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LEMMIKLOOM

Kasside kopsu-varba sündroom –
juhtumi kirjeldus
Epp Ülevaino
EMÜ VLI väikeloomakliinik
2016. aasta lõpul pöörduti Eesti Maaülikooli kliinikusse 10-aastase isase kastreeritud pärsia kassiga, kuna loomal oli omaniku sõnul äkki tekkinud mõlema tagajäseme nõrkus. Omaniku kirjelduse kohaselt üritas kass seista, aga tagajäsemed
vajusid laiali. Kaks päeva enne visiiti oli
kass longanud ühte tagumist jalga, omanik oli andnud kassile suukaudse siirupina
meloksikaami, ja tundus, et longe taandus. Varasemalt oli kass olnud terve elu
hea tervise juures ega polnud vajanud
meditsiinilist abi. Omanik välistas lonke
tekkepõhjusena trauma, kuna kass oli tubase eluviisiga ning temperamendilt pigem rahulik. Enne kliinikusse tulemist
märkas omanik, et paremal tagajalal olid
varbad läinud turse.
Kliinilisel läbivaatusel oli kass uudishimulik ja aktiivne. Patsient suutis kasutada
mõlemat tagajäset, kuid eelistas istuda või
lamada. Mõlemad tagajäsemed olid soojad, femoraalpulss tuntav ning neuroloogilisel ja ortopeedilisel läbivaatusel patoloogiat ei tuvastatud. Vasaku tagumise jala neljast varbast kolm (I, II ja III) olid tugevalt turses, punetavad ja kassile valulikud. Auskulteerimine oli patsiendi pideva
nurrumise tõttu raskendatud, kuid esmasel hindamisel oli südametöö ühtlane, tugev ja südame löögisagedus ca 200 korda

minutis; hingamisraskusi omanik ei kirjeldanud. Rahuolekus oli patsiendi hingamine tavapärane.
Edasine diagnostika hõlmas vereanalüüse ja röntgenuuringut. Biokeemilise vereanalüüsiga määratud markerid (uurea,
kreatiniin, ALP, AST, ALT, plasmaproteiinid) jäid referentsväärtuste piiresse. Hematoloogilisel vereuuringul oli ainukeseks
leiuks kerge neutrofiilide paremnihe, leukotsüütide üldarv jäi samuti referentsvahemikku. Lisaks tehti võimaliku südameprobleemi tuvastamiseks kiirtest (Feline
proBNP Test), mille tulemus oli negatiivne.
Röntgenoloogilisel uuringul tehti ülesvõtted rindkerest (lateraalvaade mõlemalt
küljelt ja ventrodorsaalne vaade) ja parema
tagajäseme käpaosast võimalike luuliste
muutuste tuvastamiseks. Rindkerest tehtud ülesvõtetel (fotod 1 ja 2) olid nähtavad
selged muutused kopsukoe osas: tihkenenud ala vasaku kopsu kaudaalse sagara
piirkonnas, võimalik kopsu kollabeerumine, lisaks jäi kahtlus vähese vaba vedeliku
olemasolule rinnaõõnes. Südame vari ei
olnud ventrodorsaalsel röntgenülesvõttel
jälgitav. Vasakust tagumisest käpast tehtud ülesvõtetel (fotod 3 ja 4) oli näha tugev pehme koe turse; tabandunud varvaste küüniseluude servade vari oli ähmasem,
mis andis põhjust kahtlustada osteolüüsi.

Foto 1. Röntgenülesvõte, lateraalvaade vasakult küljelt
(foto: EMÜ väikeloomakliinik)
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Foto 2. Röntgenülesvõte, ventrodorsaalne
vaade (foto: EMÜ väikeloomakliinik)

LEMMIKLOOM
Läbivaatuse ja uuringute tulemusena
sai peamiseks võimalikuks diagnoosiks
kasside kopsu-varba sündroom. Definitiivseks diagnoosiks on sellisel juhul vajalik biopsia. Ravi on enamasti palliatiivne,
prognoos tervenemise osas lootusetu.
Siinkohal tahan tänada oma kolleege Kadri Käärameest, kes mind röntgenoloogiliste uuringute osas konsulteeris
ning kelle poolt „õhku visatud“ märksõna
kiiresti õige suuna kätte andis, ning Merit Villemson-Kavakut, kes hoolimata õhtusest ajast minu poolt saadetud röntgenpildid üle vaatas ja esmast arvamust diagnoosi osas kinnitas.
Omaniku soovil jäi kass järgmise hommikuni hospitaliseerituks, valu vaigistamiseks kasutati intravenoosselt buprenorfiini
0,02 mg/kg iga kaheksa tunni järel. Ravim
toimis hästi, kassi liikumine paranes, varvaste valulikkus vähenes oluliselt. Järgmisel päeval läks patsient koju, valuravi jätkus kodus esialgu suukaudse meloksikaamiga 0,05 mg/kg kord päevas. Omanik andis tagasisidet, et kodus oli kassi seisund
valuvaigistiga hea, ta sõi isuga ning liikus
meelsasti. Omanikku instrueeriti jälgima
kassi hingamist, püsiva kiirenenud hingamise või hingamisraskuste tekkimisel paluti koheselt kliinikuga ühendust võtta.
Omanik tuli kassiga uuesti visiidile 30
päeva hiljem, sest patsient olevat kodus
„kokku kukkunud“. Kliinilisel läbivaatusel
suutis kass kasutada kõiki jäsemeid, oli
uudishimulik ja suhtlev. Omaniku kirjelduse kohaselt oli kass kukkunud järsku diivani ja laua vahele, kust tuli ise välja. Tõenäoliselt oli tegemist tugeva valuepisoo-

Foto 3. Röntgenülesvõte, mõlemad tagajäsemed. Vasaku jäseme varvastel on näha
muutused küüniseluudes (foto: EMÜ väikeloomakliinik)

diga. Vasaku tagajäseme kõik varbad olid
tugevasti paistes ja valulikud, lisandunud
oli mädase nõre eritus küünevalli ja küüne vahelt. Visiidi käigus teostati kontrolliks röntgenuuring rinnaõõnest, milles olulisi muutusi võrreldes eelneva visiidiga ei
täheldatud. Raviskeemis korrigeeriti valuravi, meloksikaamile lisati suukaudselt
juurde opioidne valuvaigisti koos amoksitsilliini ja klavulaanahappega sekundaarse
infektsiooni allasurumiseks.
Patsient eutaneeriti omaniku soovil
kuus päeva hiljem seoses seisundi halvenemisega. Omanik täheldas, et vaatamata
valuvaigistavale ravile ei tahtnud kass eriti
liikuda. Lisaks tekkis kassi vasakule põsele
turses ja nõretav laik ligikaudse suurusega
0,5x1 cm, mida võis pidada kasvaja edasiseks metastaseerumiseks. Omanik oli
nõus kopsukoest biopsia võtmisega pärast looma eutaneerimist.
Lahangul avati rinnaõõs vasakult küljelt, nähtavalt vaba vedelikku rinnaõõnes
ei esinenud. Vasaku kopsu kaudaalsagaras esines suur, ebaühtlaste piiridega difuusne uudismoodustis praktiliselt terve
sagara ulatuses. Nii kaudaal- kui kraniaalsagaras olid nähtavad verevalumid. Uudismoodustis oli tihke, üsna tugeva konsistentsiga, lõikepind hallikas-pruunikas. Vasaku kopsu kaudaalsagarast võeti koetükid histoloogilise uuringu jaoks. Parem
kops tundus visuaalsel vaatlusel normaalne ja sellest biopsiat ei võetud. Samuti ei
võetud omaniku soovi austades proovitükke tabandunud varvastest ega koldest
näopiirkonnas.
Eemaldatud kopsusagar saadeti eda-

Foto 4. Röntgenülesvõte, vasaku tagajäseme varbad
(foto: EMÜ väikeloomakliinik)
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sistele uuringutele akrediteeritud laborisse (Laboklin). Histoloogilise uurimise põhjal oli tegu pulmonaarse adenokartsinoomiga. Kuigi diagnoosi täielikuks kinnitamiseks oleks pidanud võtma koeproovi ka
võimalike metastaaside piirkonnast (varbad), ei jätnud ka kliiniline pilt ja teostatud
uuringute vastused diagnoosi osas erilist
kahtlust.

ka primaarse kopsukasvaja. Eriti tuleks nimetatud haigust kahtlustada juhtudel, mille korral põletik ei allu esmasele antibakteriaalsele ravile, tekib korduvalt uuesti või
kahtlustatakse neoplastilist protsessi varbas, mistõttu plaanitakse haigestunud varba amputeerimist. Ilma süsteemse lähenemiseta võib sellistel juhtudel primaarne
haigus jääda diagnoosimata.

Kasside kopsu-varba sündroom
(ingl k feline lung-digit
syndrome)

Sümptomid

Kasside kopsu-varba sündroom on omapärane metastaasidega kulgev kasvajaline
protsess, mis ilmneb primaarsete kopsukasvajate, eriti bronhiaalse ja bronhoalveolaarse adenokartsinoomi korral. Iseloomulik on kasvaja metastaaside tekkimine ebatavalistes kohtades, enamasti tabanduvad distaalsed varbalülid. Sagedamini esineb metastaase raskust kandvatel
varvastel ja haaratud võivad olla mitu varvast ja mitu jäset samaaegselt. Primaarse
kopsukasvaja metastaasid võivad levida
ka nahka, silmadesse, skeletilihastesse ja
luudesse. Primaarseid kopsukasvajaid ei
esine kassidel õnneks väga sageli. Enamasti haigestuvad vanemad (keskmiselt
12 aasta vanused) kassid, kuid haigust on
esinenud ka oluliselt noorematel ja vanematel loomadel. Soolist või tõulist eelsoodumust ei ole seni täheldatud, uuringute
alusel on haigestunute seas võrdsel määral nii puhtatõulisi kui segaverelisi kasse.
Diagnoosini jõudmine ei pruugi olla lihtne, kuna esmased kaebused ei viita
enamasti kopsudega seotud patoloogiale. Esmasteks sümptomiteks on tavaliselt
paistes ja punetavad varbad, esineb küünevalli põletikku ja mädast nõretust küünevalli ja küüne vahelt. Tabandunud varvastel võib esineda küünte düsplaasia või
püsiv asendimuutus. Valu võib põhjustada
lonkamist. Vanematel kassidel esineb üsna sageli varvastega seotud probleeme,
esmajoones küünevalli bakteriaalset põletikku, mida peetaksegi kassidel kõige sagedamini esinevaks küüntega seotud patoloogiaks. Seetõttu võib neoplastiline
protsess võimaliku diferentsiaaldiagnoosina jääda vähemalt esialgu tähelepanuta
või kui seda ka kahtlustatakse, käsitletakse
seda pigem lokaalse kui süsteemse probleemina. Seetõttu peaks iga vanemaealise kassi puhul, kellega pöördutakse vastuvõtule seoses varvaste turse, punetuse
või mädase küünevallipõletikuga, lisama
võimalike diferentsiaaldiagnooside hulka
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Kliinilised sümptomid võivad kasside
kopsu-varba sündroomi korral ulatuslikult
varieeruda. Varvaste tabandumisel metastaasidega esineb kõige sagedamini lokaalset varvaste turset, küünisevalli põletikku, mädast või verist nõretust küünise
kõrvalt, valu ja lonkamist. Mõnedel kassidel esineb ainult minimaalseid haigusnähte, näiteks küünise asendi muutus.
Sageli tabandub samal ajal mitu varvast
ja tihti ka mitmel erineval jäsemel. Enamasti on haaratud raskust kandvad varbad ja näiteks lisavarvaste tabandumist ei
ole teadaolevalt kordagi kirjeldatud. Vahel
võib esineda üldisi haigustunnuseid: isutust, kehakaalu alanemist, palavikku ja üldist halba enesetunnet. Hingamisega seotud haigussümptomeid esineb küllaltki
harva.

Diagnostika
Vereuuringul enamasti märkimisväärseid
kõrvalekaldeid ei tuvastata. Mõningatel
juhtudel on täheldatud aneemiat, kerget
leukotsütoosi või asoteemiat, mida seostatakse kasvaja metastaseerumisega teistesse organitesse. Enamik patsientidest
on kiirtestidega saanud negatiivse tulemuse kasside immuunpuudulikkuse viiruse (FIV) ja kasside leukeemiaviiruse
(FeLV) osas.
Röntgenoloogilise uuringu klassikaliseks leiuks on küüniseluude osteolüüs.
Muutused võivad haarata ka liigestevahelist ruumi ja keskmist varbalüli. Mõningatel juhtudel võib tabandunud jala kõikidel
varbaluudel näha periostaalset proliferatsiooni.
Rinnaõõne röntgenoloogiline uuring
tavaliselt kas kinnitab või vähemalt tekitab
kahtluse neoplastilisele protsessile kopsudes. Klassikaliselt on kasside kopsukasvajad radioloogilisel uuringul nähtavad ühtlase ümara massina kopsu kaudaalsagarates. Samas võib primaarse kopsukasvaja
korral radioloogiliselt nähtav pilt olla üsna varieeruv: võib esineda üks selgepiiriline massmoodustis või mitu ümarat moo-

LEMMIKLOOM
dustist, ainult sagara tihkestumine või difuusne muster. Samuti võib osadel juhtudel esineda vaba vedelik rinnaõõnes või
trahheobronhiaalsete lümfisõlmede suurenemine. Mõningatel juhtudel ei pruugi
primaarne kasvaja olla röntgenoloogiliselt
tuvastatav.

Diagnoosi kinnitamine
Kliinilised haigustunnused ja uuringute
tulemused on enamasti piisavad, et püstitada kahtlus kasside kopsu-varba sündroomi esinemiseks. Kuna prognoos on antud haiguse osas halb, siis sageli otsustatakse patsient pärast diagnoosi panemist
eutaneerida. Kahtluse korral saab diagnoosi kinnitada histoloogilise uuringuga.
Kasside kopsu-varba sündroomi lõplikuks
kinnitamiseks tuleks võtta biopsia nii kopsukasvajast kui muutustega varvastest, et
teha kindlaks, kas mõlemas haiguskoldes
on tegemist sama kasvajaga. Praktikas
võib sellise biopsia võtmine olla üsna suur
väljakutse ning elusal loomal on seda sageli keeruline teostada. Varvaste puhul on
histopatoloogiliselt neli võimalust kasvaja
tüübi määramiseks: peennõela aspiratsioon (FNA), koetüki võtmine, avulseerunud küüne uurimine ning terve amputeeritud varba uurimine. FNA-d on lihtne teostada, kuid selle puhul on keeruline saada
uurimiseks piisavalt sobilikku rakumaterjali. Ka biopsia ja avulseerunud küünte uurimisel ei pruugi päris suurel osal proovidest neoplastilisi rakke leida. Kuldstandardiks diagnoosi panemisel on terve amputeeritud varba histopatoloogiline uuring.
Samas halvendab selline invasiivne protseduur kindlasti niigi lootusetu prognoo-

siga looma seisundit ja on seetõttu praktikas mõneti küsitava väärtusega. Tihti
kaasneb probleemsetes varvastes bakterite või seente põhjustatud sekundaarne
infektsioon, mistõttu tsütoloogilisel uuringul võib näha segainfektsiooni.
Rinnaõõnest proovi kogumiseks on samuti erinevaid vahendeid. Vaba vedeliku
esinemisel saab koguda proovi rinnaõõne
punkteerimisel, samuti saab tsütoloogilise
uuringu jaoks koguda materjali trahhea loputamisel või bronhoskoopiliste proovide
võtmisel. Võib üritada ka kopsus olevast
massist ultraheli kontrolli all FNA abil materjali koguda. Antud meetoditega saab
sageli kasvaja olemasolu kinnitada. Siiski
on kasvaja täpsema tüübi ning koelise päritolu selgitamiseks vajalik uurida suuremat koetükki.
Kasutatud kirjandus
Apple, S. Senior cat with front paw swelling and
pain. Today’s Veterinary Practice, 2015 (September/October).
http://todaysveterinarypractice.epubxp.com/
i/561362-sep-oct-2015/45.
Kasutatud 29.01.2017.
Goldfinch, N., Argyle, D. Feline lung-digit syndrome: Unusual metastatic patterns of primary
lung tumours in cats. Journal of Feline
Medicine and Surgery, 2012, 14, pp. 202–208.
Van der Linde-Sipman, J. S., van den Ingh, T.S.
Primary and metastatic carcinomas in the
digits of cats. The Veterinary Quarterly, 2000,
22, pp. 141-145.
Van Stee, L., Boston, S., Singh, A., Park, F., Richardson, D., Abrams-Ogg, A., Vince, A.
Monoparesis in association with feline pulmonary carcinoma: A literature review with 3
new cases. Canadian Veterinary Journal,
2014, 55, pp. 849–856.

