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Mürgistused kahjuritõrjevahenditega
Marit Veeber
Terveks loomakliinik

Sissejuhatus

Sümptomid

Käes on kevad, rottide paljunemise ning paljude aiapidajate jaoks teomürgi puistamise
aeg. Roti- ja teomürkides sisalduvad toimeained on paraku mürgised ka lemmikloomadele ning ehkki loomaomanike teadlikkus
kahjuritõrjevahendite ohtlikkusest on tõusnud, esineb aeg-ajalt siiski mürgistusjuhtumeid. Artiklis esitan ülevaate roti- ja teomürkide toimemehhanismidest ning antikoagulandi- ja metaldehüüdimürgistuste
diagnoosimisest ja ravist.

Sümptomid tekivad sõltuvalt rotimürgi toimeainest 1–7 päeva jooksul (enamasti 3–5
päeva jooksul) pärast rotimürgi söömist.
Ehkki sümptomite tõsidus ja lokalisatsioon
võivad varieeruda, on need alati seotud hüübimisfaktorite puudusega. Erinevalt trombotsütopeeniast, mis põhjustab verejookse
enamasti limaskestadesse (sagedamini nähtavad täppverevalumitena igemetel, konjunktiividel jm), põhjustab hüübimisfaktorite
puudus verejookse kehaõõntesse. Seega on
levinumad sümptomid kopsuverejooksust
tingitud düspnoe ja köha, mõnikord ka hemoptüüs (veriköha). Olenevalt verejooksu
lokalisatsioonist võib rotimürki söönud loomadel esineda longet (hemartroosi – liigeseõõne veritsuse – tõttu), hüfeemi (verd silma
eeskambris), hematuuriat (verd uriinis), melenat (ülemise seedetrakti verejooksust tingitud musta, tõrvasarnase konsistentsiga
rooja), hematokeetsiat (verist rooja), ninaverejookse. Üliäge verejooks võib viia šokiseisundi ja surmani. Samas võivad mõnel juhul ainsateks haigustunnusteks olla loidus ja
isutus ning hüübimishäire avastatakse mittespetsiifiliste sümptomitega patsiendilt vereproovi võttes, kui verejooks ei jää seisma
või tekib suur hematoom.

Rotimürgid
Toimemehhanism
Valdavas enamikus praegu Eesti tavatarbijale kättesaadavates rotimürkides kasutatakse toimeainena teise põlvkonna antikoagulante, nn „supervarfariine“, mis on varfariinist ja teistest esimese põlvkonna kumariiniderivaatidest oluliselt pikema toimeajaga.
Viimasest johtuvalt kujunevad haigussümptomid välja hiljem ning vaevused nõuavad
pikaajalisemat ravi. Enim kasutatavateks toimeaineteks on bromadioloon, flokumafeen,
difenaakum ja brodifaakum (tabel 1). Antikoagulandid pärsivad vitamiin K aktiveerimiseks vajaliku ensüümi vitamiin K epoksiidi
reduktaasi tegevust, põhjustades veres aktiivse vitamiin K ja samuti vitamiinist K sõltuvate hüübimisfaktorite (II, VII, IX ja X) puuduse. Veres leiduvad aktiivse vitamiin K varud kasutatakse hüübimisfaktorite aktiveerimisel ära ning vitamiin K jääb alles mitteaktiivse vormina: vitamiin K epoksiidina. Kuna
vitamiin K epoksiidi reduktaasi tegevus on
pärsitud, ei ole organism võimeline aktiveerima ka uusi hüübimisfaktoreid ja tekib koagulopaatia.
Tabel 1. Eesti kaubanduses saadaolevate rotimürkide toimeained ja toksilised doosid
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Toimeaine

Letaalne doos 50 (LD50)

Bromadioloon

Koer: 11–15 mg/kg
Kass: > 25 mg/kg

Difenaakum

Koer: 50 mg/kg
Kass: 100 mg/kg

Brodifaakum

Koer: 0,25–4 mg/kg
Kass: 25 mg/kg

Flokumafeen

Koer: 0,075–0,25 mg/kg
Kass: > 10 mg/kg
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Diagnoosimine
Tähelepanelikud loomaomanikud pöörduvad loomaarsti poole enamasti vahetult pärast seda, kui nad on näinud looma rotimürki söömas.
Koagulopaatia tunnustega looma puhul, kes
võis olla rotimürgile ligi pääsenud, on kõige
iseloomulikum näitaja protrombiiniaeg (PT),
mis on mürgistuse korral 2–4 korda pikenenud. PT on kõige spetsiifilisem VII hüübimisfaktori puuduse näitaja ning kuna VII hüübimisfaktoril on vitamiin K sõltuvatest faktoritest kõige lühem poolestusaeg, pikeneb see
esimesena.
Protrombiiniaja mõõtmiseks võetakse
vereproov 0,38% naatriumtsitraadilahust sisaldavasse katsutisse. PT määramine võib
toimuda kas spetsiaalse analüsaatoriga kliinikus kohapeal või laboris. Kui proov on
võimalik saata mõnda läheduses asuvasse
humaanlaborisse, tuleks plasma eraldada
poole tunni jooksul pärast proovi võtmist
ning PT määrata kahe tunni jooksul. Proovi
saatmisel humaanlaborisse tuleb silmas
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pidada, et loomade PT normväärtused on
inimeste omast palju lühemad ning humaanlabori analüsaator võib koagulopaatiaga
looma protrombiiniaega näidata normaalsena. Sageli koos protrombiiniajaga mõõdetav aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg
(aPPT) on enamasti samuti 2–4 korda pikenenud.
Sõltuvalt kaotatud vere hulgast võib esineda aneemiat (hematokrit <30%) ja trombotsütopeeniat.
Välislaborites on võimalik lasta määrata
ka enamike antikoagulantide sisaldust veres,
kuid raviga peaks alustama juba enne seda,
kui laborist tulemus kätte saadakse.
Ravi
Rotimürgistuse ravi sõltub mitmest faktorist:
rotimürgi söömisest möödunud ajast, söödud rotimürgi kogusest ning sellest, kas loomal esineb haigustunnuseid või mitte.
Kui looma nähti rotimürki söömas ning
sellest on möödunud vähem kui neli tundi,
võiks kasutada järgnevat skeemi:
1) määrata ligikaudne looma poolt manustatud rotimürgi kogus ja loomale toksiline doos;
2) kui tegemist oli loomale toksilise doosiga
(rohkem kui 1/10 LD50-st), tuleks esile kutsuda oksendamine (koerte puhul apomorfiiniga, kassidel ksülasiini või deksmedetomidiiniga), samuti peaks loomale
dekontaminatsiooniks manustama aktiivsütt ja lahtisteid;
3) järelkontroll 48–72 tunni pärast, protrombiiniaja määramine;
4) kui protrombiiniaeg on normaalne, ei ole
vajadust vitamiin K manustamisega alustada; kui protrombiiniaeg on pikenenud,
tuleb alustada 3–4 nädala pikkust ravikuuri vitamiin K-ga (doos 5 mg/kg BID);
5) uus protrombiiniaja kontroll 48 tundi pärast 3–4 nädala pikkust vitamiin K kuuri.
Kui ei ole teada, kui palju rotimürki loom
sõi või ei ole protrombiiniaja määramine
võimalik, tuleks kutsuda esile oksendamine,
manustada loomale aktiivsütt ja lahtisteid
ning alustada 3–4 nädala pikkust vitamiin K
kuuri.
Kui loomal juba esinevad koagulopaatia
tunnused ja anamneesist on selgunud, et
loom võib olla söönud rotimürki, tuleb alustada vitamiin K raviga. Kui loom on võimeline neelama, on soovitav vitamiin K-d manustada suukaudselt, kuna veenilahus võib
põhjustada anafülaktilist reaktsiooni ning
lihasesisene manustamine hüübimishäirega
loomale võib põhjustada verejooksu ja hematoomi teket.

Lisaks vitamiin K-le vajab ägeda verejooksuga loom hüübimisfaktoreid ning tõenäoliselt ka erütrotsüüte, mistõttu on näidustatud vereülekanne täisverega.

Teomürk
Toimemehhanism
Teomürgis kasutatav toimeaine metaldehüüd on neurotoksiin, mis läbib vere-aju
barjääri ning põhjustab ajus aminovõihappe,
noradrenaliini ja serotoniini kontsentratsioonide vähenemist, mis viib krambiläve taseme languseni. Peale selle põhjustab metaldehüüd serotoniini ja noradrenaliini lagundava ensüümi monoamiini oksüdaasi
aktiivsuse tõusu, vähendades nende kontsentratsioone veelgi. Krambihoogude tagajärjel tekkiv hüpertermia põhjustab rakunekroosi ja organipuudulikkust. Lisaks põhjustab metaldehüüd elektrolüütide ja happealuse tasakaalu häireid, mis võib põhjustada
metaboolset atsidoosi ja viia närvisüsteemi
pärssumise ja hüperpnoeni.
Sümptomid
Metaldehüüdimürgistuse sümptomid võivad avalduda mõne minuti kuni mõne tunni
jooksul pärast teomürgi söömist. Tavalisemateks sümptomiteks on ärevus, tahhükardia, müdriaas, tahhüpnoe, hingeldamine,
hüpersalivatsioon ja ataksia. Samuti esineb
oksendamist, kõhulahtisust, lihasvärinaid,
hüperesteesiat, krampe, lihasjäikust, opistotoonust ja ägedat hüpertermiat. Hiljem võivad tekkida närvisüsteemi pärssumine ja
kooma. Surm hingamispuudulikkuse tõttu
võib saabuda mõne tunni jooksul teomürgi
söömisest. Kahe-kolme päeva jooksul võib
välja kujuneda maksapuudulikkus.
Kasside puhul on sagedasemateks sümptomiteks motoorikahäired, düspnoe, hüpertermia, lihasspasmid, müdriaas ja opistotoonus. Erinevalt koertest võib neil esineda nüstagmust, samuti võivad neil tekkida krambihood väliste ärritajate mõjul. Mürgistusejärgseid tüsistusi (nt maksapuudulikkust) ei
ole kassidel täheldatud.
Toksilised doosid
Metaldehüüdi LD50 on koertele 100 mg/kg
ning kassidele 207 mg/kg.
Dekontaminatsiooni soovitatakse alustada, kui manustatud kogus oli suurem kui
2 mg/kg.

Diagnoosimine ja
diferentsiaaldiagnoosid
Metaldehüüdimürgistus
diagnoositakse
anamneesi ja kliinilise haiguspildi põhjal.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2017
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Looma oksel või roojal on sageli formaldehüüdile iseloomulik lõhn, ja sõltuvalt tootest
kas sinine või roheline värvus. Välislaborites
määratakse metaldehüüdi sisaldust looma
seerumis, maosisaldises, maksas, uriinis.
Metaldehüüdile sarnast kliinilist pilti võivad põhjustada strühniin (mõningad vanad
mutimürgid), organofosfaadid (putukamürgid), tsinkfosfiid (mõningad vanad rotimürgid), metüülksantiinid (teofülliin ja aminofülliin: ravimid, kofeiin: kohvioad, teobromiin:
šokolaad, kakao), plii (vanad värvid, pliijoodisega veetorud), tremorgeensed mükotoksiinid (hallitanud toidujäätmed jms) ja amfetamiinid (ravimid, narkootikumid).
Ravi
Metaldehüüdile ei ole antidooti. Toetava ravi
eesmärgid on metaldehüüdi imendumise takistamine, kliiniliste sümptomite kadumine
ning elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu
häirete ja dehüdratsiooni korrigeerimine.
Metaldehüüdi väljutamiseks seedetraktist võib kasutada oksendamist, maoloputust ja klistiiri. Oksendamist võib esile kutsuda ainult loomadel, kellel ei ole aspiratsioonipneumoonia tekke ohtu. Maoloputus
on näidustatud peamiselt juhtudel, kus manustatud teomürgi kogus oli väga suur (üle
LD50). Kuna maoloputus viiakse enamasti
läbi anesteesias, peab loom selleks olema
intubeeritud. Samuti aitavad metaldehüüdi
imendumist soolest vähendada leige veega
klistiirid. Kõigile loomadele, kes on söönud
suurema koguse teomürki on dekontaminatsiooniks näidustatud aktiivsöe manustamine
(1–4 mg/kg). Diureesi suurendamine dekontaminatsiooniks ei ole vajalik, kuna ainult 1%
metaldehüüdist väljutatakse neerude kaudu.
Krambihoogude raviks on näidustatud
diasepaam või midasolaam (0,5–1 mg/kg
iv või 1–4 mg/kg per rectum), vajadusel ka
muud antikonvulsandid, näiteks fenobarbitaal (status epilepticus’e puhul tuleks alustada 12 mg/kg iv löökdoosiga, millele lisaks võib manustada veel kaks 4–6 mg/kg
doosi 20 minutiliste vahedega). Barbituraate
peaks kasutama ettevaatusega, kuna need
konkureerivad atsetaldehüüdi langundavate
ensüümidega. Kestvate krambihoogude puhul on näidustatud üldanesteesia (gaasiga
või propofooliga, esialgu 4–6 mg/kg iv ja siis
püsiinfusioonina 0,1–0,6 mg/kg/min).
Ägeda oksendamise puhul on näidustatud antiemeetikumid. Kui kohapeal on võimalus määrata vere pH-d ja veregaase, võib
metaboolse atsidoosi kompenseerimiseks
kasutada naatriumbikarbonaati.
Lisaks peab jälgima muid stabiliseerimise
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põhimõtteid: tagama hingamisteede avatuse ja vajadusel manustama loomale lisahapnikku ning alustama intravenoosse vedelikteraapiaga (Ringer laktaadi lahusega),
mis aitab kompenseerida metaboolset atsidoosi ning elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu häireid. Krambihoogudega võib sageli kaasneda hüpertermia, kuid kehatemperatuur normaliseerub pärast hoogude kontrolli alla saamist iseseisvalt. Patsiendi väline
jahutamine (duši, märgade käterätikutega
jms) ei ole soovitatav, kuna võib kergesti viia
hüpotermia tekkeni.

Prognoos
Prognoos sõltub patsiendi kliinilistest sümptomitest ning sellest, kui kiiresti õnnestub
loom stabiliseerida. Esimesed 24 tundi on
kriitilised. Ravi alustamisel ning 72 tundi hiljem tuleks kontrollida maksanäitajaid, et hinnata võimaliku maksakahjustuse ulatust.

Kokkuvõtteks
Antikoagulandimürgistuse puhul on manustatud antikoagulandi koguse väljaarvutamine ning vajadusel dekontaminatsioon ja
protrombiiniaja määramine olulisemad kui
vitamiin K manustamine. Suuremat tõugu
koerte puhul, kes on söönud ära väikse koguse kõrge LD50-ga rotimürki (näiteks 200 g
pakk 0,005 %-list bromadioloonipreparaati
sisaldab 0,01g ehk 10 mg toimeainet, mis
oleks täiskasvanud labradori retriiveri puhul
ligikaudu 1/30 LD50-st) ei pruugigi ravi vajalik olla. Seda peaks loomaarst oskama selgitada ka loomaomanikule, kes võib oodata, et
loomaarst koheselt „teeks midagi“.
Ehkki metaldehüüdimürgistuse sümptomitele sarnast kliinilist pilti võivad põhjustada ka teised mürkained ning mürgistuse
põhjustanud aine väljaselgitamine on (võimalike antidootide olemasolu ning teatud
toksiinide ja ravimite – nt metaldehüüd ja
barbituraadid – omavaheliste vastastikmõjude seisukohast) kahtlemata oluline, tuleb
iga ägedate mürgistusnähtudega looma ravimisel esmalt keskenduda looma elutähtsate organsüsteemide stabiliseerimisele: tagada hingamisteede avatus, vajadusel manustada hapnikku või looma hingatada, luua
veenitee ja tagada kudede normaalne perfusioon.
Loomaomanike teadlikkus kahjuritõrjevahendite ohtlikkuse kohta on mürgistusjuhtumite ärahoidmiseks ning õigeaegseks raviks väga oluline. Siinkohal suur tänu kolleegidele, kes selle teadlikkuse tõstmisele
oma kliinikute kodulehtede ja sotsiaalmeedia kaudu kaasa aitavad.

LEMMIKLOOM
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Gripiviirustest ja lindude gripist
Tiiu Saar
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja populatsioonimeditsiini osakond

Gripiviirused
Gripiviirused kuuluvad Orthomyxoviridae sugukonda, neid on kolm perekonda: A, B ja C.
Kõigi gripiviiruste genoom on segmenteeritud ja koosneb negatiivse polaarsusega
RNA molekulidest, mida A- ja B-gripi viirustel on kaheksa ja C-gripi viirusel seitse. Gripiviirustel on pleomorfne lipiidne ümbris,
mille viirus saab kaasa peremehe rakust väljudes. Virioon võib olla nii kerakujuline (80–
120 nm) kui ka moodustada filamente.
A-gripiviiruse alatüüpide (sh lindude gripiviiruse) klassifikatsioon põhineb pindmiste
glükoproteiinide hemaglutiniini (HA) ja neuraminidaasi (NA) antigeensetel omadustel.
HA abil virioon seondub ja siseneb rakku
ning neuraminidaasi abil väljuvad uue põlvkonna viirused rakust. A-gripiviirustel on
teada 16 erinevat hemaglutiniini (linde nakatavad H1–H16, sigu ja inimesi H1, H2 ja H3,
hobuseid H3) ning 9 neuraminidaasil põhinevat alatüüpi (linde nakatavad N1–N9, inimesi ja sigu N1 ja N2 ning hobuseid N7 ja
N8 alatüüp). B-gripp põhjustab harva laiaulatuslikke epideemiaid ja C-tüüp vaid sporaadilist haigestumist.
Gripi levikus ja pandeemiate tekkes on
olulised kaks uue antigeense struktuuriga
gripiviiruse tekkemehhanismi: triiv ja antigeenne väljavahetus.
Triiv leiab aset viiruse paljunemistsüklites
pidevate punktmutatsioonidena. Triiv võib
viia ka sellise viiruse tekkeni, mida organismis leiduvad varasemate gripitüvede vastased antikehad ei suuda ära tunda.
Antigeenne väljavahetus ehk reassortantse viiruse teke viib aga täiesti uue
alatüübi tekkeni, sest korraga vahetub palju
pärilikkusainet. See võib toimuda teise peremehe (nt linnu-, seagripiviiruse) genoomi
tervete segmentide otsese ülekande tulemusel. Arvatakse, et 1918. aasta Hispaania gripp oli lindude gripiviiruse otsene ülekanne inimesele. Uute reassortantsete viiruste tekkeks on looduses tänu rändlindudele mõõtmatu reservuaar. Nii 1957. kui ka
1968. aastal pandeemiat põhjustanud A-gripiviiruse alatüüp on tekkinud inimese ja linnugripi viiruste päriliku materjali kombineerumisel.
Mehhikos 2009. aastal avastatud ja sealt
levima hakanud uue gripi A(H1N1) näol oli
tegemist neljakordse reassortantviirusega,
mis tekkis, kui imetaja organismis samal ajal
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ühte rakku sattunud A-gripi erinevast alatüübist pärinevad viirused vahetasid omavahel
RNA-segmente ja selle tulemusena tekkis
uue antigeense struktuuriga viirus ehk reassortant. Uue viiruse polümeraasid pärinesid
Põhja-Ameerikas levinud linnugripiviiruselt;
polümeraas inimese H2N3 viiruselt; hemaglutiniin, tuumavalk ja mittestruktuurne valk
Põhja-Ameerika seagripiviiruselt ning neuraminidaas ja maatriksivalk Euraasia seagripiviiruselt. Kolm geenisegmenti – hemaglutiniin, tuumavalk ja mittestruktuurne valk
– pärinesid 1918. aasta viirustüvelt. Uus gripiviirus tekkis Põhja-Ameerika ja Euraasia seagripiviiruste kohtumise tulemusena
sea organismis. Kuigi otseselt oli uue pandeemilise gripitüve teke kahe seagripiviirustüve reassortant, on tegelikult need kaks viirustüve olnud vähemalt nelja iseseisva lindude ja imetajate liikidevahelise ülekande
tulemus: lindude, inimese ja sigade viiruste
geenisegmentide reassortant.
Lindude gripiviirused jaotatakse sõltuvalt
patogeensuse astmest madala ja kõrge patogeensusega viirusteks.
Madala patogeensusega viirustüvedega
nakatunud lindudel, peamiselt veelindudel,
kulgeb haigus varjatult või kergete respiratoorsete nähtude, munatoodangu languse ja
sigivushäiretega.
Kõrge patogeensusega viirusetüved põhjustavad lindudel liigist sõltuvalt varieeruvaid
kliinilisi tunnuseid. Kanadel ja kalkunitel kulgeb haigus üliägedalt või ägedalt, seda iseloomustab kõrge haigestumus ja suremus.
Arvestades gripiviiruste eripära kergesti
muteeruda, on esinenud juhtumeid, kus
veelindude seas tsirkuleeriv madala patogeensusega viirustüvi on läbi passaažide
muteerunud kõrge patogeensusega viiruseks ja põhjustanud kodulindude massilist
haigestumist.

