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PEATOIMETAJA VEERG

Kevade ootuses
Minu kevade ootus on seekord paljuski
seotud selle aasta esimese Eesti Loomaarstliku Ringvaate numbri ilmumisega.
Nimelt olen viimased paar kuud tegelenud koos toimetuse liikmetega ajakirja
peatoimetamisega. Selle huvitava ja väljakutseid pakkuva töö usaldas mulle ajakirja eelmine peatoimetaja Kerli Mõtus.
Ajakirja toimetus koosseisus Hertta Pirkkalainen, Valentina Tiškina, Andres Aland
ja Mati Roasto jätkab oma tööd nagu varasemalt. Siinjuures tänab toimetus Kerlit
suurepärase viis aastat tehtud peatoimetaja töö eest ning soovib talle palju edu ja
kordaminekuid!
ELRi toimetuse tööga olen kokku puutunud juba varasemalt, kui olin 2009. aastal moodustatud toimetuse koosseisus.
Samuti olen end pidevalt kursis hoidnud
ELÜ tegemistega, olles ühingu liige aastast 2001 ning kuuludes selle revisjonikomisjoni. Ka olen ma ELÜ esindaja EMÜ
veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse
instituudi teadusnõukogus. Minu igapäevatööks maaülikoolis on loomaarstitudengite õpetamine.
Ajakirja käesolevas numbris käsitletakse just kevadeti aktuaalseks muutuvat
teemat nagu borrelioos. Samuti pööratakse tähelepanu hobuste pleuropneumooniale, mis võib avalduda loomade
kauakestva transpordi ajal. Toidu valdkonnas keskendutakse seekord toidus Shigatoksiini tootva Escherichia coli riskide hindamisele. Huvitava ülevaate saame tööst
suurloomaarstina Walesis. Juba eelmisel
aastal alustatud loomaparasiitide nimetuste teema jätkub selleski numbris. Ning
lõpetuseks on ära toodud meie seast
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aegade jooksul lahkunud ja mäletamist
väärivate veterinaariaõppejõudude ja
-teadlaste nimed koos nende eludaatumite ja tegevusvaldkonnaga.
Et meie ajakiri oleks jätkusuutlik ja
viiks jätkuvalt asjast huvitatud lugejateni
meie erialaga seotud huvitavaid artikleid,
siis soovin teid, head kolleegid, julgustada esitama rohkem kaastöid. Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen on korduvalt
kutsunud ülikooli teadureid ja õppejõude
üles avaldama artikleid eesti keeles, et
tuua rahvani oma uurimuste või praktilise
tegevuse tulemused. Nii antigi sel aastal
maaülikoolis välja kogumik „100 teadusartiklit eesti keeles“ ja sealhulgas on ära
toodud ka mitmed eelmisel aastal ELRis
ilmunud kaastööd. Samuti kuulutas Haridus- ja Teadusministeerium käesoleva
aasta eesti keele aastaks. Seega, väärtustagem erialast eesti keelt, arendagem eesti keele terminoloogiat ja tegelgem üheskoos eesti keele hoidmisega! Selle üleskutse elluviimiseks on kogu ajakirja toimetus teile heaks nõuandjaks ja abiliseks!
Head lugejad, soovin teile rõõmsat kevadet meie ajakirja seltsis!

Kristi Praakle
ELRi peatoimetaja
märts 2019
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Borrelioos koertel – ülevaade ACVIM
konsensuse juhistest
1

Valentina Tiškina, 2 Kristi Praakle

EMÜ VLI väikeloomakliinik,
õppetool
1

2

EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini

2018. aasta alguses ilmus uuendatud
Ameerika Veterinaarmeditsiini Sisehaiguste Kolledži (ACVIM, ingl American
College of Veterinary Internal Medicine)
konsensus koerte ja kasside borrelioosi
kohta. Käesoleva artikli eesmärk on konsensusele tuginedes tuletada meelde
borrelioosi levimust, kliinilisi tunnuseid,
diagnostikat ning ravivõimalusi. Kuna haigus on aktuaalne peamiselt koertel, siis
on neile ka meie ülevaade suunatud.
Praeguseks ajaks on kirjeldatud vähemalt 52 Borrelia liiki. Nende hulgas on 21
liiki, kes kuuluvad Lyme’i tõve (puukborrelioosi) gruppi. Antud liike on kirjeldatud
kui spiroheete (baktereid), kes migreeruvad peremeesloomas interstitsiaalselt.
Teised 29 liiki, kes põhjustavad retsidiivset palavikku, migreeruvad veresoonkonna kaudu. Kahte tuvastatud liiki pole siiani
suudetud grupeerida. Peamiselt seostatakse borrelioosi bakteri Borrelia burgdorferi erinevate tüvedega. Kui Ameerika
Ühendriikides on leitud, et valdavalt on
borrelioosi põhjustajaks B. burgdorferi
sensu stricto, siis Euroopas on sage ka teise haigustekitaja (nt B. garinii) esinemine.
Puukidega
edasikanduva
haiguse
peamised peremehed on puugid Ixodes scapularis, Ixodes pacificus ja Ixodes ricinus. Viimast loetakse ka haiguse
peamiseks edasikandjaks Euroopas. On
leitud, et perekonna Ixodes tüved kannavad edasi ka mitmeid teisi haigustekitajaid, nende hulgas anaplasmoosi tekitaja
Anaplasma phagocytophilum, erlihhioosi
tekitaja Ehrlichia muris, entsefaliidi viirus (Powassani viirus), tulareemia tekitaja Francicella tularensis ja tõenäoliselt ka
Bartonella spp. Mainitud haigustekitajad
võivad samuti põhjustada ebamääraseid
tunnuseid ja borrelioosi koinfektsiooni
korral suurendavad nad looma haigestumist. Inimestel kirjeldatud babesioositekitajaid ei ole koertel ega kassidel koinfektsioonina täheldatud. Hispaanias ja
Portugalis on tuvastatud proteiinikaoga
nefropaatiat koertel, mille põhjustajaks on

Babesia microti sarnane organism. Seega
on oluline meeles pidada koinfektsioonide esinemise võimalust borrelioosi korral.

Levik
Sõltuvalt puukide liigist nende endeemilises alas võib haigustekitaja levimus
nümfides ja täiskasvanud puukides ulatuda kuni 50%. I. ricinus levib üha enam
Euroopas ning sellega kaasnevalt laieneb
borrelioosi esinemine mandri riikides.
Hetkel on puugi kõrgeim levimus KeskEuroopas ning suurenenud on nakkuse
levik läänest ida poole. Kesk-Euroopas
kirjeldatud kõrge levimus on seotud väliskeskkonna kõrgema keskmise temperatuuriga, mis soodustab puukide paljunemist. Peamisteks puukide levitajateks
loetakse metskitsi ja linde. Sagedamini
esineb kliinilisi haigestumisi kevadel või
sügise alguses.
Kliinilise artropaatia tegelik levimus
on teadmata. Endeemilistel aladel on seropositiivsete loomade hulk väga suur,
kuid alati ei saa 100% kinnitada, et haigestumise põhjuseks on Borrelia spp. On
kirjeldatud, et umbes 30% nefropaatiat
põdevatel loomadel on olnud varasemas
anamneesis artriiti ning ligi 30% on olnud
borrelioosi vastu vaktsineeritud. Sagedamini esineb artropaatiat noortel aktiivse
eluviisiga suurt tõugu koertel.
Samuti on täheldatud, et Borrelia spp.
põhjustatud proteiinikaoga nefropaatiat
põevad sagedamini nooremad koerad,
vanematel on proteiinikaoga nefropaatia
põhjuseks midagi muud.
Huvitaval
moel
on
tuvastatud
Euroopas, et Berni alpi karjakoeral esineb
borrelioosi seropositiivsust teiste koeratõugudega võrreldes rohkem. Lisaks on
uuringutes täheldatud sagedasem koinfektsioon bakteriga A. phagocytophilum. Hetkel pole leitud lõplikku põhjust,
miks antud tõugudel on täheldatud enam
seropositiivsust. Aastal 2007 läbi viidud
uurimustöös toodi võimalike algpõhjustena välja kitsas geenifond ja intensiivse
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2019
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aretuse tagajärjel vähenenud vastupanuvõime nakkushaigustele.
Neuroloogiliste ja kardioloogiliste kliiniliste tunnustega kulgevat borrelioosi ei
ole kirjanduses eriti kirjeldatud.

Kliinilised tunnused
Paljudel B. burgdorferi’ suhtes seropositiivsetel koertel puuduvad kliinilised tunnused. Enamikus läbi viidud uuringutes
seropositiivsuse ja kliiniliste tunnuste vahelist seost ei tuvastatud.
B. burgdorferi’ põhjustatud artriidi
klassikalised kliinilised tunnused on äge
ühe või mitme liigese turse tõttu tekkinud longe, palavik, loidus, kerge lokaalne
lümfadenopaatia.
Nefropaatia puhul on tõenäoliselt tegemist immuunvahendatud haigusega,
mis põhjustab glomerulonefriiti. Selle
tõeline põhjus ning arenemine ei ole täielikult selge, kuid sagedasemad kliinilised
tunnused on akuutne või krooniline neerukahjustus ja anoreksia oksendamise ja
dehüdreerumisega. Patsienditel võib lisaks esineda polüuuria ja polüdipsia ning
ebaspetsiifilised tunnused nagu loidus,
jõuetus ja apaatsus.

Diagnostika
Koertel on soovitatav teostada seroloogiline uuring, mille abil saab hinnata looma
kokkupuudet haigustekitajaga. Erinevates
riikides on kasutusel erinevad B. burgdorferi’ antikehade määramise testid
nagu SNAP4Dx, SNAP4DxPlus ja Lyme
Quant C6 test (IDEXX), VetScan Canine
Lyme Rapid test (Abaxis), AccuPlex4 test
(Antech) ja Lyme Multiplex test (Cornell).