Täpsustus ELR 4 2016 ilmunud kaastöö „Põrnakeerd –
haigusjuhtum“ juurde
Haigusloos käsitletud patsient saabus Pärnu Väikeloomakliinikust EMÜ
loomakliinikusse ventrikulaarse tahhükardia ning oksendamise tunnustega, ning põrnakeerdu diferentsiaaldiagnoosina esialgu ei kahtlustatud.
Kinnitatud põrnakeerudiagnoos pandi Tartus pärast diagnostilist laparotoomiat. Tänan Maaülikooli väikeloomakliiniku kolleege asjatundliku töö
ning haigusloo positiivse lahenemise eest!
Lugupidamisega, Aleksandr Dedjulja
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Kaitseb juba
enne hammustamist!

TÄPILAHUS

Toimeained: fiproniil / permetriin

Puugid

Kirbud

Pistesääsed

Moskiitod

ENNETADES
PUUKIDE
KAUDU
LEVIVAID
HAIGUSI

EFFITIX kaitseb efektiivselt
(fiproniil / permetriin)

teie koertest patsiente!

EKSKLUSIIVNE – saadaval ainult loomaarstidelt!
Käsimüügiravim!
EEMALEPELETAV toime tänu permetriinile!2,3
Piirab puukide kinnitumist ja toitumist!1
AINULAADNE – 2 akaritsiidset toimeainet!2,3

1,5 - 4 kg

4 -10 kg

10 -20 kg

20 - 40 kg

Referentsid: 1. Navarro C, Reymond N, Fourie J, Hellmann K, Bonneau S. Prevention of Babesia canis in dogs: efficacy
of a fi xed combination of permethrin and fi pronil (Effi tix®) using an experimental transmission blocking model with infected
Dermacentor reticulatus ticks. Parasit Vectors. 2015;8:32. 2. EFFITIX Täpilahus - Ravimi omaduste kokkuvõte.
3. Dumont P. Repellency and acaricidal efficacy of a new combination of fipronil and permethrin against Ixodes
Ricinus and Rhipicephalus sanguineus ticks on dogs. 2015.
Täiendav informatsioon on saadaval ravimi müügiloa hoidja esindusest:
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5,Saue 76505. Tasuta klienditoe telefon: 800 9000; E-mail: zoovet@zoovet.ee
Teie kauaegne partner lemmikute sise- ja välisparasiiditõrjes

40 - 60 kg

LEMMIKLOOM

Põletustrauma – haigusjuhtum
Liis Uusaed
EMÜ VLI väikeloomakliinik
2016. aasta detsembris pöörduti öisesse
esmaabi vastuvõttu kuuekuuse emase
kodukassiga, kes oli kaheksa tundi varem hüpanud omaniku teadmata süütamata ahjukoldesse. Pärast puude süütamist viibis kass ahjus umbes kümme minutit, enne kui ta iseseisvalt välja jooksis.
Intsidendijärgselt oli kass loium, käis väga
ettevaatlikult ning eelistas lamada. Mõne
tunni möödudes oli kass veidi söönud.
Kliinikusse jõudes oli loom loid, eelistas lamada oma puuris, kuid reageeris
kutsumisele. Patsiendil oli tugev suitsulõhn. Kassi näopiirkonnas, külgedel, kõhul
ja käppadel olev karvastik ning ülamoka
ja silmaülesed kompimiskarvad olid põlenud. Konjunktiiv ning suu limaskest olid
roosad, kapillaaride täituvusaeg üks sekund. Auskultatsioonil tuvastati tahhükardia 210 lööki minutis, femoraalpulss oli tugev, pulsidefitsiiti ei esinenud. Hingamissagedus oli 42 korda minutis, hingamishelid ja -muster olid normaalsed.
Patsient püüdis oma käpapadjandeid
lakkuda. Kõigi jäsemete kämbla-, pöia- ja
varbapäkkadel esinesid põletusele omased
kahjustused ja naha pealmised kihid olid irdunud või irdumas. Kõige vähem kahjustunud oli parem esijäse, kõige rohkem vasak
tagajäse. Kahjustunud oli ka ninapeegel.
Kass hospitaliseeriti ja alustati valuvaigistava raviga (buprenorfiin 0,01 mg/kg
intramuskulaarselt) ning paigutati pehmendatud põrandaga hapnikupuuri. Mõne tunni möödudes hakkas kass isukalt
sööma ning jõi iseseisvalt.
Esmase valufooni alandamisel ja üldseisundi paranemisel jätkati intravenoosse
vedelikteraapiaga (Ringer Laktaat 2,5 ml/
kg/h). Kass anesteseeriti (premedikatsioonina deksmedetomidiin 0,02 mg/kg ja
butorfanool 0,2 mg/kg ning säilitus iso-

fluraan maskiga). Sedatsioonis pügati
patsiendi kõigi jäsemete distaalsed osad
ning eemaldati võimalikult palju nekrotiseerunud kude (foto 1). Haavad puhastati
0,05% kloorheksidiini lahusega ning neile
kanti hõbesulfadiasiinisalvi. Käppade distaalsed osad seoti niiske ning pehme sidemega. Kassile paigaldati krae ning ta paigutati tagasi hapnikupuuri. Raviskeemi lisati valuvaigistina meloksikaam 0,1 mg/
kg intravenoosselt ning alustati antibakteriaalse raviga (tsefovetsiin 8 mg/kg, kahenädalase toimega).
Esimesel päeval võetud hematoloogilises vereproovis esines leukotsütoos
koos neutrofiilide vasakule nihkega: leukotsüütide üldarv 20,7×109/l (referents intervall 5,5–15,4×109/l), kepptuumalised
0,8×109/l (0–0,3×109/l), segmenttuumalised 14,9×109/l (2,5–11,0x109/l)] ning monotsütoos [1,4×109/l (0,1–0,5×109/l). Biokeemilises vereproovis oli tuvastatav kerge hüperkaleemia – kaaliumi sisaldus
6,5 mmol/l (3,5–5,8) ning vähene kreatiniini langus – 69 µmol/l (71–212 µmol/l).
Järgmise 18 tunni jooksul sõi ja jõi patsient isukalt ja iseseisvalt. Sama päeva
õhtul puhastati käppade distaalsed osad
uuesti sarnaselt esmakordsele töötlusele, kuid kuna sidemete püsimine jäsemete
distaalsetel osadel osutus keeruliseks, siis
hõbesulfadisiinisalvi imendumiseks hoiti
kassi protseduuridejärgselt 30 minutit süles. Dermatoloogilisel läbivaatusel, 30 tundi pärast esialgset traumat, uusi muutusi
(nekroos, hüperesteesia jne) mujal kehal
tekkinud ei olnud. Üldine kliiniline läbivaatus oli patoloogiata ning kass lubati kodusele ravile.
Kodus jätkus valuvaigistav ravi. Omanikku juhendati puhastama käppasid üks
kord ööpäevas füsioloogilise lahusega

Foto 1. Põletuskahjustused üks päev pärast põletustraumat; A - kahjustused mõlemal esijäsemel, B vasakul tagajäsemel, C - näopiirkonnas (foto: Liis Uusaed)
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2017
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Foto 2. Põletuskahjustused neli päeva pärast põletustraumat; A – kahjustused paremal esijäsemel, B –
paremal tagajäsemel, C – vasakul esijäsemel, D – vasakul tagajäsemel (foto: Liis Uusaed)

ning kandma haavadele hõbesulfadiasiinisalvi. Patsiendile määrati 14-päevane puurirežiim pehme allapanuga. Lisaks paluti
liivakastis kasutada liiva asemel salvrätikuid või imavat lina ning kogu paranemisperioodi vältel tehti kohustuslikuks kassil
krae kandmine.
Patsiendi esimene kordusvisiit toimus
neli päeva pärast traumat (foto 2). Kass oli
kodus muutunud tunduvalt aktiivsemaks.
Üldise kliinilise läbivaatuse tulemus oli patoloogilise leiuta. Patsiendi käppade distaalsete osade töötlus teostati varem kirjeldatu kohaselt. Korratud hematoloogilise
vereproovi tulemused jäid referentsväärtuste piiridesse. Kodune ravi jätkus eelnevate ettekirjutuste kohaselt.
Teine kordusvisiit toimus seitse päeva
pärast traumat (foto 3). Kass tundis end
omaniku sõnul märgatavalt paremini ning
soovis ise ringi liikuda, ta tõusis tagakäppadele, sõi ja jõi isukalt ning lasi oma jäsemeid paremini puhastada. Kliinikus tehti
taas eelpool mainitud hooldusprotseduur
ja kodus jätkati analgeesia (meloksikaam
0,05 mg/kg suukaudselt) ning käppade
puhastamisega nagu varem.
Kolmas kordusvisiit toimus kaks nädalat pärast traumat. Kassi enesetunne oli

täielikult taastunud. Käpapadjanditel olnud sarvestunud kiht oli visuaalselt ennistunud. Vasaku tagajäseme distaalse osa
nahk oli paranenud ning kahjustunud koha asemele tekkinud armkude. Kassi näos
olevad kompekarvad olid hakanud tagasi
kasvama ning ülejäänud karvastiku osas
oli samuti näha uue ja kahjustamata karvkatte kasvu. Hüperesteesiat ja nahakahjustusi ei olnud tekkinud.
Kuigi kudede histoloogilist uuringut
patsiendil ei teostatud, siis kliiniliste tunnuste järgi võis olla tegemist II astme põletusega ning haaratud oli umbes 3% kehapinnast. Vastava ravi rakendamine oli
tulemuslik.

Põletustraumad väikeloomadel
Ametlik statistika väikeloomade kuumakahjustuste osas Eestis puudub, kuid üldiselt esineb põletustraumasid väikeloomadel pigem harva. Kõige sagedamini tekib
neid kuuma vee või operatsiooni ajal liiga
kuumade soojamattide tõttu. Kirjandusallikate väitel on levinud põhjused ka elav
tuli, soojalambid, kokkupuude kuuma metalliga (näiteks radiaatorid ja pliidid) ning
kiirgused. Põletuskahjustuse ulatus ning
tõsidus sõltub põletusallika temperatuu-

Foto 3. Põletuskahjustused seitse päeva pärast põletustraumat; A – kahjustused paremal esijäsemel, B
– paremal tagajäsemel, C - vasakul esijäsemel, D – vasakul tagajäsemel (foto: Liis Uusaed)
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rist, kokkupuute kestusest, keskkonna rõhust ning õhuniiskusest.
Valkude denatureerimine kehas algab
42 oC juures, mis tähendab, et sel temperatuuril võivad nahas tekkida pöördumatud kahjustused. Lühike kokkupuude väga kuumade (näiteks sekundi vältel 68 oC
juures) esemetega tekitab samasuguseid
kahjustusi kui pikk kokkupuude madalamate temperatuuridega (näiteks 5 minutit
48,9oC).

Nahakahjustused ja põletuste
klassifikatsioon
Põletuskahjustuse tõsidus on otseselt seotud kahjustunud ala suuruse ning sügavusega. Humaanmeditsiinis hinnatakse kahjustunud ala suurust „9 reegli“ järgi, kus
mõlemad käed moodustavad 9% kehapinnast, mõlemad jalad 18%, rindkere ja
kõhupiirkond mõlemad 18%, pea ja kael
9% ning käelabad ja kubemepiirkond 1%.
Sarnast jaotust on võimalik üle kanda ka
veterinaarmeditsiini. Põletusi, mis hõlmavad alla 20% kehapinnast, nimetatakse lokaalseteks, ja üle 20% kehapinnast hõlmavaid põletusi klassifitseeritakse tõsisteks
põletustraumadeks, mis toovad endaga
kaasa intensiivset ravi vajavaid süsteemseid muutusi.
Põletuse sügavust ning ka prognoosi
saab kõige täpsemini hinnata histoloogiliste muutuste järgi. Põletusi klassifitseeritakse sügavuse järgi I kuni IV astme põletusteks.
I astme ehk pindmise põletuse korral
on kahjustunud ainult epidermis. Kliiniliselt on kahjustunud ala valus, tekib lokaalne naha paksenemine, erüteem ja ketendus. Lokaalse trauma korral võib kahjustuse tegelik ulatus ilmneda alles 24–48 tunni
möödudes. Selline põletus paraneb kiirelt,
3–5 päevaga re-epiteliseerumise teel. II
astme (ingl k superficial partial-thickness)
põletuse korral on kahjustunud epidermis ning dermise papillaarkiht (dermise
ülemine kolmandik). Kliiniliselt tekib subkutaanne ödeem, kuid karv ei epileeru
lihtsalt. Sellise kahjustuse paranemine
kestab mitu kuud, kuid enamasti ei ole tarvis kirurgiliselt sekkuda. Samas vajab selline põletus aktiivset haavahooldust, et vältida bakteriaalset infektsiooni. Selline põletus võib süveneda ning areneda edasi
III astme põletuseks (ingl k deep partialthickness), kus kahjustunud on nii epidermis kui dermis. Kahjustunud ala on algselt
valkjaspunane ning vahaja pinnaga. Seejärel tekib tumepruun kuni mustjas nahk-

jas koekärbuskoorik, mis on heaks kasvukohaks bakteritele. Karv epileerub kergelt.
Ala on tekkinud närvikahjustuse tõttu vähem valulik. Tekib subkutaanne ödeem
ning nekroos. Selline kahjustus paraneb
2–3 nädalaga, kuid tihtipeale on vajalik
kirurgiline sekkumine, et vältida ulatusliku armkoe teket. IV astme põletuse (ingl
k full thickness) korral on kahjustunud ka
subkutaanne kude, tekib valge koekärbuskoorik, karv eemaldub väga kergelt. Vajalik on kirurgiline sekkumine. II–IV astme
põletuse kliinilised tunnused ilmnevad
koheselt pärast traumat.

Süsteemsed kahjustused
Tõsiste põletustraumadega kaasneb hulk
kardiovaskulaarsüsteemi häireid: intravaskulaarse vedeliku kadu, südame vähenenud väljutusmaht ja suurenenud süsteemne vaskulaarne resistentsus, mille tulemusena väheneb verevool perifeersetes
veresoontes. Füsioloogiliselt jaotatakse
tekkinud muutused kahte faasi: hüpodünaamiline faas ja hüperdünaamiline hüpermetaboolne faas.
Koheselt tekkiv hüpodünaamiline faas
kestab 24–72 tundi. Sellel ajal suureneb
veresoonte permeaablus põletikumediaatorite toime tõttu, vedelik liigub soontest
välja ning tekib subkutaanne ödeem. Liigne vedelik võib koguneda lisaks kahjustunud koele ka kahjustamata lihastesse, seedeorganitesse ning kopsudesse. Kui kahjustunud on 40% kehapinnast võib esimese 2–3 tunni jooksul väheneda vereplasma hulk isegi kuni 50%. Lisaks väheneb
südame väljutusmaht, mis korrigeerub raviga väga halvasti. Selles faasis on väga
oluline säilitada kudede perfusioonitaset,
et vältida isheemia teket. Ulatuslike kahjustuste korral võib hüpovoleemia ja hemokontsentratsiooni tegelik ulatus selguda alles 12–24 tunni möödudes.
3–5 päeva möödudes algab hüperdünaamiline ja hüpermetaboolne faas, mida
iseloomustab veresoonte vähenenud permeaablus, tõusnud südamelöögisagedus
ja langenud perifeersete veresoonte resistentsus, mille tagajärjel tõuseb ka südame
väljutusmaht. Inimestel võib see kesta isegi kuni 24 kuud. Ainevahetuse kiirus võib
pärast põletustraumat suureneda umbes
kolm korda. Hüpermetabolismi sellistel
patsientidel iseloomustab valkude katabolism, glükoneogenees, glükogenolüüs, lipolüüs, insuliini resistentsus, glükoosi ja
hapniku tarbimise tõus, vähenenud kehamass ning palavik. Inimestel püsib selline
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2017
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negatiivne energiabilanss 9–12 kuud
pärast traumat.
Suitsu sissehingamisega võib kaasneda
ülemiste ja alumiste hingamisteede obstruktsioon, bronhospasm ning hingamispuudulikkus. Ülemiste hingamisteede kahjustus tekib otsesest kõrge temperatuuri mõjust ning keemilisest ärritusest. Alumiste hingamisteede kahjustus (akuutne
respiratoorse distressi sündroom ja pneumoonia) tekib sekundaarselt ülemistest
hingamisteedest pärineva materjali tekitatud obstruktsiooni ning põletikumediaatorite toime tõttu. Sellised kahjustused ilmnevad enamasti esimese 24 tunni jooksul.
Lisaks hingamisteede kahjustustele kaasneb tihtipeale suitsu sissehingamisel ka vingugaasimürgistus. Mürgistuse tõsidus sõltub sissehingatud vingugaasi kontsentratsioonist, kokkupuute kestusest ning looma
üldisest tervislikust seisundist. Süsinikmonooksiidi afiinsus hemoglobiini suhtes on
kuni 250 korda kõrgem kui hapnikul. Selle tagajärjel tekib funktsionaalne aneemia
ning kudede hüpoksia. Vingugaasimürgistus võib endaga kaasa tuua kesknärvisüsteemihäireid, mis on tingitud demüelinatsioonist. Iseloomulikke hilinenud närvinähte
on rohkem kirjeldatud küll humaanmeditsiinis, kuid mõnede allikate väitel võib ka loomadel toimuda tagasilangust pärast esmast
seisundi parenemist. Kliiniliste tunnustena
võib esineda tetrapareesi, dementsust ning
on kirjeldatud ka täieliku kurtuse teket.