Levikuteed
Gripp on piisknakkus, viirus levib aerosoolina, suurte piiskadena või otsese ja kaudse
kontakti korral eritiste ja roojaga, viirusega
saastunud esemete, sööda ja joogiveega.
Viiruse levikule aitavad kaasa rändlinnud,
peamiselt vee-, vähem metslinnud, kuna
gripiviirus võib püsida pikka aega veekogudes. Lindude gripi levikut mõjutavad ka kliimamuutused, eriti veelindude seas, kodulindudel pole seda täheldatud. Gripiviiruse
vastupidavus väliskeskkonnas sõltub tempe-
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ratuurist (madalatel temperatuuridel püsib
see kaua) ning keskkonna pH-st (viirus säilitab eluvõime neutraalses keskkonnas, kuid
happelises ja leeliselises keskkonnas hävib
kiiresti). Viirus säilib suhteliselt pikka aega
niiskes ja jahedas orgaanilises materjalis.
Kuivadel pindadel püsib viirus nakkusohtlikuna kuni 48 tundi.

levik põhineb nn löö ja jookse taktikal: esmalt põhjustab viirus ägeda nakkuse ja levib
siis järgmisesse peremehesse. Selline viirus
paljuneb kiiresti, levib kergesti vireemia näol
elutähtsatesse elunditesse, kus põhjustab
koekahjustusi.

Viiruse paljunemine

Briand, F., Schmitz, A., Ogor, K., et al. Emerging
highly pathogenic H5 avian influenza viruses
in France during winter 2015/16: phylogenetic analyses and markers for zoonotic potential. Eurosurveillance, 2017, 22.
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.
aspx?ArticleId=22729.

A-gripiviirus paljuneb ülemiste hingamisteede epiteelirakkudes, monotsüütides,
makrofaagides ja teistes leukotsüütides.
Grippi nakatumine, haiguse kulg ja lõpe
sõltub organismi sattunud viiruse partiklite
hulgast, viiruse paljunemise kiirusest, organismi füsioloogilisest seisundist ja immuunvastusest.
Viirus siseneb hingamisteede limaskesta
kaudu, seondub epiteelirakkude pinnal ekspresseeritud siaalhappe molekulidega.
Hingamisteid kattev ripsepiteel koos lima
tootvate rakkudega on mehaaniliseks kaitsebarjääriks, mida paljud viirused ei suuda
ületada, kuid paljud A-gripiviirused saavad
sellega hakkama. Enamik virioone seondub
epiteeliraku membraaniga juba 2–5 minutit
pärast hingamisteedesse sattumist. Virioonid sisenevad rakku 15–20 minutiga. Kui viiruse esimesed ribonukleoproteiinid jõuavad rakutuuma (30 min pärast nakatumist),
hakatakse rakus massiliselt tootma viiruse
mRNA-d. Ümberlülitumine viiruse mRNA-de
produktsioonilt viiruse genoomide produktsioonile toimub umbes kolm tundi pärast
nakatumist. Uued viirused vabanevad rakust
rakuvälisesse keskkonda uusi rakke nakatama keskmiselt viis tundi pärast organismi
esmast nakatumist. Seega on gripiviiruse
paljunemine organismis väga kiire ja haigussümptomite väljakujunemise kiirus (1–7
päeva) sõltub organismi sattunud virioonide
hulgast, sest mida rohkem viirusepartikleid
hingamisteedesse satub, seda rohkem epiteelirakke ühel ajal nakatub.
A-gripiviiruste, sealhulgas kõrge patogeensusega lindude gripiviiruste, edukas
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Kala ja kalatoodete söömisega seonduvad
keemilised ohud
Tõnu Püssa
EMÜ VLI toiduhügieeni osakond
Ajakirja eelmises numbris käsitleti põhilisi
mikrobioloogilisi ohtusid, mis võivad meie
tervist ohustada kala ja kalatoodete söömisel (Roasto jt., 2017). Siinkohal võiks lisada, et mikrobioloogiliste mürgistuste taga
on tüüpiliselt ikka mingid keemilised reaktsioonid. Näiteks blokeerib spooremoodustava botulismibakteri Clostridium botulinum
poolt sekreteeritav valguline toksiin pöördumatult atsetüülkoliini abil edasiantava
signaali ülekande närvist lihasele. Järgneb
ohvri paralüüs ja piisavalt kõrge doosi korral surm hingamislihaste halvatuse kaudu.
Botulismi toksiin, eriti tema hiljuti avastatud
H-vorm, on üldse üks akuutselt kõige mürgisemaid tuntud aineid, tema letaalne ehk surmav doos LD50 on rotile 10 ng/kg kohta. Sellest lähtudes oleks keskmise inimese surmamiseks seda valkude kompleksi vaja vähem
kui 1 μg. Õnneks on olemas botulismivastane monoklonaalsetel antikehadel põhinev
antitoksiin (Püssa, 2005).
Seekord uurime esimesel pilgul puhtkeemilistena näivaid ohtusid, millest aga märgatav osa on tegelikult seotud mingi mikroorganismi elutegevusega. Vaid vähesed
paljudest mürgistest mere- ja mageveeorganismidest (tuntud ligikaudu 1200 liiki) omavad toidutoksikoloogilist tähtsust, sest teisi
lihtsalt ei sööda.
Keemilised ohud võib toimeaine päritolu
järgi jagada:
1. Kalades leiduvad mürgised ained, mis
pärinevad looduslikest allikatest:
a) kaladega sümbioosis elavad või
neid nakatavad bakterite mürgid
nagu tetrodotoksiin;
b) kalade poolt alla neelatud vetikate
mürgid ehk fükotoksiinid (kreeka:
φῦκος = phykos, “vetikas”; ja toxikon, “toksiin”, nagu tsiguatoksiin,
saksitoksiin jt).
2. Inimtegevuse tulemusena veekogudesse sattunud mürgised ained, mida kalad omastavad ja kontsentreerides akumuleerivad.

Looduslikud mürgid kalades
Selliseid mürke on üsna palju, siinkohal
toome vaid paar olulisemat näidet.
Tetrodotoksiin (TTX). Seda ülimalt mürgist
ainet, mille akuutne toksilisus on 10 000
korda kõrgem kui tsüaniidioonil, leidub
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mitmetes maismaa- ja mereloomades nagu
seltsi Tetraodontoidea kuuluvas puhverkala
ehk fugu (Takifugu niphobles) kahekümnes
liigis, siilkalas, ookeani kuukalas jne, Kalifornia vesiliku (Taricha torosa) nahasekreedis, blue-ringed kaheksajalas, meritähes,
ingelhais (Bane, 2014). Kolm esimest nimetatud kala on inimesele kõige mürgisemad mereorganismid üldse. Laiemalt tuntuks on TTX saanud aga põhiliselt Jaapani
ning Hiina vetes elutseva väga maitsva lihaga puhverkala (autor ise pole küll proovinud) kaudu. Teda süüakse põhiliselt Jaapanis, aga ka mujal kui delikatessi eeldusel, et ta on asjatundlikult toiduks valmistatud ning ei sisalda toksilises koguses TTXi. Selleks peavad eriti kõrge toksiinisisaldusega maks, sooled, nahk ja sugunäärmed
olema eelnevalt ülimalt põhjalikult eemaldatud. Ebakompetentse valmistamise tõttu
esines puhverkala söömisel varem maailmas igal aastal kuni 200 surmajuhtumit,
neist umbes 50 Jaapanis. Teistel andmetel oli Jaapanis aastatel 1974–1983 kokku
646 mürgistusjuhtumit, millest 179 lõppes
surmaga. Viimasel ajal on mürgistusjuhtumite arv siiski oluliselt kahanenud. Tokio
Sotsiaalse Heaolu ja Rahvatervishoiu büroo andmetel (Tokyo Bureau of Social Welfare and Public Health, TBSWPH) on Jaapani aastane mürgistusjuhtumite arv perioodil 1996–2006 olnud 20–44, millega on
kaasnenud kuni 6 surmajuhtumit, keskmine
suremusemäär seega 6,8%. 23-st aastatel 1993–2006 Tokyos registreeritud juhtumist oli vaid üks seotud restoranis einestamisega, ülejäänud juhtumid esinesid oma
saaki söönud kalameestel (TBSWPH, 2011).
Ajavahemikul 2006–2009 esines Jaapanis
119 juhtumit, milles sai TTX mürgistuse
183 inimest. Seitse mürgistusjuhtumit olid
letaalse lõpuga.
Tetrodotoksiini ei tooda mitte puhver- ja
teised kalad ise, vaid hoopis kalu nakatavad
või nendega sümbioosis elavad bakterid
(Pseudoalteromonas, Pseudomonas, Vibrio
jt liigid). TTX on erakordselt tugev ning kuumakindel närvimürk, skeletilihaste Na-kanalite spetsiifiline blokaator, mille letaalne
doos on umbes 10 μg/kg kehakaalu kohta
ehk suurusjärgus 1 mg täiskasvanud inimesele. Välja arvatud mõningad teised bakteriaalsed toksiinid, on vaid mõnede õisloomade mürgid palütoksiin ning maitotoksiin
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tetrodotoksiinist ja saksitoksiinist mürgisemad.
Esimene kirjapandud TTX-mürgistusjuhtum pärineb Kapten James Cooki logiraamatust 7. septembrist 1774. Sel päeval sõi
tema meeskond kohalikku troopilist kala
(puhverkala), toidujäänused anti aga sigadele. Meeskonnal tekkisid tundetus, hingamisraskused, sead aga olid järgmiseks hommikuks kõik surnud. Ilmselt said meeskonnaliikmed piisavalt madala doosi, erinevalt
sigadest, kes sõid mürgirikkamaid kalaosi
(Clark jt, 1999).
TTX toksilise toime sümptomid on järgmised: kõigepealt (10–45 min pärast söömist) ilmnevad keele ja huulte kerge tundetus, seejärel pakitsustunne (paresteesia)
suus, peapööritus, väsimusetunne, peavalu,
survetunne kõris ja rinnas, iiveldus, oksendamine, osaline lihasehalvatus ning kollaps
(kokkuvarisemine) ja suurte dooside korral 6–24 (tavaliselt 4–6) tunni (teadaolevalt
lühim aeg 20 minutit) jooksul surm hingamislihase paralüüsi tõttu. Esinevad ka süljevool, lihaste tõmblemine, higistamine, rinnakelmevalud, neelamishäired, afoonia e häälekadu, krambid. Raske mürgistuse korral
kaasnevad alavererõhk, bradükardia, silma
sarvkesta allasurutud refleksid ning laienenud pupillid. Sealjuures võib aga ohver, olles täielikult halvatud, olla teadvusel ning
täie mõistuse juures peaaegu surmani. Diagnoos baseerub loetletud kliinilistel sümptomitel ning toitumislool (menüül). Ravi on
vaid toetav – kui saab kiirelt jaole, siis maoloputus, aktiivsüsi ja vedeliku taseme hoidmine organismis.
Tsiguatoksiin (ciguatoxin – CTX) on USA-s
üks neljast põhilisest mereandide poolt põhjustatud mürgistuse süüdlasest, mis on seotud troopiliste karide (35° põhja- ja lõunalaiuste vahel, eriti Kariibi meres, aga ka mujal) läheduses elavate kaladega. Ohtlikud on
paljud kalaliigid, ohtlikuimad aga serioolid
(Seriola sp.; ingl amberjack jt. „jackid”), mureenangerjas (moray – Gymnothorax sp.),
barrakuuda (Sphyraena sp.), aga ka skorpionkalad, mõningad tiigerkalad (Balistidae).
Toksikandi sisaldumine kalas on praktiliselt
ennustamatu ning toksilist kala pole võimalik kuidagi ära tunda. Enamik karisid pole
siiski tsiguatoksilised ja puhangud on enamasti lokaliseeritud.
Tsiguatoksiini lähteühendeid gambiertoksiine toodavad Gambierdiscus toxicus ja lähedased mikrovetikaliigid. Gambiertoksiinid
metaboliseeritakse taimetoiduliste kalade ja
neid söönud lihatoiduliste kalade lihastes
tsiguatoksiinideks. Teada on üle 20 gambierja tsiguatoksiini. Toksikandid on keetmis- ja

