
Marutaud ja selle tõrje 
Eestis

Koolitus jahimeestele
september  - oktoober 2008



Teemad
1.Marutaud
- haigusest üldiselt
- tõrje 
- metsloomade suukaudne vaktsineerimine ja senised 

tulemused
- vaktsineerimise efektiivsuse hindamine  ja proovide 

kogumine

2. Parasitoosid
- kärntõbi
- trihhinelloos



Marutaud/tõbi e raabies e hüdrofoobia
Marutaud on Rhabdoviridae sugukonna Lyssavirus’e 
perekonna viiruse poolt põhjustatav püsisoojaste 
loomade ja inimese kesknärvisüsteemi kahjustav 
surmaga lõppev haigus, mille tekitaja levib peamiselt 
hammustuse, aga ka värske haava haige looma 
süljega saastumise teel. 
Haigus iseloomustub hälvetega isendi käitumises, 
agressiivsuse,salivatsiooni, neelu- ja skeletilihaste 
halvatusega ning lõpeb alati haigestunud isendi 
surmaga.
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Presentation Notes
Viirus on kuulitaoline



Marutaudi levik maailmas

Lüssaviiruse 7 genotüüpi Reservuaarliigid Leviala

1. klassikaline marutaudiviirus
kodu- ja metsloomad 

sh nahkhiired
Ülemaailmne va Antarktika ja mõned 

saareriigid
2. Lagose nahkhiire viirus nahkhiired Aafrika

3. Mokola viirus närilised, koer, kass Aafrika
4. Duvenhage viirus nahkhiired Aafrika

5. euroopa nahkhiire lüssaviirus 1 nahkhiired Euroopa
6. euroopa nahkhiire lüssaviirus 2 nahkhiired Euroopa
7. austraalia nahkhiire lüssaviirus nahkhiired Austraalia

Genotüüp 1 – klassikaline marutaudiviirus
põhjustab kõige enam inimeste ja loomade suremust. 
On levinud Euroopas, Aasias, Aafrikas, Põhja- ja Lõuna-
Ameerikas. 
Ei leidu – Austraalias, Okeaanias, Uus-Meremaal, Antarkitkas. 
Ei ole jõudnud UK, Norra, Rootsi, Kreekasse jt.
Metsloomade vaktsineerimise tulemusena on vabad Itaalia, 
Prantsumaa, Shveits, Soome, Belgia, Holland jt. 

Presenter
Presentation Notes
Lisaks nendele 7 genotüübile on veel 4 edasist nahkhiirtel esinevat genotüüpi postuleerit



Marutaudi levik maailmas

Presenter
Presentation Notes
Mitmetes riikides kuhu klassikaline marutaud ei ole jõudnud või on saanud vabaks metsloomade vaktsineerimisega, esineb marutaudi nahkhiirtel. Oranz – esineb marutaudi (loomad + nahkhiired)Roheline – esineb marutaudi nahkhiirtelValge – täielikult marutaudivabad regioonid



Marutaudi reservuaarloomad

Reservuaar-
loomad Piirkond

Koer Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika
Rebane Arktika, Euroopa, Põhja-Ameerika
Pesukaru Põhja-Ameerika
Skunks Põhja-Ameerika
Koiott Põhja-Ameerika
Šaakal Aafrika
Kährik Euraasia

Mangust Aafrika, Aasia

Nahkhiired Kõikjal sh saareriigid

Närilised 
haigestuvad 

marutaudi aga ei 
ole viirusele 

peremeesliigiks



Reservuaarloomad
- asustustihedus (tapab 20%-60% isenditest)
- on väga vastuvõtlikud
- kõrge reproduktsiooni võime (taastub 2-3 aastaga)
- periood nakatumise ja surma vahel
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Presentation Notes
Rebastel on oma territoorium ning tavaliselt nad ei lähe naaberalale, vastupidiselt marutaudis loomale.Mida pikem on periood haigestumise ja surma vahel seda enam jõutakse haigust levitada.



