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Karantiin

• Kõik uued ja haiged loomad tuleks panna karantiini

• Loomad, kes on käinud näitustel tuleks samuti panna karantiini 
enne kui panna nad tagasi karja

• Ideaalis võiks olla karantiiniaeg 4 nädalat, miinimum 2 nädalat

• Karantiiniperioodi vältel peaks loomi tihedamalt jälgima, et 
võimalikult vara haiguse sümptomid avastada

• Karantiinis olevate loomadega tuleks tegelda pärast 
põhikarjaga tegelemist



Karjameditsiin

• Karjameditsiin on natuke teistmoodi kui lemmikloomameditsiin

• Kari on tähtsam kui indiviid

• Majanduslikel põhjustel indiviid tihti hukatakse 

• Enamikel juhtudel ei ole majanduslikult mõtekas rakendada 
karjaloomadel samasid diagnostikavahendeid kui 
lemmikloomadel

• Head teadmised anatoomiast ja haigustest on olulisel kohal 
otsustamaks looma saatuse üle

• Mitmete haiguste puhul pannakse diagnoos surmajärgselt



Mida võiks arvesse võtta?

• Kas majanduslikult on mõtekas haiget looma ravida?

• Kas haigus mõjutab liha- või naha/karvastikukvaliteeti?

• Kas haiguse puhul rakendatavad ravimid on sobilikud 
karjaloomadele?

• Suure hulga karja nakatumise korral peaks mõtlema ka selle 
peale, kui keerukas on ravimi manustamine



Ennetav meditsiin

• Korralik hügieen aitab ennetada mitmeid haigusi

• Ennetlikult ravimite kasutamine ei ole soovitatav

• Puuride asukoht on oluline

• Vaikne ja tolmuvaba keskkond

• Kaitse tuule, otsese päikse, metsloomade ja näriliste eest

• Koristamine peaks olema järjepidev

• Puur ja puuris olevad materjalid peaksid olema kergesti 
desinfitseeritavad 

• Kinnises hoones on korralik ventilatsioon väga oluline



Ennetav meditsiin

• Sööta peaks hoiustama korralikult

• Joogivee koht peaks olema puuri põhjast kõrgemal ning 
joogisüsteemi/anumaid tuleks regulaarselt puhastada

• Pesakondade sündmise vahesel perioodil tuleks puur ja selle sisustus 
desinfitseerida 

• Loomade transpordi puhul tuleks eri pesakondades sündinud loomi mitte 
kokku panna omavahel 

• Kõik haiged loomad või loomad, keda kahtlustakse mõnes haiguses, tuleks 
koheselt isoleerida

• Inimfaktoril on oluline roll ennetavas meditsiinis

• Hoonete ja puuride vahetamine- kõik sisse-välja süsteem 



Nakkushaigused



Sagedaseimad infektsioon- ehk 
nakkushaigused

• Clostridium perfringens - klostridioos

• Pseudomonas aeruginosa- pseudomonoos

• Yesenia spp- jersinioos

• Salmonella spp- salmonelloos

• Listeria spp- listerioos

• Helicobacter spp- helikobakterioos



Clostridium perfringens

• Tegu on anaeroobse bakteriga, mis põhjustab enterotokseemiat ja 
nekrotiseeruvat enteteriiti

• Esinevad sooltraktis ja keskkonnas

• Bakter toodab toksiine, mis on enterotokseemia põhjuseks

• Sümptomid:
• Kõhulahtisus
• Kõhupiirkonna valulikkus
• Päraku välja langemine
• Loidus
• Küljeli lamamine
• Äkksurm



Clostridium perfringens

• Diagnoosimine:
• Bakterioloogiline uuring sooltesisust

• Lahangutulemused:
• Veritsev sooltepõletik

• Kopsuturse

• Põrna ja maksa suurenemine

• Ravi:
• Antibiootikumid ja toetav ravi

• Enamasti on looma seisund liialt tõsine, et ravi aitaks



Clostridium perfringens

• Ennetamine:
• Hügieen!!!