happekindlate lipofiilsete tsükliliste polüeetrite kompleksid, mis piki toiduahelat liikudes
muutuvad hüdrofiilsemateks ning biosuurenevad. Kalad ise võivad saada mürgistuse
väga kõrgetel doosidel, kuid tõsine toksilisus ilmneb alles inimesel.
Tähtsaima Vaikse ookeani tsiguatoksiini
(P-CTX-1) intraperitoneaalne LD50=0,25 μg/
kg bw (hiired) ning toksilisus inimesele ilmneb sisaldusel 0,1 μg/kg kalaliha kohta. Tähtsaim Kariibi mere tsiguatoksiin (C-CTX-1) on
vähem polaarne ja toksiline (LD50=3,6 μg/kg
bw), ning vajab toksilisuseks 10 korda kõrgemat (1,0 μg/kg) sisaldust kalalihas.
Mürgistuse sümptomid ilmnevad vähem
kui kuus tundi pärast söömist, kusjuures esmased tunnused nagu iiveldus, kõhukrambid
ja oksendamine viitavad seedetraktile. Seejärel ilmuvad neuroloogilised hädad – peavalu,
õhetus, lihasvalu ja -nõrkus, liigesevalu, kihelus, huulte, keele ja suu tundlikkus, peapööritus. Veelgi tugevama mürgistuse korral tekib
kuuma- ja külmatunde kiire vaheldumine.
Esmane paranemine toimub tavaliselt
mõne päevaga, tõsised närvikahjustused
võivad aga jääda püsima kuudeks või isegi
aastateks. Sümptomid võivad korduda alkoholi tarbimisel või toksilise kala uuesti söömisel. Toimemehhanism: tsiguatoksiin aktiveerib imetajate naatriumikanalid, põhjustades rakumembraani erutuse ja ebastabiilsuse ning raku- ja mitokondrite membraanide paisumise. Ciguatera mürgistus
pole uus haigus, seda kirjeldati esmakordselt 600 a.e.Kr Hiinas ning 18. sajandil kannatas selle all kapten James Cooki meeskond reisil Tahhiitile. Analoogiline lugu juhtus 1985. aastal kuulsa kapteni Cousteau
kaamerameeskonna nelja liikmega, kes sõid
Haiitil barrakuudat. Õnneks paranesid kõik
haigestunud kahe kuu jooksul.
Ciguatera mürgistus on tänu suurenenud ekspordile muutunud globaalseks meditsiiniliseks probleemiks. Väga ligikaudse
hinnangu järgi kannatab selle all 10 000 kuni
50 000 inimest aastas, kusjuures tõenäoliselt on mürgistus aladiagnoositud.
Kuna kalade ja teiste mereandide mürgistust põhjustavate ainete loetelu on pikk, siis
pole võimalik määrata kõigi nende ainete sisaldust eraldi. Meretoidu võimaliku toksilisuse kindlakstegemiseks on seepärast välja
töötatud erinevad funktsionaalsed määramised hiirtega tehtavate loomkatsete näol.
Histamiin ja skumbriamürgistus (scombroid fish poisoning). Histamiinist ja tema
seosest mikrobioloogiaga oli juba juttu eelmises artiklis (Roasto jt, 2017). Huvilisel soovitame lugeda sellest veidi pikemalt toidutoksikoloogia õpikust (Püssa, 2005).
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2017
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Inimtekkelised keskkonnamürgid
kalades
Veekogudesse, sealhulgas koguni ookeanidesse on jõudnud väga mitmesuguseid keskkonnatoksikante, millest osa, tänu
nende lipofiilsusele, akumuleeruvad hästi
madalamate veeorganismide rasvkoes ning
liiguvad piki toitumisahelat üles inimese suunas. Kõrgemate kiskjate hulgas on lihatoidulisi, mida omakorda püüab ja sööb inimene
kui tippkiskja. Kuna kõrgemale tasemele liikudes kasvab ka organismi keskmine eluiga, siis toimub selliste ainete sisalduse tõus
ehk biosuurenemine ning vees väga madalates kontsentratsioonides esinenud mürgid
võivad olla oluliselt kontsentreerunud ning
sellistena juba toksilist toimet avaldada. Selliste ainete näideteks on pool sajandit tagasi suurtes kogustes kontrollimatult kasutatud kloororgaaniline putukatõrjevahend DDT
ning veel hiljem lubatud olnud polüklooritud
bifenüülid ja nendest ning teistestki püsivatest kloori sisaldavatest ainetest tekkinud
dioksiinid.
Polüklooritud bifenüülid (polychlorinated
biphenyls – PCB) on 100% antropogeensed ained, mida on laialt kasutatud alates
1930-ndatest sünteetiliste polümeeride plastifikaatoritena, värvides, soojusvahetuskeskkondades, hüdraulilistes pressides ja elektritransformaatorites. Bifenüüli molekuli kloorimisel saame kaheksat tüüpi molekulide
segu, mis sisaldavad erinevat arvu klooriaatomeid (teoreetiliselt 209 erinevat ainet).
Nende mürgisus sõltub klooriaatomite arvust, asendist molekulis ning segu üldisest
koostisest.
PCB-del on kõrge termiline ja keemiline
vastupidavus nii vees, hapetes kui ka leelistes. Kuigi nende tootmine ja kasutamine on
praktiliselt lõpetatud, leidub neid siiski tänu
tööstuslikule lekkele ja jääkidele mitmel pool
keskkonnas (muld, atmosfäär ja vesi) ja sellest lähtuvalt ka toidus (munad, ulukiliha, kalad jne). Hinnanguliselt oli 1980-ndate lõpus
Maa pinnal umbes 400 000 tonni PCB-sid,
millest 2/3 oli meredes. PCB-sid iseloomustab tugev biosuurenemine piki toiduahelat.
Kuumutamine vähendab veidi PCB-de sisaldust kalades ja muus toidus. Poolestusaeg
organismides on umbes 10 aastat, põhjusteks hüdrofoobsus ja keemiline stabiilsus.
Akuutse mürgistuse sümptomid PCBdega on vistrikud, nõrkus, sügelemine, jäsemete tuimus, laugude paistetus, pisaravool,
silmade, nina ja kurgu põletus, naha pigmenteerumine ja maksa kahjustused. PCBd läbivad veri-platsenta barjääri, toimides teratogeenidena. Rinnapiima saastatuse kor-
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ral tekivad lastel nägemismälu defektid. Mitmekuised katsed laborloomadega põhjustasid aneemiat, leukotsüütide arvu muutust,
maksa, mao, kilpnäärme ja immuunsüsteemi kahjustusi, käitumishäireid. Krooniline kontakt PCB-dega suurendab katseloomadel vähiriski. PCB-d häirivad endokriin- e
hormoonsüsteemi, põhjustades östrogeeni
matkijatena loomade feminiseerumist embrüonaalses staadiumis. PCB-de kahjulikke
toimeid vähendab vitamiin A.
PCB-de sisaldust Läänemeres määratakse igal aastal Eesti seireprogrammi raames. 2003. a analüüsiti 18 kala, osades määrati ka kloororgaanilisi pestitsiide. PCB-de
keskmine sisaldus oli Läänemere kaladel 36,
Atlandi kalades 15 μg/kg. Seega sisaldavad
Läänemere kalad mitu korda rohkem PCBsid kui näiteks Põhja-Atlandi kalad. Samas
täheldatakse meie merekalade püsivate orgaaniliste saasteainete sisalduse suurt varieeruvust, mis võib näiteks räime puhul olla
seletatav liigi, käitumise ja toitumispiirkonnaga. Soome, Rootsi ja Eesti uuringud on
näidanud, et ennekõike on probleem seotud lõhe ja räimega. Lõhe puhul on probleem eriti terav, kuna uuringute kohaselt on
dioksiinisisaldus lõhes keskmiselt 3–4 korda
piirnormist kõrgem. Tänu Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (Helsingi Komisjon e HELCOM) tegevusele on see siiski 25
aastaga alanenud 60–80%.
Dioksiinid on üldine termin, mis kirjeldab
tervet rühma keskkonnas ülilevinud püsivaid orgaanilisi ühendeid (75 polüklooritud
dibenso-p-dioksiini analoogi ja 135 polüklooritud dibensofuraani analoogi). Dioksiine leidub kõikjal: mullas, taimedes, kalades, loomsetes kudedes, piimas ning ka
inimese erinevates kudedes ja rinnapiimas.
Need tekivad peaaegu kõigi tööstuslike protsesside tulemusena, milles osalevad kloori
sisaldavad ained, sealhulgas PCB-d. Dioksiinide seirest saame rääkida alates 2002. aastast. Eesmärgiks on olnud nii dioksiinide kui
ka dioksiinilaadsete PCB-de sisalduse määramine kalades, eelkõige Läänemere kalades. Põllumajandusministeeriumi (kuni aastani 2006) ja Veterinaar- ja Toiduameti tellimisel on kõnealust seiret teostanud OÜ
Eesti Keskkonnauuringute Keskus koostöös
Mereinstituudiga (VTA, dioksiinide seire).
Paljudes piirkondades nagu ka Läänemere
ümbruses on selliste ainete sattumine veekogudesse küll vähenenud ning nende sisaldus kalades langenud kolmandiku või
veelgi madalamale maksimaalsest, kuid siia
pidama jäänud. Samas on asemele tulnud
viimastel aastatel laialdast kasutust leidnud
ja nüüdseks küll keelustatud tulekustutites
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kasutatavad broomorgaanilised ühendid jt
uued inimese valmistatud ained (Luonnonvarakeskus).
Analüüside tulemused näitavad, et Läänemere räime ja kilu dioksiinisisaldused jäävad alla Euroopa Liidus kalade dioksiinisisaldusele kehtestatud piirnormile. Kalade dioksiinisisaldused sõltuvad oluliselt isendi vanusest ja suurusest, nii on räime puhul probleemsed eeskätt suuremad kalad, pikkusega
alates 22 cm. Eesti vetes esineva räime suhteliselt madalam dioksiinisisaldus on seletatav asjaoluga, et meie räim on väiksem ja
vähem rasvane kui liigikaaslased Soome ja
Rootsi vetes.
Siiski ei saa väita, et meil dioksiiniga
probleemi ei ole. Tehtavad uuringud hõlmavad umbes 100 kalaproovi analüüsi, mida
on liiga vähe lõplike järelduste tegemiseks.
Keskmisest kõrgema riskiastmega on dioksiinide toksilise toime suhtes lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani; eriti aga vastsündinud, vanurid, rasedad ning need, kes põevad allergilisi haiguseid, verehaiguseid, kopsutuberkuloosi aktiivset vormi, kesknärvisüsteemihaiguseid, mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõbe. Erilist tähelepanu oma
dieedis peaksid pöörama Läänemerest pärineva räime ja lõhe tarbijad, iseäranis naised, eesmärgiga vältida dioksiinide ja dioksiinilaadsete PCB-de ladestumist kehas, mis
võib olla kahjulik lootele raseduse ajal. Terve
rida dioksiinide sisaldumisega seotud toitumissoovitusi Läänemere kalade söömisel on
toodud Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel
(VTA, dioksiinide seire).
Kogu maailm on tänapäeval haaratud diabeediepideemiasse. Kuigi domineerivaks riskifaktoriks loetakse ülekaalulisust, peetakse
selle häda riskifaktoriteks ka püsivaid orgaanilisi saasteaineid (persistent organic pollutants – POPs) nagu PCB-d ja dioksiinid. Nii
on leitud seos delfiiniliha söömise ja diabeedi kõrgenenud esinemissageduse vahel Peruu ja Jaapani kalurikülades. Delfiinid
on omakorda dioksiinid kaladest omastanud
(Bluevoice, 1999).
On hinnatud, et PCB-de ja nende sugulasainete dioksiinide kogusest annavad kalad ja kalatooted üle maailma umbes 17%
(Federal Ministry, 2017). Lisaks on dioksiinid tuntud kui erinevate lindude ja loomade
liha söödakaudsed saasteained ja mitmete
suurte rahvusvaheliste toiduskandaalide allikad.
Arseen. As ühendid on vajalikud rottidele,
kitsedele ja noortele lindudele, ka on neid
sajandeid kasutatud mürgitamiseks, samuti
on arseeni kasutatud pestitsiididena. Inimese vajadust arseeni järele pole seni tões-

tatud. Kõige olulisemaks arseeniallikaks inimesele on toit, eriti kala ja liha (keskmiselt 40
μg/päevas). Elementaarne As on ohutu, Asühendid aga põhjustavad ATP sünteesi takistamise kaudu väga mitmesuguseid keskja perifeerse närvisüsteemi ning südametegevuse häireid, perifeersete veresoonte,
ülemiste hingamisteede, maksa, naha, mao
ja sooletrakti kahjustusi ning mõjutavad vereloomesüsteemi ja kromosoome.
Orgaaniline arseen läbib platsentaarbarjääri ja elimineeritakse organismist kiiresti
neerude kaudu, anorgaaniline aga akumuleerub luudes, nahas ja lihastes pooleluajaga
2–40 päeva ning on seetõttu kõige ohtlikum.
As mürgistusel puuduvad spetsiifilised
sümptomid, mis aitaksid selle diagnoosimisel. Peavalu, valud alakõhus, iiveldus, oksendamine ja nõrkus on ühised paljudele toksikantidele. Madalaim akuutset mürgistust
põhjustav doos on 5 mg ja surmav doos 50–
500 mg As2O3 keskmise inimese kohta. Pikaajalistel päevadoosidel 2–5 mg esineb iiveldus, lihasnõrkus jne. Poolestusaeg inimese
organismis on 10–48 tundi (Püssa, 2005).
Kuigi merest pärinevad toidud võivad olla
saastatud As-ga, on viimane seal tavaliselt
siiski suhteliselt ohutus orgaanilises metüülderivaadi vormis (Mania jt, 2015).
Elavhõbe (Hg) esineb kolmes põhimõtteliselt erinevas vormis:
a) elementaarne Hg (Hg0) mida absorbeeritakse aurudena, toimib kesknärvisüsteemile;
b) anorgaanilised Hg-soolad (Hg+ and Hg2+)
imenduvad halvasti, aga imendunud osa
võib põhjustada tõsiseid neerukahjustusi;
c) kergesti imenduv orgaaniline R-Hg+, milles R on enamasti metüül-, etüül- või fenüülrühm.
Lõviosa toidu kaudu saadud elavhõbedamürgistustest pärineb Hg-orgaanilistest fungitsiididest nagu dimetüül-Hg, metüül-Hgkloriid ja -fosfaat ning fenüül-Hg-kloriid ja
-atsetaat. Need ülimürgised ained on lipiidlahustuvad, imenduvad seetõttu kergesti, ladestudes erütrotsüütides ja kesknärvisüsteemis. Kalades sisalduvad metüül-Hg ühendid
on sünteesitud mikroorganismide poolt jõgede ja järvede põhjasetetes ladestunud Hg
vähetoksilistest anorgaanilistest sooladest.
Tuntuim selline õnnetus juhtus 1950-ndate
lõpus Minamata lahe ääres Jaapanis, kuhu
kohalik keemiatehas ladustas reovett, mis
sisaldas eeldatavalt vähemürgist Hg-kloriidi. Lahest püütud kala oli aga ülimürgine,
põhjustades kohalikel kaluritel ja nende perekondadel nn Minamata haiguse, mille tulemuseks oli umbes 700 mürgistusjuhtumit,
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2017
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nendest 70 fataalse lõpuga. Uuringud
näitasid toksilise metüül-Hg (ka veelgi mürgisema dimetüül-Hg) sisaldumist nii setetes
kui ka püütud kalades. Sarnane juhtum oli
ka Niigatas. Elavhõbedasisaldus merekalades (kuni 5 mg/kg) võib ületada sisaldust
merevees tuhandeid kordi (Püssa, 2005).
Elavhõbeda looduslik tase on viimase 50
aasta jooksul stabiliseerunud ning mürgistusjuhtumid pärinevad põhiliselt kas tööstusettevõtete läheduses kasvanud kaladest
või muudest erakorralistest juhtumitest. Hg
lubatud tolerantsdoos on 70 kg kaaluva täiskasvanu korral 0,35 mg/Hg nädalas, millest
maksimaalselt 0,2 mg võib moodustada
eriti mürgine Me-Hg. 1979. aastal oli Saksamaal keskmiseks ühe inimese poolt omastatud elavhõbeda koguseks 0,12 mg nädalas. Elavhõbedale on iseloomulikud bioakumuleerumine ja -suurenemine. EL-is kuulub
elavhõbe koos plii, kaadmiumi ja arseeniga
toksiliste elementide hulka, mida monitooritakse toidutoormes vastavate programmide
raames.
Elavhõbeda toksilise toime mehhanism
on sõltumata toksikandi vormist sama. Elavhõbe annab kompleksi valkude koostises
olevate sulfhüdrüül- (HS)-rühmadega, mis
võib viia näiteks ensüümi korral selle aktiivsuse olulisele alanemisele. Eriti tundlik on
näiteks metüülelavhõbeda toimele suuraju
koor, mille rakkudes pärsitakse valgusüntees, millele järgneb rakkude hukkumine ja
närvikoe kärbumine. Lisaks on välja pakutud
ka teisi lõplikult tõestamata toksilise toime
mehhanisme.
Akuutse mürgistuse sümptomid:
• anorgaanilise elavhõbedaga: neerutuubulirakkude nekrootilised kahjustused;
• orgaanilise elavhõbedaga: mittespetsiifilised kesknärvisüsteemihäired nagu paresteesia, tundetus suu ümber ja jäsemetes, värinad, ataksia, neelamis- ja kõneraskused, neurasteenia, üldine nõrkus
ja väsimus, keskendumisraskused, nägemise ja kuulmise kadu, kooma ja surm.
Kroonilise toksilisuse sümptomid:
• anorgaanilise elavhõbedaga: immuunkomplekside poolt põhjustatud glomerulaarne nefropaatia;
• orgaanilise elavhõbedaga: ajuödeem, aju
hallrakkude lagunemine ja ajuatroofia.
Hg on ka embrüotoksiline (teratogeenne) ja
omab mürgistavat toimet väikelastele rinnapiima kaudu. Metüül-Hg poolestusaeg organismis on umbes 70 päeva, põhiliselt ladestudes maksas ja ajus. Viimane kannab 10–
20% elavhõbeda kehakoormusest, kusjuu-
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res metüül-Hg mürgistusel reaalset ravi pole
(Püssa, 2005).

Veterinaarravimite jäägid
kalakasvandustes
Farmides kasvatatud kalades on keskkonnatoksikantide sisaldused reeglina madalamad kui vabas vees kasvanud kalades, kuna
nende sööta kontrollitakse tarbijate kaitseks. Samuti on suhteliselt madalad PCB-de
ja dioksiinide sisaldused Läänemere väherasvastes kalades nagu tursas või ahvenas,
kuid kõrgeimad sisaldused on leitud rasvarikastes kalades nagu lõhe, mis on akumuleerinud halogeenühendeid kiludest, räimest ja
ogalikust (VTA, dioksiinide seire).
Samas on kalakasvandustes rakendatud intensiivsed ja poolintensiivsed kasvatusmeetodid, milles kasutatakse nakkushaiguste tekke ja leviku vältimiseks antibakteriaalseid ravimeid. Kõige laiemat kasutust
leiavad fluorokinoloonid, tetratsükliinid ja
sulfoonamiidid. Selline praktika kätkeb endas rida terviseohte nagu kalade söödavatesse kudedesse jäänud antibiootikumijääkide võimalik allergeensus ülitundlikel inimestel, aga ka antibiootikumiresistentsete
bakteritüvede teke ja levik. Euroopa Liidu regulatiivasutused on kehtestanud jääkainete
maksimaalsed lubatud sisaldused (maximum residue limits – MRL) ravimijääkidele
söödavates kudedes ning on välja töötatud
vastavad kõrge tundlikkusega analüüsimeetodid (Santos ja Ramos, 2016). Kasvandustes kasvanud kaladest võib leida ka parasititsiidide, desinfektantide, anesteetikumide
ja antifoulantide (laeva veealuste kereosade
värvidesse lisatavate ja vähilistega kattumise
vältimiseks kasutatavate ainete) jääke.
Polüaromaatsed süsivesinikud (polyaromatic hydrocarbons – PAH) on suhteliselt püsivate ainete rühm, mis tekivad ja vabanevad
orgaanilise materjali mittetäielikul põlemisel
(pürolüüsil), nagu näiteks kalade suitsutamisel või küpsetamisel lahtistel sütel. Põhilisteks produktideks on 1,2-benso[α]-antratseen,
benso[α]-püreen (BaP; indikaatoraine, kõige
kantserogeensem), krüseen, benso[β]-fluorantreen, (kokku nn PAH4) jt, üldse üle 80
ühendi, millest umbes 60% on nn sekundaarsed kantserogeenid. Sellist tüüpi ained muutuvad kantserogeenseks alles organismis endas, kus nad aktiveeritakse ensümaatiliselt
väga tugevat mutageensust omava epoksürühma viimisega aine molekuli, mis võivad
edasi reageerida DNA molekuli lämmastikalustega komplekside moodustamisega.
Suitsutamine on üks vanemaid liha- ja
kalatoodete konserveerimise meetodeid,
mida tänapäeval kasutatakse 40–60% liha-
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toodete ja 15% kalatoodete korral. Tänu sellele on aga toit oluliseks PAH-ide allikaks
(Mičulis jt, 2011).
Kalade suitsutamisel tekkinud PAH-ide
kogus sõltub protsessi tingimustest. Traditsioonilisel suitsutamisel tekitatakse suits
ahju põhjas ja toit on paigutatud otse põlevate puude kohale ning lihast või kalast väljasulanud rasv tilgub hõõguvatele sütele.
Kaasaegsel meetodil tekitatakse suits aga
eraldi kambris, millest see juhitakse suitsutuskambrisse. Selline võte tagab parema
kontrolli kogu protsessi üle ning ka oluliselt
madalama PAH-ide sisalduse produktis (VazVelho, 2003).
Varem hinnati suitsutatud toodete PAHide sisaldust ja seega ka kantserogeensust
ainult kõige mürgisema BaP sisalduse järgi,
kusjuures tema kontsentratsioon ei tohtinud
ületada 1 µg/kg lõppprodukti kohta. Euroopa
Toiduohutuse Amet (EFSA) leidis, et see
pole piisav ning vastav EL Komisjoni määrus nr 1881/2006 vajab täiendamist. Seda
tehtigi määrusega nr 835/2011 (19. august
2011), milles rakendatakse nelja olulisema
kantserogeense PAH-i kogusisaldust (PAH4)
(Mičulis, 2011).