Nakatumise viisid

1. Peamiselt haige looma süljega, mis satub:
- haava, hammustuse tagajärjel
- limaskestadele, nahakahjustusele

Selline levik on ohtlik see tõttu,et viirus on 
süljes 4-10 (15) päeva enne kui loomal 

tekivad haigusnähud !
2. Võimalik on nakatuda ka sissehingates 

viiruse osakesi – aerogeenne 
levik(nahkhiirte koopas, laboris)

3. Nakatunud inimeste organite siirdamisel

Presenter
Presentation Notes
Tervet nahka viirus ei läbi. 



Marutaud/tõbi
peiteaeg 14 ööpäeva kuni 6 kuud, keskmiselt 

4-8 nädalat, kuid võib kesta ka aastaid
 loom sureb u 10 päeva jooksul pärast 

haigusnähtude avaldumist
 viirus levib hammustuskohast närvide ning 

seljaaju kaudu peaajju, sealt edasi 
süljenäärmetesse

 avaldub agressiivse või vaikse vormina
 eelkõige avalduvad muutused looma 

käitumises

Presenter
Presentation Notes
Marutaud võib avalduda kas agressiivse või vaikse marutaudi vormina. Haigusele on iseloomulik areng staadiumitena. Sõltuvalt sellest, kui kaua aega on möödunud nakatumisest on looma käitumine erinev. Samuti võib väga erineva pikkusega olla  aeg, mille jooksul peale nakatumist (puredasaamistäkki parem hammustada saamist) loom silmnähtavalt haigeks muutub. Selleks võib kuluda paar nädalat kuni aasta, kuid sagedamini haigestub loom 1-2 kuu jooksul. Haiguse eelstaadiumi ajal tekivad loomal käitumishälbed: enne rahulik olnud  loom muutub agressiivseks või vastupidi. Loom erutub kergelt nii kuulmise kui nägemisaistingute puhul, kaob orientatsioon liikumisel, loom võib süüa ebaharilikke esemeid, hakkab tekkima neelu halvatus, mille tulemusel loom ei suudatoitu ega jooki neelata. Järgneb erutusstaadium, mis nimegi poolest näitab, et loom on äärmiselt kergesti erutuv. Selles staadiumis tekib loomal rännumaania, mis eelkõige leiab rakendust metsloomade puhul. Neeluhalvatus süveneb, loom ei saa enam toituda. Surmale eelneb halvatuse staadium. Surma põhjuseks on halvatuse levimine skeletilihastele ja eeskätt hingamislihastele ning looma lämbumine. 



Marutaud/tõbi Eestis
Esimene teade marutõppe surnud inimese kohta 

Eestis pärineb kirikuraamatust 1713.a 
Kullamaalt, viimane aastast 1986. 

Ajavahemikul 1946 – 1955 suri aastas maruttõppe   
1-9 inimest aastas (va 1954 -0).

Nakatuti marutaudis koerte hammustuste kaudu 
(asulamarutaud).

1984-1986 suri marutõppe 1 inimene aastas 
(rebane, kährik, metskits).
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Presentation Notes
Maailmas sureb marutõppe aasta 55 000 (mõningatel andmetel 100 000) inimest aastas, peamiselt Aasias ja Aafrikas (koera hammustuse tagajärjel). 



Marutaud/tõbi Eestis
1953. a muudeti koerte-kasside 

vaktsineerimine  kohustuslikuks
 kütiti hulkuvaid koeri
 selle tulemusena nn asulamarutaud 

likvideeriti
1962 – 1967 marutaudi loomadel ei 

daignoositud
alates 1968 jõudis Eestisse rebastega 

leviv metsamarutaud, mis sai alguse 
Valgevene-Leedu- Poola piirialalt
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Presentation Notes
Maailmas sureb marutõppe aasta 55 000 (mõningatel andmetel 100 000) inimest aastas, peamiselt Aasias ja Aafrikas (koera hammustuse tagajärjel). 