Diagnostilised testid ja tulemused
Olenevalt kahjustuse ulatusest, vedeliku
ja plasmavalkude kaost võib verepildis
sgeli tuvastada hematokriti tõusu ja seerumi albumiini langust. Koevedeliku kaotuse tõttu võib esineda ka hüpernatreemiat ning hüperkloreemiat. Tugeva koenekroosi tõttu võib olla tõusnud seerumi
kaaliumisisaldus. Kuna kudede perfusioon
väheneb pärast sellist traumat, siis võib
tekkida ka metaboolne atsidoos.
Vingugaasi mürgistuse diagnoosimiseks ei ole abi pulssoksümeetrist, mis ei
suuda vahet teha oksühemoglobiinil ja
karboksühemoglobiinil ning mille tulemused on sellises situatsioonis valekõrged.
Samuti saab valekõrgeid tulemusi arteriaalsete veregaaside mõõtmisel, kuna sellega
mõõdetakse ainult lahustunud hapniku sisaldust veres. Karboksühemoglobiini sisaldust veres on võimalik mõõta süsinikmonooksiid oksümeetria abil.
Röntgenoloogiliselt võib kopsukoes
näha interstitsiaalset või alveolaarset kuju-
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tist, mis viitab kopsutursele. Suurte bronhide obstruktsiooni korral on nähtav ka
atelektaas. Hingamisteede kahjustuste
ulatuse hindamisel võib abi olla bronhoskoopiast. Kuna selle protseduuri läbiviimiseks on vajalik anesteesia, siis on soovitav diagnoosida hingamisteede kahjustusi
anamneesi ja kliinilise läbivaatuse tulemuse põhjal.

Ravi
Põletustraumade ravis on esmaabil väga
oluline roll. Olenevalt kahjustuse ulatusest
peab alustama vedelikukao taastamisega.
Selleks on kõige sobilikum intravenoosse
isotoonilise lahuse manustamine (kassile
2 ml/kg/h; koerale 3 ml/kg/h), kusjuures
ulatuslike põletustraumade korral kasutatakse šokidoose (kassile 50–55 ml/kg; koerale 80–90 ml/kg). Kui šokidoosis manustatud isotooniline lahus ei ole efektiivne,
võib kasutada ka hüpertoonilist lahust,
kuid seejuures peab olema tähelepanelik, sest liigse vedeliku manustamine võib
endaga kaasa tuua kopsuturse, müokardi
ödeemi, ödeemi tekke tõttu pindmiste põletuste arenemise sekundaarseteks sügavateks põletusteks, pleura- ja/või perikardi
efusiooni ning astsiidi. Agressiivse vedelikteraapia manustamise ajal on oluline
monitoorida pidevalt uriini väljutusmahtu
ning keskmist vererõhku.
Väga olulisel kohal on ka hapniku manustamine. Esmatähtsaks muutub see vingumürgistuse korral, kuna sissehingatud
CO poolestusaeg lüheneb neljalt tunnilt
80 minutini, kui loomale manustatakse pidevalt 100% hapnikku. Väga kriitilises seisundis patsientidele on vajadusel näidustatud ka intubeerimine või trahheostoomia. Suitsu sissehingamisel tekkinud hingamisteede ärrituse ja bronhokonstriktsiooni korral võib abi olla bronhodilaatorite (näiteks β2-agonistid) kasutamisest.
Kui trauma on toimunud viimase kahe
tunni jooksul, siis esmaabina võiks kahjustunud ala loputada 3–17 kraadise puhta vee või füsioloogilise lahusega vähemalt 30 minutit. Sellega vähendame kuumakahjustuse edasikandumist sügavamatesse kudedesse. Kindlasti ei tohiks kahjustunud ala katta jääkottidega, kuna see
võib tekitada veel suuremat koekahjustust.
Pärast kahjustunud ala jahutamist tuleb ettevaatlikult karvad pügada ning seejärel saab täpsemini kahjustuse ulatust ja
sügavust hinnata. Haavad puhastatakse,
eemaldatakse nii palju nekrotiseerunud kude kui võimalik ning peale kantakse laia
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toimespektriga antibiootikumisalvi. Ainult
süsteemne antibiootikumiravi ei pruugi
olla tulemuslik, kuna ravimi kontsentratsioon kahjustunud kohas ei ole piisav lokaalsete veresoonte kahjustuse ja kompressiooni tõttu. Hetkel saadaolevatest lokaalsetest kreemidest sobib kõige paremini hõbesulfadiasiin või jodeeritud povidoon. Kui tegu on I või II astme põletusega, siis tuleks kahjustunud ala siduda niiske ning pehme sidemega. Ümbersidumine peaks toimuma 1–3 korda ööpäevas. Enne igat ümbersidumist on väga oluline kahjustunud alalt nekrotiseerunud kude eemaldada. Kergemate kahjustuste korral võtab esmane paranemine aega umbes
kaks nädalat. Sügavamate kahjustuste korral võib lisaks debrideerimisele olla vajalik ka kirurgiline sekkumine nahaplastikaks.
Igasuguste naha- või kopsukahjustuste
korral on ulatusliku põletustrauma järgselt
vajalik alustada ka süsteemse antibiootikumiteraapiaga, sest nekrootiline kude on
väga hea kasvukoht bakteritele. Esimese
24 tunni jooksul võib kahjustatud koha nahalt leida normaaltingimustes elavaid baktereid. Enne antibakteriaalse ravi algust
oleks soovitatav võtta proov bakterioloogiliseks uuringuks, kuid ulatuslike kahjustuste korral ei tohiks ravi algusega viivitada.
Antibiootikumina on soovitatav kasutada
laia toimespektriga preparaate (näiteks penitsilliini). Kui on kahtlus, et infektsioon on
jõudnud luude ja/või liigesteni, siis tuleks
raviskeemi lisada klindamütsiin.
Kuna algav nekroos on väga valulik, siis
ei tohi alahinnata ka multimodaalse analgeesia olulisust. Parimad valikud siinkohal oleks opioidse ja mittesteroidse põletikuvastase preparaadi koos kasutamine
(näiteks morfiin, buprenorfiin või fentanüül
koos karprofeeni või meloksikaamiga).
Hüpermetaboolse faasi ajal on olulisel
kohal patsiendi toitmine, mida võiks alustada 24 tundi pärast traumat. Enteraalne toitmine on eelistatum, et säilitada seedeorganite motiilsust, vähendada endotoksiinide imendumist ning põletikumediaatorite
tootmist. Parenteraalne toitmine on näidustatud ainult juhul kui loom ei talu suukaudset toitmist (sealhulgas kahjustuste korral
suus). Toitmisel tuleks kasutada kõrge proteiinisisalduse ning kalorsusega toite. Vajadusel võiks kasutada gastroprotektante.

Komplikatsioonid
Põletustraumaga patsientidel on väga
kõrge risk nii lokaalse kui ka süsteemse infektsiooni tekkeks. Kindlasti peab arves-

tama võimaliku süsteemse põletikulise
reaktsiooni ning sepsise arenemisega.
Kahjustunud hingamisteede korral peab
olema valmis ägeda respiratoorse sündroomi tekkeks, mis komplitseerib pneumoonia diagnoosi ja vastavat ravi.
Tihti esinevaks komplikatsiooniks on
hüpotermia, mis mõjutab ravimite metabolismi, hapnikutarvet ja suurendab infektsiooniriski. Selliste patsientide kehatemperatuuri homeostaasiks tuleb toatemperatuuri hoida 33 oC juures, eelsoojendada
sissehingatavat õhku ning kasutada soojendatud intravenoosseid vedelikke.

Prognoos
Prognoos sõltub suuresti kahjustuse ulatusest. Kirjandusallikate väitel on prognoos hea, kui kahjustunud on alla 15% kehapinnast. Kui kahjustunud on 15–50%,
siis on elumuse prognoos intensiivse esmaabi osutamisele vaatamata kahtlane
kuni halb. Kui on kahjustunud üle 50%
kehapinnast, siis on elumuse prognoos
kahtlane kuni lootusetu. Selliste patsientide puhul tuleks kaaluda eutanaasiat.
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MULTIMODAALNE TOITELINE LÄHENEMINE

UUS!

UUS RAVITOITUDE SARI KOERTELE JA KASSIDELE
• Toidusari, mis vastab kõige paremini lihasööjate vajadustele
• Väikese süsivesiku- ja suure valgusisaldusega (HP-LC) koostis
• 90% valgust on loomse päritoluga
• Väike ja mitmekülgne tootesari, mis katab 95 % kliiniku vajadustest
• Saadaval AINULT loomakliinikutes

Shaping the future of animal health

PRODUKTIIVLOOM

Veiste mükoplasmamastiit
Anri Timonen, Piret Kalmus
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond

Sissejuhatus

Mükoplasmadest

Piimakarjakasvatus on üks tähtsamaid põllumajandusharusid Eestis, moodustades
2014. aastal 28% kogu põllumajandussektori toodangust. Lüpsilehmade hea tervis ja kvaliteetse piima tootmine suurendab Eesti piimatoodete konkurentsivõimet nii Euroopas kui ka maailmas. Mastiit ehk udarapõletik on piimalehmade levinuim haigus. Udarapõletik põhjustab
suurt majanduslikku kahju eeskätt suurenenud ravikulude, saamata jäänud piima
ja lehmade enneaegse karjast praakimise
tõttu. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli 2014. aasta statistika andmete
järgi oli 16,1% juhtudel lehmade karjast
väljamineku põhjuseks udarapõletik.
Mastiiti põhjustavaid haigustekitajaid
on maailmas väga kaua uuritud. Tänu
diagnoosimismeetodite täiustumisele on
viimastel aastatel paranenud võimalused
selliste udarapatogeenide uurimiseks, mille kohta teavet on olnud vähem. Üheks
selliseks tekitajaks on mükoplasmad, väikesed ja lihtsa ehitusega bakterid. Mükoplasmamastiit võib kulgeda kas kliiniliselt
või varjatult ning nakatunud veiste arv karjas varieerub. Mükoplasmade põhjustatud
haiguspuhanguid esineb eelkõige suurtes
karjades ning nakkuse korral haigestub lehmal tavaliselt kaks või enam udaraveerandit. Kliinilise mükoplasmamastiidiga kaasneb piimatoodangu vähenemine, piima
kvaliteedinäitajad halvenevad ning udaraveerandid lõpetavad funktsioneerimise.
Kuigi mükoplasmamastiidi ohjamiseks
on välja töötatud erinevad tõrjemeetmed,
ei ole haiguse riskitegurid ning nakkuse levikuteed lõplikult selged. Seetõttu on haigus paljudes riikides antud hetkel aktuaalne uurimisteema. Kui Eestis ei ole mükoplasmoosid teatamis- ega registreerimiskohustuslikud loomataudid, siis näiteks
Soomes on mükoplasmade poolt põhjustatud mastiit registreerimiskohustuslik
loomataud ning haiguse tõrjeks on kehtestatud piimatootmisettevõtetele vabatahtlik tõrjeprogramm.
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli läbiviidavate mastiidiuuringutega
on leitud mükoplasmapositiivseid karju ka
Eestis, kuid haiguse karjasisest levikut uuritud ei ole.

Mükoplasmad on ilma rakuseinata, kuivamise ja päikesevalguse suhtes tundlikud
patogeenid, millest kõige levinum lehma
udarapõletiku põhjustaja on Mycoplasma
bovis (M. bovis). Vähem levinud tekitajad on Mycoplasma californicum ja Mycoplasma bovigenitalium ning Mycoplasma
arginini, Mycoplasma canadense, Mycoplasma bovirhinis ja Mycoplasma dispar. Tankipiimast on isoleeritud ka Mycoplasma alkalescens, Mycoplasma cottewii
ning Mycoplasma yeatsii. Lisaks udarapõletikule lehmadel põhjustavad mükoplasmad vasikatel hingamisteede haigusi,
artriiti ja keskkõrvapõletikku, kuid välistatud ei ole ka täiskasvanud veiste haigestumine nimetatud haigustesse.
Mükoplasmarakud on oma ehituselt ja
metabolismilt lihtsad; rakkudel on kolm
põhilist rakuorganelli: rakumembraan, ribosoomid ja tihedalt pakitud tsirkulaarne DNA. Lisaks on neil suur vajadus rasvhapete ja steroolide järele. Mükoplasmad
koloniseeruvad limaskestadel ja on võimelised vältima peremehe immuunvastust rakkudesse tungides. Lisaks toodavad
mükoplasmad peremehe rakke kahjustavaid vesinikperoksiidi, fosfolipaasi ja superoksiidi radikaale. Mükoplasmad võivad
säilida külmas ja niiskes keskkonnas isegi 8 kuud. Üheks virulentsuse faktoriks on
ka biokile moodustamine, mis tõenäoliselt
aitab kaasa patogeeni säilimisele väliskeskkonnas.

Kuidas sisenevad mükoplasmad
karja ja kanduvad üle loomalt
loomale?
Mükoplasmad sisenevad karja tavaliselt
subkliiniliselt haigestunud loomaga. Bioohutusnõuete eiramine soodustab nakkavate haiguste, sh. mükoplasmamastiidi
jõudmist karja. On kinnitatud, et mükoplasmanakkus levib kiiresti ühest karjast
teise, juhul kui bioohutusnõudeid ei järgita. Nõuete eiramisel võib karja külastav
seemendaja või loomaarst nakkust karjade vahel levitada kas instrumentide või
tööriietega. Samaaegselt mitmes farmis
töötavad inimesed võivad samuti omada rolli nakkuse ülekandumisel farmide
vahel.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2017
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Mükoplasmad
on
kontagioossed
mastiidipatogeenid ja nakkuse ülekanne
loomade vahel toimub tavaliselt lüpsiajal.
Nakkuse ülekandeteedeks võivad olla
lüpsja käed, lüpsimasin või udarapuhastamisrätikud, viimased eriti siis, kui mastiidihaigeid loomi lüpstakse koos tervetega ning rätikuid ei vahetata. Lisaks võivad
mükoplasmad loomalt loomale üle kanduda kas otseselt või kaudselt nakatunud
loomade sekreetidega, saastunud sööda,
vee või allapanuga. On kirjeldatud ka patogeeni õhukaudset levikut. Mükoplasmadega saastunud piim toimib patogeeni ülekandefaktorina täiskasvanud loomalt
piimast toituvale vasikale.