Kokkuvõte
Kalad võivad olla väga mitmesuguste, nii
mikrobioloogiliste kui ka keemiliste toidumürkide allikaks, samas sisaldavad nad aga
tervislikke ω3-küllastamata rasvhappeid. Tegemist on tüüpilise risk-kasu kalkuleerimise
juhtumiga, milles kasu jääb seekord ilmselt
võitjaks. Siiski tuleb kalatoitude söömisel arvestada ka mürgistuste võimalikkusega.
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ListexTM P100 kasutamine valmistoodetes
Mati Roasto
EMÜ VLI toiduhügieeni osakond
Käesoleva artikli eesmärgiks on anda lühiülevaade Euroopa Toiduohutusameti poolt
2016. aastal välja antud teaduslikust arvamusest bakteriofaag-preparaadi ListexTM
P100 ohutusest ja efektiivsusest piima-, kalaja lihapõhistes valmistoodetes.
Euroopa Liidu (EL) toiduhügieeni seadusandluse eesmärgiks on kaitsta tarbijaid potentsiaalsete terviseriskide eest ning tagada
kõrgetasemeline ohutus kogu nn toiduahela
ulatuses, mis hõlmab toidu tootmist, töötlemist, transporti, müüki ning tarbimist. Selleks tuleb kõikides toiduahela etappides rakendada häid hügieenitavasid ja/või teisi ohtude kontrolli ning ohje meetmeid. Vastavalt
EL-i teadusnõuandele võib mikrobioloogilise
saaste vähendamise praktikaid pidada kasulikuks, et täiendava meetmena alandada patogeensete bakterite arvukust tootmispindadel, kuid seda saab lubada vaid juhtudel,
kus ettevõttes rakendatakse kogu toiduahelat hõlmavat täielikult integreeritud toiduohutuse kontrolli programmi. Samuti tuleb
enne kasutamisloa väljastamist konkreetsete
preparaatide ohutust ning efektiivsust põhjalikult hinnata (EFSA, 2016a).
Aastal 2015 taotleti Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) bioloogiliste ohtude paneelilt (BIOHAZ Panel) teaduslikku arvamust
hindamaks preparaat ListexTM P100 ohutust
ja efektiivsust valmistoodetes. Preparaadi
võimalikku kasutamist nähti toidukäitlejate
poolt ette toidu töötlemise ajal, et vähendada L. monocytogenes’e arvu söömisvalmis ehk RTE (ready-to-eat) toodetes. Hinnata tuli preparaadi toksikoloogilist ohutust,
efektiivsust, preparaadi kasutamise mõju
haigustekitaja resistentsusele ning preparaadi heitveesse sattumisest tingitud keskkonnamõjusid. ListexTM P100 kasutamise
ohutust ja efektiivsust tuli hinnata loomset
päritolu valmistoitudes. Vastavalt Euroopa
Komisjoni määrusele (EÜ) 2073/2005 (toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite
kohta) on valmistoit toit, mida tootja või valmistaja on kavandanud otsetarbimiseks ja
mis ei vaja kuum- või muul viisil töötlemist
asjaomaste mikroorganismide tõhusaks kõrvaldamiseks või nende arvu vähendamiseks
vastuvõetava tasemeni.
Tunnustamist taotleti bakteriofaagi preparaadile P100 kontsentratsiooniga 2×1011
faagi moodustavat ühikut (FMÜ) milliliitri
preparaadilahuse kohta, kasutamaks seda
toiduainetele pihustamise (spraying) või toi-
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duaineid bakteriofaagilahusesse kastmise
meetodil (dipping). Toidu ühe grammi kohta
nähakse ette kuni 1×109 FMÜ P100 lahuse
kasutamist.
EFSA teaduslik arvamus anti välja
2016. aastal ning järgnevalt, pärast L. monocytogenes’e olulisuse meelde tuletamist,
on esitatud lühikokkuvõte EFSA dokumendis esitatud peamistest järeldustest (EFSA,
2016a).

L. monocytogenes’e olulisus
Aastal 2015 registreeriti EL-s 2206 listerioosi
haigestumist, mis teeb 0,46 haigusjuhtu 100
000 inimese kohta (EFSA, 2016). EFSA raporti andmetest saab järeldada, et perioodil
2008–2015 on täheldatav statistiliselt oluline
listerioosijuhtude tõus – nt registreeriti 2015.
aastal EL-s 270 listerioosist tingitud surmajuhtu, mis on 2008. aastast alates kõrgeim
aastane suremusnäitaja (EFSA, 2016b). L.
monocytogenes on võimeline nakatama nii
inimesi kui loomi, kuid suurimat probleemi
põhjustab ta eelkõige inimesele, mistõttu
tuntaksegi haigustekitajat olulise toidupatogeenina (Allerberger ja Wagner, 2010). Kuigi
listerioosijuhtumite arv EL-is ei ole kõrge, on
haigustekitaja üks ohtlikumaid, kuna haigusjuhtude surmlõppe määr oli EL-is aastal 2015
koguni 17,7% (EFSA, 2016b). Eestis registreeriti aastal 2015 üksteist haigusjuhtu ning
haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 0,8.
Esines kolm surmajuhtu (VTA, 2015). Enamik listerioosi haiguspuhangutest on põhjustatud pika säilimisajaga valmistoodete,
eelkõige liha- ja kalatoodete tarbimisest, mis
omakorda on seotud L. monocytogenes’e
võimega kasvada madalatel temperatuuridel nii vaakumisse kui modifitseeritud atmosfääri pakendatud valmistoodetes (Stephan
jt, 2015). Potentsiaalset ohtu tarbijate tervisele – eelkõige riskirühma esindajatele – kujutavad tooted, kus L. monocytogenes’e arv
toote ühe grammi või milliliitri kohta ületab
100, mistõttu on EL-s kehtestatud ametlikud
toiduohutuse kriteeriumid (puudub 25 grammis või on ≤100 PMÜ/g „kõlblik kuni“ päeval) L. monocytogenes’e arvule valmistoodetes (Hächler jt, 2013).

ListexTM P100 ohutus ja efektiivsus
Juba varasemalt on ListexTM P100 preparaadi
kasutamine lubatud nii FDA (Food and Drug
Administration, USA Toidu ja Ravimiamet)
kui USDA (United States Department of Ag-
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riculture, USA Põllumajandusministeeriumi)
poolt sarnaselt mõnele teisele bakteriofaage
sisaldavale tootele nagu SalmoFreshTM, ListShieldTM jt. Viimane näitab seda, et bakteriofaage sisaldavate biotoodete kasutusefektiivsus ja tarbijaohutus on nii in vitro kui
in producto USA-s juba varasemalt tõestatud. Tegelikult on ka EFSA varasemalt hinnanud bakteriofaagide-põhiseid töötlemisviise,
kuid eelkõige toimemehhanisme.
Hiljutises EFSA bioloogiliste ohtude paneeli teaduslikus arvamuses, mille aluseks
olid ohutuse ja efektiivsuse hinnangud, jõuti
samuti järeldusele, et ListexTM P100 on inimesele ohutu ning sellest tulenevalt sobilik
kasutada liha-, kala- ja piimapõhistes valmistoodetes ning nende tootmisel. Aluseks olid
katsed rottidega, kus toksilist efekti katseloomadele ei tuvastatud, mistõttu järeldati,
et preparaat ei kujuta terviseriski ka inimesele. Eeltoodut põhjendati sellega, et preparaat P100 omab üksnes lüütilist (lõhustavat) toimet bakterirakule ning tema toime ei
kandu edasi bakteri DNA-le. Preparaadi tootmine toimub rangelt HACCP-põhise kontrollprogrammi raames, mistõttu on tagatud
preparaadi kvaliteet ja ohutus. Ohutuse taset aitab tõsta ka asjaolu, et P100 (faagide)
paljundamiseks kasutatakse mittepatogeenset L. innocua tüve. Lisaks ohutusele hinnati
etapiviisi ka preparaadi efektiivsust, mis hõlmas varasemate nt tootjapoolsete tõendusmaterjalide läbi töötamist, täiendavate eksperimentide teostamist ning lõpphinnangute tegemisel määramatusega (uncertainties) arvestamist. Praktiliselt kõik laborkatsed (n=32) viidi läbi kunstlikult saastatud
valmistoitudega. Enamikes katsetes õnnestus eelnevalt tahtlikult kontamineeritud toitudes ListexTM P100 abil L. monocytogenes’e
arvu oluliselt langetada, kuigi kahes katses
ilmnes, et patogeeni leid oli kontrolltootega
võrreldes säilimise viimasel päeval kõrgem.
Katsed viidi läbi liha-, kala- ja piimatoodetega
ning leiti, et listeeriate vähenemine kõikides
uuritud toodetes sõltus statistiliselt olulisel
(p<0,0001) määral P100 doosist. Leiti, et rakendades doosi 109 FMÜ/cm2 kohta saavutatakse patogeeni arvu langus RTE kala-, lihaja piimatoodetes vastavalt 2,52, 1,74 ja 3,42
log ühiku ulatuses. Kui P100 doosi vähendati kümme korda, siis patogeeniarv toidus
langes 0,5 log10 ühiku võrra kõigis kolmes
uuritud toidumaatriksis. Töötlemisele eelnenud toote säilitamise temperatuur ja säilitamise aeg ning toote saastumise määr ei mõjutanud oluliselt (p >0,05) patogeeni arvu
langust pärast preparaadiga töötlemist. Leiti,
et toodetes, mis on suurel määral saastunud
ehk patogeeni sisaldus tootes on 100 kuni
10 000 PMÜ/g kohta, ei taga ListexTM P100

kontsentratsiooniga 108–109 FMÜ/cm2 kohta
patogeeni täielikku hävitamist, mistõttu võib
L. monocytogenes tootes pärast töötlemist
edasi kasvada. Avaldati arvamust, et rakendades loomulikul teel saastunud toodetele P100 doosi 109 FMÜ/cm2 kohta, langeb
L. monocytogenes’e arvuga üle 100 PMÜ/g
toidupartiide osiste (toidupartii moodustavate toodete) proportsioon 20% kuni 95%.
Väiksemate dooside kasutamisel (107 ja 108
FMÜ/cm2) on saaste vähendamise proportsioonid madalamad. P100 efektiivsus erinevates ettevõtetes kasutamisel on tõenäoliselt
erinev, kuna see sõltub nii kasutatavast P100
doosist, toidu kategooriast (eelkõige toidu
maatriksist), kui ka muudest seni määratlemata asjaoludest. Oluline on rõhutada, et senised teadmised P100 efektiivsuse kohta on
saadud tahtlikult (kunstlikult) saastatud ning
limiteeritud arvu RTE toodetega, kuid tavapäraselt toodetakse valmistooteid, mille füüsilised ja keemilised omadused ning töötlemistingimused võivad suuresti erineda, mis
omakorda võib mõjutada preparaadi efektiivsuse määra erinevates valmistoodetes.
On teada, et mõned L. monocytogenes’e tüved on resistentsed ListexTM P100 bakteriofaagide suhtes ning võivad seetõttu tootmiskeskkonna kriitilistes kohtades (nt raskesti
puhastatavates piirkondades) eelmiste tüvede asemel niši haarata. Viimast saab välistada heade sanitatsioonipraktikate (good
sanitation practices) ning muude asjakohaste tootmishügieeni efektiivsust tagavate
menetluste rakendamisega. Leiti, et looduslikult esinevatest L. monocytogenes’e tüvedest 2,5–9,5% on resistentsed P100 suhtes.
Rõhutati, et ListexTM P100 on üksnes täiendav abinõu listeeriate arvukuse vähendamisel lõpptoodetes ning ei asenda ettevõtete
poolset kohustust rakendada häid tootmisja hügieenitavasid. Leiti, et nõuetekohase
puhastamise ja desinfitseerimise kombineerimisel ListexTM P100 kasutamisega Listeria
monocytogenes’ga seonduvad toiduohutuseriskid vähenevad oluliselt. Preparaat ei
pruugi tagada 100%-list bakteritsiidsust Listeria monocytogenes’e suhtes, pigem tagab
see patogeenide arvu olulise languse. Kuna
inimeste listerioosi haigestumise risk on
suurem L. monocytogenes’e suurema arvu
juures, siis eeldatakse, et ListexTM P100 kasutamisel L. monocytogenes’ga saastunud toidust tingitud listerioosijuhtumite arv inimestel langeb. Valmistoodete mikrobioloogiline
kontroll L. monocytogenes’e suhtes peab senisel viisil jätkuma ning juhtudel, kus leitakse
positiivseid proove, tuleb isoleeritud haigustekitaja tüvedega teostada ListexTM P100
suhtes täiendavad tundlikkuse uuringud.
Selline valmisolek tuleb tagada juhul, kui
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lubatakse ListexTM P100 preparaadi kasutamine. Kuigi otseseid keskkonna mõjude uuringuid pole senini läbi viidud, on arvamuse
koostanud teadlaste arvates P100 looduskeskkonnas püsivuse tõenäosus väike.
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ELÜ üldkoosolek 11.03.2017
Toimumisaeg ja -koht: 11. märts 2017,
Kreutzwaldi 62, Tartu
Osalejate arv koos volitustega: 40
Koosolekujuhataja: Priit Koppel
Protokollija: Jaan Luht
Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
3. ELÜ 2016. aasta tegevusaruanded
4. ELÜ 2016. ja 2017. aasta eelarved
5. Aukohtu aruanne
6. ELÜ revisjonikomisjoni aruanne
7. Konverentsid Veterinaarmeditsiin 2016 ja
Veterinaarmeditsiin 2017
8. Eetikanõukogu loomise ettepanek ja põhikirja muudatused
9. ELÜ 2017. aasta tegevusplaanid
10. Kohapeal algatatud küsimused
1. Päevakord kinnitatud ühehäälselt.
2. 2016. a üldkoosoleku protokoll kinnitatud ühehäälselt.
3. ELÜ 2016. a tegevusaruanne. Priit Koppel.
Juhatusel on toimunud 3 koosolekut,
neist 2 laiendatud (lisandusid EVS esindaja ja Publiconi esindaja, teemaks konverents). Üks koosolek on toimunud interaktiivselt.
Suurimat energiat on nõudnud konverentsikorraldus ja ettevalmistused FVE
peaassambleeks (toimub 9.–10. juunil
2017 Tallinnas).
Liikmeskond. Ühingu liikmeid on 173.
2016. a liitus ühinguga 13 loomaarsti.
Välja astujaid ei olnud.
Jaan Luht netilehtedest:
Kodulehe www.vet.ee loetuimad teemad
olid:
• Kutsetegevuse loaga veterinaararsti
poolt registri muudatuste tegemise
abistav juhend, loetud 2307 korda.
• Üldkoosolek 2016, loetud 1375 korda.
• Eesti Loomaarstide suvepäevad, loetud 1294 korda.
Kodulehel on „sahtel“ www.vet.ee/sahtel vaid ELÜ liikmetele mõeldud piiratud
juurdepääsuga dokumendikaust. Juurdepääsu saamiseks tuleb meilida aadressil
jaan.luht@mail.ee, liikmelisuse tuvastamise järel saadetakse vastus kasutajatunnuse ja parooliga.
ELÜ Facebook’i lehel oli 61 postitust.
Neist olid loetuimad:
• Eesti Ekspressi artikkel professor Mati
Roasto kohta, loetud 2637 korda.
• USA tunnustab Eesti marutaudi vabaks maaks, loetud 2518 korda.