Ravi
Borrelioosist tingitud artriidi ravi
Artriidi ravi on suunatud nakkuse ravile
ning analgeesiale. Mitmed erinevad antibiootikumid, mida manustatakse nii parenteraalselt kui suukaudselt, on raviks
efektiivsed. Beeta-laktaamid ja tetratsükliinid on efektiivsed kliiniliste tunnuste vähendamiseks. Kuna Borrelia liikidel on
tuvastatud pikaajaline bioloogiline aktiivsus, siis on näidustatud pikaajaline antibakteriaalne ravi (4 nädalat). Ei ole leitud
parimat ravimit, doosi ega ravikuuri pikkust, kuid juhiste autorid soovitavad kasutada doksütsükliini selle lihtsa manustamise, koinfektsioonide ravimise, väidetava artriidi- ja põletikuvastase omaduse
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tõttu. Mõned loomaarstid soovitavad
kasutada doksütsükliini suhtes ülitundlikel ning kasvavatel koertel amoksitsilliini.
Hiljuti on leitud, et tsefovetsiiniravi võib
pidada sama efektiivseks kui neljanädalast doksütsükliini- või amoksitsilliiniravi.
Juhiste autorid leiavad, et antud ravi võib
kasutada alternatiivina koertel, kes ei talu
tetratsükliini. Borrelioosist tingitud kliinilised tunnused peaks vähenema üldiselt
1–3 päeva vältel pärast ravi alustamist. Tabelis 1 on välja toodud enam kasutatavate
antibiootikumide ravikuuri pikkused, manustamisdoosid, -viisid ja -sagedus.
Valuliku seisundi tõttu on sageli näidustatud analgeetiline ravi: opiodid ja gabapentiin. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamine on vähem soovitatav, kuna ravile mitte alluvatel koertel
võib osutuda vajalikuks kortikosteroidide
kasutamine ning mainitud ravimite lühiajalisel koos- või järjestikusel kasutamisel
kasvab mao-soolestiku ärrituse, tõsisematel juhtudel verejooksu risk. Siinkohal
on mõistlik meelde tuletada ka gastroprotektantide raviskeemi lisamise vajadust
juhul, kui kasutatakse mittesteroidseid
põletikuvastaseid valuvaigisteid. Haigusjuhu kordumist on kirjeldatud nii koertel
kui inimestel, ning seda on seostatud nii
koinfektsioonide kui ka teiste tüvedega
nakatumisega. Hetkel puudub teaduslik
alus, et teostada antibakteriaalset ravi üle
ühe kuu.
Proteiinikaoga nefropaatia ravi
Meeles tuleks pidada, et on oluline teostada põhjalikud uuringud, et välistada
teised võimalikud nefropaatia põhjused
ning kategoriseerida ja kirjeldada võimalikud haiguse komplikatsioonid, põhinedes
Rahvusvaheline Neeruhuviliste Ühenduse
(IRIS, International Renal Interest Society)
juhistele. Oluline on märkida, et vähem
kui 2% Borrelia suhtes seropositiivsetel
koertel esineb proteinuuria.
Kliiniliselt stabiilsetele seropositiivsetele
kerge proteiinikaoga nefropaatia nähtudega koerte raviskeemi peaks kuuluma antibiootikumid (tabel 1), spetsiifiline ravidieet
(piiratud valgu ja fosfori ratsiooni), vajadusel peaks kaaluma hüpertensiooni- ja
hüperkoagulaatiaravi. Tõsiselt haigestunud ja tugevate kliiniliste tunnustega patsientidel on näidustatud vedelikteraapia,
antiemeetikumid, fosfori siduvad lisandid
ning muu täiendav ravi, mis näidustatud
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Tabel 1. Borrelioosi ravis kasutatavad antibakteriaalsed ravimid
Antibiootikum

Ravikuuri
pikkus

Manustamissagedus

Manustamisviis

Ravimidoos

Doksütsükliin

30 päeva

1–2 korda päevas

PO või IV

10 mg/kg

Amoksitsilliin

30 päeva

3 korda päevas

PO

20 mg/kg

Azitromütsiin

10–20 päeva

1 kord päevas

PO

25 mg/kg

Erütromütsiin

30 päeva

2–3 korda päevas

PO

25 mg/kg

Tsefotaksiim

14–30 päeva

3 korda päevas

IV

20 mg/kg

Tseftriaksoon

14–30 päeva

1 kord päevas

IV või SC

25 mg/kg

Tsefovetsiin

28 päeva

2 korda, 14 päevase
vahega

SC

8 mg/kg

Tabel 2. Ravimid, mida kasutatakse nefropaatia immunosupressiivses ravis
Ravim

Doos

Peamised kõrvaltoimed

Mükofenolaat

5 mg/kg q12t per os ning doosi
suurendamine kuni 10 mg/kg, kui ei
esine gastrointestinaalseid tunnuseid.

Gastrointestinaalsed häired.
Polüuuria, polüdipsia, polüfaagia,
tromboembolism, lihasmassi
kadu, maksa ensüümide tõus,
hingeldus, neerupealiste
alatalitlus, mao haavandumine.
Gastrointestinaalsed häired,
müelosupressioon, akuutne
pankreatiit, hepatotoksilisus,
infektsiooni arenemine,
pahaloomuliste protsesside
võimendumine.

Prednisoloon

1 mg/kg q12t per os 4–5 päeva, dooside
vähendamine niipea kui võimalik.

Asatiopriin

2 mg/kg q24t per os 2 nädalat,
seejärel 1–2 mg/kg q48t.

Tsüklosporiin

5–20 mg/kg q12t per os (soovitatav on
alustada madalamas doosis ning ravimi
talumisel seda suurendada).

Gastrointestinaalsed häired,
igeme hüperplaasia.

Kloorambutsiil

0,2 mg/kg q24–48t per os.

Gastrointestinaalsed häired,
müelosupressioon.

Tsüklofosfamiid

50 mg/m2 4 päeva–nädal või perioodiline
ravi 200–250 mg/m2 iga kolme nädala
tagant.

Müelosupressioon,
gastrointestinaalsed häired,
hemorraagiline tsüstiit,
infektsioon.

kroonilise neeruhaiguse ravis. Immunosupressiivsed ravimid tuleks raviskeemi
lisada ideaalis üksnes siis, kui diagnoos
on saadud biopsiate alusel; kui aga looma
seisund halveneb ning puudub ravivaste
esmasele ravile, siis võib nende kasutamist
kaaluda. ACVIM juhises mainitud immunosupressiivsete ravimite doosid ja kõrvaltoimed on välja toodud tabelis 2. ACVIM
juhiste autorite eelistatumad ravimid on
mükofenolaat üksikpreparaadina või kombinatsioonis prednisolooniga.
Hetkel ei ole leitud üksmeelt teemal,
kas kliiniliselt tervet ja mitteproteinuurilist seropositiivset looma tuleks ravida.
Rutiinselt ei ole see soovitatav, kuna võib
kaasneda antibiootikumide liigkasutamine

ning resistensuse teke. Samuti ei ole tehtud uuringuid, mis näitaks haigusriski vähenemist terveid koeri ravides. Uuringud
ei ole tõestanud, et ravi järgselt B. burgdorferi on kõikides kudedes hävinud. Uus
nakatumine on väga tõenäoline endeemilistes alades.

Kliiniliselt tervete koerte uurimine
Üldiseks soovituseks on teha endeemilistes piirkondades elavatele koertele
iga-aastase tervisekontrolli käigus kvalitatiivne B. burgdorferi’ antikehade test. Antikehade sõeluuring võimaldab järgmist:
1) tuvastada kõikidel seropositiivsetel
koertel proteinuuria ja diagnoosida varases staadiumis Lyme’i nefriidi esinemist;
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2019
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2) teha väheste andmete alusel (täielik
vereanalüüs ja vere biokeemia) kindlaks
puukidest ja metsloomadega kokkupuutest tingitud tsütopeenia ja neeruhaigused; 3) tuvastada seropositiivsed koerad,
kes võivad olla riskiteguriks inimestele,
hobustele, kassidele ja teistele koertele
selles piirkonnas ning vajadusel viia sisse
muudatused ennetavates protokollides;
4) rakendada edukaid ennetusmeetmeid
kõrge riskiga piirkondades. Seejuures
võivad esineda tervete koerte uuringu
käigus mõningad ohud nagu: a) antibiootikumide liigkasutamine valepositiivse
testi korral; b) antibiootikumide liigkasutus tervetel koertel, kellel kunagi haigus
välja ei arene; c) omanikule liigse ärevuse
tekitamine ja tema teavitamiseks vajalik
lisaaeg.

Ennetamine
Peamine ennetustöö on puukide tõrje ja
varajane eemaldamine. Puugid muutuvad
aktiivseks, kui väliskeskkonna temperatuur on üle +4 ºC, mistõttu on oluline rõhutada omanikele vajadust ka soojematel
talvekuudel välisparasiitikume kasutada.
Kõige olulisem on omanikupoolne regulaarne koera karvastiku kontroll, et eemaldada puugid, kuigi tihti on see tumeda
karvastikuga koertel keeruline. Puugiliik
Rhipicephalus spp. elab Kesk-Euroopa
piirkonnas ka tubases keskkonnas ning
on mitme teise haigusetekitaja kandja.
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Seetõttu on oluline meeles pidada ka välismaa kennelitest omandatud kutsikate
karvastiku kontrolli parasiitidele.
Praegusel hetkel on saadaval mitmed
erinevad puuke peletavad ja tapvad preparaadid. Toimeaine valimisel tuleks võimalusel eelistada sellist, mille kiire toime
tapab puugi kiiresti või takistab puugi kinnitumist ja toitumist loomal. B. burgdorferi kandub üle tavaliselt 36–48 tundi pärast
puugi kinnitumist nahale, kuid mitmete
teiste puukidega siirutatud patogeenide
puhul toimub see hoopis kiiremini.
Endeemilistes piirkondades võib olla
vaktsineerimine näidustatud seronegatiivsete koerte ja tervete seropositiivsete
mitteproteinuuriliste koerte puhul. Ravimiameti kodulehelt saadud info kohaselt
on Eestis hetkel olemas üks borrelioosivaktsiin.
Kasutatud kirjandus
Littman, P.M., Gerber, B., Goldstein, E.R.,
Labato, M-A., Lappin, R.M., Moore, E.G.
ACVIM consensus Update on Lyme borreliosis in dogs and cats. Journal of Veterinary
Internal Medicine, 2018; 32:887–903.
Littman, P.M., Goldstein, E.R., Labato, M-A.,
Lappin, R.M., Moore, E.G. ACVIM Small Animal Consensus Statement on Lyme Disease
in Dogs: Diagnosis, Treatment and Prevention. Journal of Veterinary Internal Medicine,
2006; 20:422–434.
Ravimiamet. 2019 Veterinaarravimid. http://ravimiregister.ravimiamet.ee/?pv=VetRavimid.
Otsing (Kasutatud: 21.02.2019)
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Pleuropneumoonia hobustel
Liis Maisla
EMÜ VLI hobusekliinik
Transporditavate hobuste arv ja reiside
sagedus on pidevalt tõusuteel ning hobuste pikamaatransport on väga levinud
nii hobuste impordi- ja ekspordi kui ka
välismaal treenimas ja võistlemas käimise
tõttu. Võistlushobused on enamasti harjunud läbima autos pikki vahemaid, ent
stressiseisundi tekitab transport igal juhul
ka kõige kogenumale reisijale. Stress on
aga ainult üks mitmetest soodustavatest
faktoritest, mille tõttu hobused on haigustele väga vastuvõtlikud nii transpordi kestel kui järel. Pleuropneumoonia, tuntud
ka kui transpordipalavik on kindlasti neist
üks tähtsamaid ja levinumaid. Tegemist
on eluohtliku haigusega, mille prognoos
paraneb oluliselt kiire diagnoosi ja agressiivse raviga.