Mükoplasmamastiit
Mastiiditekitajana on mükoplasmad levinud ja põhjustavad veiste haigestumist
üle maailma. Tüüpiliselt haigestuvad samaaegselt kaks või enam udaraveerandit.
Mükoplasmamastiidiga kaasneb lehma
piimatoodangu vähenemine, piima halvenenud kvaliteedinäitajad ja agalaktilised
udaraveerandid. Iseloomulik on ka varieeruvus haigestunud veiste vahel: erineb nii
haiguse raskusaste, haiguse kestus kui nakatunud udaraveerandite arv.
Mükoplasmamastiit võib kulgeda nii
kliiniliselt kui ka subkliiniliselt. Sagedamini esineb subkliinilist või kroonilist kulgu. Subkliinilise haigusvormi korral kliinilisi haigustunnuseid ei esine, kuid piimas
on suurenenud somaatiliste rakkude arv
(SRA). Subkliinilisest mastiidist põhjustatud probleemid kajastuvad eelkõige tootmise kasumlikkuses: väheneb lehma piimatoodang, halveneb piimakvaliteet ja
väheneb selle rasva- ning valgusisaldus.
Ühes Eesti piimaveisekarjas tehtud uuringu kohaselt, milles uuriti mükoplasmade esinemise suhtes piimas korraga kõiki 522 lüpsvat lehma, oli subkliiniliselt M.
bovis’ega nakatunud lehmade päevapiimatoodang keskmiselt kolm kg väiksem
kui mükoplasmadele negatiivsetel lehmadel. Seejuures võeti analüüsis arvesse
nii lehma laktatsiooni, lüpsipäeva kui ka
teiste peamiste mastiidipatogeenide esinemist. Samuti oli M. bovis’ega nakatunud lehmade piimas kõrgem somaatiliste
rakkude arv ning madalam rasvaprotsent
võrreldes negatiivsete loomadega.
Kliinilise M. bovis’e mastiidi puhul on
haigustunnused mittespetsiifilised – piimatoodang väheneb ja udara põletikuline sekreet on helbeline kuni mädane ning
värvuselt võib sekreet muutuda pruuni-
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kaks. Lisaks võib esineda nakatunud udaraveerandite turset, kuid turseline udaraveerand on üldjuhul valutu. Kliinilised tunnused võivad püsida nädalaid ning toodangu taastumine pärast tervenemist on
aeglane. Nakatunud udaraveerandid võivad pärast kliinilise mükoplasmamastiidi
põdemist atrofeeruda.

Mükoplasmamastiidi levimus
meil ja mujal
Eestis on M. bovis ja M. bovigenitalium
mastiidiga seonduvalt esmakordselt isoleeritud 1985. aastal I. Bani ja H. Jaansoni
poolt. Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli andmetel olid 2013. aastal uuritud 112 karja jahutipiimadest mükoplasmade (Mycoplasma spp.) suhtes positiivsed 22 (19,6%), millest neljas karjas tuvastati M. bovis. Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi andmetel isoleerus 2013. aastal Mycoplasma spp. mastiiditekitajana 13
laborisse saadetud piimaproovist. Eestis
2014. aastal tehtud ühe piimaveisekarja
uuringu alusel oli M. bovis’e karjasisene levimus lüpsvatel lehmadel 17,2% (n =522).
Lisaks on M. bovis’t tuvastatud Eestis vasikate hingamiselundite haiguste tekitajana.
Mükoplasmamastiit on piimaveisekarjades levinud nii Ameerikas, Austraalias
kui ka Euroopas, kuid levimus varieerub
riigiti oluliselt. Mükoplasmamastiite esineb

Foto 1. Udara suurenenud lümfisõlmed M. bovis’e
põhjustaud udarapõletiku korral (allikas: http://veterinaryrecord.bmj.com/content/163/22/666.1)
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rohkem suurtes karjades. Ameerikas oli
aastal 2008 üle 500 lehmaga karjade hulgas mükoplasma levimuseks 14,4%. Karjatasemel levimus alla 100 lehmaga karjades oli seevastu ainult 1,8%. Austraalia piimaveisekarjades on kirjeldatud
M. bovis’e 0,4% levimust.
Euroopas kõigub mükoplasmamastiidi
levimus karjatasemel riigiti 0–5,4% vahel.
Kõrgemat mükoplasmade levimust on tuvastatud Taanis ja Madalmaades. Seevastu Põhjamaadest on mükoplasmade levimus madal Rootsis, Norra on haigusest
väidetavalt vaba. Soomes oli 2016. aasta oktoobri lõpuks tuvastatud 97 M. bovis positiivset karja, mille hulgas leidus
nii lüpsikarju kui ka vasikakasvandusi. Esimest korda tuvastati Soomes mükoplasma vasikate hingamisteede haiguse põhjustajana aastal 2012.

Mükoplasmamastiidi
diagnoosimismeetodid
Tänapäeval on kõige kindlam meetod mükoplasmade bioloogilisest materjalist tuvastamiseks kasutada polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR). Aina rohkem on hakatud kasutama ka teisi molekulaarseid meetodeid, näiteks maatriksainega vahendatud ioniseerival kiirgusel (laseril) põhinevat resorptsioonioniseerimist ehk MALDITOF-i (matrix assisted laser esorption/
ionization- time of flight mass spectrometry). MALDI-TOF-iga on tänapäeval
identifitseeritud M. bovis’e pinna muutuvaid lipoproteiine, millel on antigeensed ja immunosupressiivsed omadused.
Eestis on MALDI-TOF kasutusel mükoplasmade liigi määramisel. Kuigi meetod
on kiire ja väga spetsiifiline, on aparatuur
kallis ning mõnede mikroobide identifitseerimine võib osutuda keerukaks.
Traditsiooniline bioloogilise materjali
kultiveerimine ei ole mükoplasmade tuvastamiseks põhjendatud, sest kultiveerimine vajab spetsiaalset söödet, on ajakulukas ja madala tundlikkusega. Kultiveerimine tuleks teha modifitseeritud Hayflicki
söötmel, temperatuuri 37 °C ja 10% CO2
sisalduse juures. Sellistel tingimustel kasvatatakse mükoplasmakolooniaid 7–10
päeva. Mükoplasma liigi määramiseks on
vaja teha täiendavaid uuringuid molekulaarsete meetoditega. Samuti kirjeldavad
mitmed autorid piimaproovide sügavkülmutamise negatiivset mõju mükoplasmade elumusele, mistõttu laboratooriumis
nad kultiveerimisel ei isoleeru. Tulenevalt
sellest on mükoplasmade kultiveerimine

majanduslikult kulukas ega anna ilmtingimata soovitud tulemust mükoplasmade
identifitseerimisel.
Kasutades PCR-meetodit patogeeni
identifitseerimisel, on valepositiivsete tulemuste esinemine ebatõenäoline. Meetod on kõrge tundlikkusega. Boonyayatra jt (2012) said rt-PCR’iga (real-time polymerase chain reaction) testi täpsuseks
98,5%. Samas suutsid nad tuvastada
Mycoplasma spp. piimast isegi kontsentratsiooni 10–30 PMÜ/ml juures. Varem on
kirjeldatud rt-PCR tundlikkust 100 PMÜ/ml
kohta piimas või alla selle. PCR-meetodi
tundlikkus võib aga sõltuda proovist (jahutipiimaproov vs lehma üldpiimaproov)
ning bakteri rakkude DNA kontsentratsioonist. Lisaks suudetakse PCR-meetodit
kasutades nakkus tuvastada isegi siis, kui
bakterid ei ole enam eluvõimelised, ning
meetodi eeliseks on, et piima võib uurida ilma eelneva mikrobioloogilise külvita.
Seega saab piimaproove mükoplasmade
esinemise suhtes uurida ka pärast nende
sügavkülmutamist. Siiski on ka PCR-meetodil oma miinused. Piimas sisalduvad
proteiinid võivad mõjutada PCR-meetodi
tulemusi, mistõttu enne PCR-analüüsi läbiviimist tuleks proteiinid piimaproovidest
eraldada. Pärast seda on võimalik uuring
edukalt läbi viia.
Jahutipiima PCR-analüüs on kõige täpsem meetod tuvastamaks karja nakkusealast staatust kiiresti ja väga kõrge spetsiifilisusega. Udarapatogeenide eritumine
lehma piimaga varieerub ajas ning väikese
karjalevimuse puhul on patogeenide DNA
jahutipiimas lahjenenud. Seetõttu soovitatakse negatiivse uurimistulemuse puhul
korrata jahutipiima PCR-analüüsi veel kaks
korda nädalase vahega. Kui kõigi kolme
jahutipiimaproovi PCR-analüüsi tulemus
on negatiivne, on kari suure tõenäosusega mükoplasma vaba. Jahutipiima PCRanalüüsi positiivsel tulemusel võib karja lugeda mükoplasmadega nakatunuks.
Nakkuse tõrjumiseks tuleb nakatunud veised edasiste uuringute abil välja selgitada,
uurides üldpiimaproove PCR-meetodil.

Mükoplasmamastiidi ravi
Juba 1970-ndatel on kirjeldatud mükoplasmamastiidi halbu ravitulemusi antibiootikumidega. Tänapäeval soovitatakse
mitte ravida mükoplasmade suhtes positiivseteks osutunud loomi ning spontaanselt paranenud loomad tuleks liigitada
püsiinfitseerunuteks. Tavaliselt selgub
mükoplasmamastiiti haigestunud veiste
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2017
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anamneesist, et nad on põdenud varem
udarapõletikke, mis ei allunud antibiootikumiravile. Näiteks Radaelli jt (2011) tehtud uuringusse haaratud veiseid oli ravitud intramammaarselt rifaksimiini ja tsefatsetriiliga ning edasi tsefaperasooniga,
kuid lõpuks osutus ravi ebatõhusaks.
Kuna mükoplasmadel puudub rakukest, ei oma bakteriostaatilised ehk bakterite kasvu pärssivad antibiootikumid,
beetalaktaamantibiootikumid või glükopeptiidid nendele mõju. Lisaks ei sünteesi
mükoplasmad foolhapet ja sellest tulenevalt on nad resistentsed sulfoonamiididele. Seevastu on mükoplasmad mõnevõrra tundlikumad proteiini ja nukleiinhapete
sünteesi mõjutavatele antibiootikumidele.
Seega on mükoplasmadele toimet avaldavad ravimirühmad tetratsükliinid, makroliidid ja fluorokinoloonid. Siiski on tänapäeval kirjeldatud mükoplasmade resistentsust just makroliidide ja tetratsükliinide suhtes. Eriti Kanadas on leitud kõrget
resitsentsust nii makroliidide kui ka oksütetratsükliini suhtes, kuid ka Euroopas on
M. bovis’e resistentsus antibiootikumidele
suurenenud.

Mükoplasmamastiidi ohjamine
karjas
Piimakarjas tuleb jahutipiima mükoplasmade suhtes kontrollida vähemalt üks
kord kuus nii karjades, mille nakkusvaba
staatust soovitakse säilitada, kui ka karjades, kus soovitakse kontrolli all hoida endeemilist nakkust. Mükoplasmade suhtes
positiivsetes piimaveisekarjades tuleb kasutada täiendavaid kontrollmeetmeid haiguse ohjamiseks ja nakatunud loomade
identifitseerimiseks. Et mistahes nakkushaiguse levikut karjas efektiivselt piirata,
tuleb tagada loomadele võimalikult stressivaba elukeskkond, mis tagab loomade
hea vastupanuvõime. Mükoplasmanakkuse tuvastamiseks tuleb võtta lehma üldpiimaproovid kliinilist mastiiti põdevatelt,
kõrge SRA-ga ja vastpoeginud lehmadelt
ning lehmadelt, kellel on viimase kahe kuu
jooksul ravitud kliinilist mastiiti. Mükoplasmadele positiivsed loomad tuleb karjast eemaldada või tervetest eraldada ja
lüpsta nakkuse ülekandumisriski vähendamiseks viimasena. Haigustekitaja lüpsiaegse leviku piiramiseks loomalt loomale

Mükoplasmamastiidi meelespea
• M. bovis on nakkav udarapatogeen, mis põhjustab piimalehmadel nii varjatud kui kliinilist udarapõletikku.
• M. bovis’e udaranakkus on seotud lehmade väiksema päevapiimatoodangu
ja halvema piimakvaliteediga.
• Haigust esineb sagedamini suurtes piimaveisekarjades.
• M. bovis’e ülekanne loomalt loomale toimub peamiselt lüpsi ajal.
• M. bovis’e põhjustatud udaranakkust diagnoositakse polümeraasi ahelreaktsiooni ehk PCR-uuringuga.
• M. bovis’e põhjustatud udaranakkust ei saa ravida antibiootikumidega.
• Mükoplasmamastiidi kontrollimine karjas:
◦◦ tagada hea hügieen farmis ja lüpsi ajal;
◦◦ tagada loomale täisväärtuslik söötmine ja stressivaba elukeskkond;
◦◦ eraldada udarapõletikku põdevad loomad tervetest;
◦◦ hoiduda eelnevalt pastöriseerimata täispiima jootmisest vasikatele;
◦◦ uurida jahutipiima M. bovis’e suhtes PCR-meetodiga kolm korda nädalase vahega selgitamaks nakkuse olemasolu karjas:
		 – negatiivne tulemus:
• uurida kõiki ostuloomi M. bovis’e suhtes ja tagada bioohutus
nakkuse karjatoomise vältimiseks;
– positiivne tulemus:
• võtta üldpiimaproov viimase kahe kuu jooksul kliinilist mastiiti
põdenud ravitud lehmadelt ja testida M. bovis’e suhtes;
• võtta üldpiimaproov kõikidelt kliinilist mastiiti põdevatelt, kõrge
SRA-ga lehmadelt ja poeginud lehmadelt ning uurida M. bovis’e
suhtes;
• M. bovis’e leiuga loomad eraldada mittenakatunud loomadest
või praakida.
◦◦ Testida jahutipiima M. bovis’e suhtes vähemalt korra kuus.
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tuleb järgida lüpsihügieeni nõudeid. Enne
lüpsmist tuleb udar puhastada, kasutades
igale lehmale individuaalset udaralappi
ning teha eellüps. Pärast lüpsmist tuleb
lehma nisad desinfitseerida. Olemasolevaid haiguspuhanguid saab sel meetodil
kontrolli all hoida ja maha suruda. Uute
puhangute tekkimise risk jääb bioohutusnõuete eiramisel ja juhul, kui karja ostetud
loomi ei uurita M. bovis’e suhtes. Seetõttu
tuleb mükoplasmade suhtes negatiivsetes
karjades bioohutusnõudeid hoolikalt järgida ja kõiki ostuloomi nakkuse karja sisenemise vältimiseks M. bovis’e suhtes uurida. Lisaks tuleb jahutipiima M. bovis’e
suhtes korra kuus uurida, et patogeeni sisenemine karja tuvastada võimalikult kiiresti.
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Lammaste nakkav sõramädanik
Katrin Tähepõld
Maaelu Edendamise Sihtasutus, lambakasvatuskonsulent
Nakkav sõramädanik (ingl k footrot) on
lammastel esinev nakkav sõratohlualuse
naha põletik, mille tekitajaks on anaeroobne bakter Dichelobacter nodosus.
Lääne-Euroopas on haigus väga levinud.
Näiteks Suurbritannias on nakatunud ca
50% lambakarjadest. Eesti lambakarjadest
on haigust diagnoositud neis, kus peetakse imporditud loomi. Täpsed andmed
haiguse levimusest Eesti lambakarjades
puuduvad.
Dichelobacter nodosus on gram-negatiivne anaeroobne bakter, mis elab matsereerunud sõravahekoes ning pinnases.
Pinnases on bakteri eluiga 14–40 päeva.
Mida niiskem pinnas ja madalam temperatuur, seda kauem on bakter võimeline
loomale nakkusvõimelises hulgas pinnases vastu pidama. Miinuskraadides eluvõime säilimise osas info puudub. Sõrakudedes võib bakter vastu pidada kogu lamba eluaja. Erineva patogeensusega tüvesid on üle 20. Suurim nakatumine toimub
niiskes keskkonnas.
Sõramädanikku on kahte tüüpi: virulentne ja kerge tüüp.
Virulentne tüüp on krooniline ja nekrotiseeriv. Pärast sõravahepiirkonna nakatumist häirub sõraseina vereringe, mis toob
kaasa sõraseina irdumise. Kaasneb põletik, võib leida ka valget eritist, mis siiski ei ole mäda, küll aga sellele väga sarnane. Esineb väga spetsiifiline lõhn, mis
enamasti on diagnoosi panemiseks piisav.
Nakatumine võib karjas olla kuni 100%,
kuid üldjuhul terve kari kliiniliselt ei haigestu. Harva esineb nakkust ka kodukitsedel, kaberitel ja veistel.
Kerge tüübi korral nakatub põhiliselt
vaid sõravahenahk ja sõrapiire. Haigus
meenutab oma välimuselt küll sõravahe dermatiiti, kuid lõhna järgi on võimalik neid kahte omavahel eristada. Kaasneb
ka longe, kuid enamasti mitte nii tugev kui
virulentse tüübi korral. Haigustekitaja on
mõlema haigustüübi korral küll sama, kuid
kerget või virulentset nakatumist tekitavad
bakteri erinevad tüved.
Sõramädaniku kliinilisteks tunnusteks
on lonkamine, sageli esinevad ka sõrapiirde turse ja punetus. Krooniliseks muutunud virulentse tüübi puhul on märgata
sõra deformeerunud kuju. Sõrg muutub
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krobeliseks ja ebaühtlaseks. Tihti nakatub
rohkem kui üks jalg korraga. Sellisel juhul
võivad loomad hakata sööma randmetele toetudes. Haiged loomad lamavad üldiselt rohkem kui teised. Nad lahjuvad, kuna
ei jõua piisavalt püsti olla, et süüa ning ei
võitle ka teistega parema toidu nimel. Jäärad võivad aktiivse nakkuse korral paaritusvõime kaotada. Samuti ei pruugi uted
olla võimelised jäära raskust kandma.
Langeb loomade juurdekasv, villatootlikkus ning piimakus. Ühe avaldatud uuringu kohaselt oli tugevalt nakatunud karjades sündinud tallede arv 100 ute kohta 17
võrra väiksem, kui mittenakatunud karjas
või karjas, kus haigust aktiivselt tõrjuti. Ka
tallede juurdekasv oli väiksem karjas, kus
sõramädanik oli probleemiks, ja sellega ei
tegeletud.
Sõramädaniku diagnoos pannakse enamasti kliiniliste tunnuste alusel. Kõige parem indikaator diagnoosi panemisel on
lõhn, mis on sõramädaniku puhul väga
spetsiifiline. Samuti kaasnevad haigusega
sellised tunnused nagu sõrapiirde põletik,
sõravahenaha põletik, sõra irdumine tohlust, sõra deformeerumine ja valge nõre
sõra irrete vahel. Ravimata haigus kestab
ilmast ja keskkonnast sõltuvalt pikalt – nädalaid kuni kuid.
Ravi ja tõrje on väga töömahukas ja kulukas, kuid enamasti toimib ja tasub vaeva ära. Eriti arvestades Eesti soodsat epidemioloogilist olukorda – tegemist ei ole
meile omase haigusega, mistõttu haigu-