• Puhtad puurid

• Korralikud/sobilikud pidamistingimused

• Stressi vähendamine

• Saastevaba sööt

• Ratsionaalne ravimite kasutamine



Pseudomonas aerugniosa

• Tegu on aeroobse bakteriga, mis põhjustab erinevate 
organsüsteemide infektsioone

• Enamik nakatumisi on ilma sümptomiteta ja kliiniliselt haigestuvad 
ainult immunnõrgad loomad

• Bakterit võib leida pinnasest ja veest

• Nakatumine toimub tavaliselt saastunud veega

• Mõned loomad võivad olla bakteri kandjad ise haigestumata

• Pseudomonas on opurtunistlik patogeen ja enamasti põhjustab 
haigestumist immunokompromiseeritud loomadel



Pseudomonas aerugniosa

• Sümptomid sõltuvad, millist organsüsteemi bakter tabab ja kui 
tugevasti

• Isutus, kaalukadu

• Sooltepõletik, kõhulahtisus

• Kopsupõletik

• Sarvkesta haavandumine

• Mädaste villide teke kubemepiirkonda ja suguelunditele

• Närvinähud: kõrvapõletik, näo halvatus, peakalle, ringliikumine ja rullumine

• Septitseemia ja äkksurm 



Pseudomonas aerugniosa

• Diagnoosimine:
• Verest, suuõõnest, roojast ja veepudelitest võetud bakterioloogia

• Ravi ja ennetamine:
• Täielik bakteri hävitamine või nakkuse ennetamine võib olla 

keeruline

• Vee hapendamine, veepuhastus

• Ravi antibiootikumidega on haigestunud loomadel enamasti 
tulemuseta



Pseudomonas aerugniosa

• Lahanguleid
• Kaseoosne kollane materjal väliskõrvas

• Täpilised ja verega täitunud kopsud

• Kubemepiirkonnas ja suguorganitel esinevad väiksed paksu valkja nõrega 
täitunud villid

• Suurenenud ja punakad lümfisõlmed, vahest ka mädaga täitunud

• Kollane ja rabe maks

• Nahaalune turse

• Veritsev nahk



Yersenia spp

• Anaaeroobne bakter, mis tekitab sooltrakti nähte

• Võib tekitada ilma sümptomiteta äkksurma

• Nakatumine toimub fekaal-oraalsel teel või piima kaudu

• Sümptomid:
• Isutus
• Kaalukadu
• Loidus
• Liigne süljevool
• Kõhulahtisus

• Diagnoosimine: laboris nakatunud organitest, verest



Yersenia spp

• Yersenia põhjustab soole limaskesta veritsust ja haavandumist

• Lahanguleid:
• Hallikas-valged tihked noodulid, mis sisaldavad mädast nõret
• Nooduleid võib leida maksast, põrnast, sooltraktist, lümfisõlmedest ja 

kopsudest
• Maksa ja põrna suurenemine

• Ravi ja ennetamine:
• Suukaudsed antibiootikumid
• Raskesti haigetel loomadel ravi enamasti tulemuseta
• Haigustunnusteta nakatunute elimineerimine
• Keskkonna dekontaminatsioon



Salmonella spp

• Aeroobne bakter, mis põhjustab äkksurma, gastroenteriiti, aborte ja 
neuroloogilisi sümptomeid

• Nakatumine toimub suu kaudu roojast
• Nakatunud loomad võivad olla sümptomiteta kandjad
• Sümptomid:

• Äkksurm
• Isutus
• Loidus
• Kõhulahtisus koos või ilma verejooksuta
• Värinad ja osaline paralüüs
• Emasloomadel mädane või verine nõre tupest
• Emasloomadel abort



Salmonella spp

• Diagnoosimine: 
• Laboris muutunud organitest või vereproovist

• Lahanguleid:
• Mao-ja sooltrakti põletik

• Sooltrakti haavandid

• Suurenenud põrn nekrootiliste aladega

• Sapipõie põletik

• Verine ja mädane emakapõletik

• Ravi:
• Antibiootikumid



Listeria spp

• Anaaeroobne bakter

• Listeriat võib leida pinnasest, veest, kompostist, 
taimedest, putukatelt, silost, kontamineerunud 
söödast ja heinast