Etioloogia
Pleuropneumoonia on, nagu nimigi viitab,
põletik, mis hõlmab lisaks kopsuparenhüümile ka pleurat. Haiguse väljakujunemine saab enamasti alguse bronhopneumooniast, mis on jäänud õigeaegse või
korrektse ravita. Esmalt koguneb pleuraõõnde põletikuga kaasnev steriilne eksudaat, mis hiljem kopsuparenhüümist pärinevate bakteritega infiltreerudes muutub
fibrinopurulentseks. Ladestuv fibriin moodustab taskuid (loculations) ja ladestub
kihtidena pleurale. Järgnevas organiseerumise faasis tekib kopsu ümber mitteelastne kapsel, mis takistab püsivalt kopsu
normaalset funktsioneerimist.
Valdavalt on tekkepõhjuseks ninaneelu
ja suuõõne normaalmikrofloorasse kuuluvate bakterite sissehingamine. Riskifaktorite rolli ei ole pleuropneumoonia tekkes
võimalik üle hinnata, sest ükski haigust
tekitavatest bakteritest ei ole võimeline
iseseisvalt kopsukudet koloniseerima.
Hobune haigestub, kui bakterite arv ületab kopsu vastupanuvõime või on kopsu
kaitsemehhanismid kompromiteeritud.
Tavaliselt on tegemist segainfektsiooniga, tekitajate seas võib leiduda nii grampositiivseid kui -negatiivseid aeroobseid
ja anaeroobseid baktereid. Levinuim haigustekitaja on Streptococcus equi subsp.
zooepidemicus, kuid sageli esinevad ka

Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Escherichia coli ning obligatoorsetest anaeroobidest Bacteroides spp., Clostridium spp.
ja Fusobacterium spp. bakterid. Täiskasvanud hobustel on anaeroobe isoleeritud
umbes kolmandikul pleuropneumoonia
juhtumitest. Mükoplasmade tähtsuses ei
olda kindlad.

Riskifaktorid
Nagu eelnevalt mainitud, peab haigestumiseks mingi faktor organismi nõrgestama või nakkussurve olulisel määral
kasvama. Muidu hästitoimivaid kaitsebarjääre võivad nõrgestada või nakkussurvet
tõsta arvukad tegurid:
• Transport ja/või seismine üles fikseeritud peaga. Umbes 25% haigestunud
hobustest on hiljuti transporditud. Pikaajaline hobuste vedu on pleuropneumoonia peamine riskifaktor mitmel
põhjusel. Esiteks langeb stressi tõttu
transporditavate hobuste immuunvastus: neutrofiilide fagotsütoosivõime veres on pärsitud umbes 36
tunni jooksul pärast pikaajalist transporti. Teisalt on leitud, et transpordi
kestusest tähtsamgi on hobuse pea
asend: pea fikseerimine suhteliselt
kõrgesse asendisse soodustab ülemistest hingamisteedest pärinevate
bakterite ja nõrede kopsu kogunemist.
Võrreldes seotuna ja vabalt transporditud hobuste bronhoalveolaarseid
lavaaže (BAL-proove) 12-tunnise transpordi järgselt on leitud, et üles fikseeritud peaga hobuste proovides oli bakterite ja neutrofiilide arv tõusnud. Kinnisidumata seisnud hobustel arvestatavaid muutusi ei esinenud. Piisav aeg
negatiivsete muutuste väljakujunemiseks on juba kuus tundi. Samuti
kompromiteerivad hingamisteid veelgi
transpordivahendites esinev halb ventilatsioon ja suur õhuniiskus.
• Kõrge intensiivsusega treening. Mõõdukas füüsiline koormus tõstab immuunsust, kuid väga intensiivne treening muudab organismi haigustele
oluliselt vastuvõtlikumaks. Piisab vaid
ühest tugevast treeningkorrast, et nii
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2019
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aeroobid kui anaeroobid koloniseeriksid alumisi hingamisteid. Näiteks
on treeningujärgselt võetud transtrahheaalsetes aspiraatides (TTA) aeroobide hulk tõusnud 10-kordselt ja
anaeroobide hulk lausa 100-kordselt
võrreldes treeningu eel võetud prooviga. Lisaks sellele on makrofaagide
töö pidurdunud kuni kolmeks päevaks
juba ühe väga intensiivse treeningu järel.
• Respiratoorviirused. Hobuste herpesviirus-4 ja hobuste gripiviirus halvendavad mõlemad kuni 30 päeva jooksul
nakkusest mukotsiliaarset puhastumist
arvestataval määral. Lisaks haiguse
põdemisele on soodustav faktor ka
kokkupuude nakatunud hobustega.
• Muud põhjused. Hiljutine üldanesteesia, kortikosteroidravi, immuunpuudulikkus, stress, düsfaagia, kopsuverejooks (EIPH – treeningust tingitud
kopsuverejooks võidusõiduhobustel),
tolm, alatoitumus jmt.

Kliiniline pilt
Enamasti esinevad hobustel mittespetsiifilised süsteemse põletiku tunnused (palavik, letargia, isutus ja nõrkus) ning pleurodüüniast tingituna tahhükardia, madal
peaasend ja ärev ilme. Hobused võivad
seista küünarnukid kehast eemal ja liikuda kangelt või liikumist, sh maha heitmist üldse vältida. Tihti esineb ka ventraalne turse.
Väärib tähelepanu, et hobusel võib,
kuid ei pruugi esineda ilmselgeid hingamisteede probleemile viitavaid sümptomeid. Köha on sageli inhibeeritud valu
tõttu ja kops võib auskultatsioonil olla
täiesti normaalne. Väga sageli esineb siiski kahepoolset limasmädast nõret ninast
ja rohkem kui pooltel hobustel on hingamissagedus tõusnud.
Kopsu auskultatsioon on väga oluline
osa kliinilisest läbivaatusest. Kindlasti tuleb kuulata eraldi kõik kopsuosad ja teha
kindlaks, et helid oleks igal pool kuulatletavad. Summutatud hingamishelid, eriti
ventraalselt, kombineerituna tugevnenud
ja kiirgavate südamehelidega on viide vedelikule pleuraõõnes. Kui hobusel ei ole
respiratoorset distressi, võib hingamishelide paremaks esiletoomiseks kasutada ka
hingamist kotti (rebreathing bag).
NB! Pleuropneumooniat on kerge segi
ajada koolikute, rabdomüolüüsi ja äge-
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da laminiidiga. Samuti on sekundaarne
iileus, jämekäärsoole ummistus ja laminiit
kõik võimalikud pleuropneumoonia tagajärjed.

Diagnoosimine
Pleuropneumoonia kahtlus võiks tekkida
anamneesi ja kliinilise läbivaatuse põhjal. Lisadiagnostikaks saab kasutada vereanalüüse (hematoloogia, biokeemia),
kujutavat diagnostikat (peamiselt ultraheliuuring) ning saata laborisse proovid tsütoloogiliseks ja bakterioloogiliseks uurimiseks rinnaõõnevedelikust ja/või transtrahheaalsest aspiraadist.
Muutused veres sõltuvad infektsiooni
kestusest ja tõsidusest. Verepildis võib
enamasti leida leukotsütoosi ja neutrofiiliat vasaknihkega või ilma, kuid raskesti
haigetel loomadel võib esineda hoopis
leukopeenia koos neutrofiilide toksilise
vasaknihkega. Tasub meeles pidada, et ka
normaalne leukogramm ei välista haigust.
Fibrinogeen ja SAA (seerumi amüloid A)
on tõusnud, kroonilise põletiku korral esineb ka globuliinide tõus ja kujuneb välja
kroonilise põletiku aneemia.
Kui haigus on kestnud mõned päevad,
tekib hüpoalbumineemia, sest albumiin
lekib olulisel määral pleuraõõnde, samuti
on tegemist negatiivse akuutse faasi proteiiniga. Sepsise, hüpovoleemia ja ventilatsiooni-perfusiooni tasakaaluhäire tõttu
võib esineda ka hemokontsentratsiooni, asoteemiat, atsidoosi ja elektrolüütide tasakaalu häireid. Hüponatreemiat ja
-kloreemiat võib põhjustada ka nende kadu pleuraõõnde.
Ultraheliuuring tuleks viia läbi alati, kui
on pleuropneumoonia kahtlus. Ultraheli
abil ei saa küll hinnata kopsu parenhüümi, kuid ta võimaldab uurida nii kopsu

Foto 1. Pleuropneumoonia korral võib fibriiniladestus katta peaaegu terve kopsu.
Allikas:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1040638717717290
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Foto 2. Konsolideerunud kops ja pleura vedelik
ultrahelis. Allikas: https://veteriankey.com/theequine-thorax/

Foto 3. „Komeedisabad“ ultrahelis. Allikas:
https://veteriankey.com/the-equine-thorax/

pinda kui pleuraõõnt ning hinnata sealse vedeliku kogust ja tüüpi. Samuti saab
määrata, kas pleuraefusioon on ühe- või
kahepoolne.
Pleuraõõne ultraheliuuringuks sobivad
mitmed andurid. Parim valik on 2–5 mHz
sektorandur, kuid adekvaatse pildi saab
ka lineaar- või isegi rektaalanduriga. Pikk
karv halvendab pildi kvaliteeti, mistõttu tuleks karv pügada. Juhul, kui see on
täielikult välistatud, võib olla abi karva
ohtrast leotamisest isopropüülalkoholiga. Korrektse uuringu käigus vaadatakse
kopsu kogu ulatuses ülevalt alla nii sissekui väljahingamise faasis igas roidevahemikus 5.–17. roidevahemikuni. Põletiku
algstaadiumis on näha nn „komeedisabad”, edasi võivad ilmneda konsolideerunud alad kopsus ja abstsessid. Tihti on
vedelikus näha fibriini ja anaeroobse infektsiooni korral ka eredaid gaasikajasid.
Röntgenpildistamise
informatiivsus
on võrreldes ultraheliuuringuga pigem
vähene, kuid võib võimaldada tuvastada sügavamal asuvaid abstsesse ja
lümfadenopaatiat, mida ultraheli näidata ei suuda. Röntgenpiltidel võib näha alveolaarsele mustrile omaseid õhkbronhogramme ja piiride hägustumist
kopsusagara ja südame või kopsusagara
ja diafragma vahel. Pleura efusioon on
nähtav horisontaalse joonena. Röntgenpildistamise vajadusel kasutada seda alles pärast vedeliku drenaaži rinnaõõnest.
TTA on üks tähtsamaid proove haiguse diagnoosimisel. Ideaalis tuleks proov
võtta enne antimikrobiaalse raviga alustamist ja saata see nii tsütoloogiliseks kui
bakterioloogiliseks uuringuks (aeroobne
ja anaeroobne).
Võimaluse korral tuleks bakterikülv
teostada nii TTAst kui rinnaõõne vedeli-

kust paralleelselt, sest pleura efusioonist
ei õnnestu ligi pooltel juhtudel (negatiivseid kasvusid 43%) vastust saada. TTAst
õnnestub seevastu peaaegu alati baktereid välja kasvatada ning kuna kops on
põletiku algne allikas, kajastab tulemus ka
rinnaõõnes leiduvaid baktereid. Pleuravedelikust bakterite määramisest ei tasuks
siiski loobuda, sest tulemuste kattuvus ei
pruugi olla täielik. On isegi leitud, et kahe
proovi mikroorganismid ühtivad täielikult
vaid 20%. Lisaks on 5% juhtudest olnud
TTA kasvuta, ent pleuravedelikust suudetud bakterid isoleerida.
Torakotsentees omab nii diagnostilist
kui terapeutilist väärtust. Pleuravedelikust
proovi kogumiseks kasutatakse enamasti
tömbi otsaga metalset nisakanüüli. Kõige
turvalisem on protseduuri läbi viia ultraheli kontrolli all. Ideaalne torkekoht on
maksimaalses vedelikusügavuses, mis
väldib maksimaalselt südame ja diafragma punkteerimise võimaluse. Tegemist
on steriilse protseduuriga, mis oma olemuselt sarnaneb veidi kõhuõõnevedelikust proovi võtmisega. Rahustatud hobusele tehakse torkekohta eelnevalt lokaalne anesteesia ning nr 15 skalpelliga
umbes 0,5 cm sügavune nahalõige, läbi
mille sisestatakse nisakanüül proovi võtmiseks.
Normaalses pleuravedelikus on proteiinisisaldus <25 g/l ja tuumaga rakke
<8000/µl. Pleuropneumooniaga tõusevad
mõlemad ja harv pole ei üldvalk 50–70 g/l
ega rakkude arv >100000/µl. Neutrofiilide
osakaal tõuseb üle >90% ning võib näha
nii intra- kui ekstratsellulaarseid baktereid. Traditsiooniliselt mittemõõdetavate
näitajatena võivad viitena sepsisele olla
langenud pH (<7,1) ja glükoos (<40 mg/
dl) ning tõusnud laktaat, mis ületab vasEesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2019
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tavat väärtust veres. Halb lõhn viitab enamasti nekroosile ja anaeroobsete bakterite osalusele.

