ümmargust tähtpäeva eriti tõsiselt.

Mis aga faktidesse puutub ja mida ka 
dokumendid tõestavad, siis sündinud on 
Asta Saamel 20. novembril 1946. a oma-
aegse Valga rajooni Taagepera külanõuko-
gus põllutööliste perekonnas. Alghariduse 
omandas ta Ala 8-klassilises koolis, jätkas 
õpinguid Valga I Keskkoolis, mille lõpe-
tamise järel looduse- ja loomaarmastaja 
neiuna valis edasiõppimiseks tollase TRÜ 
bioloogia- ja geograafiateaduskonna. Üli-
kooli lõpetas Asta 1972. aastal botaaniku 
kutsega. Alates 1970ndast aastast on Asta 
truu olnud vaid ühele tööandjale – Eesti 
Maaülikoolile (varasemalt EPA, EPMÜ).

Alustanud juba üliõpilasena 1970. a 
tollase EPA Agronoomiateaduskonna 
taimefüsioloogia kateedris vanemlabo-
randina, on alates 1974. a tema edas-
pidine töö ja tegevus olnud seotud 
veterinaaria(loomaarsti)teaduskonnaga ja 
nüüd lõpuks peenema nimega – veteri-
naarmeditsiini ja loomakasvatuse instituu-
diga.

Üle 40 aasta e täpsemalt 42 aastat on 
Asta olnud tegev meie loomaarstide ette-
valmistamisel. Seega on enamus praegus-
test loomaarstidest füsioloogia ja patoloo-
gilise füsioloogia õppimisel temaga kokku 
puutunud. Asta on alati olnud tegus ja 
energiline inimene, tõeline energiapomm. 
Kui lugeda Asta EMÜ teenetemedaliga 
autasustamise ettepanekust, siis: „Asta 
Niinemets on oma ametikohast tulenevalt 
vastutanud füsioloogia ja patoloogilise 
füsioloogia labortööde ettevalmistamise 
ja läbiviimise, õppevahendite korrashoiu 
ja hankimise, üliõpilaste õppetöö arves-
tuse pidamise füsioloogia ja patoloogilise 
füsioloogia, spordifüsioloogia ja mitmete 
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simine. Raamatutest eelistab ta eelkõige 
ajalooteemalisi. Ka fotograafia ja video 
kuuluvad Asta huvide ringi. Koos kadunud 
dotsent Evald Reintamiga koostas ta loo-
maarstiteaduskonna 150. aasta juubeliks 
teaduskonna ajalugu ja kaasaegset tege-
vust käsitleva asjaliku videoülevaate.

Reisimine on üks Asta meelistegevusi. 
Külastanud on ta Iraani, Iisraeli, Araabia 
Ühendemiraate, Jordaaniat. Oma reisi-
muljeid jagab ta meeleldi kaastöötajatega. 
Nii korraldas ta kaastöötajatele illustree-
ritud ja huvitava ülevaate oma viimasest 
Iraani-reisist.

Üldse on Asta laia silmaringiga, huvitav 
ja terava pilguga meeldiv vestluskaaslane. 
Minu arvates on tema IQ tunduvalt kõr-
gem, kui mõnegi akadeemilise kraadiga 
„garneeritud“ kaastöötajal.

Oma põhilisse naisterahva kohustusse 
– Eestimaa rahvastiku taastootmisse – on 
Asta samuti suhtunud tõsiselt. Temal ja ta 
kahjuks varalahkunud abikaasal Borisil on 
kaks toredat last – poeg Ülo ja tütar Eve. 
Siin on leidnud kinnistust põhimõte, et 
käbi ei kuku kännust kaugele – mõlemad 
on haritud (tütar – geoloog, poeg – bio-
loog) looduse- ja loomaarmastajad.

Erialast uhkust võib aga Asta tunda 
oma vanemast, taimefüsioloogist Eesti 
Teaduste Akadeemia akadeemikust poja 
Ülo üle, kes viimastel andmetel kuulub 
maailma 3000 enimtsiteeritud teadlase 
hulka ja kelle juhitud uurimisrühm on 
kahtlemata mitte ainult EMÜ, vaid ka kogu 
Eesti teaduse üheks lipulaevaks.