Foto 1. Kaugele arenenud sõramädanik lambal
(http://www.raisingsheep.net/uploads/1/3/5/3/
13538303/4758076.jpg?352)
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olevat. Nendega, kel on veel neljanda nädala lõpuks märke põletikust, tuleb sõravanne jätkata. Leidub üksikuid loomi, kel
ei ole võimalik haigust välja ravida. Sellised loomad tuleks prakeerida. Väga tähtis
on kogu selle mitu nädalat kestva protseduuri ajal hoida loomade allapanu võimalikult kuivana.
Lääne-Euroopas käib haiguse karjast
tõrjumise juurde ka vaktsineerimine. Vaktsiini toime kestab 2–6 kuud (olenevalt
vaktsiini tüübist). Eestis vaktsiin hetkel kättesaadav ei ole. Vaktsiini kasutamiseks on
vajalik täpselt teada, millise bakteritüvega kari nakatunud on, kuna vaktsiin mõjub
vaid teatud tüvedele.

Sõramädaniku haigusjuhtum
Eestis
Foto 2. Sõramädanikus sõrg. Näha on niiske
sõravahepiirkond, turses sõrapiire. Vaatlusel oli
tunda sõramädanikule omast lõhna (foto: autori
erakogu)

se karja toomise tõenäosus Eestist ostetud loomadega on väike. Enamasti tuuakse haigus karja välismaalt imporditud loomadega. Haiguse importloomadega karja
toomise vältimiseks tuleks ostetud loomadele karantiini ajal sõravanne ja antibiootikumikuuri rakendada.
Sõramädaniku puhul on kõige olulisem
haiguse ohjamise meede sõravannid. Sobiv preparaat selleks on 10%-line tsinksulfaadi lahus. Iga loom peab selles seisma
vähemalt 15–20 minutit. Sel moel tuleks
töödelda kõiki karjaliikmeid: uttesid, tapaloomi, jäärasid ja tallesid. Kui karjas on
ka teist liiki sõralisi (nt peetakse ka kitsi),
siis peaks ka neile sõravanne ja antibiootikumikuuri tegema. Enne sõravanni tuleb
loomade sõrad kindlasti puhastada. Pärast
vanni tuleb loomad saata uude kohta puhtale kuivale allapanule või võimalusel karantiini ajal endisest kohast vana allapanu
välja vedada ja uus asemele panna. Protseduuri tuleks korrata seitsmepäevase vahega, tehes seda kokku neli korda. Süsteemseks raviks sobib hästi oksütetratsükliin üle päeva doosis 20 mg/kg, kokku viis
süsti. Sõravann ja süsteemne ravi on mõlemad vajalikud. Enamasti alustatakse
nendega korraga, samal ajal hinnatakse
kõigi loomade sõrgade tervislikku seisundit. Sõrgu hinnatakse igal nädalal uuesti,
et näha ravi toimet ja arenguid. Võimalusel tuleks aktiivse põletikuga loomad eraldada neist, kelle sõrad tunduvad terved

Olen ühe lambakarjaga sõramädaniku tõrjeprotsessi läbi teinud. Tegemist oli karjaga, kuhu oli loomi suvel Lääne-Euroopast juurde ostetud. Kahjuks ei osatud
tol hetkel sõraprobleemidele tähelepanu
pöörata, kuna haigus ei avaldunud ühelgi
loomal. Kuna sõramädanikuga on nakatunud suurem osa Lääne-Euroopa lambakarjadest, ei märgata loomi müües haiguse esinemist eraldi välja tuua. Kuna
Eestis lammaste sõramädanikku valdavalt
ei esine, siis on teadlikkus haigusest väike
ja selle esinemise kohta ei osata loomi
väljast ostes küsida. Nimetatud karjas tekkisid augustis-septembris loomadel esimesed lonked, mida ka ravida üritati, lootes, et tegemist on tavalise Eestis leviva
Fusobacterium’i nakkusega. Kuid ravi lõppedes longe taastus või läks hullemaks.
Sügisel lisandus karjas köhimine. Mingil
hetkel tundus omanikule, et ca 90% karjast köhib. Novembris tegin sellesse karja
esimese visiidi ning otsustasime omanikuga igaks juhuks sõravaheliselt kahjustunud alalt tampooniproovid võtta ja lasta
neid Saksamaal Hannoveri Veterinaarülikooli laboris D. nodosus’e suhtes uurida.
Uuringut tehakse PCR-meetodil. Kõik kolm
võetud proovi said D. nodosus’e osas positiivse tulemuse. Kliiniliste tunnuste alusel oleks ju võinudki diagnoosi ära panna
– haigusele iseloomulik lõhn oli olemas –
kuid igaks juhuks otsustasime siiski kontrollida, kuna ravi on pikk ja töömahukas,
samuti üsna kallis.
Loomade köhimise osas sain abi EMÜ
suurloomakliinikust, kuhu viidi kaks ägeda
köhaga looma, kellelt võeti BAL-proovid
laboratoorseks uuringuks. Proovides tuvastati Mannheimia haemolytica. Bakterile
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2017
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tehti ka antibiogramm ning leiti, et bakter
oli tundlik mitmetele antibiootikumidele,
sh ka tetratsükliinile, mis sobib ka sõramädaniku ravimiseks.
Ravi ja haiguse tõrjega alustasime jaanuari keskel. Lõpptiined ja poeginud uted
said süsteemse ravina oksütetratsükliini 20 mg/kg üle päeva, kokku viis süsti, varatiined uted linkomütsiini (5 mg/kg)
+ spektinomütsiini (10 mg/kg) üle päeva,
kokku kolm süsti. Süsteemse raviga samal
päeval alustasime ka sõravannidega ning
hindasime loomade sõrgade tervist. Esimesel ravipäeval lonkas ca 30% loomadest, kel täheldasime ka märke kliinilisest
põletikust. Tõrje teisel nädalal oli kliiniline põletik täheldatav ühel loomal. Teisel
tõrjenädalal said kõik loomad ka värgitud
ning üritasime võimalikult kõik sõratükid
kokku koguda, et need hävitada. Tõrje kolmandal nädalal ühtegi põletikus sõrga me
enam ei leidnud. Mõned loomad küll lonkasid veel, kuid see oli pigem sõra deformeerumisest tingitud. Köhimist me enam
ei täheldanud. Neljandal tõrjenädalal märke sõramädanikust ei olnud. Oli üks loom,
kellel oli tagumisel vasakul jalal sõrgatsipiirkonna turse ja valulikkus. Küll aga ei täheldanud ma sõramädanikule omast lõhna ega ka teisi sellele haigusele viitavaid
tunnuseid sõra piirkonnas. Järeldasin, et
ilmselt on tegemist mõne sõramädanikuga mitteseotud põletikulise protsessiga.
Kogu läbitud tõrjeprotsessi tulemusi saab
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lõplikult hinnata ilmselt alles siis, kui on juba soojem ja niiskem kevad käes.
Selline ravi ja sõravannitamine tuleks
tegelikult läbi viia iga imporditud loomaga. Lisaks peaks ostetud loom ca 30 päeva teistest eraldatud olema. See on märksa kergem ja odavam, kui viia loom ilma
korraliku karantiinita karja ja hakata hiljem
näiteks 300 lonkavat looma ravima. Seega
panen kolleegidele südamele, et haigusest
ja selle karja toomise viisidest tuleks rääkida oma lambaid omavatele ja importivatele klientidele, rõhutades karantiini olulisust kui efektiivset ennetusmeedet. Kõike
ka ei pea Lääne-Euroopast üle võtma!
Kasutatud kirjandus
Angell, J.W., Grove-White, D.H., Duncan, J.S.
Sheep and farm level factors associated with
contagious ovine digital dermatitis: A longitudinal repeated cross-sectional study of
sheep on six farms. Preventive Veterinary
Medicine, 2015, 122, pp.107-120.
Bennett, G.N., Hickford, J.G.H. Ovine footrot:
New approaches to an old disease. Veterinary Microbiology, 2011, 148, pp. 1-7.
Merck Veterinary Manual. http://www.merckvetmanual.com/musculoskeletal-system/lameness-in-sheep/contagious-footrot-in-sheep.
Kasutatud: 19.02.2017.
Muzafar, M., Green, L.E., Calvo-Bado, L.A., Tichauer, E., King, H., James, P., Wellington,
E.M. Survival of the ovine footrot pathogen
Dichelobacter nodosus in different soils.
Anaerobe, 2016, 38, pp. 81-87.
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Hobuste hammaste raspeldamise koolitus Eesti
Maaülikoolis
Triin Tohver
Triin Tohveri Hoburavi
Veebruari alguses toimus Eesti Maaülikooli suurloomakliinikus loomaarstidele
ja veterinaaria tudengitele mitmepäevane
praktiline hobuse hammaste raspeldamise
koolitus. Üritus sai teoks tänu mitmete
sponsorite lahkele abile, kellest tõenäoliselt kõige tavapäratum oli Briti Hobusearstide Ühendus (British Equine Veterinary
Association, BEVA). Ühenduse juures tegutseb 1966. aastast heategevuslik BEVA
fond
(https://www.beva.org.uk/Home/
About-Us/BEVA-Trust), mille toel tulid
meie erialainimesi koolitama kaks maailmatasemel spetsialisti – Carsten Vogt Saksamaalt ja Leena Karma Soomest. BEVA
fond toetab igal aastal mitmeid koolitusi
erinevates riikides, võttes enda kanda kõik
koolitajatega seotud kulud. Samal ajal kui
otsiti vabatahtlikke koolitajaid Eestis toimuvale kursusele, oli näiteks nende kodulehel üleval ka loomaarstide koolitus Namiibias. Tänu sellele, et koolitust olid lisaks BEVA-le nõus toetama ka maaülikool,
Magnum Veterinaaria ja hammaste raspeldamisseadmeid müüvad firmad Powerfloat ja pz-Technik, said tudengid koolitusel
osaleda peaaegu tasuta ning ka loomaarstide jaoks oli osalustasu tavalisest tunduvalt soodsam.
Saksamaal Ottersbergi kliinikus töötav
Carsten Vogt on hobuste hambameditsiini
vallas vaieldamatult maailmatasemel, tegeledes igapäevaselt ainult hobuste hambaravi ja hammaste raspeldamisega, tänu
millele võtab ta aastas vastu üle 1500 hobupatsiendi. Carsten Vogt kuulub mitmesse rahvusvahelisse veterinaaria- ja hobuste hambaravi ühingusse ning on Euroo-

pa Veterinaarse Hambaravi Kolledži diplomeeritud arst. Dr Vogt on ka paari aasta
eest ilmunud mahuka hobuste hambaravi
käsiraamatu (Lehrbuch der Zahnheilkunde
beim Pferd) toimetaja ja kaasautor.
Leena Karma lõpetas 1999. aastal Eesti Maaülikooli ja avas 2010. aastal Porvoos
Soome esimese hobuste hambameditsiinile spetsialiseerunud kliiniku. Oma igapäevatöös tegeleb dr Karma peamiselt
keeruliste hambaravijuhtudega, pakkudes
teenuseid nagu hambatäidiste panemine,
endodontia, diasteema ja paradontoosi
ravi ning hammaste ekstraktsioonid. Kursusel osalejate meeleheaks oli dr Karma
nendega valmis suhtlema nii inglise, soome kui ka eesti keeles.
Kursuse esimene teoreetiline päev oli
küll pikk, kuid hambameditsiinialaseid
teemasid, mida koolitajad oleksid tahtnud osalejatega jagada, oleks jätkunud
veel mitmeks päevaks. Siiski jõuti käsitleda väga palju olulist, alustades anatoomia
ja biomehaanika põhitõdedest ning lõpetades hammaste radioloogia ja erinevate patoloogiatega. Mahuka päeva lõpetas
Carsten Vogt, kes tutvustas oma igapäevatöö keerukaid ja põnevaid juhtumeid.
Võimalus kasutada nii röntgenit kui kompuutertomograafiat ning saata patsiente
edasi tipptasemel hambakirurgide juurde, aitab tal lahendada ja ravida ka kõige
keerulisemaid juhtumeid. Kuigi kõiki Saksamaal kättesaadavaid diagnostika- ja ravimeetodeid meil Eestis ei ole, rõhutas dr
Vogt, et väga paljud hobuste hambaprobleemid on lahendatavad korraliku hammaste raspeldamise ja valehambumuste

Foto 1. Teooria enne praktikat – Carsten Vogt DVM, Dipl. EVDC (foto: EMÜ suurloomakliinik)
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21