• Fotokonkurss 2016 parimad pildid,
vaadatud 1794 korda.
Eesti Loomaarstliku Ringvaate veebilehel
on alates selle tegemisest käinud 159 965
lugejat (seisuga 10.03.2017). Eelmisel
aastal samal ajal oli seda teinud 138 475
lugejat (seisuga 04.03.2016). Aasta jooksul külastas ajakirja kodulehte 21 490 lugejat.
Üks lugeja võib aga vaadata kas või kõiki
numbreid ja ta jääb üheks lugejaks. Lugejaid tuleb rohkelt juurde alati pärast
uue numbri lisamist.
Fotokonkurss. Esimene fotokonkurss oli
2008. aastal. Käesoleval aastal toimub
kümnes fotokonkurss. Kokku on fotokonkursi lehel käinud 102 512 vaatajat. Eelmisel aastal sama ajaga oli külastusi 90
123 – aasta jooksul oli kokku 12 389 külastust. Ettepanek: teha piltide üleslaadimise võimalus lühema aja vältel, sest
pilte pannakse üles tavaliselt viimasel nädalal ja viimasel päeval.
4. Eelarve. Priit Koppel.
2016. a eelarve. Tulem on –6000 eurot.
Müügitulu lemmikloomapassidest ei olnud nii suur, kui loodetud. Õnnetusjuhtumi kindlustuse mõlemad arved (2016
ja 2017) sattusid ühe aastanumbri sisse.
Rahvusvahelised maksud tõusid. Samuti
oli mõningaid ülekulusid, mida ei osatud
ette näha.
2017. a. eelarve.
Kõik tööjõukulud on tõusnud, ka konverentsi korraldus läheb tasuliseks. Ajakirja
peatoimetaja hakkab saama tasu. Konverentsi osavõtumaksu tuleb tõsta.
Reklaamilepingutest üks on juba sõlmitud, rohkem neid ei tule.
Sel aastal tõusevad ka liikmemaksud.
Tekkis küsimus, et kas tagada vastutuskindlustus ainult praktiseerivatele arstidele? Leiti, et kuna see ei muuda kindlustusmakset, siis pole mõtet.
Samuti tõstatati küsimus, mida teha õnnetusjuhtumikindlustusega. Kas lõpetada
või võimaldada seda soovijatele lisamaksuga? Ühingu liikmetele kehtib ka vastutuskindlustus. Õnnetusjuhtumi kindlustuse kulud on suured (4000–4500 eurot
aastas). Viimasel ajal on õnnetusjuhtumeid olnud väga üksikuid.
Toimus hääletus, kas 2018. aastal sõlmida õnnetusjuhtumikindlustus või mitte.
Otsustati, et 2018. a sõlmitakse leping
vabatahtlikkuse alusel lisamaksuga.
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Liikmetele jääb kehtima endiselt vastutuskindlustus. Ühingu liige saab ka läbi
ühingu juriidilist abi.
Eelarve kinnitati ühehäälselt.
5. Aukohtu aruanne. Toomas Tiirats.
Aukohus menetles aasta jooksul kuus
juhtu. Läbivad teemad on jätkuvalt kommunikatsiooniprobleemid loomaarsti ja
kliendi vahel – klient tundis, et temaga ei
tegeletud piisavalt, ei seletatud piisavalt.
Kui loom juhtus surema, süüdistas patsiendi omanik loomaarsti eetikakoodeksi
punktide järgi hooletuses.
Siiani on aukohus üritanud hoida loomaarste.
Pikema arutelu tekitab juhtum, kus ravimit kasutati off-label. Veterinaaramet ja
ravimiamet tuginevad ainult ravimi infolehele. Kui seal on selgelt näha, et doos
on ettenähtust suurem või näiteks kassile
manustatakse koertele näidustatud ravimit, siis juriidiliselt on loomaarst toiminud valesti.
Alates augustist on toimunud teatud
muutused ravikaebuste menetlemises.
Nimelt on VTA sõlminud EMÜ-ga kokkuleppe, mille kohaselt ravivea kaebuse korral küsitakse EMÜ töötajatelt (või nende
soovitatud ülikoolis mittetöötava loomaarsti) hinnangut. Hinnang läheb aukohtule
anonüümselt. Samuti on aukohtu otsused alati juristi poolt läbi vaadatud.
6. Revisjonikomisjoni aruanne. Tarmo Niine.
Revisjonikomisjoni ettepanek juhatusele:
2016. a on olnud reklaamikulu 2156 €.
Tuleks uurida, kui palju see reklaam on
soovitud tulemusi andnud ja võibolla on
mõistlik need reklaamid lõpetada.
Otsus: revisjonikomisjon tutvus majandusaasta aruandega. Aruandlus oli korrektselt esitatud ning ühing on oma põhikirjalisi kohustusi täitnud.
Aastaaruanne kinnitati ühehäälselt.
7. Konverentsid. Priit Koppel.
Veterinaarmeditsiin 2016. Osalejaid oli
461, sponsoreid 20. See oli nn „väike
konverents“ (ei olnud toiduhügieeni sektsiooni, mis alati tõstab osalejate arvu),
2015. a oli „suur“ konverents ja osalejaid oli 501. Eelmisel aastal oli väga hea
sektsioonijuhatajate töö. Hea programm
toob kokku ka palju rahvast.
Kui tahta, et kogu materjal oleks paberkandjal või internetis saadaval, peaks
osalustasusid väga kõvasti tõstma, sest
paljud välismaised lektorid ei anna kogu
oma loengumaterjali tasuta avaldamiseks.
Veterinaarmeditsiin 2017. Otsitakse pea-
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sponsorit. Sektsioonijuhatajad on jälle
Ingrid Hang ja Piret Kalmus. Suurlooma
sektsioonis on plaanis lammaste ja kitsede meditsiini puudutavad teemad. Väikelooma sektsioonis on esimesel päeval
kavas kopsuhaigused ja bronhoskoopia,
kompuuter- ja magnetuuringu näidustus. Teise päeva kavas on maksahaigustega seotud ettekanded. Janne Orro käis
välja mõtte, et osalejad tahaksid kuulda
midagi ka lemmikloomana peetavate kanade haigustest. Pakuti välja teema tulevikuks: põllumajandusloomad lemmikloomadena. 2017. aasta konverents toimub 28.–29. oktoobril Dorpatis, peoõhtu
Big Benis.
FVE peaassamblee. Selle korraldus sujub, leitud on sponsoreid, EAS-ilt on
taotletud toetust (positiivset otsust veel
ei ole).
8. Eetikanõukogu. Toomas Tiirats.
On tekkinud vajadus luua eetikanõukogu.
Aukohus on seadusruumis ajale jalgu
jäänud. Aukohus oli pigem eetikavigade
jaoks, eetikanõukogu hakkab tegelema
ka ravivigadega. EVS ja ELÜ teevad selles osas koostööd. Eetikanõukogu reglement on koostatud juhatuse liikmete
poolt. Selle on üle vaadanud jurist. Plaanis on luua kaks koda: suurlooma- ja väikeloomakoda.
Hinnangu küsimine läheb tasuliseks. Kui
arve 10 päeva jooksul tasutud ei ole, siis
juhtumit arutlusele ei võeta. Kaevata võivad kõik: eraisikud, organisatsioonid jt.
Eetikakomisjoni reglemendi vastuvõtmine toimus ühehäälselt. See jõustub
2018. aastal. Järgmisel aastal tuleb teha
vastav põhikirjamuudatus.
9. Ühingu 2017. a tegevusplaanid. Priit Koppel.
8.–10. juunil toimub FVE peaassamblee
Tallinnas.
Ühing korraldab ka sel aastal fotokonkursi.
28.–29. oktoobril toimub Veterinaarmeditsiini konverents 2017, juhatus ootab
ettepanekuid aasta loomaarsti ja elutööauhinna kandidaatideks.
Suvepäevad toimuvad augusti esimesel
nädalavahetusel.
10. Kohapeal algatatud küsimused. Tarmo
Niine.
Vikipeedias on olemas artikkel ELÜ
kohta, aga see on väga lühike ja vähese
infoga. Tarmo pakkus välja, et ta hakkab
seda ise täiendama. Idee kiideti heaks
ja leiti, et see on oluline ELÜ nähtavuse
tõstmiseks.

VARIA

Veel kord katkust
Toivo Suuroja
EMÜ VLI emeriitprofessor
Totaalne ja halastamatu sõda käib Eestimaa metsades. Ja sõditakse ikka selle neetud SAK-i ehk sigade Aafrika katkuga. Või
veel täpsemini – seda põhjustava viirusega.
Viirus aga on – nagu teada – nii väikene, et
teda saab näha vaid elektronmikroskoobis.
Kuid kuna ta reo peidab ennast metssigades, siis tuleb tema hävitamiseks eelkõige
maha tappa metssead. Aga ega viirus seepärast veel otsa saa, tema tegutseb edasi
haiges või surnud (lõpnud) loomas, eritudes loomaorganismist kõikide ekskreetide
ja sekreetidega (roe, uriin, higi, sülg). Kõige
suurem on tema kontsentratsioon aga veres
ja lümfis. Ja mis kõige hullem, haiged metssead eritavad viirust juba haiguse peite- ehk
inkubatsioonistaadiumis. Ka haiguse läbipõdenud loomad jäävad aastateks viirusekandjateks. Viirus on igasuguste füüsikalis-keemiliste mõjutuste (temperatuur, pH) suhtes
äärmiselt resistentne (vastupidav). Vaat nii
salakaval ja visa on see vaenlane. Seepärast ei saa võitluses temaga liberaalitseda ja
tegutseda tuleb nagu ütlevad prantslased –
a’ guerre comme a’ la guerre (pr sõjas nagu
sõjas, st toimima vastavalt sõjaolukorrale).
Metssead on teadupärast väga kollektiivse, liikuva karjaeluviisiga loomad. Nad
liiguvad, toituvad, magavad tihedalt üksteisega kontakteerudes. Seepärast on loogiline, et mida arvukamalt nad piiratud territooriumi asustavad, seda kiirem on puutenakkuse oht ja seda kiirem on katku levik. Ja
väikesel Eestimaal (tänapäeval 45 339 km2)
oli neid veel mõned aastad tagasi tõesti liiga
palju (mitmeid kümneid tuhandeid) ja seepärast levis sõbralikust Lätist 2014. a septembris sisse imbunud katk Eestis väga kiiresti ja
selle loo kirjutamise ajaks on vaid Hiiumaa
ametlikult taudivaba.
Aga mispärast neid metssigu ikkagi Eestimaale nii palju sigines. Eks siga olegi ju
väga kiiresti paljunev metsloom ja seda
eriti neile soodsates looduslikes tingimustes (soojad ja suhteliselt lumevaesed talved + ülimalt „kvaliteetne ja külluslik“ lisasöötmine). Eks meie jahimehed vedanud ja
tassinud neile tonnide kaupa lisasööta (teravilja, maisi, hernest, kartuleid jm juur- ning
aedvilja, teravilja sorteerimisjäätmeid, õunu,
kehtivusaja ületanud toidukaupasid jne, jne.
Aga miks me seda tegime, kas puhtast loomaarmastusest? Arvan, et sugugi mitte, vaid
ikka lähtudes sellest nii inimlikust ahnusest.
Me rajasime sadu laskepukke ja jahikants-

leid söödakohtadele, kus neid külastavaid
sigu oli lihtne küttida. Lusti ja lõbu kui palju,
adrenaliini muidugi ka. Sai rahuldatud nii
tapa- kui lihahimu. Ka tulus jahiturism õitses.
Liha jätkus nii oma tarbeks (vorstid, konservid) kui ka igasugustele liha kokkuostjatele ja
hangeldajatele müügiks. Suurte seakarjade
tõttu oli lumega talvedel vägagi tulemusrikas koertega ajujaht. Ja mis seal salata,
„tänu“ metsavahtide likvideerimisele levis ka
nö „poollegaalne“ salaküttimine. Ja see ilus
elu oleks edasi kestnud, kui järjest leviv katk
poleks metssigade ridu drastiliselt harvendanud ja kui seakatk poleks metsadest välja
murdnud metssigade „sugulaste“ kodusigade manu! Eestis traditsiooniliselt heal järjel olev seakasvatus on viimasel ajal koondunud enamasti suurtesse ja ülisuurtesse
tootmisüksustesse. 2016. a oli Eestis 189
seakasvatajat, kelle sigalas oli vähemalt 500
siga. Põhiliselt Soome kapitalil baseeruvas
Rakvere farmidele kuuluvas endise EKSEKO
sigalates oli aga 2015. a ca 54 000 siga. Ainuüksi emiseid oli üle 10 000, kes „tootsid“
aastas ca 280 000 põrsast (ca 40% Eesti põrsastest)! Aga kui katk sinna sisse „põrutab“?
Eestlane on lihasööja. 2016. a tarbis (sõi)
Eesti Vabariigi statistiline kodanik keskmiselt
32 kg sealiha aastas ja sellest tootsid Rakvere farmid 16–17 kg. Sigade Aafrika katku
tõttu oli PRIA andmetel seisuga 01.05.2015
hukatud 22 000 siga (ca 7% tollastest kodusigadest). Kui 2015. a oli Eestis 327 898 siga,
siis 2016. a vaid 291 012. Seega aastane
miinus 36 886 (kahanemine ca 11%)! Juba
praegu ei suuda Eesti seakasvatajad rahuldada elanikkonna sealihavajadust (toodavad vaid ca 60–70% vajalikust). Selge see, et
puuduv osa tuleb importida (põhilised sealihatarnijad on Saksamaa, Taani, Poola ja isegi
Belgia). Aga kui katk lõpuks ka nende riikide
sigalatesse jõuab? Siis on ainuke võimalus
moslemiks või juurikanärijaks veganiks hakata.
Aga kuidas katk ikkagi metsast, metssigade juurest sigalatesse jõuab? Meie EMÜ
tublide teadlaste arvates toimub see eelkõige transpordivahendite, laudainventari,
sigalate personali riiete ja jalanõude, sööda
(eriti toidujäätmete) jne vahendusel.
Tuntud Eesti zooloogi (terioloogi) ja jahiteadlase Nikolai Laanetu arvates on aga sigade katku viirusega saastunud kärbsed
ühed peamised kodusigade nakatajad. Tema
arvates on hukkunud metssigade korjustest
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toituvad linnud ja ka korjustel lisaks porikärbestele arenevad putukad (Eestis ca 80 liiki),
kes toituvad metssigade nakatunud ekskrementidest, verest, ilast või lagunevatest kudedest, üheks oluliseks ohuallikaks SAK-i levikul. Laipadel toitunud ja arenenud raipetoiduliste putukate (kärbeste, raisamardikate jt)
vastsed nukkuvad ja nendest kooruvad valmikud võivad lennata nakatununa nende
külge jäänud viirustega mitme kilomeetri
kaugusele uusi sobivaid toidukohti otsima.
N. Laanetu andmetel püsib viirus kärbsel ca
kaks päeva. Ka leiab ta, et on vale arvata, et
laudas elavad vaid laudakärbsed.
EMÜ professor Arvo Viltrop arvab aga,
et porikärbsed võivad korjusest lennata vaid
mõnekümne meetri kaugusele, st levitada
katku vaid ühe seakarja sees. Lubab seda
küsimust uurida!
Ajakirja „Imeline Teadus“ käesoleva aasta
esimese numbri 24. leheküljel on väga intrigeeriv pilt mesilasest, kelle seljale on paigutatud jälgimisseade GPS saatjaga, millega
saavat enneolematu täpsusega kaardistada
tema liikumist. Õige pea loodetakse seadme
mõõtmeid ja kaalu veelgi oluliselt vähendada, nii et seda saab siis arvatavasti paigutada ka porikärbestele! Eks siis saa ka lahendatud vaidlus Viltrop kontra Laanetu!
Arvata võib, et lendavad putukad on osalised SAK-i levitamisel, kuid selle talve kahes Lätis puhkenud katkujuhtumis (Siguldas
gaasitati 5000 siga, Riia lähedal 10 000) neid
vist süüdistada ei saa!
Laanetu arvates on SAK-i aktiivseteks levitajateks ka hukkunud sigade korjuseid söövad liha- ning raipetoidulised imetajad ja
mitmed röövlinnud. Imetajatest nimetab ta
eelkõige meie metsades laialt levinud karihiiri. Lisaks võivad surnud loomade liha ja
ka luid süüa metssead, metsnugised, rebased, hundid, karud, kährikud, nirgid, kotkad,
rongad, varesed, harakad jm linnud. Kokkupuudetes katku lõppenud sigade korjustega nad nakatuvad ja on Laanetu arvates ka
ühed olulised SAK-i levitajad. Tema arvates
elab meie metsades ja teisteski piirkondades
ca 35 000–45 000 väike- ja suurkiskjat, kes
võivad kokku puutuda surnud sigade korjustega. Sellele potentsiaalsete katkulevitajate armeele lisab ta veel 4000–6000 hulkuvat koera ja kassi. Eriti ohtlikeks levitajateks
peab ta teatud koeratõugusid (taksid ja terjerid, vähem teised tõud), kes heameelega püherdavad korjustel ja ka sigade väljaheidetel
ja võivad seepärast levitada viirust nii inimasulates kui ka mujal looduses.
Nüüd kui oleme nii pikalt ja üksikasjaliselt lugejat hirmutanud tiivuliste ja neljajalgsete katkulevitajatega, asugem kahejalgsete
juurde. Kahtlemata on ühtedeks suurema-
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teks katkulevitajateks igasugustele juhuslikele metsashulkujatele lisaks jahimehed ja
metsatöötlejad, nende autod, traktorid, metsaveokid ja nn metsakombainid ehk „harvesterid“.
Jahimehed, kes metssigu kütivad, korjuseid tassivad ja matavad, puutuvad ju kõige
otsesemalt kokku nii kütitud (surnud) metssigadega kui ka nende korjustega. On nö siililegi selge, et iga katkutsoonis kütitud metssiga või metsseakorjus on potentsiaalselt
„katkuline“. Vot siinkohal tahaks visata kivi,
ja mitte ainult ühe kivi, meie Veterinaar- ja
Toiduameti (VTA) kapsaaeda. Riik on sellele
ametkonnale teinud ülesandeks inimeste,
kodu- ja põllumajandusloomade kaitsmise
igasuguste nakkushaiguste leviku eest, või
tsiteerigem täpsemalt VTA kõige põhilisemaid ülesandeid: Loomataudide ennetamine ja tõrje korraldamine ja teostamine,
inimeste tervise kaitse inimestele ja loomadele ühiste haiguste (zoonooside) eest,
toidutoorme ja toidu ohutuse kontroll…
keskkonna kaitsmine loomapidamisega ja
loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite eest jne, jne, jne. VTA struktuuris on
keskasutus ja 15 kohalikku asutust (maakondade veterinaarkeskused). Kokku on VTA-s
325 töötajat: 70 keskasutuses ja 225 maakondlikes veterinaarkeskustes, 30 inimest
piiripunktides. Neile lisandub 103 volitatud
veterinaararsti. Nii et 325+103=428. Juhib
seda pataljoni suurust ametnikeüksust mitte
loomaarst (või nagu nüüd need ametnikest
anglomaanid ennast nimetavad „veterinaarmeditsiini magister“), vaid jurist. Aga öeldakse ju, et „annab Jumal ameti, annab ka
mõistuse“. See ametkond deklareerib ka, et
„seakatku tõkestamiseks on oluline täita
bioohutusealaseid nõudeid nii farmis kui
metsas“. Aga kes on siis praegu jahimehed
metsas? Nad on ju „katkusõja“ sõdurid ja
nende ülesanne on katku tõrjuda, metssigu
tappa ehk viisakamalt öelduna populatsiooni
arvukust vähendada, surnud sigade laipu
koristada ja matta. Seejuures ei tohi nad endaga ja enda riiete, jalanõude, relvade, töövahendite ega autodega katku metsas laiali
tassida ning jumala eest katku mitte metsast
välja viia ja laiali kanda. Katkupiirkonna mets
ja maa on katkuviirusega saastunud ala, iga
kütitud metssiga tuleb vaadelda kui katkuallikat, temaga kokkupuutumisel tuleb vältida enda, riiete, jalanõude, relvade ja muu
inventari saastumist. Aga selleks on vaja
mida? Eelkõige kaitseriietust (odavaid ühekordselt kasutatavaid kombinesoone, kindaid, plastiksukkasid (jalatsikatteid), laibakotte, vereproovide võtmise ja pakkimise
vahendeid.
Mina olen nõukogudeaegne reservoh-
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vitser, kolm aastat ülikoolis sõjalist ohvitseriõpet saanud ja kaks aastat nõukogude armees teeninud. Mind õpetati tegutsema
massihävitusrelva kasutamise tingimuses,
sealhulgas ka neetud imperialistide poolt
bioloogilise ehk epidemioloogilise relva kasutamise tingimustes. Selleks olid igal soldatil ja ohvitseril individuaalsed kaitsevahendid (gaasimask, kaitsekombinesoon, kindad, kaitsesukad). Sellise varustusega võis
kasvõi siberi katku koldesse karata ja sealt
elusana välja tulla. Ma ei nõuagi, et jahimeest nii uhke varustusega peaks premeerima. Lööge arvuti lahti ja vaadake, milliseid odavaid ühekordselt kasutatavaid plastikülikondi, kindaid ja jalatsikaitseid firmad
reklaamivad. SAK-i tõrjeks eraldati Eesti riigile kena kopikas. Selle raha eest, mis kulutati kvaliteetpaberile värvitrükis ligi poole
ruutmeetrilise kahtlase informatiivse väärtusega bukleti koostamiseks ja trükkimiseks, oleks saanud hankida hulga tugevast
mustast plastikust haisu- ja vedelikukindlaid suuri laibakotte, millesse saaks pakkida
rümba(d) ja pea ning sisikonna (ühte rümba,
teise pea ja sisikonna). Ei teeks paha kui sisikonna ja pea tarbeks varutud kotis oleks
näiteks ca 1,5×2,5 m paksemat sorti plastikkile tükk, mille peal saaks kütitud sealt sisikonna eemaldada, sest sellega väldiksime
pinnase saastamise. Sea sisikonna eemaldamiseks ja vereproovi võtmiseks ei ole tarvis
rohkem kui kaks inimest. Kile tuleks seejärel kokku pakkida (vältides vere ja vedelike
ning rooja sattumist maapinnale) ja koos sisikonnaga eraldi kilekotti pakkida. Seejärel
tuleks kott haisu- ja niiskuskindlaks muuta
(ots kaks korda kokku teipida). Siga ühes
kotis, sisikond teises. Nüüd tuleks kotid ka
pealt desinfitseerida (kloorilahusega). Selliselt nakkuskindlaks muudetud kraami võib
julgelt isegi sõiduvahendi pagasiruumi paigutada. Saastunud kaitseriietus võetakse
seljast nii, et viimasena ikka kindad ja jalatsikatted. Kõik see paigutatakse sisikonna, pea,
ja aluskilega ühte kotti. Vere võtmiseks tuleks komplekteerida väiksemad minigripiga
suletavad plastikkotid, milles oleksid puhtad
vereproovide võtmise klaasid. Üks vähemalt
20 ml plastiksüstal ja üks süstlaga sobitatav
jämedamat sorti süstlanõel. Südamest võib
ju verd võtta, kui seda vatsakestes on (kui
süda on peatunud lõtvumisfaasis ehk diastolis), seda saab teha nõelaga süstlaga, mitte
nii nagu pildil katseklaasi mäkerdades.
Kopsust verevõtmise soovitamine näitab
vaid soovitajate ebakompetentsust. Kops
on ikkagi hingamisorgan, veri paikneb seal
enamikus kopsu suurtes veenides ja arteris
ning valgub sealt peale nende vigastamist
(nn „kopsupauk“) rinnaõõnde, kus seguneb