Ravi
Ravi põhikomponendid on NSAIDid,
antibiootikumid ja pleuraõõne drenaaž.
Intranasaalse hapniku, vedelikteraapia ja
lisatoitainete vajadus sõltub konkreetsest
juhtumist. Tugeva hüpoalbumineemiaga
patsientidele tuleks manustada kolloide,
näiteks plasmat. Edukalt on kasutatud ka
fibrinolüütikume, kuid antud valdkond vajab täiendavaid uuringuid ja kõrge hinna
tõttu ei ole nende kasutamine tavapraktikas enamasti võimalik.
Antibiootikumivalik tehakse proovivastuste põhjal, ent tulemuste saabumiseni
alustatakse koheselt ravi laia spektriga
parenteraalsete antibiootikumidega. Enamasti osutub valituks penitsilliini ja gentamütsiini kombinatsioon, sageli lisatakse
ka metronidasool, sest ehkki penitsilliin
toimib hästi ka anaeroobsetesse bakteritesse, on üks levinuimaid anaeroobe Bacteroides spp. penitsilliinile resistentne.
Tasub ka mainida, et trimetoprim-sulfadiasiin ei ole efektiivne levinuima tekitaja,
S. equi subsp. zooepidemicus kõrvaldamisel, ehkki antibiogrammi tulemus võib
kasutamist soosida. Sageli kestab parenteraalne antibiootikumiravi nädalaid, mistõttu on pikaajalise veenikateetri paigaldamine näidustatud. Lisaks võib toetava
ravina olla kasu antibiootikumide nebuliseerimisest.
NSAIDide manustamisel on mitu kasutegurit: valu, põletiku ja palaviku alandamine. Enamasti kasutatakse selleks otstarbeks fluniksiinmeglumiini. Väga tugeva
valu korral võib olla vajalik lisada opioide
hobuse enesetunde parandamiseks. Endotokseemilistel või kõrge laminiidiriskiga
hobustel tuleks kasutada ka jalgade jahutamist jääga (distal limb cryotherapy).
Rinnaõõnde dreeni paigaldamine on
näidustatud, kui vedeliku sügavus rinnaõõnes on >3 cm. Kui vedelikku on väga
suurel määral, tuleb rinnaõõnde paigaldada püsikateeter (suurus 16–32 Fr), mille
otsas on Heimlichi klapp või steriilne kinnas. Kateeter peaks jääma pleuraõõnde,
kuni ta funktsioneerib ja pleuravedelik endiselt koguneb. Väikeste vedelikukoguste
puhul võib püsikateetri asemel vastavalt
vajadusele (24–48 t järel) ka nisakanüüli
kasutada.
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Suure vedelikuhulga esinemisel tuleb
seda eemaldada aeglaselt, 30–45 min vältel, ja samaaegselt manustada isotoonilisi
kristalloide. Liiga kiire vedeliku eemaldamine võib tekitada ohtliku hüpotensiooni.
Suure koguse proteiinirikka efusiooni korral tuleb jälgida ka proteiinide taset veres.
Mõnikord kasutatakse ka rinnaõõne loputamist 5–10 liitri sooja isotoonilise lahusega. Vedelikku võib rinnaõõnde ja sealt
välja lasta vaid gravitatsiooni jõul ning
hobuse seisundit aktiivselt jälgides.
Kui eelnev ravi ei anna tulemust, võib
läbi viia torakotoomia, vajadusel koos roide resektsiooniga. Enim on sellest kasu
kroonilistel juhtudel, kui ühte kopsupoolde on tekkinud püsivad fibriiniliited ja kogunenud nekrootilist kudet sisaldav pleuravedelik. Õigel patsientide valikul parandab torakotoomia läbiviimine prognoosi.
Hobuse seisundi ja ravivastuse jälgimiseks tehakse igapäevaselt kordusultraheli, et hinnata vedeliku hulka, fibriini
esinemist ning perifeerset kopsuparenhüümi. Kui püsidreenist ei tule enam
vedelikku, aitab ultraheliuuring selgitada
välja põhjust ja vajadust dreeni vahetada. Regulaarselt jälgitakse muutusi hematoloogias ja biokeemias. NSAIDide ja
nefrotoksiliste antibiootikumide (aminoglükosiidid, tetratsükliinid) kasutamisel on
eriti oluline mõõta neerufunktsioone. Iga
10–14 p järel tuleks teha pleuravedelikust

Foto 4. Püsidreen rinnaõõnes. Allikas: https://
inpractice.bmj.com/content/33/4/155
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Foto 5. Transport on üks suuremaid riskifaktoreid pleuropneumoonia tekkeks. Allikas: https://www.
horseandhound.co.uk/horse-care/horse-care-tips/understanding-shipping-fever-in-horses-48502

korduskülv selgitamaks, kas on toimunud
muutusi mikroobipopulatsioonides või
-tundlikkuses.

Prognoos
Prognoos sõltub haiguse tõsidusest. Erinevates uuringutes varieerub elulemuse
protsent vahemikus 43–96%, kuid jääb
enamasti 75% ligi. Ühes uuringus elas
septilise pleuropneumoonia üle 67% hobustest ning nende keskmine kliinikus
veedetud aeg oli kuus päeva.
Mõõta on üritatud rohkelt erinevaid
prognostilisi näitajaid, kuid vähesed on
osutunud headeks indikaatoriteks. Üks
selliseid on kreatiniin – on leitud, et iga
1 mg/dl (võrdne 88,4 µmol/l) tõus tõstab
surma riski viis korda. Mõne allika alusel
on prognoos kehvem anaeroobide osalusel.
Võimalikud komplikatsioonid on veenikateetrist tingitud tromboflebiit, antibiootikumidest tingitud diarröa, endotokseemia, abstsessid pleuras, kopsuparenhüümis või kraniaalses mediastiinumis,
bronhopleuraalne fistul kaasneva pneumotooraksiga, perikardiit ja laminiit.
Suur osa komplikatsioonideta paranenud hobuseid pöördub tagasi treeningusse ja nende sooritusvõime ei ole kehvem
haiguse-eelsest. Kliinilise paranemise
järgselt peaksid hobused olema vähemalt
kolm kuud treeningutest eemal.

Lõppsõna
Kindlasti on väga suure tähtsusega, et
reisi alustavad hobused oleksid täiesti
terved: hobustele tuleks reisi eel teostada põhjalik kliiniline läbivaatus. Kui hobusel on mingeidki märke respiratoorhaigustest, ei tohi teda transportida.
Pärast transporti tuleb hobuseid veel
mitme päeva jooksul tähelepanelikult
jälgida ja vältida intensiivset treeningut. Raskekujulise bronhopneumoonia
ja pleuropneumooniaga hobused vajavad kindlasti intensiivravi kliinikus, kuid
võtmeroll haigusest paranemisel ja kasutusotstarbe säilimisel on haiguse varajasel diagnoosimisel ja kiirel sekkumisel
korrektse raviga.
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Käesoleva artikli eesmärk on anda ülevaade muutustest seoses Shiga-toksiini
tootva Escherichia coli riskide hindamisega toidus.

Sissejuhatus
2018. aastal avaldati ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (World Health Organization, WHO)
poolt põhjalik teaduslik ülevaade, mis käsitleb Shiga-toksiini tootvat bakterit Escherichia coli (Shiga toxins producing E. coli,
STEC) toidupatogeenina; haigustekitaja
iseloomu, selle ülekannet inimesele ja
patogeeni seiret (FAO ja WHO, 2018).
Ülevaate näol on tegemist väga olulise
trükisega, milles on esmakordselt esitatud ühtsed põhimõtted ning kriteeriumid
STECist tuleneva ohu tuvastamiseks ja
seonduvate riskide iseloomustamiseks.
Senini on riiklikud seireprogrammid
keskendunud viie olulisema STECi serogrupi (O157, O26, O103, O111, O145)
tuvastamisele ja iseloomustamisele ning
mitmetes riikides on seire olnud suunatud vaid serogrupile O157, mida mainitud
viiest omakorda on arvatud kõige patogeensemaks seoses hemolüütilis-ureemilise sündroomi (HUS) tekitajana inimestel.
Teaduslikus ülevaates esitatud info
põhjal tuleb mitmeid seniseid lähenemisi STEC tüvede iseloomustamisel ning
seonduvate rahvatervise riskide hindamisel muuta.
Uute teadmiste valguses saab väita,
et STECi tüvedest tingitud haigusriske
saab võrreldes serogrupi ja serotüüpide
tuvastamisega hinnata pigem virulentsusfaktoreid kodeerivate geenide kindlaks
määramisega. STECi samasse serogruppi
kuuluvad tüved ei pruugi alati kanda samu virulentsusgeene. Seega pole üksnes
serogrupi ja/või serotüübi tuvastamisega
võimalik STECi tüve patogeensust hinnata. Sobivate virulentsusgeenide kombinatsiooni olemasolul on ka teised STECi
serogrupid, lisaks ülal nimetatud viiele,
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võimelised inimestel põhjustama raskeid
infektsioone k.a HUS-sündroomi.