PRODUKTIIVLOOM
semates gruppides juhendajate
käe all täiustada oma hammaste raspeldamise tehnikaid. Esialgu harjutati hobusepea mulaažide peal ning päeva teises pooles töötati elavate patsientidega.
Kursuse tegi kindlasti huvitavamaks võimalus katsetada erinevaid elektrilisi hambaraspleid, et
siis endale sobivaim tööviis ja
instrument välja valida. Lisaks
raspeldamisele keskenduti ka
suuõõne põhjalikule läbivaatuseFoto 2. Läti kolleegid harjutavad elektrilise hambaraspli kasu- le hambapeegliga ning hambatamist mulaažil (foto: EMÜ suurloomakliinik)
leidude dokumentatsioonile. Usinamad jõudsid mulaažide peal
proovida ka purihammaste ekstraktsiooni. Päeva lõpus harjutati
veel erinevate pea ja hammaste
röntgenülesvõtete tegemist. Kursuse kolmas päev oli oma ülesehituselt sarnane, kuid praktiseerivate loomaarstide asemel läbisid samu harjutusi maaülikooli veterinaariatudengid. Osalesid
põhiliselt viimaste kursuste tudengid, kuid kohal olid ka mõned
nooremad hobumeditsiinifännid,
Foto 3. Suuõõne läbivaatuse ja hammaste raspeldamise de- kes loodavad tulevikus hobuste
monstratsioon – Leena Karma DVM (foto: EMÜ suurloomak- raviga tegelema hakata.
liinik)
Pärast kahte väga intensiivset päeva oli tagasiside osalejate
poolt väga ühene – kõik oli väga
huvitav ja vajalik, aga oleks tahtnud veelgi rohkem teada saada
ja juhendajate käe all harjutada.
Oli arste, kes ütlesid, et said juba kursusele järgnevatel päevadel uusi teadmisi oma patsientide peal rakendada, ja tudengeid,
kes olid peale kursust õhinal valmis endale hammaste raspeldamiseks vajalikke instrumente
soetama. Nii loomaarstid kui ka
Foto 4. Dr Carsten Vogt õpetab tudengitele, kuidas saada tudengid olid ühel meelel, et selhammastest head röntgenpilti (foto: EMÜ suurloomakliinik)
liseid koolitusi peaks korraldama
palju sagedamini. Seda ikka selkorrigeerimisega. Sellega tegelevad õn- leks, et suudaksime ka siin väikeses Eesneks igapäevaselt ka paljud meie hobuse- tis pakkuda tipptasemel veterinaarmeditsiiarstid. Samuti on hammaste ekstraktsioo- niteenuseid oma klientidele ja parimat ravi
nid suuõõne kaudu ning diasteemade ja siinsetele hobustele ja teistele loomadele.
paradontoosi ravi Eestis kättesaadav. Ük- Õnneks on BEVA fond juba väljendanud
sikud juhtumid, mis vajavad kompuuter- oma valmisolekut toetada ka järgmisi võitomograafiat või keerulisemat kirurgilist malikke Eestis aset leidvaid hobumeditsiisekkumist, on võimalik suunata ka Soome nikoolitusi. Tuleb ainult kätte võtta ja korraldada!
kliinikutesse.
Suur aitäh veel kord kõigile koolituse
Koolituse teisel päeval tutvusid veteritoetajatele
ja nendele paljudele toredatenaarid erinevate hobuste hambaravis kasutatavate instrumentidega ning said väik- le inimestele, kes aitasid koolitust läbi viia!
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Kala ja kalatoodetega seonduvad
mikrobioloogilised ohud
Mati Roasto1, Kadrin Meremäe1, Toomas Kramarenko2
1

EMÜ VLI toiduhügieeni osakond, 2 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda ülevaade kala ja kalatoodetega seotud olulisematest toidupatogeenidest ning seonduvatest haiguspuhangutest. Ajakirja järgmises numbris avaldame artikli kala ja kalatoodete keemilistest ohtudest.

Sissejuhatus
Kala ja kalatooted omavad inimese tervislikul toitumisel suurt rolli ning nende tarbimine on Euroopa Liidu (EL) riikides suurenemas: nt aastal 2011 tarbiti Euroopas
inimese kohta 24,5 kg kala ja kalatooteid.
Sellest tingituna on kala ja kalatoodete
kvaliteedi ja ohutuse küsimused ühtemoodi olulised nii kala püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel, turustamisel kui tarbimisel. Eestis on arvukalt ettevõtteid, kes
tegelevad kala ja kalatoodete käitlemisega
ning peavad tagama toodete ohutuse,
mistõttu on oluline osata hinnata selle tegevusega seonduvaid mikrobioloogilisi,
keemilisi ja füüsikalisi ohte. Eraldi ohukategooriana arvestatakse tänapäeval allergeenidest tulenevaid toiduohte. Kala ja kalatoodetega seonduvad toidupõhised haiguspuhangud on enamasti põhjustatud
bakteritest, biotoksiinidest, histamiinist,
parasiitidest ja viirustest (Nillson jt, 2000).
Viimastest domineerivad noroviirus ja Ahepatiidi viirus. 2015. aastal EL-s esinenud
kõikidest toidupõhistest haiguspuhangutest oli 7% põhjustatud saastunud kala ja
kalatoodete tarbimisest (EFSA, 2016).

Histamiin
Osaliselt mikrobioloogiaga seondub histamiinimürgistus, mis on üheks kõige sagedamini esinevaks kala ja kalatoodete tarbimisega seonduvaks toidupõhiseks haiguseks inimestel. Histamiini teke on tingitud
kala lihaste omadusest toetada erinevate
biogeensete amiinide bakteriaalset teket,
mis saab alguse aminohapete nagu histidiini, glutamiini, lüsiini või türosiini otsesest dekarboksüleerumisest, mille tulemusel moodustuvad histamiin, putressiin,
kadaveriin ja türamiin. Probleemiks on
eelkõige histidiinirikkad kalad, sest bakterite elutegevusest tingituna on võimalik lihaskoes esineva histidiini muundumine
histamiiniks. Mõningad bakteriliigid on

võimelised ise produtseerima histamiini
nt ebapiisavast külmsäilitusest põhjustatuna. Enamik biogeenseid amiine on termoresistentsed, mis teeb nende hävitamise kuumtöötlemisega praktiliselt võimatuks. Nende esinemine konservtoodetes
on tooraine saastumise indikaatoriks.
EL-i toiduohutuskriteeriumid kehtestavad histamiini maksimaalsed lubatavad
kogused suure histidiinikogusega kalaliikidest valmistatud ning soolvees ensüümlaagerdumistöötluse läbinud kalatoodetele, mis on valmistatud suure histidiinikogusega kalaliikidest. Viimased kuuluvad
sugukondadesse Scombridae, Clupeidae,
Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae
ja Scombresosidae.
Histamiini mürgistuse sümptomiteks
on kiiresti tekkiv näo hüpereemia, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja nõgestõbi. Sümptomeid tõlgendatakse sageli allergilise reaktsioonina kalale, mida histamiinimürgistus tegelikult ei ole. Kuna
histamiin ja teised biogeensed amiinid
klassifitseeritakse toidu keemiliste ohtude kategooriasse, siis edaspidi käsitleme
eelkõige kala ja kalatoodetega seonduvaid bakteriaalseid ohte. Näiteid histamiini põhjustatud mürgistustest käsitleb Loomaarstliku Ringvaate eelmises numbris
(4, 2016) ilmunud artikkel „Lühiülevaade
toiduohutusega seonduvatest kiirhoiatussüsteemidest“.

Bakteriaalsed patogeenid
Kala ja kalatoodetega seonduvad järgmised bakteriaalsed toidupatogeenid:
Salmonella spp., Shiga-toksiine tootev
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum (eriti tüüp
E), Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Aeromonas
hydrophila, Bacillus cereus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus.
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Listeria monocytogenes
Vaieldamatult kõige levinumaks probleemiks kala ja kalatoodete tööstuslikul tootmisel, kuid ka väiksemate kalakoguste käitlemisel on Listeria monocytogenes. See
on tingitud sellest, et listeeriad on väliskeskkonnas laialdaselt levinud ning võivad
toidutoorme ning töötajate kaudu kergesti
sattuda toidutootmiskeskkonda, kus on
võimelised moodustama biokirmeid ning
kujuneda ettevõtte, k.a seal valmistavate
kalatoodete püsisaasteallikaks. L. monocytogenes on võimeline paljunema madalatel
temperatuuridel vaakumisse ning modifitseeritud atmosfääri pakendatud toodetes,
mistõttu kujutavad inimese tervisele ohtu
pika säilimisajaga ning vähese kuumtöötlusega valmistoidud ehk RTE (ready-to-eat)
toidud. EL-i seadusandlusega on valmistoodetele kehtestatud L. monocytogenes’e
toiduohutuskriteeriumid, millega tootjad
peavad arvestama, kui soovivad oma tooteid turustada. Sõltumata listerioosi madalast esinemissagedusest on haigusesse
suremus väga kõrge, 20–40%. L. monocytogenes on looduskeskkonnas üldlevinud ning teda on isoleeritud mullast, loomade ekskrementidest, mageja mereveest ning veekogude setetest.
Mõned aastad tagasi läbiviidud rakendusuuringus uuriti L. monocytogenes’e
esinemist ning arvukust Eesti kalatoodetes, eelkõige riskitoodetes, milleks
on pika säilimisajaga vaakumpakendatud (VP) ning modifitseeritud gaasikeskkonda pakendatud (MAP) valmistooted
(Roasto jt, 2015). Analüüsid teostati pakendile märgitud säilimisaja lõpu („kõlblik kuni“) kuupäeval, sest siis on saastunud toodete L. monocytogenes’e arvukus kõrgeim, seega ka tarbijatele avalduv
potentsiaalne terviserisk suurim. Kuupõhiselt kogutud 185 RTE kalatoodet jagati viide kategooriasse: külmsuitsu, graavikala, kuumsuitsu, preservid ja soolatud kalatooted. Analüüsitulemustest selgus, et RTE kalatoodetest esines enim
L. monocytogenes’ega saastumist soolatud kalatoodetes, kus analüüsitud 69
proovist osutus positiivseks 22 (31,9%),
järgnesid preservide ja külmsuitsu tootegrupid mõlemad nelja positiivse prooviga, vastavalt 9,5% ning 6,1%. Kõige suuremal hulgal L. monocytogenes’t loendati
soolatud kalatoodetes, kus üks proov ületas ka EL-i seadusandlusega kehtestatud
piirmäära (100 pmü/g). Teistes tootegruppides, kus esines L. monocytogenes’ega
saastumist vähem, jäid bakterite arvud
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alla kehtestatud piirmäära. RTE kalatoodetes oli L. monocytogenes’e levimus 16,8%
(CI 95% 12,1%–22,8%), mida võib lugeda
kõrgeks levimuseks, kuid arvukused olid
seejuures madalad. Võttes arvesse tõika,
et toidu analüüsid teostati „kõlblik kuni“
kuupäeval ning teadmist, et suurenenud
risk rahvatervisele esineb juhtudel, kus
tooted sisaldavad L. monocytogenes’t üle
100 pmü/g/ml kohta, võib järeldada, et risk
haigestuda listerioosi Eesti päritolu RTE
kalatooteid tarbides on väga madal. Uurimuses tõdeti, et kontaminatsiooni levimuse vähendamiseks tuleb tootjatel rakendada senisest efektiivsemaid puhastamise ja desinfitseerimise meetmeid, rakendada süsteemseid L. monocytogenes’e
proovivõtuprogramme, millesse peavad
olema kaasatud nii toorainete, tootmispindade kui valmistoodete kontroll ning
tagada kehtestatud protsesside ning süsteemide kasutuskohasus (valideerimine) ja nõuetekohasus (verifitseerimine).
L. monocytogenes’e probleemide ennetamiseks kalatöötlemisel on vaja heade
hügieeni- ja tootmistavade tõrgeteta toimimine ning probleemide ilmnemisel toiduohutuse tagamise süsteemi (nt HACCP)
korrektiivmeetmete viivitamatu rakendamine. Enesekontrollisüsteemide tõhusus
aitab tagada ka teiste mikrobioloogiliste toiduohtude ennetamise või olulise vähendamise RTE kalatoodetes.
Euroopa Liidus tervikuna on L. monocytogenes’e arvulisele kriteeriumile mittevastavate kalatoodete partiide ja üksikproovide osakaal tööstuse tasandil vastavalt 2,9% ja 3,5% (EFSA, 2016).
Jaemüügi tasandil kogutud kalatoodete partiides ja üksikproovides ületas
L. monocytogenes’e piirmäära vastavalt
0,3% ja 1,4% analüüsitud proovidest.
Need näitajad on madalamad kui varasematel aastatel EFSA poolt raporteeritud
tulemused või Eestis rakendusuuringu
raames määratud levimusnäitajad. Võrreldes teiste toidukategooriatega esineb EL-s
kala ja kalatoodete kategoorias töötlemise
tasandil kõige enam L. monocytogenes’e
suhtes nõuetele mittevastavusi, kusjuures enim saastumist esines suitsukala kategoorias.
Inimestele patogeensete bakterite esinemine kalas ja kalatoodetes sõltub mitmetest faktoritest nagu vesiviljelustavad,
keskkonna- ja töötlemistingimused ning
turustamine.
Hiljuti avaldatud kala ja kalatoodete
bakteriaalset ohutust käsitlevas ülevaate-
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artiklis (Novoslavskij jt, 2016) hindasid autorid kõige olulisemateks vesikeskkonna
ning kaladega seonduvateks toidupatogeenideks järgmised bakterid: Vibrio spp.,
Listeria monocytogenes, Yersinia spp.,
patogeensed Salmonella serovarid ning
Clostridium botulinum.
Kala ja kalatoodetega seonduvad toidupatogeenid võib jagada kahte rühma:
1) patogeenid, mis pärinevad looduslikest veekogudest ning 2) need, mida saab
seostada veekogude saastumisega. Saastumine võib põhjustatud olla reoveest,
mets- ja koduloomadelt pärinevast saastest ning söödast. Listeria monocytogenes ja Yersinia spp. kuuluvad vesikeskkonna loodusliku mikrofloora koostisse, kuna
suudavad veekogudes eluvõime säilitada
ka väljaspool peremeesorganismi.
Kalade nahka ja lõpuseid koloniseerivad bakterid satuvad sinna saastunud
veest ning seedetrakti bakterid saastunud söödast ja veest. Samuti on võimalik
kala lihaste saastumine juhtudel, kui immuunsüsteemi vastupanuvõime on langenud. Bakterite üldarvuks lõhe (Salmo salar) nahal on määratud 102–103 pmü/cm2
(Novoslavskij jt, 2016), kuid mõnes teises
uuringus 101–107 pmü/cm2 kohta ning domineerivad on olnud aeroobsed bakterid. Ollakse arvamusel, et kala nahal leiduvad bakterid pärinevad neist ümbritsevast
veest ning sagedamini on isoleeritud bakterite perekondi ja liike nagu Aeromonas
spp., Flexibacter spp., Proteus spp., Providencia spp., Psychrobacter spp., Moraxella spp., Pseudomonas fluorescens, Acinetobacter johnsonii, Alcaligenes piechaudii, Enterobacter aerogenes, Escherichia
coli, Micrococcus luteus ja Vibrio fluvialis.
Terve kala lihased ja siseorganid on reeglina steriilsed.
Kõige suuremad bakterite arvukused
on määratud lõpustel ning seedetraktis, kus neid võib leiduda kuni 108 pmü/g.
Mikroobide arvukust mõjutavad nii aastaaeg ja sellest tulenevalt eriti veetemperatuur kui ka kalade toitumislaad. Mittepatogeensete bakterite kõrval esinevad veekogudes sageli ka patogeenid. Kaladega ei
seondu mitte kõik bakteriaalsed toidupatogeenid, vaid eelkõige Listeria monocytogenes, Vibrio spp., Salmonella, Yersinia
spp. ja C. botulinum. Eelmainitud bakterid on olulised ka seetõttu, et nad on veekeskkonnas laialdaselt levinud ning põhjustavad inimestel raskekujulisi infektsioone, mis võivad ka surmaga lõppeda.
Kuna L. monocytogenes on levinud nii