• Loomad võivad olla kandjad ise haigestumata



Listeria spp

• Sümptomid:
• Septitseemia

• Entsefaliit

• Abordid

• Mitmed mädakolded (abstsessid)

• Isutus, loidus

• Kõhupiirkonna ebamugavus

• Kõhulahtisus

• Roojamise vähenemine

• Päraku välja langemine

• Tortikollis ja ataksia 

• Äkksurm



Listeria spp

• Diagnoosimine:

• Sümptomid

• Lahanguleid

• Muutunud organid, nõred ja vereproov laborisse 

• Ravi ja ennetamine:
• Antibiootikumid

• Sümptomide esinemisel ei pruugi ravi omada tulemust

• Keskkonna dekontaminatsioon



Listeria spp

• Lahanguleid:
• Nekrootilised alad erinevates kudedes
• Abstsessid
• Kollakas-valged alad maksas, põrnas, sooltes, soolekinnitus ja soolte 

lümfisõlmedes
• Põrna ja neerupealiste suurenemine
• Umbsoole ummistus
• Verine sooltepõletik, soolte tuppumine
• Südamepauna abstsessid
• Rinnakelme põletik ja laiguline kopsupõletik
• Verine ja nekrootiline emakapõletik
• Limaga täitunud emakas



Escherichia coli

• Anaaroobne sooltrakti mõjutav bakter

• Viimastel aastatel esineb sagedamini E.coli nakkust

• Oportunistlik bakter

• Sümtomid:
• Äkktekkeline loidus
• Kiirenenud hingamine
• Äkksurm

• Lahanguleid:
• Kopsuturse
• Sooltrakti põletik
• Maohaavandid
• Soolekinnisus

• Diagnoosimine on enamasti surmajärgne muutunud organitest, sooltesisust



Parasitaarhaigused



Giardioos

• Algloomast parasiit, kes elutseb sooltraktis

• Haigus esineb enamasti ilma sümptomiteta

• Stress ja halvad pidamistingimused suurendavad haigestumist

• Põhjustab isutust ja kõhulahtisust

• Diagnoosimine: roojaproov

• Ravi: antibiootikumid või antiparasiitikumid

• Keskkona desinfitseerimine



Teised parasiidid

• Algloomadest parasidiitidest võib veel esineda Eimeria spp nakkust

• Ümarussidesse nakatumine on harv

• Paelussidega nakatumist on rohkem täheldatud lemmikloomadel

• Välisparasiite niivõrd sageli tšintsiljadel ei esine kui küülikutel ja teistel 
närilistel



Dermatofüoos

• Dermatofütoos on sagedaseim seennakkus, mis tšintsiljasid mõjutab

• Tekitajaks on Trichophyton spp, Microsporum spp

• Nakatumine toimub otsekontakti kaudu haigetelt loomadelt, 
personali vahendusel, allapanu või söödaga

• Nõrgema immuunsüsteemiga loomad nakatuvad kergemini

• Sümptomid:
• Karvutud mitte-sügelevad, punetavad alad

• Koorikud

• Kuiv ja ketendav nahk



Dermatofütoos

• Sagedamini nakatunud kohad:
• Silmade ja nina ümbrus
• Pea dorsaalne osa ja kõrvad
• Laudjas, saba ja esijäsemed

• Diagnoosimine: sümptomid, dermatofüüt test, vaste sümptomaatilisele 
ravile

• Ravi ja ennetamine:
• Lokaalne ja süsteemne ravi
• Seenevastased ravimid

• Kloorheksidiin, mikonasooli/enikonasooli shampoon
• Itrakonasool/terbinafiin/ketokonasool