E. coli ja seonduvad patotüübid
Escherichia coli (E. coli) kuulub Enterobacteriaceae sugukonda ja on gramnegatiivne fakultatiivselt aeroobne bakter. E. coli kuulub inimese ja loomade
seedetrakti normaalse mikrofloora koosseisu ning on teadaolevalt parim fekaalse saastatuse ja võimalike patogeensete
mikroorganismide esinemise indikaator
toidus ja joogivees (Jay, 2000).
Olgugi, et E. coli kuulub loomade ja inimeste sooletrakti normaalse mikrobioota
hulka, esineb nende hulgas tõvestavaid
tüvesid, mis võivad saastunud toidu, vee
või haigustekitaja mitte-toidupõhisel ülekandel põhjustada inimestel erineva raskusastmega, põhiliselt enteraalseid infektsioone (Kaper jt, 2004). Seedeelundkonna
haigusi põhjustavateks E. coli patotüüpideks on enteropatogeenne E. coli (EPEC),
enterotoksigeenne E. coli (ETEC), enteroinvasiivne E. coli (EIEC), enteroagregatiivne E. coli (EAEC), difuusselt adherentne
E. coli (DAEC) ja Shiga-toksiine tootev
E. coli (STEC).
Shiga-toksiine tootvat E. coli´t on
määratud ühe või rohkema Shiga-toksiini
kodeeriva geeniperekonna (stx1 ja stx2)
tuvastamisega. Seoses võimega põhjustada raskekujulisi infektsioone peetakse
STECi kõige olulisemaks E. coli patotüübiks. STECi tüved võivad inimestel põhjustada harva esinevat HUS-sündroomi,
millele on iseloomulik äge neerupuudulikkus koos trombotsütopeenia või angiopaatilise hemolüütilise aneemiaga. Tegemist on sagedasima neerupuudulikkuse põhjustajaga lastel (Juhanson, 2018).
Enamik HUSi juhtumeid esineb pärast
nakkuslikku kõhulahtisust, mis enamasti
tuleneb spetsiifilisest E. coli serotüübist
O157:H7. Harvem võivad sündroomi
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põhjustada Streptococcus pneumoniae,
Shigella, Salmonella, või tekib see teatud
ravimite tarbimise tulemusena (Salvadori
ja Bertoni, 2013).
STECi põhireservuaariks on veised,
ning lisaks saastunud veiselihale võivad
haigustekitajad inimeseni jõuda vahetu
kontakti kaudu haigustekitajat kandvate
veistega (Beutin jt, 1993). Tapamajades
toimub rümpade saastumine peamiselt
naha ja seedekulgla eemaldamise ajal
rümpade (rist)saastumise teel (Martin ja
Beutin, 2011).
Uuringute alusel saab kindlalt väita,
et saastunud veiseliha on üks peamisi
STECi poolt põhjustatud infektsioonide
allikaid inimestel (Farrock jt, 2013). Lisaks
alaküpsetatud veise ja väikemäletsejaliste
lihale on inimeste haigestumise põhjuseks olnud ka ebapiisavalt kuumtöödeldud või toorpiimast piimatoodete ning
saastunud köögi- ja puuviljade tarbimine
(Söderström jt, 2008).
Hinnanguliselt esines aastal 2010
üle kogu maailma ligikaudu 2,5 miljonit
STECi haigusjuhtumit (Kirk jt, 2015), millest 269 lõppes surmaga, ning ühtekokku
moodustas see üle 26 tuhande haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaasta (Disability-Adjusted Life Years, DALY). Ligi
pooled (1,2 miljonit) haigusjuhtumitest on
põhjustatud saastunud toidu tarbimisest,
mis moodustab ligi 13 tuhat DALY’t aastas.
Võrreldes teiste toidupatogeenidega
on STECi mõju rahvatervisele hinnatud
pigem tagasihoidlikuks, sest tõsiste haigustagajärgede tõenäosus on väike ning
haigusjuhtude surmlõppe määr on madal
(EL-s aastal 2016 0,27%). Sellegipoolest
ei tasu alahinnata STECi võimalikku negatiivset mõju kaubandusele ning majandusele tervikuna. Riikides, kus STEC
ei ole hetkel oluline rahvatervise tasandil,
võib ta siiski mõjutada toidu eksporti. Viimasest tingituna võib tegemist olla prioriteetse riskijuhtimise valdkonnaga riigi
tasandil (FAO ja WHO, 2018). Ligi pooled
STECi haigusjuhtumitest ei ole toidust
tingitud.
Terviseameti andmetel oli Eestis aastatel 2011–2017 E. coli nakkusesse haigestunute osakaal vahemikus 0,6 kuni 3,4
haiget 100 000 elaniku kohta. Kui EHEC
välja arvata, siis puuduvad andmed inimeste haigestumist põhjustanud teiste E.
coli patotüüpide esinemuse kohta Eestis.

STECi seire ja mikrobioloogilised
kriteeriumid
Liikmesriikide poolt FAOle ja WHOle
esitatud andmete põhjal on riiklike seireprogrammide raames STECi esinemuse suhtes toitudest põhiliselt uuritud
liha (peamiselt veiseliha), piima ja piimatooteid, pähkleid, seemneid ja idandeid.
STECi suhtes toitude analüüsimine
sõltub suuresti toidule seadusandlusega
kehtestatud mikrobioloogilistest nõuetest, ning tuleb tunnistada, et globaalselt
on riigiti toiduohutuskriteeriumid ja protsessi kriteeriumid erinevad.
Euroopa Liidus (EL) on nõue, et STECi
serogruppe O157, O26, O111, O103,
O145 ning serotüüpi O104:H4 ei tohi leiduda idandites (kõlblikkusajal turule viidud tooted; n=5, c=0). Protsessi hügieenikriteeriumid ELs kohustavad hakklihas,
lihamassis ja lihavalmististes määrama E.
coli arvukust, kusjuures seda kasutatakse
fekaalse saastumise näitajana.
STECi suhtes on ELs mikrobioloogilised kriteeriumid kehtestatud seega vaid
idanditele (ELT, 2018). Siiski peaksid ettevõtted tootmisprotsesside nõuetekohasuse tõendamisel perioodiliselt enesekontrolli raames STECi suhtes proove võtma,
eriti kõrge riski kategooria toodetest nagu veise hakkliha (FAO ja WHO, 2018).
Arvestada tuleb asjaoluga, et erinevate
toidukategooriate hulk, mille puhul on
STECi ülekanderisk kindlaks tehtud, on
aja jooksul järjest suurenenud.
FAO ja WHO eksperdid avaldasid arvamust, et STECi seireprogrammid peaks
põhinema riigi STECi terviseriskide tõenditel; peaks olema suunatud kõrge riskiastmega toitudele ja olema suunatud
vähemalt kõrgeima riskiastmega STECile.
Leiti, et STECi tüve tuvastamise tähtsust
toidus tuleks kaaluda igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse konkreetse STEC-tüvega seonduvaid rahvatervise riske (virulentsusfaktorite ja nende kombinatsiooni
esinemine) ning toiduprofiili.
STECi toiduohutusriskide tuvastamiseks kasutatavad analüüsimeetodid peavad võimaldama vastata riskijuhtimisega
seonduvatele küsimustele ning olema
riigile ja ettevõtetele hinna poolest vastuvõetavad. Analüüsitulemusi tuleb valitud
analüüsimeetodist lähtuvalt tõlgendada
ettevaatlikult, eriti uudsete analüüsimeetodite kasutamisel.
Eesti Loomaarstlik Ringvaade • 1 • 2019
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STECiga seonduvad toidud
Põhilised STECi allikad maailmas tervikuna on veiseliha, köögi- ja puuviljad
ning piimatooted. Globaalselt on STECi
haiguspuhanguid kõige enam põhjustanud veiseliha. Lisaks veiselihale olid
Põhja-Ameerikas ja Euroopas värsked
puu- ja köögiviljad sarnase sagedusega
STECi infektsioonide allikaks. Kultuurilistest ning toidu valmistamise ja tarbimise
iseärasustest tingituna erinevad STECi
põhiallikad regiooniti, nt Kagu-Aasias on
STECi haigusjuhtumite korral põhitoiduallikaks väikemäletsejaliste, mitte veiseliha
(FAO ja WHO, 2018).
Olulisteks toidu alagruppideks võivad
STECi puhul olla need, milliste puhul ohtude vähendamise meetmeid sageli ei
rakendata, nt toores või alaküpsetatud
liha ning pastöriseerimata piim ja piimatooted. Oluline on mõista, et toidu tootmises, jaotamises ning tarbimises aset
leidvad muutused põhjustavad muutusi
ka inimeste kokkupuutes STECiga (ohu
eksponeeringus), seega peab riskijuhtimine olema avatud uuteks väljakutseteks.

Ohu identifitseerimine ja iseloomustamine
Varasematest haiguspuhangutest ja haiguse üksikjuhtumitest tingituna on kõige
olulisemaks STECi serotüübiks peetud
O157:H7 – hoolimata sellest, et raskeid
haigusjuhtumeid on põhjustanud ka mõned teised serotüübid.
Senini on oluliste STECi tüvede identifitseerimisel oluliseks peetud serogruppide ja -tüüpide määramist, kuid uute teadmiste valguses tuleb arvestada faktiga, et

serotüüp iseenesest ei ole virulentsustegur. Enam kui 470st teadaolevast STECi
serotüübist on paljud sellised, mida senini
ei seostata haiguse põhjustajana inimestel. Paljud STECi virulentsusgeenidest on
mobiilsed, mistõttu võivad horisontaalse
geeni ülekande teel üle kanduda teistele
bakteritele (retsipientidele), seeläbi ka nn
doonorbaktertest kaduma minna. Seega
samasse STECi serotüüpi kuuluvad tüved
ei pruugi kanda samu virulentsusfaktoreid. Viimasest tingituna on samasse serotüüpi kuuluvate STECi tüvede rahvatervisele avalduv risk erinev.
Ka edaspidi on epidemioloogilistes
uuringutes serotüüpide alane informatsioon oluline, kuid see ei ole STECi tüvega seonduva rahvatervise riski hindamiseks piisav.
STECi tüve potentsiaalset võimet põhjustada tõsist haigust inimesel saab kõige
paremini prognoosida virulentsustegurina konkreetseid geene tuvastades. Ekspertide poolt on esitatud virulentsusgeenid ja nende kombinatsioonid nende võime alusel põhjustada inimestel erineva
raskusastmega haigusi. Sellest lähtuvalt
on FAO ja WHO ekspertide poolt esitatud kõrgemast riskitasemest madalamani
viis riskitaset (1–5) ja nendega seonduvad geenid ja geenide kombinatsioonid
(tabel 1). Edasise uurimistööga võidakse
avastada uusi olulisi virulentsusgeene,
mistõttu võivad alljärgnevad kriteeriumid
ajas muutuda. Hetkel loetakse STECi tüvel stx2a alatüübi olemasolu üheskoos
adherentsuse geenidega (eae või aggR)
piisavalt usaldusväärseks, et ennustada
haigustekitaja võimet tekitada inimestel
raskekujulist haigust. Oluline on märkida,

Tabel 1. STECi virulentsusgeenide kombinatsioonid ja võime põhjustada kõhulahtisust
(ingl diarrhoea, D), verist kõhulahtisust (ingl bloody diarrhoea, BD) ja hemorraagilisureemilist sündroomi (HUS)1
Tase