mujalt sinna valgunud verega. Tavaliselt võtavad jahimehed verd katseklaasiga rinnaõõnest „ammutades“ (peale rindkereelundite eemaldamist). Süstlaga oleks ju mugav
ja puhtam – tõmbad süstla korra või kaks
verd täis ja tühjendad sisu katseklaasi. Kasutatud süstla aga viskad kilekotti pea ja sisikonna manu.
Selles verevõtmisekotis võiks ju olla ka
kaaskirja blankett ja kirjutusvahend ning
kleeppaberi ribad kottide ja proovide markeerimiseks. Kott suletakse hermeetiliselt,
desinfitseeritakse ja toimetatakse veterinaarja toidulaborisse. Bukletil kujutatud jahimehed (keda peavad vist markeerima punased
vestid) mingit kaitseriietust (isegi kindaid) ei
kanna. Millegipärast on neil aga püssid seljas (äkki kargab surnud siga või raibe üles!).
Tähistatud ja desinfitseeritud rümbakoti
saab uurimistulemuste selgumiseni paigutada rippasendis hoiuruumi või külmikusse.
Kui hoiuruumis säilitavatest, sellistes õhu- ja
veekindlates eelnevalt desinfitseeritud laibakottides paiknevatest rümpadest üks või
mitu osutuvad SAK-positiivseteks, ei ole ju
mõtet ülejäänuid (puhtaid) konteineritesse
visata. Piltidel kujutatud kütitud loomade
rümpade ja eriti pea ning sisikonna transportimine lahtistes plastvannides ei taga bioohutust, sest lahtised vannid saastuvad nendega manipuleerimisel ja saastavad tahestahtmatult ümbrust ning transpordivahendit. Poole seakere pikkuse kuuseoksa oleks
vast võinud jätta bukletil kujutamata. Kuuseoksake asetati ikka kena jahikombe kohaselt
lastud loomale (austusest tema vastu) ja kinnitati ka tunnustuseks eduka küti peakattele.
Praeguses, reeglite ja eetikata „seasõjas“,
kus jahimees peab maha nottima tiineid ja
imetavaid metsseaemiseid, nendelt „suguorgani“ eemaldama ja selle raha saamiseks
esitama, pole mõtet sellega eputada!
Maaeluministeerium ja VTA väljutavad
järjest uusi ja uusimaid SAK-i tõrje eeskirju,
lisaks veel üha uusi täiendusi. Dura lex, sed
lex (ld karm seadus, kuid siiski seadus). Iga
seadus ja eeskiri täidab oma ülesande siis,
kui seda täidetakse ja see täitmine on kontrollitav.
„Doverjai no proverjai“ ütles omal ajal
suur Lenin. Ehk eesti keeles: „usalda, aga
kontrolli“. Kuidas arvud ühilduvad tegelikkusega, seda mina ei tea. Kas ikka iga vereproovi taga on lastud siga, kas iga nakatunud rümp satub konteinerisse või selle puudumisel maetakse maha või korralike patoloogiliste tunnusteta rammusast lihakehast
tehakse vorsti või konserve? Aga võib olla
tükeldatakse, jagatakse laiali ja pistetakse
potti. Kas lihakeha nahastatakse enne või
pärast uurimistulemuste selgumist jne, jne?
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Kas jahimees ikka asub jahilt saabudes oma
uhket linnamaasturit ja pärakäru kloorilahusega loputama? Kas ta leotab oma kummikuid 2,5% pesuvalgendilahuses tund aega,
aga seejärel loputab? Hoiab ta jahiriideid
saunalaval 100 ˚C kuumuses? Kas ta desinfitseerib oma relva 70 ˚C alkoholiga (piiritusega)? Võib olla mõni jahimees ka nii toimib, mina ei ole õnnetuseks sellistega kokku
puutunud. Kui paljudel jahimeestel on saun?
Kuidas saab linnamees oma autot desinfitseerida jne, jne? Aga võib olla oleks lihtsam
olnud kaitsevarustust ja laibakotte kasutades
riiete ja auto saastamist vältida.
Miks peab jahimehest „katkusõdur“ kõike
ise otsima ja oma raha eest ostma, miks ei
hangi ja varu veterinaarkeskused laibakotte,
vereproovide võtmise komplekte, desolahuste piserdamiseks desopritse (kasvõi lihtsaid ja odavaid aiapritse). Pulbrilist kloorlupja, 5% kloramiinilahust, 3% NaOH ja
2,5% formaldehüüdilahust, holamiidi 1%
lahjendusega lahust võiksid või õigemini
peaksid need asutused jahiseltsidele väljastama tasuta, sest SAK-i tõrjumine on eelkõige riiklik ülesanne. Seakatku tõrjeks on
ju mingi raha eraldatud?
Seakatk võib ja arvatavasti pääsebki metsast välja intensiivset metsaraiet ja metsamaterjali transporti teostavate metsakombainide ja metsaveoautodega. Need võimsad masinad toimetavad lageraielankidel
ka hilistel öötundidel, sest „time is money“,
masinad on liisitud, aeg maksab. Lankidelt
veetakse puitu välja, seda sorteeritakse ja
virnastatakse. Oksad ja peenem praht kuhjatakse suurtesse virnadesse ja kasutatakse
hiljem küttegraanulite valmistamiseks. Läbitöötatud raielank meenutab rahvalikku sõnavara kasutades „kuumaastikku“. Kui seal ka
leidub seakorjuseid, siis nende vastu erilist
huvi ei tunta – ei ole aega. Harvesterimehel
ei tule tavaliselt mõttessegi surnud metssigadest kohalikku veterinaarkeskust teavitada. Kõik läheb prahi ja oksarisuga hunnikusse. Virnastatud puit tõstetakse koormatesse ja veetakse risti-põiki läbi Eesti Tallinna
või Pärnu sadamasse või mõnda suurde
saetööstusesse. Metsa langetavad ja välja
vedavad masinad ja neid teenindavad inimesed liiguvad katku piirkondades ilma igasuguste kaitsevahenditeta ja piiranguteta.
Kästakse desinfitseerida suured võimsad
metsamasinad enne uutesse piirkondadesse
liikumist? Millega? Käsipritsiga?
Ega metssea eluruum ainult metsaga
piirdu, ja seda eriti suvel ja varasügisel, kui
põldudelt midagi (kartul, tera- ja kaunvili,
mais) võtta on. Ka linnameeste suvilakrunte
ja maameeste kartulipõlde armastavad nad
segi pöörata. Nad tallavad metsalähedasi
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teraviljapõlde, sest metssiga armastab eriti
poolvalminud, piimvahaküpset teravilja (eriti
nisu) ja poolküpseid maisitõlvikuid. Kevadel
kisuvad nad üles tärganud maisitaimi. Eeskiri ütleb, et metssigade tallatud vili tuleb
ohutsoonis põletada! Vilja on keelatud vedada või kasutada söödaks loomadele. Kuidas pooltoorest vilja põletada, seda eeskirjas ära ei seletata!
Surnult leitud metsseaga tekivad jahimehel, metsas tegutseval seenelisel, marjulisel või lihtsalt loodushuvilisel ringilonkijal
omad probleemid. Eeskiri käsib surnult leitud metssigadest teavitada kohalikku veterinaarkeskust. Ta peab määrama võimalikult
täpselt surnult leitud metssea asukoha. Aga
tavakodanik, kes esimest korda antud piirkonna metsa satub, ei oskagi arusaadavalt
seletada, kus ta on. Teine on asi, kui ta omab
korralikku GPS seadet (käsi-GPS) ja ta oskab
seda kasutada. Kui selline seade on ka teavitatud volitatud loomaarstil, siis ei ole surnud
sea ülesleidmine raske. Eeskirjas ei ole öeldud, kas leidja peab raipe juures seni passima, kärbseid ja raipesööjaid eemale peletama või mitte. Kui ta seda ei tea, siis äkki
proovivõtja loomaarst ilmub alles kolmandal
päeval ja seniks on katkulevitajast raibe juba
„metsasanitaride“ poolt laiali tassitud.
Surnult leitud metssigade matmine on
omaette probleem. Selline raibe (suvel tavaliselt poollagunenud ja koledasti haisev) tuleb matta leiukohale võimalikult lähedale või
toimetades lähimasse konteinerisse (pärast
seda, kui sellelt on volitatud loomaarst võtnud organproovi: väga lagunenult toruluu,
tavaliselt reieluu, värskemalt tonsilli, põrna
või lümfisõlme). Suure kuldi, kes võib kaaluda isegi paarsada kilo, matmine on raske
töö, eriti lumevaese talve külmal perioodil. Kui maa on sügavalt külmunud, on väga
raske kaevata sellisele mürakale ca 1 m sügavune haud (korjus + vähemalt 50 cm pinnast). Ma ei saa aru, miks ei soovitata maetud korjusele enne mulla peale ajamist kloorlupja puistata, et vältida selle väljakaevamist
teiste raipesööjate (eriti karude) poolt?
Mida ma selle kirjatükiga öelda tahtsin?
Esiteks ikka seda, et katk võib metsast välja
pääseda väga mitmel viisil nii putukate, raipesööjate loomade ja lindude, metsas liikuvate inimeste ja nende masinatega ja ega
metssead isegi ainult metsas püsi. Minu arvates on kõige tähtsam aga välja selgitada
katku sigalatesse sattumise teed ja viisid. Kui
me seda ei tea, siis ei saa meie ka kodusigasid katku eest kaitsta. See on nagu katkise,
10 auguga auto õhukummi lappimine – lapid
ära üheksa auku, aga kümnes jääb leidmata
ja õhk pääseb ikka välja, katku puhul pääseb
katk 10-ndast leidmata august sisse!

VARIA
Ei saa öelda, et vastavad ametkonnad
poleks katku tõrjeks ja likvideerimiseks midagi ette võtnud: nõu on peetud palju, eeskirju ja täiendusi produtseeritud omajagu,
sigu hulgaliselt maha notitud, külmkambreid
(58) ja konteinereid (115) hangitud ning jahiseltsidesse laiali paigutatud. Arvestades aga
seda, et meil on üle 300 jahiga tegelevat üksust, ei jätku neid seni veel kõigile. Nii et siin
arenguruumi on. „Seasõda“ kujuneb nähtavasti pikaajaliseks ja raskeks. Nagu märgib VTA loomatervishoiu osakonna juhataja
Harles Kaup selle aasta „Eesti Jahimehe“
esinumbris, kulges SAK-i rindejoon hiljuti
Kihelkonna-Lihula-Kose-Kunda liinil. Olevat ainult aja küsimus, millal haigus ületab
Hiiumaa ja mandri loodeosa piiri. Vahepeal
teatud aladelt taganenud katk tungib uuesti
peale. Arvan, et isegi siis, kui me Eestis kõik

sead korraks maha tapaksime, tulevad nad
Lätist ja Venemaalt uuesti sisse. Loodus ei
salli tühja kohta! „Katkusõda“ on pikk, raske
ja kurnav ning seepärast tuleb nõustuda
„Maa Elu“ peatoimetaja Peeter Raidlaga, kes
leiab, et ei saa kogu seda rasket ettevõtmist
vaid jahiseltside kanda jätta. Möödunud jahihooajad on näidanud, et Eesti jahimehed on
olnud äärmiselt tublid. Selles, kas ka riigi abi
ja toetus jahiseltsidele nende raskes, aega ja
raha nõudvas ettevõtmises on olnud piisav,
kahtleb P. Raidla tõsiselt. Sama arvamust jagab ka lugupeetud jahindusteadlane Nikolai
Laanetu.
Ei tahaks lõpetada nii pessimistlikult.
Seepärast lõpetaksin hoopis ühe toreda
optimistliku sententsiga – ibi victoria, ubi
concordia (ld kus üksmeel, seal võit).
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Veterinaarepidemioloogia ühingu
aastakonverents 2017
Anri Timonen, Kerli Mõtus
EMÜ VLI kliinilise veterinaarmeditsiini osakond
Veterinaarepidemioloogia ühingu (ingl k
Society for Veterinary Epidemiology and
Preventive Medicine, SVEPM) 35. aastakonverents toimus selle aasta märtsi lõpus
Šotimaal Invernessis. SVEPM asutati 1982.
aastal ja esimene aastakonverents korraldati Inglismaal Southamptonis 1983. aastal. Kuna ühing resideerub ametlikult Suurbritannias, siis korraldati konverentsi algselt
ainult seal või Iirimaal, kuid alates 2001. aastast on aastakonverentse korraldatud ka teistes Euroopa riikides. Aastal 2007 kogunesid
veterinaarepidemioloogid meile seni kõige
lähemale – Helsingisse. Praegusel ajal kuulub SVEPMi üle 250 liikme 24-st riigist.
Traditsiooniliselt alustati konverentsi kolmapäeva hommikul toimuvate töötubadega.
Töötubade teemade valik oli lai: näiteks oli
osalejatel võimalik tutvuda epidemioloogia
iseärasustega vesiviljeluse valdkonnas, õppida modelleerimist epidemioloogiliste uuringute jaoks või koostama riskihinnangut
vektorhaiguste tõrje planeerimisel, samuti
võis hoopis arendada oskusi epidemioloogia õpetajana. Viimane töötuba oli huvitav ja
andis ideid ning kasulikke näpunäiteid, kuidas motiveerida tudengeid õppima epidemioloogiat, mida pahatihti peetakse raskesti
mõistetavaks õppeaineks.

Konverentsi avamine toimus kolmapäeva pärastlõunal, sellele järgnesid esimesed loengusessioonid. Avaloenguna
esitas professor Tine Hald Taani Tehnikaülikoolist (ingl k Technical University of Denmark) ideid, kuidas kasutada epidemioloogiliste uuringute tulemusi veterinaarses rahvatervishoius. Järgnesid sektsioonid antibiootikumide kasutamisest põllumajandusloomadel ja siirutajate vahendatud haigustest. Kogu konverentsi vältel oli
osalejatel võimalus tutvuda 85 erinevaid
epidemioloogiaalaseid uuringuid käsitleva
stendiettekandega. Teadlastel oli võimalus
stendile kinnitatut tutvustada kaheminutilise suulise ettekande (ingl k poster pitch)
vormis loengute vaheaegadel toimunud
vastavatel sessioonidel.
Esimese konverentsipäeva lõpetuseks
oli Kingsmilli hotellis korraldatud vastuvõtt,
kus sai proovida Šotimaa parimaid viskisid
koos suurepäraste roogadega ning teha tutvust erinevate riikide delegaatidega ja tervitada vanu tuttavaid. Õhtusöögil sai kindlasti
igaüks kõhu täis – lauad olid kaetud nii liha-,
kala-, kui ka taimsete roogadega, lisaks serveeriti suppi, mille üheks komponendiks oli
viski. Ka magustoitude laud oli enam kui rikkalik.