• Antibiootikumid
• Karantiini rakendamine ja baashügieenist kinni pidamine



Seedetrakt

• Seedetrakti võivad mõjutada erinevad haigused

• Sagedamini esinevad haigused:
• Söögitoru ummistus

• Sooltrakti töö aeglustumine/peatumine

• Gaasi kogunemine seedetrakti

• Kõhulahtisus

• Seedetrakti ummistus- karvapallid, võõrkehad



Seedetrakti haiguste sümptomid

• Liigne süljevool

• Hingamisraskused

• Isutus või isu vähenemine

• Pabuldamise vähenemine/puudumine

• Väiksed pabulad

• Kõhupiirkonna suurenemine

• Loidus

• Tahtmatus liikuda, kössitamine

• Päraku välja langemine



Seedetrakti haiguste põhjused

• Järsk dieedi vahetus või vale dieet

• Liialt vähe kiudu ratsioonis

• Liigne söömine imetavate emasloomade puhul

• Allolev diagnoosimata haigus

• Hammaste probleemid

• Ülekaalulisus

• Liialt suured looted emaslooma puhul

• Sooletuppumine

• Parasiidid



Seedetrakti haiguste ravi

• Ravi sõltub probleemist
• Seedetöö aeglustumine:

• Valu vaigistamine
• Seedetrakti motiilsuse suurendamine
• Limaskesta kaitsvad ravimid
• Vedelikteraapia
• Liikumise suurendamine
• Sundsöötmine

• Liigne gaasi kogunemine
• Lisaks seedetöö aeglustamise protokollile
• Eesmärgiks oleks saada gaas liikuma või gaasist lahti
• Mao liigtäitumise korral tuleks loomale paigaldada makku sond gaasi eemaldamiseks
• Simetokoon (Espumisan)



Seedetrakti haiguste ravi

• Ummistus:
• Vedelikteraapia

• Vaseliinõli 

• Valu vaigistamine

• Kirurgia

• Päraku prolaps: kirurgiline korrigeerimine ning algpõhjuse ravimine

• Kui teiseselt seedetrakti töö aeglustumisele või ummistusele tekib 
bakteriaalse tasakaalu häirumine ning kõhulahtisus, tuleks raviplaani 
lisada ka antibiootikumid



Seedetrakti haiguste ravi

• Kõhulahtisus
• Ravida kõhulahtisuse algpõhjust

• Suurendada kiudu menüüs

• Herbivooridele mõeldud probiootikumid

• Vedelikteraapia +/-



Traumaatilised haigused



„Fur slip“

• Karva ära tulemine

• Kui loom kakleb või teda käsitletakse liialt järsult siis ta 
võib vabastada suure tüki oma karvastikust, et saada 
põgenema

• Karva eemaldumise järgselt jääb alles puhas ja sile 
karvutu ala

• Karva tagasi kasvamine võib võtta aega mitu kuud



Hammustushaavad

• Paaritusmishooajal on hammustushaavad sagedased loomadel, keda 
peetakse gruppides

• Hammustushaavadesse sattunud bakterite tõttu võivad tekkida 
nahaalused abstsessid

• Diagnoosimine: väliste tunnuste alusel

• Ravi: 
• Haavade desiinfitseerimine

• Abstsesside avamine

• Antibiootikumid

• Haige looma eraldamine



Luumurrud

• Tšintsiljade luud on väga õhukesed ja õrnad ning seetõttu kerged 
murduma

• Kõige sagedasem murd on sääreluumurd

• Põhjuseks on tavaliselt trauma, kui looma jalg puuri külge kinni jääb

• Ravi: hukkamine vs luumurru parandamine kliinikus

• Lahasest enamasti kasu ei ole

• Tšintsiljad saavad üsna hästi hakkama ka ühe jäseme puudumisel



Sigimisega seotud haigused



Düstookia

• Düstookiat seostatakse sageli üksikute suurte loodetega või 
arenguhäiretega loodete esinemisega

• Düstookia põhjusteks võivad veel olla emaka „laiskus“ või emakakeerd

• Emasloom muutub rahutuks ja häbemest eritub verd

• Tihti kaasneb sellega pidev häälitsemine ning kubemepiirkonnale 
liigse tähelepanu pööramine emaslooma poolt

• Ravi:
• „Laiskuse“ korral on esmasteks ravimiteks oksütosiin ja kaltsiumglükonaat, mis 

suurendavad emaka kokkutõmbeid
• Kui 4h pärast soovitud tulemust ei ole, tuleks teostada keisrilõige