Metsamarutaudi levik alates 1930ndate 
lõpust

metsamarutaud levis 
aastas edasi 30 – 60 
km

 alates 1968. a 
haigestusid marutaudi 
massiliselt 
metsloomad 
(peamiselt rebased, 
kährikud), lisaks 
metsloomadelt 
nakkuse saanud 
koduloomad

 eestis lisaks rebasele 
reservuaariks  ka 
kährik

0 1 500750 Km

Poola
Valgevene

Leedu
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Presentation Notes
Teise maailmasõja järgsel perioodil likvideeriti Eestis nn asulamarutaud. Aastatel 1962–1967 eiregistreeritud Eestis ühtegi marutaudi juhtu. Seega oli Eesti sellel perioodil marutaudivaba. Metsamarutaudjõudis Eestisse 1968. aasta detsembris, mil registreeriti kokku kolm haigusjuhtu (2 rebastel, 1 koeral) Võru- jaValgamaal. Haigus levis üle Eesti kahe aastaga – 1970. aastal registreeriti marutaudi kõigis maakondades. Ka metsamarutaudi levimise algperioodil olid rebane ja kährik peamised viiruse peremeesliigid.Nii langes aastatel 1968–1977 metsloomadel registreeritud 954 haigusjuhust 36% kährikute ja 55% rebastearvele



Marutaudi juhud loomade Eestis 1968 - 2007 
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Presentation Notes
Marutaudi juhud loomadel 1968 – 2007. Esimene vaktsineerimine toimus 2005 aastal, mil vaktsineeriti veidi üle poole Eestist. Esimesed vaktsineerimise tulemused olid näha 2006. a kui marutaudi juhtude arv vaktsineeritud alal järsku langes. 



Marutaudi ennetamise ja tõrjega  seotud tegevused va 
metsloomade vaktsineerimine

1. koduloomade vaktsineerimine 
2. epidemioloogiline järelevalve ja  laboruuringud
3. majanduslikud kahjud seoses 

marutaudipuhanguga põllumajandusloomade 
seas (looma kaotus, karjale kehtestatud 
kitsendused)

5. loomade liikumine ja sellega seonduvad kulud 
(kiipimine, vaktsineerimine, laboruuring, 
karantiin).

6. inimeste profülaktiline ja kontakti järgne 
vaktsineerimine/immuniseerimine

7. haigestunud inimeste hospidaliseerimine ning 
nende seisundi leevendamine
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Presentation Notes
Kulude ja tulude hindamine on läbiviidud Prantsusmaal. Võrreldi omavahel kahte strateegiat – rebaste küttimine arvukuse vähendamiseks ning suukaudset vaktsineerimist. Kumulatiivsete kulude hindamisel leiti, et pikemas perspektiivis (5. aastal) on suukaudne vaktsineerimine on vähem kulukam.  Rebaste arvukuse reguleerimisel küll väheneb haigusjuhtude arv ajutiselt, nii pea kui arvukus tõuseb, kasvab ka pos juhtude arv. Suukaudne vaktsineerimine toimib ka siis kui sihtgrupp loomade arvukus on kõrge ning  riikide kogemused on näidanud, et võimalik saavutada täielik marutaudivabadus. 



Marutaudi ennetamise ja tõrjega  seotud kulud

Kõik need 
kulutused on 
suunatud 
haigusega toime 
tulemiseks, kuid 
mitte haiguse 
tõrjeks, sest 
haigus on Eestis 
looduskoldeline.