Markergeenid

Potentsiaal

1

stx2a + eae või aggR

D/BD/HUS

2

stx2d + eae

D/BD/HUS2

3

stx2c + eae

D/BD3

4

stx1a + eae

D/BD3

5

teised stx alatüübid

D

sõltub peremeesorganismi vastuvõtlikkusest ja teistest mõjuritest, nt antibiootikumiravist
HUS väljakujunemine sõltub stx2d variandist ja tüve taustast
3
mõned alatüübid põhjustavad BDi ja väga harva HUSi

1
2
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et HUSi tekkes omavad lisaks tabelis esitatud virulentsusteguritele olulist tähtsust
ka teised parameetrid nagu peremeesorganismi omadused, patogeenide arvukus, kasutatav antibiootikumiravi jms.
Teiste stx-alatüüpide mõju HUSi tekkele
on senini vähem tõendatud.
Tabelis 1 esitatud andmeid saab kasutada riskijuhtimisotsuste tegemisel, nt kui
eesmärgiks on minimeerida STECi kõhulahtisusega seonduvaid riske, siis tuleb
arvestada tasemes 5 esitatud või kõikide
stx geenide määramisega. Siiski tuleb tõdeda, et tabelis esitatud tasemete kriteeriumite komplekssusest tingituna ei pruugi selliselt saadud tulemused anda veel
lõplikku seost HUSga.
Ekspertide poolt pakuti välja kaasaegne STECi uurimisskeem, mis on kooskõlas tabelis 1 esitatuga ning võimaldab
riskitasemete määramist. Skeemi alusel
tuleb alustada proovide mitteselektiivse
rikastamisega, millele järgneb PCR sõeluuring stx1 ja stx2 geeniperekondade
esinemise kindlakstegemiseks. PCR-positiivse tulemuse järgselt teostatakse rikastuspuljongist eluvõimelise haigustekitaja
isoleerimine (välja kasvatamine) ning isolaatidel tõestatakse stx1 ja stx2 geenide
esinemine. Toksiinigeenide tuvastamisele
järgnevalt määratakse PCR-meetodit kasutades toksiinigeenide alatüübid, teiste
oluliste virulentsusmarkerite (eae/aggR)
esinemine ning võimalusel serotüüp.
Riskitase sõltub geenide tuvastamisest
rikastuspuljongis ning STECi tüve isoleerimisest ehk juhul, kui stx1 ja stx2 geenid
rikastuses puuduvad, siis risk haiguse
tekkeks puudub. Geeniperekonna stx2
tuvastamine koos stx1 geeniga või ilma
viitab aga kõrgele riskile. Kõrgeim risk
esineb juhtudel, kus suudetakse STEC
isoleerida ning tüvel tuvastada stx2a või
stx2d geeni alatüüp ning täiendavalt eae
või aggR geeni esinemine.
Kõiki STECi tüvesid, sõltumata stx alatüübist, loetakse potentsiaalselt kõhulahtisust põhjustavateks.
Tänapäeval, kus täisgenoomse sekveneerimise (ingl. whole genome sequencing, WGS) tehnoloogia leiab toidupatogeenide puhul üha laialdasemat kasutust,
on võimalik läbi viia täiendavaid tüvede
täppisuuringuid.

Kokkuvõte
Uutele teadmistele tuginedes saab väita,
et üksnes E. coli serotüübi määramisega
ei ole võimalik määrata bakteri patotüüpi
ning hinnata tema potentsiaalset terviseriski. Erineva raskusastmega nakkuse
väljakujunemise riski saab kõige paremini
hinnata virulentsustegurite ehk seonduvate geenide määramisega uuritavas
proovis. STECi tüved, mis evivad stx2a
(stx2d) geeni koos eae või aggR geeniga, omavad suurimat potentsiaali inimestel HUSi põhjustada. Otsesed seosed
HUSi väljakujunemise ja teisi stx alatüüpe
kandvate STECi tüvede vahel on vähem
tõendatud ning sõltuvad teistest bakteri
ja peremeesorganismi omadustest.
Tuleb teadvustada fakti, et horisontaalne geeni ülekanne võimaldab uute
ja hübriidsete tüvede teket, seega on
võimalik ka uute kõrget haiguseriski evivate väga patogeensete tüvede teke.
Riigi seireprogrammidega seonduvad
STECi analüüsimeetodid peavad hõlmama proovide rikastamist, geenide sõeluuringut, STECi tüvede isoleerimist ning
tüvede edasist iseloomustamist. Hea
meel on tõdeda, et 2019. aastal tehti sellega Eestis juba algust ning Veterinaar- ja
Toiduameti poolt koordineeritud STECi
seireprogrammi käigus võetavad veiserümba proovid uuritakse juba FAO/WHO
teaduslikus ülevaates esitatud põhimõtteid järgides. Järgides kaasaegset STECi
uurimisskeemi on riskijuhtimise tasandil
võimalik teha tõenduspõhiseid otsuseid.
Isolaatide edasiseks iseloomustamiseks tuleb kasutada võimalusi, mida pakub tüvede täisgenoomse sekveneerimise tehnoloogia. Eriti oluline on see epidemioloogilise olukorra kaardistamisel ning
STECga seonduvate haiguspuhangute
uurimisel.
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Eesti veterinaarhariduse
juubelipidu Eesti Rahva
Muuseumis
Kristi Praakle
EMÜ VLI veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini osakond
Eelmise aasta juubeliürituste sarjale pani
punkti EMÜ veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi töötajate pidulik koosviibimine ERMis 11. detsembril.
Kõrgema veterinaarhariduse soliidse ajaloo ning 170. juubeliaasta tähistamiseks
paremat kohta kui ERM oli raske leida.
Kõigil koosviibijatel oli enne ametlikku
ürituse algust võimalus osaleda giidiga
ekskursioonil ja tutvuda ERMi näitustega.
Koosviibimise ametliku osa avasid sõnavõttudega EMÜ rektor Mait Klaassen ja
ERMi direktor Alar Karis. Õhtut juhtis VLI
direktor Toomas Tiirats. Juubelitervitused
andsid edasi ELÜ president Priit Koppel
ja EVS president Ingrid Hang, Veterinaarja Toidulaboratooriumi direktori asetäitja
Imbi Nurmoja, Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS juhataja Kaivo
Ilves ning Eesti Tõuloomakasvatajate
Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko.
Esimest korda VLI ajaloos tunnustati igast
õppetoolist aasta töötajaid nii akadeemilise kui tugipersonali seast. Siinkohal
nimetagem ära instituudi tunnustuse osaliseks saanud akadeemilised ja tugitöötajad õppetoolide kaupa:
kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool
– Piret Kalmus ja Silva Tedrema;
toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool
– Terje Elias ja Dea Anton;
tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool
– Tanel Kaart ja Erkki Sild;

veterinaarse bio- ja populatsioonimeditsiini õppetool – Kristi Praakle ja
Eha Järv;
toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia õppetool – Vilma Tatar ja Kersti
Veske;
söötmisteaduse õppetool – Marko
Kass ja Irina Vikman;
vesiviljeluse õppetool – Katrin Kaldre
ja Kerli Haugjärv.
Eriliselt märgiti ära VLI juhiabi Kairi Marjapuu panus instituudi igapäevasesse
töösse. Atraktiivset ja ühteliitvat koostegemist pakkus osalejatele ühismaalimine
Kõrgema Kunstikooli Pallase kunstnike
Imbi Kruuvi ja Juta Reimuse juhendamisel. Muusikalist meelelahutust pakkus
ansambel „Hea Story“ ja lühikese meeleoluka püstijala etendusega astus üles
näitleja Indrek Taalma. Õhtu lõpetuseks
pakuti kokkutulnuile uhket juubelitorti.
Märkimaks VLI loomakliiniku edukat liikumist seatud eesmärkide poole möödunud
aastal, lõikas selle lahti väikeloomaarstist
kolleeg Diana Leppsoo.
Kordaläinud juubelipeo meeleolu, selle eriline sära ning ühise olemise ja koos
tegemise rõõm näitab, et VLI kollektiiv
tahab ja suudab julgelt vaadata tulevikku
ja kirjutada järgmine peatükk veterinaarmeditsiini õpetamise ajalukku.
Suur tänu kõigile osalejaile peo suurepärase õnnestumise eest!
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Foto 1. VLI direktori ja peoõhtu juhi Toomas Tiiratsi sõnavõtt (foto: Kristi Kamenik)

Foto 2. Juubelipeost osavõtjad (foto: Kristi Kamenik)
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Foto 3. Pidulisi tantsitab ansambel „Hea Story“ (foto: Kristi Kamenik)

Fotod 3 ja 4.
Kunstnike
juhendatud
ühismaalimine
(foto: Kristi Kamenik)
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Foto 6. Esineb näitleja Indrek Taalma (foto: Kristi Kamenik)

Foto 7. Juubelitort (foto: Kristi Kamenik)
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Loomaparasiitide nimetustest II
Toivo Järvis
EMÜ VLI emeriitprofessor
Eelmises kirjutises (ELR, 2018, nr 2) sai
selgitatud parasiitide nimetuste kujunemist ja lähemalt tutvustatud teadlasi, kelle
nime järgi on saanud nimetuse ainuraksed. Nüüd mõni näide ka helmintide ehk
nugiusside osas.
1. Schistosoma mansoni ehk Mansoni
skistosoom, vereimiuss (foto 1)
Patric Manson (1844–1922) oli Inglise tropikoloog ja parasitoloog, hariduselt arst.
Hiinas töötades uuris ta vuhhererioosi
– inimese parasitaarhaigust, mida põhjustab filaaria Wuchereria bancrofti. Ta
tegi kindlaks mikrofilaariate perioodilise
ilmnemise veres ning parasiidi vaheperemehena sääse Culex fatigans. Viimast
avastust ei usutud kaua. Täiskasvanud
parasiidi otsingul lahkas P. Manson surnuid (sh öösel kalmistul!), kusjuures
ühelt leidis ta paelussi plerotserkoide.
Tema auks nimetas Inglise parasitoloog
Thomas Cobbold (1828–1886) selle liigi
Diphyllobothrium mansoni’ks.