Muud emakaga seotud haigused

• Mädaemakas 
• Ei ole nõnda sage haigus tšintsiljade kui teiste väikeimetajate puhul

• Emaka põletik 
• Ei pruugi hästi alluda ravile

• Raviks süsteemsed antibiootikumid, +/- oksütotsiin

• Krooniliste probleemide korral on ravi ikkagi kirurgline



„Fur ring“

• Isasloomade probleemiks on tihti nn karvarõngas

• Peenise ümber kipub kogunema karv rõnga kujuliselt takistades 
lõpuks peenisel taanduda eesnahka

• Tekib peenise turse ja põletik, takistades looma urineerimast 

• Loomale on see üsna valulik probleem 

• Liialt hilise ravi või korduva episoodi korral võib see põhjustada 
viljakuse probleeme tänu tugevale põletikule ja peenise kahjustusele

• Sagedasemaks põhjuseks on paaritushooajal emaselt saadud karva 
kogunemine peenise ümber 



„Fur ring“

• Sümptomid:
• Probleemid urineerimisega

• Liigne kubemepiirkonna eest hoolitsemine

• Ravi:
• Karvarõnga eemaldamine

• Libestamine ja ettevaatlikult eemaldamine

• Harvematel juhtudel vajavad kirurgilist sekkumist

• Põletiku korral süsteemsed antibiootikumid ja valuravi



Muud haigused



Kuumarabandus

• Kuumade ilmade korral on kuumarabandus sage 

• Tšintsiljad on oma karvastiku tõttu kerged saama kuumarabandust

• Kui niiskus on kõrge ja temperatuur ületab 27 kraadi, on 
kuumarabandus kerge tekkima

• Kuumarabandusele aitavad kaasa veel ülekaal, halb ventilatsioon ja 
periooditi suurenev aktiivsus



Kuumarabandus

• Sümptomid:
• Rahutus

• Liigne joomine 

• Külili lamamine

• Liialt kiirelt hingamine

• Tumepunased limaskestad ja kõrvalestad

• Paksenenud sülg

• Verine kõhulahtisus 

• Rektaalne temperatuur ületab 39.4 ºC

• Raviks on looma jahutamine leige veega ja vedelikteraapia



Silmahaigused

• Nii nagu teistel loomadel esineb ka tšintsiljadel terve rida erinevaid 
silmaprobleeme

• Sagedasemateks on konjuktiviit ja kornea haavand

• Sümptomiteks: nõrevool silmadest, silmade kissitamine, hallikas või 
ebatasane ala korneal

• Diagnoosimiseks on väline vaatlus ja fluorestiintestiga silma värvimine

• Ravi: lokaalne antibiootikum, vajadusel valuvaigistid ja süsteemsed 
antibiootikumid



Hammastega seotud probleemid

• Kuna tšintsiljadel on pidevalt kasvavad hambad, siis tekib neil 
hammastega seotud probleeme sagedasti

• Hammastega seotud probleemid võivad olla kaasasündinud või eluajal 
omandatud

• Põhjuteks on trauma, vale dieet või muu allolev haigus

• Sümptomid on tavaliselt üsna mitte-spetsiifilised
• Isutus, loidus, kõhnumine

• Liigne süljevool, liialt pikk närimine, hammaste krigistamine

• Nõrevool silmadest ja/või ninast



Hammastega seotud probleemid

• Diagnoosine: suuõõne ülevaatus otoskoobiga

• Ravi: sõltub probleemist
• Karjameditsiinis väga ravi ei rakendata

• Ennetada on lihtsam kui ravida

• Kaasasündinud hambumusvigadega loomad tuleks aretusest 
eemaldada



Südamehaigused

• Südamehaiguste avastamine on lemmikloomameditsiinis sagedasem 
kui karjameditsiinis

• Kaasasündinud või omandatud haigus

• Sümptomid:
• Kollabeerumine
• Kasvu kinni jäämine/aeglustumine
• Jõuetus
• Hingamisprobleemid

• Ravi: karjameditsiinis ei rakendata

• Loomad, kellel kahtlustakse pärilikkust, tuleks aretusest eemaldada



TÄNAN!

KÜSIMUSI?