Lapselapsi on Astal seitse: kaks poissi 
ja viis tüdrukut. Arvestades nende vane-
mate ja vanavanemate igati korralikku 
genofondi, võivad ka nemad tulevikus 
kujuneda väljapaistvateks vaimuinimes-
teks.

Mida soovida Astale edaspidiseks?
Eks ikka tugevat tervist ja edasist 

terast vaimu, sest „non est census super 
censum salutis corporis“ (pole suuremat 
varandust kehalisest tervisest, Piibel).

Eks igal inimesel ole ju veel ka salasoo-
ve, mida avalikult eriti ei serveerita.

Seepärast, Asta, lõpetan oma juube-
lijutu Horatiuse sõnadega: cupio omnia, 
quae vis (soovin kõike, mida ise tahad).

Parimate juubelisoovidega kõikide kollee-
gide nimel
Toivo Suuroja
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Tõnu Püssa 70

Veni, vidi, vici – 
’Tulin, nägin, võit-
sin’. Tõepoolest, 
just Maaülikoolis 
on Tõnu saanud 
maksimaalsel mää-
ral rakendada nii 
oma teaduslikku 
kui õppepotent-
siaali. Prof. Tõnu 
Püssa tuntus toidu-
teadlasena seon-
dub otseselt (uurimis)tööga toiduhügieeni 
osakonnas.

Professor Tõnu Püssa loeb veterinaar-
meditsiini õppekava tudengitele üld- ja 
keskkonna toksikoloogiat nii eesti kui 
inglise keeles. Samuti juhendab ta mit-
meid doktorante ning juhib või osaleb 
põhitäitjana mitmetes teadusprojektides. 
Ta on Eesti-poolne projektijuht rahvus-
vahelises projektis „Säästvad taimsed 
lisandid tervislikumate lihatoodete saami-
seks – ideede tõestamine (SUSMEATPRO: 
Sustainable plant ingredients for healthier 
meat products)“ning osaleb OÜ Tervisliku 
Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskuse 
teadustegevuses. Samuti on toiduhügiee-
ni osakonnas mitmeid teadustegevusi, 
mis valmistavad ette meie osalemist tule-
vastes teadusprojektides, mille eelkatsete 
planeerimisel ja teostamisel Tõnu aktiiv-
selt osaleb. Tõnul on kolm põhihobi – 
koduaiandus, reisimine ja peotants, mida 
kõiki harrastab ta koos abikaasa Tiiaga.

Toiduhügieeni osakonna juhatajana 
ütlen, et Tõnu on erakordne kolleeg. Ta 
on tugeva töövõimega rahvusvahelise 
tasemega teadlane, keda saab eeskujuks 
tuua doktorantidele, noorteadlastele ning 
ka vanematele kolleegidele. Tema töövõi-
me ning teadusideede rakendamise ind ei 
näita raugemise märke, mille üle tunneme 
suurt uhkust ning heameelt.

Tegemist on suurepärase ning sihi-
kindla kolleegiga, kellele soovime samas 
vaimus jätkamise jaksu ning palju õnne 
juubeli puhul!

Mati Roasto

27. septembril tähistas oma 70. juubelit 
VLI toiduhügieeni osakonna toksikoloogia 
professor Tõnu Püssa.

Tõnu Püssa on sündinud 27. septemb-
ril 1946. aastal Nõo vallas Tartumaal. Ta 
on õppinud Miina Härma nimelises Tartu 
2. keskkoolis ning selle lõpetamise järgselt 
Tartu (Riiklikus) Ülikoolis füüsika-keemia 
teaduskonnas, mille lõpetas keemikuna 
1969. aastal.

Tõnu Püssa on keemiakandidaat ning 
töötas aastatel 1972–1996 Tartu (Riikliku) 
Ülikooli orgaanilise keemia kateedris 
vanemteaduri, assistendi, vanemõpetaja 
ja dotsendina.

1996. aasta septembrist asus Tõnu Püs-
sa tööle EPMÜ keskkonnakaitse instituudi 
laborijuhatajana ning alates 2000. aas- 
tast töötab ta EPMÜ/EMÜ veterinaar-
meditsiini ja loomakasvatuse instituudi 
toiduhügieeni osakonnas. 2009. aastast 
on tema ametikohaks toksikoloogia pro-
fessor.