Foto 1. Schistosoma mansoni püsipaar (♀
1,2–1,6 cm; ♂ 0,6–1,1 cm). Allikas: https://
en.wikipedia.org/wiki/Schistosoma_mansoni

2. Moniezia benedeni – mäletsejaliste
paeluss
Romain Louis Moniez (1852–1936) oli
Prantsuse parasitoloog, mitmesaja parasitoloogiaalase uurimuse autor, eriti põllumajandusloomade invasioonihaigustest.
Tema auks on nimetatud üks pealusside
perekond Moniezia’ks.
Piere Joseph van Beneden (1809–1894)
oli Belgia zooloog-parasitoloog (foto 2),
kes pani aluse eksperimentaalparasitoloo-

Foto 2.
Pierre-Joseph
van Beneden
(1809–1894).
Allikas: https://
en.wikipedia.
org/wiki/PierreJoseph_van_
Beneden

giale. Ta oli Belgia Teaduste Akadeemia
president. P. Beneden uuris ahve, hülgeid,
morskasid, limuseid, vähilaadseid, kalu ja
rõngusse ning nende parasiite. Histoloogiliste uuringute abil tõestas ta, et paelussidel ei ole soolestikku ning imiussidel
puuduvad vereringeelundid. Ta arvas, et
paelussid on arenenud imiussidest. 1840.
aastal tõestas ta, et luukalade soolestikust leitud inkapsuleerunud tetrarünhid
on vaalade ja raikalade sooltes parasiteerivate paelusside vastsevormid. Seda
avastust võib pidada paelusside bioloogia tundmaõppimise alguseks. P. Beneden võttis kasutusele terminid proglotiid
(lüli), skooleks (päis) ja stroobila (lülikett).
3. Davainea proglottina – kanaliste paeluss
Casimir Joseph Davaine (1812–1882)
oli Prantsuse parasitoloog (foto 3), kes
1850. aastal leidis lamba põrna verest
siberi katku tekitajad, keda ta pidas algul
infusoorideks (ripsloomadeks), hiljem
aga andis neile nimetuse „bacteridie“.
Selleks ajaks oli siberi katku tekitaja küll

Foto 3.
Casimir Davaine
(1812–1882).
Allikas:
https://
en.wikipedia.org/
wiki/Casimir_
Davaine
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juba avastatud (Venemaal kirjeldas seda
1857. aastal F. Brauell). C. Davaine’i
teene seisneb selles, et ta tõestas leitud „kepikeste“ kõrget tõvestavust eksperimentaalselt. Ta avastas ja kirjeldas
inimese soole viburlooma, nimetades
selle Cercomonas hominis’eks (nüüdse
nimetusega Pentatrichomonas hominis).
1870. aastal kirjeldas ta inimese paelussi
Taenia madagascariensis (nüüdne nimetus Davainea madagascariensis). 1864.
aastal võttis C. Davaine esmakordselt kasutusele termini „bakter“. Ta tegi kindlaks,
et inimese solkme munad võivad niiskes
keskkonnas säilitada eluvõime neli kuni
viis aastat ning et inimese piugussi alles
väljutatud munad ei ole nakkusohtlikud,
kuna neis ei ole veel arenenud vastset.
1857. aastal avaldas C. Davaine olulise
uurimuse helmintide munade ja vastsete
avastamisest rooja, okse ja uriini mikroskoopilisel vaatlusel. 1860. aastal ilmus
C. Davaine’ilt trükis, mis oli sisult meditsiinilise ja veterinaarparasitoloogia käsiraamat. Ekslikult üldistas autor selles käsiraamatus, et kuna parasiidid on looduses
laialt levinud, ei ole nad oma peremeestele eriti ohtlikud.
4. Raillietina spp. – kanaliste paelussid
Alcide Railliet (1851–1930) oli Prantsuse
parasitoloog. Ta asutas Alforti kõrgemas
veterinaariakoolis 1878. aastal loodusajaloo kateedri ja töötas seal kuni 1921. aastani. Tema uurimisvaldkonnaks olid põhiliselt ümarussid. Koos oma õpilastega (nt
A. C. Henry, 1878–1943) töötas ta ümber
nematoodide süstemaatika. 1885. aastal
ilmus esimene väljaanne tema väljapaistvast teosest „Elements de Zoologie medicale et agricole“.
5. Stilesia globipunctata – mäletsejaliste
paeluss
Charles Wardi Stiles (1867–1941) oli
Ameerika parasitoloog (foto 4), kes koos
Albert Hassalliga (1862–1942) avaldas
1893. aastal teose „Mäletsejaliste paelusside revisjon“, milles korrastati nende
nugiusside süstemaatikat ja nomenklatuuri (teaduslikku nimestikku). C. Stiles’i
seisukoht oli, et monieesiad vajavad
arenguks selgrootut vaheperemeest. Ta
avastas esmakordselt Ameerika mandril ankülostomoosi, kirjeldas inimese
ümarussi Necator americanus’t ja organiseeris laialdast tõrjet nende ankülosto-
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Foto 4.
Charles Wardell
Stiles (1867–1941).
Allikas: https://
en.wikipedia.org/
wiki/Charles_
Wardell_Stiles

matidooside vastu. Tema juhtmõtteks oli:
„80% profülaktikameetmeid ja 20% ravi“.
C. Stiles kirjutas mitmeid artikleid imi- ja
paelusside süstemaatikast. Ta uuris ka
hobuste kargtaudi ja Kaljumäestiku palavikku. Aastail 1902–1912 koostas ta koos
A. Hassalliga trükise „Index – catalog
med. veterinar. zoology“.
6. Nematodirus erschowi – mäletsejaliste
ümaruss
Vladimir Stepanovitš Jeršov (1904–1988)
oli Vene helmintoloog, akadeemik, K. I.
Skrjabini õpilane. Ta oli alates 1957. aastast kaua aega Üleliidulise K. I. Skrjabini
nim Helmintoloogia Instituudi direktor.
Samuti on ta mitmete kõrgkooliõpikute kaasautor. V. Jeršov uuris ümarussi
Strongylus (Delafondia) vulgaris’t ja tõestas, et ka helmintoosid võivad põhjustada
allergiat (ülitundlikkust). Nematodiiride
perekonda kuuluvaid ümarusse, mis senikirjeldatud liikidest oluliselt erinesid,
on leidnud N. Nazarova (1965. a muskushirvelt ja 1971. a tähnikhirvelt), R. Pužauskas (1969. a metskitselt) ja T. Järvis
(1973. a metskitselt). Koos N. Nazarovaga
kirjeldatud uus liik nimetati V. S. Jeršovi
auks tema järgi Nematodirus erschowi’ks
(T. Järvis, 1980).
7. Muellerius capillaris – lamba ümaruss
Otto Frederik Müller (1730–1784) oli
Taani zooloog-parasitoloog, kes uuris alamate vähilaadsete, putukate, ainuraksete
ja nugiusside faunat. Tema olulisemad
teosed on „Von Würmeren des süssen
und salzigen Wasser“ (1771) ja „Entomostraca seu Norvegiae reperi“ (1785).
O. Müller tuvastas, et nauplius ei ole iseseisev liik, vaid vähilaadsete vastsejärk
(vähik, paljude koorikloomade esimene
vastsejärk). 1773. aastal leidis ta madalast veest väikeseid sabajätkega olendeid
ja võttis kasutusele tserkaari (händlase)
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mõiste. Pooleli jäi tal monumentaalne
töö, mis lõpetati P. C. Abildgaardi (1740–
1801) juhtimisel ja avaldati kui „Zoologia
danica“.
8. Wuchereria bancrofti – inimese ümaruss
Otto Wucherer (1820–1873) oli Saksa
arst, kes töötas Brasiilias. 1866. aastal
diagnoosis ta haigetel ankülostomoosi,
surnute lahangul leidis ka haigusetekitaja.
Samal aastal leidis ta küluuriat (piimandkusesust) põdeva haige uriinist mikrofilaariaid, nende uurimisega tegeles ta seejärel kaks aastat. Oma uurimistöö avaldas ta 1868. aastal. 1877. aastal nimetas
Inglise parasitoloog, zooloog ja anatoom
T. S. Cobbold (1828–1886) tema nime
järgi nugiussi, kelle vastsevorme (mikrofilaariaid) O. Wucherer esimesena leidis
ja kirjeldas, Wuchereria bancrofti’ks.
Joseph Bancroft (1836–1894) oli Inglise helmintoloog ja hügienist, kes 1876.
aastal leidis Austraalias esimesena inimese käe lümfisõlmest filaaria niitussi.
T. Cobbold nimetas selle tema auks
Filaria bancrofti’ks. J. Bancroft arvas, et
filaariate edasikandjateks on sääsed. Katseliselt kinnitas seda arvamust P. Manson
1878. aastal Hiinas.

Kokkuvõtteks
Haigusetekitajatele nimetuste andmise
põhjuste teadmine laiendab meie silmaringi ning võimaldab paremini aru saada
keerulisest nugiliste maailmast ja teadustegevusest ammu enne nn meie aega.
See teadmine tekitab õppijates huvi ning
soodustab õpitava meelde jätmist. On
oluline, et seda teaksid ja ka üliõpilastele
edastaksid vastava ainekursuse õppejõud, kasutades seejuures parasiitide eestikeelseid õigeid perekonna- ja liiginimetusi (vt ELR, 2017, 1, 32).
Kasutatud kirjandus
Google: teave teadlaste kohta.
Järvis, T. Loomaparasiitide nimetuste alane terminisõnastik. TERMEK`i andmebaas, 2015.
Järvis, T. H. Gel`mintõ i merõ bor`bõ s
gel`mintozami kosuli v Estonskoi SSR. – Dissertatsija na soiskanije utšjonoi stepeni kandidata veterinarnyh nauk. – Tartu, 1980. –
200 s.
Tšebotarjov, R. Spravotšnik po veterinarnoj i
meditsinskoj parazitologii. Minsk: Nauka i
tehnika, 1971. – 374 s.
Wikipedia: teave teadlaste kohta.
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Suurloomaarstina Suurbritannias
Greete Kereme
ProStock Vets Ltd, loomaarst
Eelmise aasta septembri lõpus pühkisin
mõneks ajaks kodumaa tolmu jalgadelt ja
suundusin Suurbritanniasse. Täpsemalt
Walesi, tööle suurloomaarstina varem
teiste loomaarstide loodud praksisesse
ProStock Vets Ltd. Alguses tundus, et
kogu seal töötamisega kaasnev paberimajandus on ületamatu, kuid õige pea sai
selgeks, et see kõik on puhas formaalsus
ja ilmselt ka kõige lihtsam osa välismaale
tööle asumise juures.
Paljud Walesi farmid on endiselt perefarmid, kus on vaid 1–2 töölist abiks. Suuremates farmides, kus on rohkem kui 500
lüpsilehma, võib samuti näha oluliselt
vähem töölisi kui Eestis. Järjest enam on
aga ka siin lüpsjateks võõrtöölised Poolast, Rumeeniast või Ungarist.
Peaaegu iga farmikülastus on ka osaliselt geograafiatund, sest kohalikud arvavad, et Eesti asub kuskil Balkanimaades.
Isegi kui suudetakse Baltimaid nimetada,
paigutatakse meid ikka Kagu-Euroopasse.

külastus. Paljud farmerid on õppinud hindama vähemalt igakuist või tihedamat rutiinset külastust. Külastuse tiheduse määrab farmi suurus. Noored veterinaarid on
nendel külastustel esialgu teiseks loomaarstiks, saates farmis kogenumat kolleegi. Juhul, kui farmeriga on hea klapp
tekkinud ja tuntakse end piisavalt enesekindlalt, hakkavad loomaarstid külastama
farmi vahetustega.
Kohalikud on täheldanud, et IdaEuroopast tulevad loomaarstid on karjatervise alal väga kogenud ja leidlikud −
põhjuseks võib olla meie farmide suurus.
Samuti see, et karjatervise õpetamisele
pannakse koolis oluliselt rohkem rõhku.
Tagaplaanile on võib-olla jäänud üksiklooma diagnostika ja ravimine, mis ilmselt
tuleb ajapikku kogemusega. Sageli on
väikefarmis üksiku looma ravimine see,
mida farmer kõige enam hindab ja mis tagab loomaarstile järgmisegi kutse.