kalas kui kalatoodetes, siis mitmed uuringud on kinnitanud seoseid saastunud kalatoodete tarbimise ja listerioosipuhangute
vahel (Hatakka jt, 2000; Miettinen jt, 1999;
Ericsson jt, 1997). Hatakka jt (2000) uuringus on kajastatud aastatel 1996–1998 Soomes esinenud ja L. monocytogenes’ega
seostatud haiguspuhanguid, kui listerioosi haigestus ühtekokku 23 inimest. Põhjusena tuvastati L. monocytogenes’ega
saastunud vaakumpakendatud kalatoodete tarbimine. Selles uuringus selgus lisaks
eeltoodule, et ühtekokku 8% uuritud vaakumpakendatud kuumsuitsu ja 25% külmsuitsu kalatoodetest olid kontamineerunud nimetatud bakteriga. Arvukus nendes
kalatoodetes oli suhteliselt madal (<100
pmü/g), kuid mõningatel juhtudel määrati ka märkimisväärselt kõrgeid sisaldusi (1000–20000 pmü/g). Rootsis haigestus
aastatel 1994–1995 külmsuitsutatud forelli söömise tagajärjel listerioosi ühtekokku
üheksa inimest, kellest kaks surid, (Ericsson jt, 1997). L. monocytogenes’e (serotüüp 4b) arvukus saastunud toodetes oli
vahemikus 102–106 L. monocytogenes’e
bakterit grammis tootes. Rahvatervise seisukohalt peetakse külmsuitsu kalatooteid kõrge riskiga toodeteks võrreldes
kuumsuitsu kalatoodetega. See on seletatav külmsuitsu kalatoodete soolasisalduse, pH ja veeaktiivsusega, mis võimaldavad L. monocytogenes’e kasvu säilimisaja jooksul. Ühe näitena veel Soome juhtum, kus 1997. aastal haigestus vaakumpakendatud külmsuitsuvikerforelli söömise tagajärjel listerioosi viis inimest. Selles
juhtumis isoleeriti haiguse esile kutsunud
L. monocytogenes’e tüvi nii kalatootest
kui seotud kalatööstuse tootmispindadelt
(Miettinen jt, 1999). Dauphini jt (2001) uuring näitas, et kontaminatsiooniallikaks ei
olnud tooraine, vaid külmsuitsulõhelt isoleeritud L. monocytogenes’e tüvi pärines
tootmiskeskkonnast. Suure tõenäosusega
leidis kalatoodete saastumine aset toote
viilutamise ajal.
Vibrio spp.
Vibrio spp. on laialdaselt levinud nii kaladel
kui nende elukeskkonnas. Mitmed Vibrio
liigid põhjustavad kalade haigusi: V. ordalii, V. anguillarium, V. salmonicida jt.
Inimeste vibrioosi põhjustavad V. cholerae, V. vulnificus ja V. parahemolyticus
ning seda ka saastunud kala ja koorikloomade söömise tagajärjel. Enamasti on inimeste haigestumise põhjuseks olnud korralikult kuumtöötlemata kala ja kalatoodete
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tarbimine. Vibrioonid on ohtlikud seetõttu,
et võivad immuunpuudulikkusega inimestel kergesti surmaga lõppevaid haigusi,
nagu raskekujulised mao-sooletrakti põletikud ja septitseemia, põhjustada. Vibrio
baktereid leidub sagedamini kaladel, kes
elutsevad soojades ning madala soolasusega vetes. Vibrioid on samas isoleeritud
nii mere- kui magevee kaladelt. Kala ja kalatooted võivad saastuda käitlemisel, pikaaegsel transpordil, seedeelundkonna eemaldamise ning ristsaastumise käigus.
Vibrio bakterid on võimelised üle 5 ºC
temperatuuridel kalas ja kalatoodetes paljunema määradeni, mis võivad põhjustada inimese haigestumise. Reeglina säilitatakse aga värskeid mereande nullilähedasel temperatuuril ning vajaliku säilitusrežiimi tagamisel vibrioonid ka ei paljune.

jooksul. Seega on salmonellade esinemine kalas ja kalatoodetes mõjutatud paljudest faktoritest ning saastunud võib olla
nii elus- kui müügikala.
Haiguspuhangute näitena esines 2001.
aastal samaaegselt nii Norras kui Rootsis
Salmonella Livingstone’i poolt põhjustatud haiguspuhang, mida seostati kalatoodete tarbimisega (Hasseltvedt jt, 2001).
Norras haigestus 27 ning Rootsis 11 inimest. Uuringud näitasid selget seost saastunud kalatoodete tarbimise ja haiguspuhangu vahel, kusjuures leiti, et sama DNA
profiiliga Salmonella oli varasemalt isoleeritud reoveesettest. Järeldati, et kalatoodete valmistamiseks kasutatud toorkala oli
tõenäoliselt saastunud oma elukeskkonnas. Toote edasine müük kauplustes peatati ning kogu partii kutsuti müügilt tagasi.

Salmonella spp.
Salmonellad ei esine tavaliselt veekeskkonnas ning kala ja kalatoodete saastatus
nendega on käsitletav pigem tootmishügieeni probleemina. Salmonellasid on isoleeritud väga erinevatest mereandidest,
sh erinevate kalaliikide ja kaheksajalgade
lihast. Levimus on kõrgem filtertoiduliste
organismide puhul, kuna nad filtreerivad
elu jooksul oma organismist läbi väga
suuri veekoguseid ning akumuleerivad
saastunud vees paiknevaid patogeene
oma kudedesse. Sageli inimtegevusest
saastunud rannaäärsed alad on põhjuseks
miks salmonellasid võib kaladelt ja teistelt
mereandidelt isoleerida. Salmonella serovare on enam kui 2500, kuid kala ja kalatoodete ning veekeskkonnaga seostatakse
vaid teatud serotüüpe, eelkõige S. enterica serovare Bareilly, Braenderup, Derby,
Irumu, Georgia, Lindenburg, Nchanga,
Newport, Ohio, Othmarschen, Rissen, Riggil, Takoradi, Typhi, Typhimurium, Washington, Weltevreden, Worthington.
Kalade söötmine nt kanarupskidega, võrreldes kommertsiaalse söödaga,
on tõstnud oluliselt salmonellade levimust kalas ja kalatoodetes. Mõnikord on
ka kommertsiaalne kalasööt olnud salmonelladega saastunud. Salmonellad võivad
kalatoodetesse sattuda ka saastunud toidukäitlejate ja tootmispindade vahendusel. Salmonellad võivad vees eluvõime
säilitada kuni 54 päeva ning setetes koguni 119 päeva. Salmonellad on võimelised
moodustama biokirmeid, k.a magevee reservuaarides. Toitainete ammendumisel
ning kuivades tingimustes võib Salmonella biokirmes eluvõime säilitada mitme kuu

Yersinia spp.
Perekond Yersinia bakterid kuuluvad Enterobacteriaciae sugukonda ning see hõlmab 16 liiki, millest vaid kolm on tuntud
inimpatogeenidena: Y. pestis, Y. enterocolitica ja Y. pseudutuberculosis. Perekond
Yersinia liikidest on Y. ruckeri tuntud kalade patogeenina. Kala ja kalatoodetega
seonduvalt on oluline, et jersiiniad on
võimelised kasvama nii aeroobsetes kui
anaeroobsetes tingimustes ning paljunema külmkapi temperatuuridel. Seega,
vaakum- ja MAP-pakendamine ning madalatel temperatuuridel kalatoodete säilitamine ei peata jersiiniate paljunemist ning
pika säilimisajaga toodetes võib saastumise esinemisel jersiiniate arv ulatuda tasemeteni, mis põhjustavad inimeste haigestumise jersinioosi.
Yersinia enterocolitica on võimeline
moodustama biokirmeid, mis tõstab tema
vastupanuvõimet puhastus- ja desinfitseerimisprotseduuride suhtes ning viimase ebaefektiivsuse korral võib biokirmes
paiknev jersiinia püsida ettevõtte tootmiskeskkonnas ning põhjustada kala ja kalatoodete perioodilist saastumist.
Kodu- ja metsloomade ekskrementide
jõudmine jõe, järve ja kaevuvette tähendab reeglina ka jersiiniate olemasolu vees,
kuid enamasti on veekeskkonnast isoleeritud Y. enterocolitica osutunud mittepatogeenseks biotüüp 1A esindajaks. Y. pseudotuberculosis on samuti võimeline säilitama eluvõime vesikeskkonnas ning Jaapanis kogutud 500-st jõeveeproovist osutus saastunuks koguni 21%. Seega on jersiiniad veekeskkonnas sageli esindatud
ning võivad põhjustada kala ja kalatoodete
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saastumist, mistõttu on jersiiniate puhul tegemist mitte üksnes veekeskkonna saaste indikaatori, vaid ka rahvatervise
probleemiga.
Clostridium botulinum
Mitmed uuringud on näidanud seost saastunud kalatoodete tarbimise ja botulismijuhtumite vahel (Euroopa Toiduohutusamet ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskus, 2016; King jt, 2009;
Lindström jt, 2006; Eriksen jt, 2004). Clostridium botulinum’ga saastunud toit põhjustas hiljuti haiguspuhangu, kus haigestus kolm inimest Saksamaal ning kaks
Hispaanias. Tegemist oli Clostridium botulinum tüüp E neurotoksiiniga (BoNT E)
ning saastunuks toiduks osutus nn „vobla“
ehk soolatud ning kuivatatud särg (Rutilus
rutilus). Kuna kahtlusalused tooted olid
jõudnud läbi mitme vahendaja paljudesse
Euroopa riikidesse, siis alustati koheselt
pärast diagnoosimist toodete tagasikutsumisega ning tarbijate hoiatamisega. Samalaadsed tooted ning ka kodus valmistatud kalakonservid on varasemaltki botulismijuhtumeid põhjustanud ning seetõttu
on oluline meelde tuletada, et botulism on
väga tõsine ning potentsiaalselt surmaga
lõppev paralüütiline haigus, mida põhjustab anaeroobsete klostriidide, eelkõige
Clostridium botulinum’i poolt toodetud
neurotoksiinid. Klostriidiaid leidub tavaliselt mullas, tolmus, veekogudes ning loomade seedetraktis. Clostridium botulinum
on laialdaselt levinud ning esineb looduslikult nii mullas kui veekogudes. Botulism
esineb kolme vormina: toidu-, imiku- ja
haavabotulismina ning juhtum-surmlõppe
määr adekvaatselt ravitud patsientidel on
5–10%.
C. botulinum põhjustab botulismi tänu võimele toota neurotoksiine, mida eristatakse kaheksa tüüpi: A, B, C, D, E, F, G
ja H. Tüübid A, B, E, F ja H põhjustavad
botulismi inimesel ning tüübid C ja D erinevatel loomaliikidel. Tüüp G puhul puuduvad botulismitõendid nii inimesel kui
loomadel. Spooride moodustamise võime soodustab oluliselt haigustekitaja elumust keskkonnas. C. botulinum’t on leitud
erinevate veekogude setetest ning samade veekogude kaladelt sageli, kuid erinevate tüüpide levimus varieerub oluliselt.
Skandinaaviamaades on sageli nii magekui merevee setetest isoleeritud C. botulinum tüüp E. Mereveesetete uurimised on
näidanud, et C. botulinum tüüp E levimus
Balti mere setetes on koguni 100%. Balti

mere kaladel on C. botulinum tüüp E levimus olnud 23% ning kõige sagedamini oli
saastunud räim (Clupea harengus membras). Merepõhjatoidulistel kaladel on reeglina klostriidiate levimus suurem kui pelaagilistel (planktonitoidulistel) kaladel.
Soomlased on farmide tasandil uurinud
ka C. botulinum’i esinemist forellides ning
leidnud, et 68% setteproovidest ning 15%
kalade soolestiku proovidest osutusid positiivseks bakteri tüüp E suhtes, kusjuures
ei leitud tüüpe A, B ja F. Leiti, et levimus
oli madalam isepuhastuvates mageveetiikides võrreldes levimusega traditsioonilistes kalafarmides.
Kalades C. botulinum tüüp E leidumine
tähendab kõrget riski ka kalatoodete saastumiseks ning maailmas tervikuna on registreeritud mitmeid kala ja kalatoodetega
seonduvaid botulismi-puhanguid.
Sageli on haiguspuhanguid põhjustanud siseelunditest puhastamata kalatoodete tarbimine, kuid Soomes haigestus
kaks inimest vaakumisse pakendatud siia
tarbimise tagajärjel. 2009. aastal haigestus Prantsusmaal aga kolm inimest E-tüüpi botulismi. Uuringud näitasid, et haiguspuhang oli seotud Kanada päritolu, kuid
Soomest ostetud ja mitmeid nädalaid hiljem Prantsusmaal tarbitud vaakumpakendatud kuumsuitsu valgesiia (Coregonus
lavaretus) tarbimisega. Suitsutamise, k.a
kuumsuitsu, temperatuurid ei ole piisavad, et hävitada klostriidiate eoseid, ning
vaakumisse pakendamine ning säilitamine
üle 3 °C juures soodustavad C. botulinum
tüüp E poolt toksiinide produtseerimist.
Eeltoodud juhtumi puhul leitigi, et haigestumise peamine põhjus võis olla selles,
et vaakumpakendatud kuumsuitsu kala ei
säilitatud madalatel temperatuuridel (soovitatavalt alla 3 °C) nii 14-tunnise reisi ajal
Soomest Prantsusmaale kui ka koduses
külmikus. Tõenäoliselt oli toode vähesel
määral saastunud C. botulinum’iga (kuna
teisi sama tootepartiiga haiguspuhanguid
ei registreeritud) ning toote transport ja
säilitamine ettenähtust kõrgematel temperatuuridel võimaldas bakteril anaeroobsetes tingimustes paljuneda ja toksiine toota. Kuna toiduproovi haiguspuhangu tekkides enam alles ei olnud, siis ametlikku
kinnitust sellele ei saadud. Küll aga on teada, et C. botulinum’i sama tüüp E on botulismi põhjustanud ka mitmetes teistes
riikides, sh Saksamaal, USA-s ja Iisraelis.
2006. aastal esines Soomes üks botulismi juhtum (Lindström jt, 2006), mis
tekkis pärast seda, kui 65-aastane naine
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oli söönud vaakumpakendatud suitsutatud valgesiiga (Coregonus lavaretus). Kala oli imporditud Kanadast, kuid suitsutatud ja pakendatud Soomes. Toiduproove
mikrobioloogilisteks uuringuteks enam alles ei olnud. Küll aga võeti uhteproove alles jäänud tootepakenditelt, mis siiski osutusid C. botulinum’i suhtes negatiivseks.
Ka teised tooteproovid, mis võeti kõnealuse kalatoote samast partiist, osutusid
C. botulinum’i suhtes negatiivseks. Ka järelevalveametnikud ei tuvastanud kalatööstuses ohtusid, mis võisid suurendada
riski C. botulinum’i toksiinide tootmiseks.
Sellest hoolimata toote edasine müük
peatati ning kogu tootepartii kutsuti tagasi.
Antud uuringute tulemusena leiti, et botulismi esinemise tõenäolisemaks põhjuseks
oli lõpptoote kodus valedel temperatuuridel säilitamine. Seega on C. botulinum’i
poolt toksiinide produtseerimise peamiseks põhjuseks temperatuurirežiimide rikkumised (liiga kõrged temperatuurid) kas
jaemüügil või kodus. Kõige tähtsam faktor kontrollimaks C. botulinum’i kasvu ja
toksiinide tootmist on kalatoodete tootmisprotsessis efektiivne kuumtöötlemine,
lõpptoote piiratud säilivusaeg ja toote säilitamine kogu realiseerimisaja jooksul alla
3 °C.
Kui enamasti seonduvad botulismijuhtumid siiski kodus valmistatud toodetega,
siis töötlemisprobleemidest, k.a pakendivigadest ning ebaõigetest säilitamistemperatuuridest tingituna on registreeritud
botulismi haigusjuhtumeid ka tööstustoodanguga seonduvalt. Näide kodus valmistatud tootega seonduvast ohust pärineb aastast 2003, kui Norras registreeriti neli botulismijuhtumit kodus tehtud
kalaroa „rakfish“ tarbimise järgselt (Eriksen jt, 2004). Tegemist oli kalaroaga, mille valmistamisel oli kasutatud forelli, mida hapendatakse ja soolatakse ning seejärel säilitatakse pikka aega 5–8 °C juures
kuni tarbimiseni. Kuna kala oli saastunud
C. botulinum’iga ja tõenäoliselt toimus ka
temperatuurirežiimide rikkumisi kala säilitamisel, siis tekkis taaskord soodne keskkond toksiinide tootmiseks. Samal aastal registreeriti Saksamaal kolm botulismi
juhtumit pärast Elbe jõest püütud ja kodusel viisil kuivatatud kala söömist (Eriksen jt, 2004). Ühe pere kolm liiget haigestusid. Roogitud kala soolati soolvees, kuivatati ja seejärel söödi lõunasöögiks ilma täiendava edasise kuumtöötlemiseta.
Uuringuteks võetud toiduproov osutus
C. botulinum’i suhtes positiivseks ning
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tuvastati ka toksiin, mis põhjustas pereliikmete haigestumise.
Kokkuvõtteks võib öelda, et kalad on
sageli saastunud toidupatogeenidega,
kuid nende seas olulisemateks on Listeria
monocytogenes, Vibrio spp., Clostridium
botulinum ja Yersinia spp. Kalade looduslike elupaikade saastumine mõjutab kalade tervist, kuid on ka rahvatervise probleem, sest veekogude saastumine tähendab suure tõenäosusega ka toidupatogeenide ülekannet kaladele ning kalatoodetele. Bakterite esinemisele ning levimusele
kalas avaldavad mõju inimtegevus, saastunud veekogud ning ebahügieenilised
töövõtted kalapüügil, kalade käitlemisel
ja transpordil. Mainitud mikroorganismide ohtlikkus tuleneb ka nende ellujäämise
võimest keskkonnas ning sellest, et sageli
ei kasutata kalatoodete töötlemisel nende
kuumutamist ehk lõpptoote näol on tegemist toorete ja/või kergelt soolatud valmistoitudega. Viimased võivad pakendatuna
vaakumisse või modifitseeritud atmosfääri omada pikka säilimisaega (mitmeid nädalaid, isegi kuid), mis annab saastumise
korral võimaluse külmaresistentsete toidupatogeenide arvukuse tõusuks, seega
ka haigestumise riski suurenemiseks, eriti juhtudel kus tooteid tarbitakse säilimisaja lõpus. Patogeenidega saastunud kalad
ja kalatooted liiguvad toidutootmiseahelat pidi edasi ning võivad omakorda (rist)
saastata toiduga kokku puutuvaid pindasid ning tooteid. Viimase vältimiseks on
eriti oluline kinni pidada headest hügieeni- ja tootmistavadest ehk eeltingimusprogrammidest ning rakendada nõueteja kasutuskohast toiduohutusprogrammi.
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Eesti Veterinaarmeditsiini Üliõpilaste Selts
(EVÜS)
Pillerin Paukson
6. kursuse veterinaarmeditsiini tudeng, EVÜS esimees
Eesti Veterinaarmedittes keskenduda olulisesiini Üliõpilaste Selts
le. Visioonist lähtudes
(EVÜS) tegutseb alaoleme üheskoos sõtes 2013. a kevadest.
nastanud ka enda misSelts ühendab aksiooni. Soovime edentiivseid Eestis õppidada loomatervishoidu
vaid loomaarstitudenja loomade pidamiskulgeid. Hetkel on EVÜS-s
tuuri ning heaolu, tõsta
Foto 1. Eesti Veterinaarmeditsiini
86 liiget.
inimeste teadlikkust veteriÜliõpilaste Seltsi logo
EVÜS on erialaseltsi
naaria rollist ühiskonnas ning
(autor Piret Metsamäe)
kohta alles päris noor ning
panustada veterinaarmeditsiini
seetõttu on organisatsiooni senine
üliõpilaste õpikeskkonna ja akadeetegevus olnud peamiselt suunatud selt- milise õppe parandamisse. Väljatoodu kasi liikmetele ja organisatsiooni sisestruk- jastab meie peamisi eesmärke ja väärtusi.
tuuri arendamisele. Eelmisel aastal liitus
Kuidas me nende eesmärkideni jõuaEVÜS ainukese Eesti Maaülikooli eriala- me? Mida me teeme selleks, et õpikeskseltsina ka OLE ROHKEM arenguprogram- konda arendada? Koostöös EMÜ väikemiga, mis pakub võimalust arendada or- loomakliiniku arstidega korraldab vastav
ganisatsiooni erinevaid külgi. Programm EVÜS-i töögrupp vähemalt üks kord kuus
tagab koostöö konsultandiga, kes on ise toimuvat kirurgiaringi, mis on tudengite
varasema tudengiorganisatsiooni juhtimi- seas väga populaarne ja mille eesmärk on
se kogemusega ja pakub ka teatud mää- pakkuda veterinaarmeditsiini üliõpilastele
ral rahalist tuge. Lisaks sellele annab see täiendavat võimalust kirurgias väga olulisvõimaluse osaleda inspiratsioonikonve- te käeliste oskuste omandamiseks ja arenrentsidel, mis pakub head võimalust teha damiseks. Samuti toimub kord kuus seltsi
koostööd teiste tudengiorganisatsioonide liikmete eestvedamisel artikliring, kus käjuhatustega ning jagada omavahel prakti- sitletakse iga kord uut, aktuaalset ja huvilisi kogemusi.
tavat teemat kajastavat artiklit. ArtiklirinNii nagu igal hästi toimival organisat- gi oodatakse iga kord ka antud valdkonna
sioonil on ka EVÜS-l oma visioon, et Ees- spetsialisti, kellega koos tudengid teema
tis oleksid maailma parima ettevalmis- üle arutleda saavad. Lisaks igakuistele tetusega veterinaarid, kes töötavad ühtse gevustele korraldab EVÜS oma liikmetele
koostööalti kogukonnana tervete ja õn- umbes kaks korda aastas väljasõite erinenelike loomade ning inimeste nimel! See vatesse meie erialaga seotud asutustesse,
kirjeldab ideaali, mille poole püüdleme et näidata veterinaarmeditsiini eriala laianing mis on suunanäitajaks, aidates ot- haardelisust ja suurendada seeläbi tudensuste langetamisel ja igapäevatoimingu- gite motivatsiooni õppida.