Nakatunud metsloomade, kasside-koerte ning 
põllumajandusloomade osakaal aastatel 1981-2004

koerad-
kassid 23%

põllumajan- 
dusloomad 

6%

metsloomad 
71%
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Presentation Notes
Kulude ja tulude hindamine on läbiviidud Prantsusmaal. Võrreldi omavahel kahte strateegiat – rebaste küttimine arvukuse vähendamiseks ning suukaudset vaktsineerimist. Kumulatiivsete kulude hindamisel leiti, et pikemas perspektiivis (5. aastal) on suukaudne vaktsineerimine on vähem kulukam.  Rebaste arvukuse reguleerimisel küll väheneb haigusjuhtude arv ajutiselt, nii pea kui arvukus tõuseb, kasvab ka pos juhtude arv. Suukaudne vaktsineerimine toimib ka siis kui sihtgrupp loomade arvukus on kõrge ning teiste riikide kogemused on näidanud, et võimalik saavutada täielik marutaudivabadus. 



Marutaudi ennetamise ja tõrjega  seotud kulud

Niikaua, kuni haigus on metsloomade 
populatsioonis epideemiline, säilib pidev oht 

nakatuda marutaudi/tõppe
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Marutaudivastase vaktsineerimise 
eesmärgid

 LEMMIKLOOMADENA PEETAVATE 
KARNIVOORIDE VAKTSINEERIMINE:
 iga üksiku isendi kaitse
 teiste koduloomade ja inimese kaitse

METSLOOMADE VAKTSINEERIMINE:
 loomalt-loomale haiguse ülekandumise vältimine
haiguse reservuaarloomade                                           

populatsioonist väljatõrjumine
haiguse täielik likvideerimine



Suukaudne vaktsineerimine

Presenter
Presentation Notes
Esimesimene vaktsineerimiskampaania viidi läbi 1978 Sveitsis, kus vaktsiin oli peidetud kanapeadesse. 
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1989
2001

Üksikud kolded

Metsamarutaudi (va nahkhiired) läänepiir aastal 1989 
ja 2001

(Võrdlevad andmed pärinevad Rabies Bulletin Europe andmekogust 1989-2001)



Metsloomade vaktsineerimine lennuvahenditelt on  mitme 
riigi näitel tõestanud, et on kõige mõjusam ja tasuvam viis 

marutaudiviiruse täielikuks väljatõrjumiseks 
vaktsineeritavalt alalt

Vaktsineerimine peab 
toimuma võimalikult suurel alal ja olema järjepidev

Vaktsineerida tuleb vähemal 2 aastat pärast viimast juhtumit

Kui katkestada vaktsineerimine liiga vara suureneb 
marutaudijuhtude arv plahvatuslikult ning mõne aastaga 

jõutakse vaktsineerimise eelsesse seisu



Õhust või käsitsi?
 Esimesed metsloomade vaktsineerimiskampaaniad 

Lääne-Euroopas viidi 80ndatel läbi käsitsi:
 Ilmnesid mitmed probleemid:

- ebapiisav koostööd ja koordinatsioon külvajate vahel
- nõuab palju tööjõudu
- külvajate  motivatsiooni kadu 
- teatud alad ei ole inimesele
läbitavad
- ei ole võimalik kontrollida
- aeganõudvam kui õhust
- kulukam kui õhust

Käsitsi külvamine sobib vaid väikestele aldele, kus on ohtlik 
või keelatud lennata, kuna on kulukas ja aeganõudev

käsitsi õhust
organis.kulud
tööjõud
ala suurus
ligipääsemus
tasuvus
kontroll

+
+
-
-
-
-

-
-
+
+
+
+
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Nt Vormsi saart (92km2) külvati 3 päeva, lennukilt kulub selleks kõigest 2 tundi.



Suukaudse vaktsineerimise üldpõhimõtted:

1. Viiakse läbi 2 korda aastas
- kevadel (apr- juuni)
- sügisel (sept – okt)
2. Külvatakse õhust tihedusega 

vähemalt 20 vaktsiinsööta/km² kohta
(~ 43000km²= ~860000 vaktsiinipala 
kogu Eesti vaktsineerimiseks)

3. Külvamist ei teostata linnade, asulate 
j.t. tihedalt  inimeste poolt asustatud 
alade kohal, samuti liigmärgade alade 
ja veekogude kohal.