Professor Tõnu Püssa on rahvusvahe-
lise lihateaduse ja -tehnoloogia kongressi 
(ICoMST) kontaktisik Eestis. Ta on olnud 
Eesti esindaja EL alternatiivsete meetodi-
te (ainete toksilisuse määramise in vitro 
meetodid) valideerimise keskuse teadus-
likus nõuandekomisjonis (ESAC/ECVAM) 
ning on VTA uuendtoidu komisjoni liige. 
Tema sulest on ilmunud enam kui 100 tea-
duslikku või populaarteaduslikku artiklit. 
Aastal 2010 autasustati juubilari uurimuste 
tsükli „Taimsed toidulisandid ja nende 
antioksüdantne toime loomsetes toitudes“ 
ning rahvusvahelises kirjastuses CRC 
Press ilmunud monograafia „Principles of 
Food Toxicology“ eest riikliku teaduspree-
miaga.

Tõnu on autoriks ka arvukates eesti-
keelsetes artiklites, mis on avaldatud nii 
ajakirjades kui ajalehtedes ning milles on 
käsitletud eelkõige toidu keemilisi ohte, 
pakendite koostise mõju toidu ohutusele 
ning looduslike funktsionaalsete toiduli-
sandite mõju toidu kvaliteedile ja -ohutu-
sele.

Tõnu tööd ja karjääri Eesti Maaülikoolis 
võib kokku võtta ladinakeelse väljendiga 
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26.11.2016 Pärnu (Eesti). Eesti Väikeloomaarstide Seltsi korraldatav Sügisseminar 2016
(väikeloomade onkoloogia), helen@viljandiloomakliinik.ee

06.12-09.12.2016 Bergharen (Holland). Open Certified CowSignals Master Trainer course
http://www.cowsignals.com/training/open_master_trainer_course/

30.11-02.12.2016 Helsingi (Soome). Soome Loomaarstipäevad
http://www.elainlaakaripaivat.fi/

9.02.-11.02.2017 Tallinn (Eesti). Dimediumi talvekool 
https://www.dimedium.ee/et/talvekool

19.-23.03.2017 Mazatlán (Mehhiko), XVIII International Congress on Animal Hygiene
https://isah.uas.edu.mx/

25.03-30.03.2017 Veneetsia (Itaalia). ICARE 2017
http://www.icare2017.eu/#rt-header-surround (eksootilised loomad ja linnud)

06.04-09.04.2017 Birmingham (Inglismaa). BSAVA konverents 2017
http://www.bsavacongress.com/Home.aspx

18.05-21.05.2017 Malaga (Hispaania). EVDF 2017
https://www.evds.org/ (hambaravi)

18.05-21.05.2017 Estoril (Portugal). ECVO 2017
http://www.ecvoconference.org/ (oftalmoloogia)

22.06-24.06.2017 Dublin (Iirimaa). EVECC 2017
http://www.ecvecc.org/eveccs-congress (esmaabi ja erakorraline meditsiin)

13.07-15.07.2017 Edinburgh (Šotimaa). ECVS 2017
https://www.ecvs.org/services/asm_2017_preview.php (kirurgia)

04.09-06.09.2017 Pariis (Prantsusmaa). 7. Rahvusvaheline Veterinaaria Kongress 
http://veterinary.conferenceseries.com/scientific-program/

07.09-09.09.2017 Lausanne (Šveits). ESVD-ECVD 2017
http://www.esvd-ecvdcongress.com/ (dermatoloogia)

14.09-16.09.2017 St. Julian (Malta). ECVIM-CA 2017
http://www.ecvim-ca.org/ecvim-ca-congress (sisehaigused)

25.09-28.09.2017 Kopenhaagen (Taani). 42. WSAVA ja 23. FECAVA konverents
http://lp.www2.kenes.com/wsava_2017_lp/

27.10-28.10.2017 Tartu (Eesti). Veterinaarmeditsiin 2017
http://vet.ee/

Kasulikke linke koolitustest

ESAVS (European School for Advanced Studies) kursused
http://www.esavs.org/

Veterinaarsed üritused üle maailma
http://www.vetagenda.com/

Koolitused loomaarstidele üle maailma
http://www.vetpd.com/index.php; 

http://www.conference-service.com/conferences/veterinary-medicine.html
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