Karjatervis

Suure osa igapäevasest tööst moodustab tuberkuliinimine. Enamus farme on
selleks ette valmistunud, seetõttu esineb
harva, et ei ole vajalikku pukki looma fikseerimiseks. Üldiselt on loomad ülevaatuseks ja ravimiseks fikseeritud juba loomaarsti farmi saabudes.
Tuberkuliinimine on üks viis farmeritega tutvumiseks ja enda neile hea loomaarstina tõestamiseks. Paljud loomaarstid
kasutavad seda farmis veedetud aega
ka karjatervisest rääkimiseks, sest näed
päeva jooksul kogu karja ning üldiselt

Karjaterviseplaanid on siin ühendatud kohaliku toetussüsteemiga. On farmereid,
kes sooviksid üksnes formaalset allkirja
vajalikele paberitele. Selle vältimiseks
kaasneb meie praksises karjaterviseplaani
väljastamisega vähemalt tunnipikkune
konsultatsioon vastava sisu ja hinnaga, et
farmer tunneks ka ise, et targem on loomaarsti nõuandeid see tund aega kuulata,
kui maksta lihtsalt allkirja eest. Juhul, kui
on tegu farmiga, mida ei ole kordagi külastatud aasta jooksul, on vajalik ka farmi-

Foto 1. Värvitud lehm
anatoomia õpetamiseks
kohalikul näitusel
(foto: Greete Kereme
erakogu)
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Tuberkuliinimine
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Foto 2. ProStocki esindajad Royal Welsh run’il kohaliku Royal Welsh show toetuseks
(foto: ProStock)

palutakse ka pöörata rohkem tähelepanu
probleemsetele loomadele või küsitakse
nõu.
Tuberkuliinimine on riigi poolt rahastatud, kui just ei ole tegu loomade müügieelse protseduuriga. Igas karjas peab seda tegema vähemalt kord aastas, tuberkuliini suhtes positiivsete loomade leiu
korral tihedamini. Seetõttu on see loomaarstikülastus loomaomanikule tasuta.

mõlemas piirkonnas alati esimesena välja. Kõikide väljakutsete reguleerijateks on
loomaarsti abilised kontoris, välja arvatud
öösel, kui telefonile vastavad valves olevad loomaarstid.

Eluaegne õpe

Noore loomaarsti programm

Paljud tööd, enamasti just kirurgilised, on
kohalikele loomaarstidele rutiin ja aktsepteeritakse, kui oled harjunud tegema asju
teistmoodi. Kasvõi näiteks operatsioonidel teostatav paravertebraalanesteesia

Hetkel on meil praksises viis noort loomaarsti, kellest kaks tegelesid varem vaid
tuberkuliinimisega, kuid on nüüd hakanud rohkem ka kliinilist tööd tegema.
Kolm meist on lõpetanud ülikooli viimase
kahe aasta jooksul. Meile kõigile on määratud praksisest kaks mentorit, kellega on
iga kuu koosistumised ja kellelt võib alati
nõu küsida või lihtsalt mõnda juhtumit
arutada.
Esimestel töökuudel reageerib väljakutsetele esimesena alati noorem loomaarst. Poegimiste korral on tal 20 minutit
aega enne, kui vanem loomaarst talle
järgneb. Nii on võimalik saada farmeriga
tuttavaks ja end taaskord tõestada loomaarstina, samas teades, et abi vajades on
see kindlasti olemas. Vähempakiliste väljakutsetega on teine loomaarst üldiselt telefonikõne kaugusel. Sama kehtib ka öiste
väljakutsete kohta, kus kaks arsti on jaganud omavahel teeninduspiirkonna, kuid
kolmas on noorem loomaarst, kes sõidab

Foto 3. Keisrilõiget tegemas (foto: Llinos Jones)
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– miski, mis mulle on koolis õpituna jäänud sisse nii loomulikuna – on siin muljetavaldav oskus. Enamasti eelistatakse
lihtsalt lõikejoone anesteesiat – töötavad mõlemad edukalt. Keegi ei eelda, et
teeme kõik asju ühtemoodi, oluline on
aga võime siiski õppida ja olla vajadusel
paindlik.
Igal nädalal toimuvad praksisesisesed koolitused, enamasti osalisteks küll
nooremad loomaarstid, kuid huvipakkuva teema korral ka vanemad. Igas kuus
korraldatakse pärast tööpäeva suurem
kokkusaamine, kus tehakse ettekanded
eelneval kuul osaletud koolitustest või siis
analüüsitakse juhtumeid.
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Väga suur rõhk on teaduspõhisel
diagnostikal. Eelistatakse, et eeldamise asemel on läbi viidud põhjalik kliiniline läbivaatus ning võimalusel vastavad
uuringud.
Üleüldiselt olen hetkel väga rahul ja
tunnen, et olen justkui osaliselt tagasi ülikoolis, ainult, et nüüd on oluliselt suurem
vastutus ja tuleb olla märksa iseseisvam.
Loodan, et selleks ajaks, kui peaksin tagasi Eestisse pöörduma, on meie loomaarstid vabastanud end farmide ikkest ja
otsustanud teha omavahel rohkem koostööd ning luua rohkem sarnaseid praksiseid.
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Mälestagem meie seast lahkunud
veterinaariaõppejõude ja -teadlasi
Veebruaris

Mais

130 aastat ELVTUI piimanduse eriteadlase
E m i l R u u b e r i (22. II 1889–?) sünnist

90 aastat EPA histoloogia professori meditsiinidoktori K a l j u P õ l d v e r e (23. V
1929–2. IX 2011) sünnist

110 aastat EPA kirurgia professori veterinaariadoktori R u d o l f S ä r e (15. II
1909–2. XII 1982) sünnist

Juunis

90 aastat EPMÜ loomatervishoiu dotsendi
veterinaariakandidaadi J ü r i Te d r e m a
(21. II 1929–1. VIII 1995) sünnist

85 aastat ELVTUI sünnitusabi ja seemenduse vanemteaduri veterinaariakandidaadi A a v o - G u i d o K a l l a s e (5. VI
1934–31. I 1993) sünnist

Märtsis

Juulis

150 aastat TVI rautusteooria ja farmakoloogia dotsendi veterinaariamagistri
I g n a c y S z a n t y r i (5. III 1869–5. IX
1916) sünnist
130 aastat EPA kliinilise diagnostika ja
sisehaiguste professori loomaarstiteaduse doktori A l e k s a n d e r L a a s i (18.
III 1889–15. X 1957) sünnist
85 aastat ELVTUI parasitoloogia eriteadlase veterinaariakandidaadi H e i n o
L a i d v e e (8. III 1934–4. X 2008) sünnist
85 aastat EMMTUI söötade kvaliteedi ja
toksilisuse uurimise juhtivteaduri veterinaariakandidaadi A n t s L i n n u t a j a (28.
III 1934–7. V 2003) sünnist

Aprillis
155 aastat TVI füsioloogia dotsendi veterinaariamagistri J a k o v N e g o t i n i (15.
IV 1864–1919) sünnist
130 aastat EPA mikrobioloogia ja episotoloogia professori loomaarstiteaduse doktori F e r d i n a n d L a j a (17. IV 1889–2. I
1956) sünnist
125 aastat TÜ hobusekasvatuse adjunktprofessori K a r l Ta a g e p e r a (10. IV
1894–31. V 1993) sünnist
90 aastat ELVTUI loomahügieeni eriteadlase veterinaariakandidaadi R a i m u n d
A l u o j a (8. IV 1929–31. VIII 1997) sünnist

110 aastat Queenslandi Veterinaaruurimise Asutuse (Austraalia) peaveterinaarpatoloogi loomaarstiteaduse doktori
L e i n o Ta m m e m ä e (26. VII 1909–22.
XI 1994) sünnist
95 aastat ELVTUI füsioloogia vanemteaduri bioloogiakandidaadi M a r t i n
Va l d m a (18. VII 1924–3. I 1993) sünnist

Augustis
175 aastat TVI õpetatud sepa K a r l
G r o s s m a n n i (18. VIII 1844–XII 1900)
sünnist
80 aastat EMÜ patoloogilise anatoomia
dotsendi veterinaariakandidaadi E l b i
L e p a (26. VIII 1939–11. II 2011) sünnist

Septembris
180 aastat TVI morfoloogia professori
meditsiinidoktori A l e x a n d e r R o s e n b e r g i (2. IX 1839–27. V 1926) sünnist
150 aastat TVI eripatoloogia ja teraapia
dotsendi, hiljem mitme riigi veterinaariakõrgkooli bakterioloogia professori
veterinaariamagistri L e o n J a n B a l d i m i e r z G o g i e l i (Leonas Gogelis) (13.
IX 1869–8. IX 1937) sünnist
85 aastat EMÜ kliinilise diagnostika ja
sisehaiguste dotsendi veterinaariakandidaadi H i l j a r P ä r n a (1. IX 1934–5. X
2006) sünnist
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Oktoobris

L ü h e n d i d:

150 aastat TVI kirurgia eradotsendi veterinaariamagistri P j o t r O s s i t š u k i (13. X
1869–?) sünnist

ELVTUI

90 aastat EPA kliinilise diagnostika ja sisehaiguste assistendi E v a l d A l b r e (15. X
1929–9. I 1976) sünnist

EMMTUI – Eesti Maaviljeluse ja
Maaparanduse Teadusliku
Uurimise Instituut (Saku);

90 aastat ELVTUI sigimise ja selektsiooni
vanemteaduri
veterinaariakandidaadi
Va m b o l a V i l s o n i (17. X 1929–9. VI
2014) sünnist

EMÜ

– Eesti Maaülikool (alates
2005);

EPA

– Eesti Põllumajanduse
Akadeemia;

EPMÜ

– Eesti Põllumajandusülikool
(1991–1998);

TVI

– Tartu Veterinaariainstituut;

TÜ

– Tartu Ülikool

85 aastat EMÜ kliinilise diagnostika ja
sisehaiguste professori loomaarstiteaduse doktori A n t s N u m m e r t i (9. X
1934–20. V 2017) sünnist
60 aastat EPMÜ sünnitusabi ja operatiivkirurgia assistendi Va l l o Ve s k i (21. X
1959–11. X 1992) sünnist

Novembris
85 aastat ELVTUI leukoosi vanemteaduri
veterinaariakandidaadi A u g u s t A r a k a
(23. XI 1934–5. V 1992) sünnist

Detsembris
145 aastat TÜ eribakterioloogia ja seroloogia dotsendi G u s t a v E d u a r d
H e i n r i c h i (27. XII 1874–14. VIII 1942)
sünnist
90 aastat EPA sünnitusabi ja günekoloogia dotsendi veterinaariakandidaadi
Va l e n t i n S e p a (11. XII 1929–10. X
1965) sünnist
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– Eesti Loomakasvatuse ja
Veterinaaria Teadusliku
Uurimise Instituut;
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