Foto 2. EVÜS-i
koosolek
(foto: Egeli Kirk)
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Foto 3. Osa EVÜS-i liikmeskonnast (foto: Egeli Kirk)

Mida me teeme selleks, et edendada
loomatervishoidu Eestis? Selle aasta sihtteemaks on meil doonorkoerte projekt.
Tubli kodanikualgatuse tulemusena on juba olemas koduleht http://doonorkoerad.
edicypages.com/, mis on üks sammuke
lähemale sellele, et vereülekannet vajav
loom kiiresti abi saaks. Meie meeskond
töötab selle kallal, et ideed lehekülje looja lahke loaga edasi arendada ja nii koeraomanikele kui ka vereülekandeid teostavatele loomaarstidele mugavamaks ja
efektiivsemaks muuta. Näiteks planeerime kodulehele sisselogimisvõimalust
ning võimalust doonorkoera juurde vajalikke märkmeid lisada, nt millal käis loom
viimati verd andmas, kas ta oli sõbralik
ja kerge käsitleda. Lisaks planeerime erinevaid kanaleid kasutades rohkemate inimesteni jõuda ja nende teadlikkust seeläbi
suurendada.
Läbi erinevate tegevuste tudengeid rakendades viib selts ellu üht oma peamist
eesmärki – anda üliõpilastele võimalus õppida üheskoos püstitama eesmärke ning

seeläbi omandama edaspidiseks eluks vajaminevaid oskusi nagu ajaplaneerimine,
meeskonnatöö, kollegiaalsus jmt. Inimestena oleme kõik erinevad, kuid meie missioon on sama. Kui me mõistame tudengieas, kui oluline on heatahtlik, üksteisega arvestav ning professionaalne käitumine, siis suudame seda mentaliteeti edasi
kanda ka tulevikus ning seeläbi panustada meie eriala ja valdkonna jätkusuutlikku
arengusse.
EVÜS-i tegemistega saab lähemalt tutvuda meie kodulehel www.evys.emu.ee
ja Facebookis www.facebook.com/vetselts. Seltsiga saab liituda iga aasta sügissemestril, kui tööd alustavad uued meeskonnad. Selleks tuleb esitada seltsi juhatusele kirjalik avaldus, mida saab täita seltsiruumis. Avalduse saab soovi korral endale alla laadida ka kodulehelt ning siis see
digitaalallkirjastatuna e-posti teel juhatuse
esimehele saata. Koostööhuvi korral võib
meiega alati ühendust võtta seltsi üldmeili
teel – mtu.evus@gmail.com.

Foto 4. Seltsist leiab sõpru
terveks eluks
(foto: Pillerin Pauksoni erakogu)
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Oskussõnavara loomaarstile
Toivo Järvis
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond
Igasuguse kahtluseta peab haritlane emakeelt valdama. Vastasel korral leiab aset
nii isiku kui ka keele vaesumine. Haritlaste
õpetajate ja ülikooli ülesanne selles osas
on eesti oskuskeele arendamine vajalikku
sõnavara pidevalt korrastades ja luues.
Seda eriti praegustes ingliskeelse sõnavara pealetungi ja kriitikata kasutuselevõtu
tingimustes.
Ühe eksitava näitena olen ravimite kasutusjuhendites kohanud mõistet „liivakärbes“. See on ilmselt saadud ühe
kahjurputuka ingliskeelset levinud mõistet
sandfly eestindades, sisu üle juurdlemata. Tegelikult ei ole liivakärbest olemas.
Tegemist on hoopis moskiitoga perekonnast Phlebotomus, kes on Leishmania prk
ainuraksete parasiitide siirutaja ning seega oluline koerte ja inimeste leišmanioosi
tekkes (foto 1). Sandfly viitab vaid tema liivakarva välimusele. Lisaks lausa valedele
mõistetele leiab vastuolulisi ja kindla süsteemita loodud oskussõnu ka senises eestikeelses erialaterminoloogias.
Eespooltoodut arvestades said käsile
võetud veterinaarparasitoloogia terminid.
Valminud on kolm terminikogu, mida alljärgnevalt lühidalt tutvustan.
1. Veterinaarparasitoloogia terminid (2014)
Seniste terminisõnastike (Jüri Parre
„Veterinaarparasitoloogia terminid“, 1984;
Toivo Järvis „Veterinaarparasitoloogia I“,
2011) edasiarendamisega on koostatud
uus täiendatud ja ajakohastatud terminikogu. See sisaldab kõiki olulisi parasitoloogia termineid, mille tundmine on vajalik eelkõige õppejõududele-teadlastele
ja üliõpilastele meditsiinilistel ja bioloogilistel erialadel. Terminid on rühmitatud
parasitoloogia põhimõistete, parasiitide

Foto 1. Moskiito Phlebotomus papatasi
(https://en.wikipedia.org/wiki/
Phlebotomus#media/File:Plebotomus_sp_01.jpg)
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morfoloogia ja arenemistsüklite ning
invasioonihaiguste diagnostika osadeks,
samas esitatud ka üldises tähestikulises
järjekorras. Igale oskussõnale järgneb selle
kreeka- või ladinakeelne selgitus ja lühimäärang. Loetelus on kokku 556 nimetust.
2. Loomaparasiitide nimetuste alane terminisõnastik (2015)
Tegemist on esmakordse andmebaasiga, milles on kokku 309 ladinakeelset nimetust. See sisaldab nimetuste tähenduse eestikeelse selgituse ja eestikeelse vaste (kui on olemas). Lisaks huvipakkuvale ja harivale teabele on haigusetekitajate
nimetuste selgitus üheks eelduseks eestikeelse vaste leidmisel.
3. Loomaparasiitide ladinakeelsetele perekonnanimetustele vastav eestipärane
terminisõnastik (2016)
Olemasolevas meditsiinilises ja bioloogilises erialakirjanduses on loomade invasioonihaiguste tekitajaid (tuletatuna ladinakeelsest perekonnanimetusest) nimetatud erinevalt. Nii võib leida keeritsusside
vastena trihhinellad, trihhinellid kui ka ikka
veel trihhiinid; neospoorad ja neospoorid,
mesotsestoidesed ja mesotsestoidid. Balantidium on balantiid, aga Plasmodium’i
vasteks on plasmoodium jne. Sellest tulenevalt on vigane (korrastamata) ka populaarteaduslik ja suhtluskeel. Väga sageli eestipärane nimetus aga puudub ja haiguse käsitlemisel püütakse läbi ajada vaid
haigusetekitaja ladinakeelse nimetusega.
Selle eestikeelse uue terminisõnastiku koostamisel oli tarvis kõigepealt kokku panna loomaparasiitide ladinakeelsete
perekonnanimetuste loetelu. Seejärel tuli
välja töötada eestipäraste nimetuste andmise reeglistik. Alles siis sai alustada nimetuste eestindamisega.
Nüüdseks on sõnastik (kokku 173 nimetust) valminud. Siinkohal tänan siiralt aktiivse osalemise ja heade nõuannete eest Enn
Ernitsat, Anu Hindikainenit ja Ülle Sihverit ning toetuse eest Eesti Keele Instituuti.
Kõik kolm terminisõnastikku on avalikustatud TERMEKI andmebaasis ja EMÜ
VLI kodulehel õppematerjalide osas. Eeldan nende kasutamist nii õppe-, teadus-,
kui ka aimekirjanduses ja omavahelises
suhtluses. Ikka ilusa ja õige eesti keele hüvanguks!

IN MEMORIAM

ILLA MILLER
06.03.1935–25.02.2017
Üks elutee on lõpule jõudnud. 82. eluaastal lahkus meie hulgast kauaaegne
kolleeg Illa Miller.
Illa Miller (neiuna Kauge) sündis
6. märtsil 1935. aastal Viljandis. 1953.
aastal lõpetas ta Viljandi I Keskkooli. Spordilembesena sooritas ta sisseastumiseksamid Tartu Riikliku Ülikooli
kehakultuuriteaduskonda, aga vastuvõetuks ei osutunud.
Oma tudengielu alustas Illa Miller
järgmisel aastal hoopis EPA veterinaariateaduskonnas, mille lõpetas 1959.
aastal. Samal aastal ta abiellus, ka abikaasa oli loomaarst.
Ülikooli lõpetamise järgselt töötas
Illa Rakvere rajooni Vao sovhoosis, esmalt veterinaarsanitarina, hiljem peaveterinaararstina. Järgnes veterinaarvelskri ametikoht Väike-Maarja rajooni
veterinaarravilas, seejärel (alates 1963)
Tartu Kolhoosi- ja Sovhoositootmise
Valitsuse Vabariiklikus Veterinaarpolikliinikus veterinaararst-günekoloogi
kohusetäitjana.
1961. aastal sündis perre tütar Anari.
I. Milleri esimene töökoht EPA-s oli
zootehnikateaduskonna põllumajandusloomade aretuse kateedris, kus ta
töötas lepinguliste tööde laborandina
ja zootehnikuna kuus aastat. Järgnes
tööaeg (1970–1992) laborandi ja vanemlaborandina EPA liha-piimatehnoloogia ja mikrobioloogia, patoloogilise
anatoomia, parasitoloogia ja loomatervishoiu ning sise- ja nakkushaiguste
kateedris.
1970. aastal alustas I. Miller dotsent
E. Peebseni juhendamisel trihhinelloosiuuringuid.
Aastatel 1977–1981 õpetas Illa üliõpilastele lindude haigusi, 1976–2000
juhendas laboratoorseid töid parasitoloogias. Trihhinelloosiuuringud aga
katkesid ja 1982. aastal alustas I. Miller veiste lihaseoslastõve uuringuid.
Teemal „Veiste sarkotsüstioos Eestis“ kaitses I. Miller veterinaarmagistri väitekirja 1992. aastal. Sama aasta
sügisel asus I. Miller tööle parasitoloogia õppetooli assistendina, hiljem

(1995–2000) töötas lektori ametikohal,
seejärel lepinguliste tööde teadurina
(2000–2006). Aastatel 1994–2000 õpetas I. Miller üliõpilastele ka teadustöö
aluseid. Visalt jätkas I. Miller kord katkenud trihhinelloosiuuringuid.
Tema pingutust kroonis loomaarstiteaduse doktorikraadi kaitsmine 7. novembril 2003. aastal teemal „Trihhinelloos Eestis: epidemioloogia, diagnoosimine ja tõrje“. Doktoriväitekirjas esitas ja üldistas I. Miller pikaaegse uurimistöö tulemused keeritsusstõve levikust ulukipopulatsioonides, haigusetekitajate liigilisest kuuluvusest ja inimeste haigestumise põhjustest ning
haiguskulust. Ta käsitles ka sünantroopsete ja koduloomade tabandumist, keeritsussi ülekandumisteid jm.
Töö lõpuosas on sõnastatud trihhinelloosi vältimise meetmed.
Oma kauakestnud (1964–2006) abiõppe-, teaduslikku ja õppetööd EMÜ-s
(EPA-s, EPMÜ-s) tegi Illa Miller alati
väga kohusetundlikult.
Ta tegeles aktiivselt ka naisvõimlemise ja käsitööga, laulis naiskooris
„Cantare“ ning hoolitses armastusega
tütrepoegade eest.
Täname panuse eest veterinaarparasitoloogia arengusse, hea kolleeg!
Puhka rahus!
Toivo Järvis
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