Foto 1. Eden Court Theatre konverentsikeskus (foto: Kaari Reimus)
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Foto 2. Urquharti lossi varemed Loch Nessi järve kaldal (foto: Kerli Mõtus)

Neljapäeval jagati loengud järgmiste temaatiliste sektsioonide vahel: modelleerimine, paratuberkuloosi tõrje, zoonoosid ja
antibiootikumiresistentsus ning haiguste esinemise hindamine. Modelleerimise sektsioonis tutvustati modelleerimist veiste viirusdiarröa viiruse levimuse hindamisel, proovide kogumise strateegiaid vältimaks klassifikatsioonivigasid udarapõletiku uuringutes
ning sigade reproduktiiv-respiratoor sündroomi viiruse järelevalves. Paratuberkuloosi
sektsioonis keskenduti paratuberkuloosi leviku tõkestamisele ja haiguse likvideerimisele piimaveisekarjades. Zoonooside sektsioon tutvustas kampülobakterioosi levikut
broilerite kasvuperioodil ja brutselloosi levikut Jordaanias. Sektsiooni viimane ettekanne keskendus antibiootikumiresistentsuse hindamisele. Päeva viimases sektsioonis esitas Hollandi teadlane ettekande Schmallenbergi viiruse ajalisest levikust Madalmaades, tõstatades väga huvitavaid teooriaid viiruse leviku iseärasuste kohta.
Traditsiooniline galaõhtusöök toimus samuti Kingsmilli hotellis neljapäeva õhtul.
Saali atmosfäär oli nagu muinasjutulossides: kolmekäigulise õhtusöögi jaoks olid
lauad pidulikult valgete linade ja küünaldega kaetud ning söögid olid taaskord oivalised. Peol esinesid kohalik bänd ja tantsijad.
Šoti rahvaviiside saatel esitasid breiktantsijatest noormehed ja rahvatantsijatest neiud
kaasaegses stiilis kuid siiski rahvussugemetega tantse, mis rahva väga kaasa haaras.
Ka publikut ei jäetud laudade taha istuma,
vaid tõmmati hoogsalt tantsima. Noored ja
aktiivsed tantsutüdrukud olid varmad kohalikke tantse õpetama, ja kõik tahtsid end

kohalike rütmide saatel liigutada. Bändi lõpetades aga pidutsemine ei lõppenud, vaid
jätkus elektroonilise muusika tempos kuni
varahommikuni. Rahvatantsud olid kindlasti
õhtu tipphetk, kuid üritus ei piirdunud ainult tantsimisega: peol kuulutati välja konverentsi parimad stendiettekanded ning anti
välja noore teadlase preemia.
Reede hommikul koguneti taas loenguid
kuulama, mis seekord käsitlesid haiguste järelevalvet ja loomade importimisega seotud
haiguste leviku riski. Lisaks arutleti ühes ettekandes teaduse rolli üle poliitiliste otsuste
tegemisel. Konverentsi lõpetuseks sai sõna
meie Eesti kolleeg professor Arvo Viltrop,
kes tutvustas järgmisel aastal Tallinnas korraldatavat konverentsi. Pärast loenguid võtsime lõunasöögipakid ühes ning sõitsime
tutvuma Loch Nessi järvega ning külastasime Urquharti lossi varemeid. Suurbritanniale tunnuslikult sadas vihma peaaegu
kogu väljasõidu ajal, kuid tuju hoidis üleval
hea seltskond ning imelised vaated.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et konverentsil
jagatud informatsiooni hulk oli tohutu ning
teemade lai valik pakkus kindlasti igaühele
midagi huvitavat. Peamiselt jäi konverentsilt meelde pingevaba atmosfäär – tegu oli
pigem vanade heade sõprade kokkusaamisega, kes soovisid oma põnevaid tegemisi
jagada, kui tõsise ja kuiva teaduskonverentsiga. Ainuke väike asi, millest vähemalt eestlastest osalejad puudust tundsid, olid suupisted, mida selleaastase konverentsi kohvipausidel ei pakutud. See aga ei rikkunud sugugi suurepärast üldmuljet Invernessi konverentsist. Järgmisel aastal kohtume 21.–23.
märtsil Tallinnas!
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2017
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BSAVA 2017 Birminghamis
Anne Anier, Kerli Piller
EMÜ loomakliinik
BSAVA näol on tegemist mastaapse rahvus- annab tulemused 10 sekundiga ning vajab
vahelise veterinaarse üritusega, kus osale- verd väga väikeses koguses. Lisaks tutvusjaid erinevatest riikidest on peaaegu kümme tati arendusjärgus olevat fruktoosamiinitatuhat. Kongressi läbiviimiseks oli sel aastal seme mõõtmisvahendit.
valitud Birminghami rahvusvaheline kongBSAVA on suurepärane viis hoida end
ressikeskus ICC Birmingham ja Barclaycard kursis veterinaarmaastikul toimuvaga ja
Arena. Kahe suure keskuse lähestikku paik- täiendada tööalaseid teadmisi. Huvitav on
nemine ning hulgaliste konverentsiruumide kuulata, kuidas erinevates riikides kasutapaiknemine ICC Birminhami keskuses või- takse veterinaarmeditsiinis veidi erinevaid
maldas paralleelselt läbi viia mitmeid loen- lähenemisi ja põhimõtteid, tuginedes tõenguid korraga nii veterinaaridele kui ka vete- duspõhisele meditsiinile lähtuvalt võimarinaarõdedele. Osalejatel oli võimalik valida lustest ja võimekusest. BSAVA loengutes
nelja päeva jooksul mitmete erinevate loen- nähtu-kuuldu põhjal võib öelda, et Eesti veguteemade vahel alates neuroloogiast ja ki- terinaarõendusel on veel väga palju arengururgiast kuni mürgistuste ja metsloomade ruumi ja seda kõige positiivsemas võtmes.
meditsiinini. Päevad olid pikad, kuid kogu Veterinaarõdede roll on väljaspool Eesti
programm oli üles ehitatud nii, et osalejad riiki märgatavalt suurem, sest nad on saasuutsid keskenduda kuni õhtuni välja. Päeva nud süsteemse ja põhjalikuma erialase väljooksul oli kaks kohvipausi ja üks pikem lõu- jaõppe kestvusega minimaalselt 3 aastat.
nasöögi paus. Kõik loengud olid konkreet- Selline õpe tagab ühtlasema taseme veterised, sisutihedad ja asjalikud. Loengutes rää- naarõdede seas, kindlustab paremad meesgiti nii juba kasutusel olevatest meetoditest konnatöö oskused ning täienduskoolitused
kui ka uuematest uuringutest ja seisukohta- võimaldavad seda taset veelgi tõsta. See on
dest vastavalt loengu teemale. Kongressil ka põhjus, miks arstid mujal maailmas võioli veterinaarassistentidel võimalus valida maldavad õdedel iseseisvalt erinevaid protkolme paralleelselt toimuva loengu seast en- seduure läbi viia. Näiteks tegelevad veteridale kõige südamelähedasem, vajalikum või naarõed ka loomaomanike nõustamisega
huvitavam loeng. Arstidel oli võimalus va- ja üleüldise teadlikkuse tõstmisega (näilida endale sobivam ja meelepärasem loeng teks „kutsikakliinikud“, kus vastuvõtu ja lookuue paralleelselt toimuva loengu seast.
maomanike nõustamise lemmiku kasvu ja
Kongressil ettekantud loengumaterjalide arengu osas viivad läbi õed).
lühikokkuvõtted olid saadaval kongressist
Sedalaadi suured rahvusvahelised kongosavõtjatele kogumikuna. Lisaks sellele sal- ressid on väga hea võimalus silmaringi
vestati kõik loengud heliformaadis, mida on laiendamiseks, näha mida ja kuidas tehakse
võimalik kõigil kongressil osalenud loomaa- väljaspool enda harjumuspäraseid kliinikurstidel ja õdedel hiljem kongressi kodulehe- seinu. Tegemist on huvitava ning väärt koküljelt alla laadida (Briti Veterinaaride Liitu ja gemusega. Soovitame kindlasti Eesti veteriBriti Veterinaarõdede Liitu mittekuuluvad ini- naarõdedel võimaluse korral osaleda erinemesed saavad seda teha muidugi väikese li- vatel rahvusvahelistel koolitustel nii iseenda
satasu eest).
kui kolleegide teadmiste arendamiseks!
Barclaycard Arenal oli
võimalik tutvuda Euroopa
kõige uuemate veterinaaralaste toodetega – infusioonipumpadest kujutava diagnostikani välja.
Sageli sai kaasa ka erinevaid näidiseid, infot ja katalooge vastavate vahendite kohta. Näiteks sellel
aastal tutvustati välja töötatud
väikesemõõdulist
ning kergesti kaasaskanFoto 1. Barclaycard Arena – koht, kus oli võimalik tutvuda erinevate
tavat hemoglobiini- ja he- veterinaariaga seotud ettevõtetega ning nende pakkumistega (foto:
matokritilugejat. See seade Anne Anier)
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18. rahvusvaheline loomatervishoiu kongress
Mehhikos
Kaari Reimus, Andres Aland
EMÜ VLI veterinaaria alusteaduste ja
populatsioonimeditsiini osakond
Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu
eesmärk on edendada ja propageerida
loomade haigusvaba pidamiskeskkonda nii
teadusvaldkonna kui igapäevase loomakasvatuspraktika kaudu. Loomahügieeni teadusuuringute saavutuste ja antud valdkonnas tegutsevate teadlaste ja ekspertide koostöö
edendamine oligi organisatsiooni loomise
peamiseks eesmärgiks. Ühingu tööle pandi
alus üheksa riigi 19 teadlase kohtumisel Budapestis 1970. aasta hilissügisel.
Tavapäraselt koguneb üle kahe aasta
toimuvale kongressile 200–300 delegaati
ühingu liikmesriikidest (hetkel 60) üle maailma. Tänavune 18. kongress toimus kolmandat korda väljaspool Euroopat 19.–23. märtsil Mehhikos Mazatlánis, kus osales üle 200
delegaadi. Kongressil käsitletud teemade
hulka kuulusid: loomatervis, loomade heaolu ja käitumine, loomahügieen ja karjatervis, loomahügieen ja toiduohutus, zoonoosid, haiguste ennetamine, antibiootikumide
kasutamine, loomakasvatuse kahjulik mõju
keskkonnale, loomapidamine arenguriikides,
bioohutus, söötmise hügieen, jätkusuutlik tootmine ja siirutajate kaudu levivad
haigused. Erilise tähelepanu all oli tänavu
„one health“ põhimõttega seotud teemad.
Konverentsile registreerimise alguspäeva
ehk pühapäeva õhtul oli võimalus kohtuda
ja tutvuda konverentsi korraldajate ja osalejatega vabas tervitusvastuvõtu õhkkonnas.
Kongressi esimese tööpäeva õhtul tutvustati osalejatele Mehhiko rahvuskultuuri – ligi
kahe tunni pikkuse kontserdi vältel Mazatláni
Ángela Peralta nimelises teatris toimunud
etenduses lummasid publikut orkester, tant-

Foto 2. Konverentsi kontsertõhtu Ángela Peralta
nimelises teatris (foto: Kaari Reimus)

Foto 1. Kongress toimus suures Mazatláni äärelinna konverentsikeskuses (foto: Kaari Reimus)

sijad ja lassoga trikitaja, kes kõik tegid oma
andeid ja kohalikku kultuuri näidates suurepärase etteaste.
Kongressi esimese päeva kavva mahtus
lisaks plenaarloengutele ka suurejooneline
avamistseremoonia, mida oma kohalolekuga austasid Mehhiko tervishoiuminister,
Sinaloa osariigi kuberner ning Sinaloa Autonoomse Ülikooli rektor koos kaaskonnaga.
Nii tähtsate meeste liikumist saatis loomulikult pildistavate ja filmivate ajakirjanike parv.
Järgneval kahel päeval toimusid suulised ettekanded kahes paralleelsessioonis. Kohvipauside ja lõuna ajal oli võimalus tutvuda
konverentsikeskuse fuajeesse paigutatud
stendiettekannete väljapanekuga, kus kahel
päeval esitleti kokku ligi 100 kongressi kaastööd. Ainult loengutega konverents siiski ei
piirdunud. Viimasel konverentsipäeval toimusid tehnilised ekskursioonid krevetikasvandusse, sigalasse ja piima- ning lihaveisefarmidesse.
Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist oli
väga toreda kongressiga meile üsna eksootilisel maal, kus leidus teemasid erinevatest
valdkondadest delegaatidele. Ürituse korralduses oli küll mõningaid puudusi, aga enamasti said need jooksvalt väga hästi lahendatud. Kogu üritus jättis äärmiselt positiivse
mulje ning oli kasulik igale osalejale. Positiivset emotsiooni rikastasid väga soe ja päikesepaisteline ilm, kaunis kilomeetrite pikkune
liivarand, kohalikud toidud/joogid ja äärmiselt sõbralikud inimesed.
Rahvusvahelise Loomatervishoiu Ühingu
ajaloo ja tegevuse kohta saab lisainformatsiooni lingilt: http://www.isah-soc.org//. Tänavuaastase kongressi videoid võib näha
lingilt:
http://www.isah-soc.org/?Events/
Congresses/2017-Mexico.
Järgmine, ühingu 19. kongress toimub
2019. aastal Poola lääneosa suurlinnas
Wrocławis; 2021. aasta kongressi toimumismaa on ka otsustatud – see on Tai Kuningriik.
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Eesti Väikeloomaarstide Seltsi aastakoosolek
Janne Orro
Janne Orro Loomakliinik
Eesti Väikeloomaarstide Seltsi (EVS) 2017.
aasta üldkoosolek toimus 1. aprillil Ruunawere Postimõisas Harjumaal. Koos volitustega oli kohal 76 liiget, mis teeb selleaastasest koosolekust ühe rahvarohkeima seltsi
ajaloos. EVSil on 168 aktiivset liiget, lisaks
11 liikmestaatuse peatanud inimest.
EVSil on 2016. aastal olnud palju tegevusi, millest anti ka ülevaade. Juhatuse tegevuse ja eelarve osas said kõik liikmed juba
varem enda e-postkasti ka vastavad kokkuvõtted, sest seltsi mahuka tegevuse kõiki aspekte ei ole võimalik koosolekul lahata.
Päevakord oli mahukas ning olulisimad
teemad, mis tekitasid kõige laialdasema diskussiooni, olid lemmikloomaregistri tulevikuga seonduv ja ELÜ-ga ühise eetikanõukogu loomine. Ülevaade anti seltsi poolt
2016. aastal korraldatud koolitustest: EVSi
kevadseminar toimus mai alguses Viimsis,
teemaks oli ortopeediline diagnostika, lektoriteks Marti Lasn, Sigrid Lapp ja Kadi Ritson.
EVSi sügisseminar toimus novembri lõpus
Pärnus, teemaks praktiline onkoloogia, lektoriks tunnustatud Soome veterinaaronkoloog Karoliina Autio. 2017. aastal on toimunud kaks kiirguskaitse-teemalist koolitust
Tartus ja Tallinnas ning kevadseminar neuroloogia teemal.
Põhjalik ülevaade anti 2018. aasta juunis
Tallinnas toimuva FECAVA Eurokongressi
ettevalmistustest ja edasistest tegevustest.
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Kongressi ettevalmistused on võtnud suure
osa EVSi juhatuse ajast ja jõust. Väga aktiivselt tegelevad kongressiprojektiga programmikoordinaator Ingrid Hang ning peakorraldaja Janne Orro. Tugeva panuse organiseerimistöösse on andnud Helen Valk, kes on
aidanud FECAVA 2018 Eurokongressi sotsiaalmeedia kontol silma peal hoida ja toetanud nõu ning jõuga ka kõiges muus. Tallinna
kongressi käidi tutvustamas 2016. aasta Viini
Eurokongressil, samuti on tutvustavaid materjale jagatud Belgradis Ida-Euroopa Regionaalkongressi raames, samuti Venemaa erinevatel koolitusüritustel. Edasised plaanid
on suured: EVS plaanib FECAVA kongressi
tutvustada Suurbritannias BSAVA kongressil, erinevatel üritustel Venemaal, Läti, Leedu
ning Soome koolitusüritusel, samuti Poolas
ja Tšehhis ning muidugi Kopenhaageni maailmakongressil septembris.
Traditsioonilise stipendiumi loomaarsti
väliskoolituse toetuseks sai möödunud aastal Marili Köster. 2017. aasta stipendiumikonkurss on juba välja kuulutatud, lisainfo
on leitav EVSi kodulehel www.loomaarst.ee.
EVSi kodulehel on veel palju kasulikku
infot, näiteks Maailma Veterinaariaassotsiatsiooni koolitusportaal, uuendatud juhis
koerte ja kasside vaktsineerimise kohta ning
info Eestis ja meie lähiriikides toimuvate
koolituste kohta.

VARIA

Loomaarstid Tartu mälumängu
meistrivõistlustel
Janne Orro
Janne Orro Loomakliinik
Tartu lahtistel mälumängu meistrivõistlustel lõppes märtsis 45. hooaeg. Sel hooajal
osales ka loomaarstidest koosnev võistkond
Dura Mater koosseisus: Reelika Kruuda,
Kerttu Kaschan, Janne Orro ja Toomas Orro.
Asendusliikmetena osalesid ka loomaarstitudeng Rasmus Uusküla ja kooliõpilane
Oskar Orro. Mõte osaleda pärineb Jannelt,
kes kolleegidest võistkonna koostas.
Võistkonnad on moodustunud väga erinevalt: osaleb nii kooliõpilaste, erinevate firmade kui sõpruskondade koondisi. Reegliks on vaid võistkonnaliikmete arv: mitte
rohkem kui 4. Meie esmakordne katse linna
kõige targemate peadega mõõtu võtta ei
lõppenud küll üliedukalt, kuid ise oleme
päris rahul oma 14. kohaga 19 võistkonna
seas. Aprillis toimunud, meistrivõistlustest
igal hooajal eraldi toimuval ühekordsel karikamängul saime lausa 7. koha, selle eduka
esinemise üle oleme väga uhked. Meie tugevamad küljed on kindlasti loodus ja popkultuur, nõrgad oleme spordi ja kultuuriajaloo vallas. Selle hooaja meistermeeskond

Foto 1. Võistkonna liikmed: vasakult Rasmus Uusküla, Kerttu Kaschan ja Janne Orro (foto: Silja
Paavle)

on Tartu Ülikooli Mälumängu Klubi esindus,
kes on meistrivõistluste ajaloo üks edukamaid võistkondi üldse.
Tartu lahtised mälumängu meistrivõistlused algavad taas septembris Tartu Biokeskuse saalis, mängud toimuvad üle nädala
kolmapäeva õhtuti. Lisainfo Eesti Mälumänguliidu kodulehel www.kilb.ee.
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Eha Kask 75
Eha Kask (neiuna Orin) sündis Veski vallas Tartumaal 2. aprillil 1942. aastal. Aastatel 1949–1956 õppis Eha toonase Otepää
rajooni Järve algkoolis. Õpinguid jätkas ta
esmalt Tartu 2. keskkoolis, hiljem Tartu 8.
keskkoolis, mille lõpetas 1960. aastal. Keskkooli lõpetamise järel töötas Eha kaks aastat Tartu Nahakombinaadis. 1962. aastast
jätkusid Eha õpingud TRÜ arstiteaduskonnas farmaatsia erialal. Pärast farmatseudikutse omandamist tuli ta kohe tööle tolleaegsesse EPA veterinaariateaduskonna kirurgia ja sünnitusabi kateedrisse, kus alustas laborandina ja jätkas hiljem vanemlaborandi ametikohal. Nimetatud kateeder oli sel
ajal töötajate keskmise vanuse poolest noorim kogu EPA-s. Eha Kask uuris koos Aili
Uiboga professor Leo Valge juhendamisel
lehmade vereproove. Uurimistulemused
võttis professor Valge kokku oma doktoritöös. Läbi paljude aastate tegi Eha ära väga
suure töö kateedri (hiljem õppetooli) õppejõudude Kaljo Reidla, Madis Aidniku, Mihkel
Jalaka jt koostatud õppevahendite trükiks ettevalmistamisel. Tema terane silm ja otsekohene kriitika puuduste ilmnemisel aitasid
palju kaasa nende õppevahendite kvaliteedi
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tõstmisele. Eha töökus ja kohusetunne olid
eeskujuks kõigile kolleegidele. 2007. a läks
Eha väljateenitud puhkusele. Õnnitleme Eha
juubeli puhul ja soovime talle tervist ning
elurõõmu veel paljudeks aastateks.
Mihkel Jalakas

VARIA

Endla Palm 75
Käesoleva aasta maikuus jõudis auväärse 75.
juubelini veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kauaaegne vanemlaborant
Endla Palm (kuni 1971. a-ni Kutsar). Ühena
nö raudvara-laborandina mäletavad Endlat
ja tema avatud suhtlemist, sõbralikkust ning
toimekust kindlasti mitu põlvkonda Tartus
õppinud loomaarste ja loomakasvatajaid.
Endla Palm sündis 14. mail 1942 Puurmani valla Pikknurme küla Kingu talus tollasel Tartu-, tänasel Jõgevamaal. 1970. aasta
varasuvel lõpetas juubilar EPA veterinaariateaduskonna veterinaararstina. Pärast lühikest suvepuhkust asus värske loomaarst
tollal tavaks olnud suunamise järgselt tööle
Viljandi rajooni Vastsemõisa veterinaarjaoskonda günekoloog-terapeudina, kus töötas
kuni 1972. aasta sügiseni.
11. oktoobrist 1972. aastal asus Endla
erialasele pedagoogilise tööle Eesti Põllumajanduse Akadeemia veterinaariateaduskonnas. Tema töökohaks sai loomatervishoiu ja füsioloogia kateeder ning ametikohaks vanemlaborant.
Ajaloolise tagasivaatena on paslik siinkohal üles loetleda kõik struktuurid, mille koosseisus ja heaks Endla pikkade aastate vältel
õppejõude abistavat tööd tegi: loomatervishoiu ja füsioloogia kateeder (1972–1976),
patoloogilise anatoomia, parasitoloogia ja
loomatervishoiu kateeder (1976–1989), patoloogilise anatoomia ja loomatervishoiu kateeder (1989–1992), patoloogilise anatoomia
ja loomatervishoiu õppetool (1992–1994),
teraapia instituudi loomatervishoiu õppetool
(1995–1998), looma tervise õppetool (1998–
2005) ning looma tervise ja keskkonna osakond (2005–2008).
Nimetagem ära ka need eriilmelised ülemused, kes Endla tööülesannete eest ülal
loetletud ajavahemikel hoolitsesid: professor Elfriede Ridala, dotsent Jüri Tedrema,
professor Vassil Ridala, professor Nikolai
Kozlov, professor Jaan Praks ja dotsent Andres Aland.
Endla põhitööks läbi aastate kujunes loomatervishoiu kursuse eeskujuliku toimumise
eest „hoolitsemine“. Sellel tööpõllul andis
talle suurima koormuse muidugi laboratoorsete tööde/praktikumide ettevalmistamise
ülesanne, mis oli alati eeskujulikult täidetud.
Lisaks põhikohale töötas Endla erinevatel
aegadel teaduskonnas kohakaasluse korras
veel laborandina, zootehnikuna, preparaatorina ja nooremteadurina. Usutavasti oli peamiselt tegemist teadusuuringutega seotud
ajutist laadi töökohtade ja lisateenistuse võimalustega. Neis projektides kaasalöömine

Foto 1. Endla Palm koos käesoleva juubeliloo autoritega, 27. august 2008 (foto: A. Aland)

kirjeldab hästi Endla loomupärast tarmukust
ja paindlikkust.
Alates 1995. aastast osales Endla mesilaste haiguste ainekursuse õpetamises. Mitmel aastal juhendas ta kursuse praktilist,
mesilaste pidamisele ja haiguste tõrjele keskendunud poolt, tehes seda professionaalselt, aga samas populaarsel ja kodusel moel.
Eesti loomaarstkonna teadliku liikmena
oli Endla Eesti Loomaarstide Ühingu asutajaliige alates 1988. aastast.
Endla on temperamenditüübilt vaieldamatult sangviinik: aktiivne tegutseja, optimistlik, seltsiv, kiire kohaneja, leidlik, algatusvõimeline jne, seega kõigil meeles kui
ekstravertne inimene.
Ta korraldas edukalt kateedri/õppetooli/
osakonna ühiskondlikku ning majandustegevust, lõi kiiresti sõbralikud suhted kolleegide
ja üliõpilastega. Talle meeldis tegevuse ning
muljete vaheldust pakkuv töö. Vähem paelus teda šablooniline laboratoorsete tööde
ettevalmistamine, kuigi asjad olid alati ette
valmistatud täpselt ja õigeaegselt.
Endla positiivne ellusuhtumine võimaldas
tal toime tulla elu raskemategi perioodidega
– seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel aastatel kasvatada üksi üles ja anda hea
ning mitmekülgne haridus tütardele ja üheksakümnendatel saada jagu tervisehädadest.
Pärast ligi 36 aastat kestnud pühendunud tööd lõpetas vanemlaborant Endla Palm
oma töölepingu 31. augustist 2008 ning siirdus väljateenitud vanaduspuhkusele.
Inimeste tähtsust me ümber kirjeldab
hästi sentents – homo locum ornat, non hominem locus (ld inimene kaunistab kohta,
mitte koht inimest). Seega siis suur aitäh samas kohas koos veedetud kaunite aastate
eest!
Palju tervist ja jõudu tulevasteks aastateks!
Andres Aland ja Jaan Praks
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 2 • 2017
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Madis Aidnik
16.02.1946–24.04.2017

24. aprillil käesoleval aastal lahkus meie
hulgast kolleeg, õpetaja, Eesti Maaülikooli
emeriitdotsent Madis Aidnik.
Madis Aidnik sündis 16. veebruaril
1946. aastal Tartumaal Kaarepere valla
Patjala külas, kus tema isa oli agronoom
ning ema vallasekretär. Hariduse omandas ta Pauastvere algkoolis ja Jõgeva
ning Alatskivi keskkoolis, viimase lõpetas
ta 1964. aastal. Keskkooli lõpetamise järel asus Madis õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) veterinaariateaduskonda, mille lõpetas cum laude diplomiga 1969. aastal. EPA lõpetamise järel
asus ta tööle Balti Tsonaalses Teadusliku
Uurimise Veterinaarlaboratooriumis, algul veterinaararsti ja hiljem vanemteadurina. Oma teadustöö tulemusena kaitses
ta 21. detsembril 1973. aastal EPA teaduslikus nõukogus veterinaariakandidaadi
väitekirja teemal „Tibude resistentsuse
uurimine salmonelloosi (pulloroosi) suhtes“. 1975. aasta septembrist asus Madis
tööle EPA veterinaariateaduskonna kirurgia ja sünnitusabi kateedris, läbides edaspidi oma karjääriredelil kõik ametiastmed
alates assistendist kuni professorini. Ülikoolis õpetamisel oli tema ülesandeks
teha loomaarstidele selgeks kunstlik seemendus ehk – nagu ta ise armastas öelda
– „petetud armastus“, ning loomakasvatajatele sigimisõpetus. M. Aidnik õpetas veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse erialade üliõpilastele loomade seemendust
ja sigimist kokku 34 aastat (1975–2009).
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Tulles ülikooli tööle õppejõuna, oligi talle
esmatähtis välja kujundada kunstliku seemenduse õpetamine ja praktikasse juurutamine. Lisaks õpetamisele oli ta seotud
administratiivtööga:
septembrist
1980 kuni augustini 1992 töötas dotsent
M. Aidnik kirurgia- ja sünnitusabi kateedri
juhatajana; septembrist 1992 kuni augustini 1994 professori kohusetäitja ning kirurgia ja sünnitusabi õppetooli juhatajana.
Kateedri- ja õppetoolijuhataja perioodile
mahtus aktiivne tegevus praeguse EMÜ
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituudi õppehoone projekteerimisel ja
ehitamisel, mis algselt oligi plaanitud ainult kirurgia- ja sünnitusabi kateedrile.
Eesti Põllumajandusülikooli veterinaariateaduskonna dekaanina 1994–2001 oli tal
suur roll veterinaarmeditsiini õpetamise
püsimajäämisel Eestis. Tollal tuli tal seista
silmitsi raskustega ja otsustada, mis saab
Eestis veterinaarmeditsiini õpetamisest,
samuti oli lähenemas Euroopa Loomaarstiharidust Andvate Õppeasutuste Assotsiatsiooni (EAEVE) esimene hindamisvisiit. Lisaks sellele leidis ta aega ka teadusega tegelemiseks: tema teaduslike
tööde loetelus on üle poolesaja nimetuse
ning ta juhendas ühte doktoridissertatsiooni, kolme magistritööd, paljusid diplomitöid ning oli mitmete erialaõpikute
toimetuskolleegiumis. Lisaks ametlikele
juhendamistele oli ta veel paljude dissertantide „hall kardinal“, ergutades neid
teadust tegema, leides välisjuhendajaid
ning aidates rahastust hankida. 2001. aastal autasustati Madis Aidnikku Eesti Põllumajandusülikooli teenetemedaliga.
M. Aidnik oli 1988. aastal Eesti Loomaarstide Ühingu (ELÜ) taasasutaja ning
esimese juhatuse liige. Samuti kuulus ta
palju aastaid ELÜ aukohtu ning kuni surmani Eesti Loomaarstliku Ringvaate toimetuse koosseisu. 2014. aastal pidas ELÜ
M. Aidnikku elutööpreemia vääriliseks.
1989. aasta sügisel liitus Madis Aidnik
esimeste seas korporatsiooniga Fraternitas Tartuensis. 2014. aastal valiti ta korporatsiooni esimeseks sõjajärgseks auvilistlaseks Eestis elavate liikmete hulgast.
Madis Aidnikku jäävad paljud loomaarstid ja loomakasvatajad mäletama kui
suurepärast õpetajat, kes ühendas oma
töös teooria, praktika ja mõnusa huumori.
Sa olid eeskujuks paljudele kolleegidele ja õpilastele. Aitäh! Puhaku su põrm
rahus Alatskivi kalmistu mändide all.
Kolleegide ja õpilaste nimel Ants Kavak

Ants Nummert
9.11.1934–20.05.2017

Laupäeval, 20. mail jõudis 83. eluaastal lõpule Eesti Maaülikooli emeriitprofessori Ants Nummerti elutee.
Märkimisväärne osa oma aktiivsest
eluperioodist möödus tal Eesti Maaülikoolis loomaarstiüliõpilasi õpetades. Ka pensionipõlve pidades jäi
ta tulihingeliseks maaülikooli poolehoidjaks ning tundis suurt huvi oma
Alma materi tegevuse ja käekäigu
vastu.
Ants Nummert sündis 9. oktoobril 1934. a Võrumaal Vana-Antsla vallas talupidajate pere kolmanda lapsena. Seal möödus ka ta lapsepõlv.
Tema pikk koolitee sai alguse kohalikust koolist, järgnesid õpingud Võru
Fr. R. Kreutzwaldi nim keskkoolis kuni
selle lõpetamiseni 1954. a. Keskkoolijärgsel õpingute jätkamisel olid kaalukausil õigus- ja veterinaariateaduskond. Kodutalus saadud maaelu kogemused mõjutasid elukutse valikut
ning samal aastal astus ta vanema
venna eeskujul EPA veterinaariateaduskonda, mille lõpetas 1959. a loomaarstina. Järgnes edukas erialane
töö Tahe sovhoosi peaveterinaararstina ja Väimela veterinaarjaoskonnas selle juhatajana. Esimesed õpetamisekogemused sai Ants Nummert
Antsla keskkoolis, kus ta paar aastat
(1961–1963) töötas õppealajuhatajana tootmisõpetuse alal. Tugev loomaarstialane praktiline ettevalmistus tekitas otsiva vaimuga loomaarstis huvi praktikas kohatud probleeme
süvendatult uurida ning 1964. a astuski Ants Nummert aspirantuuri EPA

kirurgia ja sünnitusabi kateedrisse,
saades oma juhendajaks prof Rudolf
Säre. Uurimisteemaks valiti veiste
udara ja nisade kirurgilised haigused.
Võimed ja huvi valitud teema vastu
viisid oodatud tulemusteni – valmis
dissertatsioon veterinaariakandidaadi
kraadi taotlemiseks teemal „Veiste
udara ja nisade kirurgiliste haiguste
esinemine ENSV-s, nende tekkepõhjused, profülaktika ja ravi” ning selle
edukas kaitsmine 1967. a. Oma kandidaaditöös selgitas Ants Nummert
erinevate udara- ja nisahaiguste esinemissagedust ning rakendas nende
raviks ja profülaktikaks rea uudseid
diagnostika- ning ravimeetodeid.
Lisaks kandidaadi teaduskraadile
tõi töö käigus konstrueeritud nisakanüül autorile ka NSVL autoritunnistuse.
Kuna sel perioodil vakantset õppejõu kohta kirurgia valdkonnas ei
olnud, läks värske veterinaariakandidaat tööle peaveterinaararstina Valga
sovhoosi. 1972. a kutsuti Ants Nummert Balti Tsonaalse Teadusliku Uurimise Veterinaarialaborisse, kus ta vanemteadurina uuris lindude seedefüsioloogiaga seotud probleeme ning
selgitas ensüümpreparaatide kasutamise võimalusi. 1977. a kutsuti Ants
Nummert tööle veterinaariateaduskonna sisehaiguste kateedrisse ja algas tema üle kahekümneaastane
edukas õppejõukarjäär EPA-s, mille
jooksul ta läbis kõik astmed alates assistendist ja vanemõpetajast ning lõpetades professorina. Aastatel 1994–
1997 oli ta ühtlasi sisehaiguste õppetooli juhataja. Ants Nummert siirdus
vanaduspensionile 1999. a.
Ants Nummert on õpetanud kliinilist diagnostikat, mittenakkavaid sisehaigusi ja lindude haigusi, juurutanud
uusimat diagnostilist aparatuuri (nt
erinevaid endoskoope) ning juhendanud üliõpilaste ja magistrantide uurimusi. Ants Nummert oli nn „vana
kooli” õppejõud selle parimas tähenduses – korrektne, nõudlik, printsipiaalne. Paralleelselt õppetööga jätkus intensiivne teadustöö esmajoones ensüümpreparaatide produktiivloomade farmakoteraapias kasutamise vallas, mille tähistena võib nimetada ENSV riikliku preemia omistamist tema juhitud uurimiskollektiivile 1987. a ja füsioloogiaalast doktoritööd teemal „Toitumise adaptatsioon koduloomadel ning selle mõjutamine
ensüümpreparaatidega”,
mille eduka kaitsmise järel 1998. a

omistati talle veterinaarmeditsiini
teadusdoktori kraad. Ants Nummert
täiendas end erialaselt Taanis (1993),
Soomes (1994) ja Rootsis (1995). Ta
avaldas üle 100 artikli erinevates ajakirjades ning kogumikes ja esines ettekannetega paljudel konverentsidel.
Oma põhitöö, st pedagoogi- ja
teadustöö kõrval paistis Ants Nummert silma väga mitmekülgsete huvidega. Ta oli üleliidulise fermentpreparaatide
koordinatsiooninõukogu
liige (a-st 1978) ning osales aktiivselt
Eesti Loomaarstide Ühingu (asutajaliige a-st 1988) ja Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (liige a-st 1992)
ettevõtmistes. Teaduskonnas on ta
täitnud paljusid erineva koormusega
ühiskondlikke ülesandeid, olnud teaduskonverentside
organiseerijaks
ning konverentsimaterjalide toimetajaks ja seda kõike talle omasel energilisel, sütitaval ja sõbralikul kombel. Noorena oli Ants Nummert hea
sportlane, harrastades esmajoones
kergejõustikku ja võrkpalli. Hiljem lisandus sulgpalli mängimine. Noorena saadud spordilembus ei jätnud
teda maha ka vanemas eas. Ta oli
aastaid EPA õppejõudude võrkpallimeeskonna kapten ja üks parematest
mängijatest ning saanud Eesti seenioride koondvõistkonna koosseisus
seenioride maailmameistrivõistlustel
teise koha.
Inimese elu on võrreldud matkarajaga: matkarajal nagu eluski on
omad tõusud ja langused, sirged ja
kurvilised lõigud, siledad ja konarlikud osad. See võrdlus sobib hästi ka
Ants Nummerti elutee kohta. Ants oli
elurõõmus, avatud, aktiivne, väga sihikindel ja visa, ning jäi selliseks ka
elu keerulistel perioodidel. Ta viis
oma plaanid ellu kõrge järjekindlusega. Antsu positiivne ellusuhtumine
säilis ka siis, kui spordimeestele omased liigesehaigused piirasid ta liikumisvõimalusi ja tervis hakkas käest
minema. Hingelt jäi Ants Nummert
elu lõpuni erksaks, täpseks ning osavõtlikuks kolleegiks. Tema ellusuhtumist iseloomustab hästi Karl Eduard
Söödi värsirida:
„Ja siiski elu elamist väärt, kuigi
kord tuleb surra...
Tuleb surm, tean, et elasin! Tule ja
murra.”
Doris Kareva on öelnud, et siis
saab elu igavikuks, kui on ära mindud. Ants Nummert on nüüd läinud.
Jaan Praks

LOOMAARSTIDE SUVEPÄEVAD 2017

“MEELETULT MEELETUD LOOMAARSTID”
5.–6. augustil on kõik, kes tunnevad end loomaarstina,
oodatud Põlvamaale Veriora vallas asuvasse Praali metsamajja
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/rapina-varska-puhkeala/1388
u

Nagu juba traditsiooniks saanud, on kavas meelelahutuslikud ja
kerged sportlikud võistlusmängud ning õhtul saab end muusika saatel välja elada.
u

Sellel aastal toimub V loomaarstide „maanteegrupisõit“ „Tour de Veterinaire”.
u

Alternatiivina rattasõidule on ka sel aastal võimalik kanuutada.
u

Loomaarstide tervislikke eluviise ja sporti toetavad Jüripoja Loomakliinik ja Kose Loomakliinik.

TÄPSEMALT KAVAS

Korraldus ja registreerimine

Laupäev 05.08

Suvepäevadele palume registreeruda e-mailil
inxves@gmail.com või telefonil 552 0767 (Ingrid).
Et organiseerijatel oleks kergem, siis palume
eraldi märkida, kas soovite osaleda rattasõidul
või kanuutamisel. Eriti tähtis on see kanuutamise
osas. Juhul kui soovite ööbida magamiskottidega
siseruumides, siis andke ka sellest Ingridile julgesti
teada, kohtade arv on piiratud.

09.30 		

rahvas transporditakse veeürituse starti

10.00 		

„Tour de Veterinaire” start

13.00 		

saabumine, telkide ülespanek

14.00 		

avamine

14.00-15.00

lõunasöök

15.00-18.00

murumängud

19.00-20.00

õhtusöök

20.00-21.00

töötoad

21.00 		

ansambel „Singapur“

Osalustasu maksta Eesti Loomaarstide Ühingu
a/a EE682200221046053942,
selgitusse Suvepäevad 2017 ja osaleja nimi.

Pühapäev 06.08
10.00 		

hommikusöök

12.00 		

lõpetamine

Täpsem info ja ajakava ka: www.vet.ee ja FB.
Osalustasu on 35 €, hind sisaldab telkimist, toitlustust
ja meelelahutust. Registreerumise tähtaeg on 02.08!
PS! Alkoholi võtab igaüks kaasa enda maitse järgi ja
kes kardab nälga jääda, varugu üht-teistgrillimiseks.

KOHTUMISENI PRAALIL!!!!!!!!