Suukaudse vaktsineerimise üldpõhimõtted:

4. Vaktsineerimist korratakse iga aasta seni, 
kuni viimasest diagnoositud marutaudi 
juhtumist on möödunud vähemalt 2 aastat. 

5. Kui naaberriigid ei saavuta 
marutaudivabadust Eestiga piirnevatel aladel 
samaaegselt, tuleb piirialadel jätkata 
vaktsineerimist nn puhvertsoonis (30-50 km), 
kaitsmaks end marutaudis loomade 
migratsiooni eest.

6. Iga vaktsineerimiskampaania eel ja ajal 
toimub avalikkuse teavitamine



Vaktsiinid
Eestis on tänaseni kasutatud prantsusmaal 

toodetud vaktsiini Rabigen SAG 2

Euroopas toodetavatest suukaudsetest 
vaktsiinidest on see ainukesena 

registreeritud EÜ ravimiregistrisse

Presenter
Presentation Notes
Sag2 on kasutatud Austria, Sveits, Lichtenstein, Prantsusmaa. Esimene pilt vaskault: Rabigen SAG2 (Prants), teine pilt vasakult Lysvulpen (Tsehhi)



Vaktsiin
 piisab kui loom hammustab pala katki 

ning limaskestad saavad vaktsiiniga  
kokku
vaktsiin püsib kaitsva doosi juures u 7 

päeva. Uuringute kohaselt on selle aja 
jooksul on ka enamus palasid ära söödud
annab pikaajalise kaitse
on atraktiivne sihtgrupile

on ohutu teistele loomaliikidele



Rabigen SAG2 vaktsiini on testitud 39 looma- ja linnuliigil

Eestis esinevad liigid

Bank vole (Chlethrionomys glareolus) Leethiir

Field mouse (Apodemus flavicollis Apodemus sylvaticus) Kaelushiir

Meadow vole (Microtus arvalisà) Põld-uruhiir

Norway rat (Rattus norvegicus) Rändrott

Tundra voles (Microtus oeconomus) Soo - uruhiir

Water vole (Arvicola terrestris) Vesirott

Western hedgehog (Erinaceus europaeus) Harilik siil

European badger (Meles meles) Mäger

Raccoon Dog  (Nyctereutes procynoides)  Kährik

Red fox (Vulpes vulpes) Rebane

Wild boar (Sus scrofa) Memmmmtssiga

Domestic cat (Felis catus) Kass

Domestic dog (Canis familiaris) Koer

Domestic ferret (Mustela putorius furo) Kodutuhkur

Domestic goat (Capra hircus) Kodukits

Barn owl (Asio otus) Kõrvukräts

Buzzard (Buteo buteo) Hiireviu

Carrion crow (Corvus corone) Vares

Long - eared owl (Tyto alba) Loorkakk

Rook (Corvus frugilegus) Künnivares

Tawny owl (Strix aluco) Kodukakk

Presenter
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Eestis esinevad liigid



Rabigen SAG2 vaktsiini on testitud 39 looma- ja linnuliigil

Teised uuritud liigid
African civet (Civettictis civetta) Aafrika tsiibet
Arctic fox (Alopex lagopus) Polaarrebane
Arctic ground squirrels (Spermophilus parryii)
Bushfelt gerbils (Tatera leucogaster)
Black-backed jackal (Canis mesomelas) Tumeselg šaakal
Chacma baboons (Papio ursinus) Tsakma e karupaavian
Collared lemming (Dicrostonyx groenlandicus)
Honey badger (Mellivora capensis) Meemäger
Large-spotted genet (Genetta tigrina)
Multi-mammate mouse (Mastomys natalensis)
Pied crows (Corvus albus) Pugalronk
Raccoons (Procyon lotor) Pesukaru
Red-backed voles (Clethrionomys rutilis)
Red kite (Milvus milvus) Puna-harksaba
Side-striped jackal (Canis adustus) Vöötšaakal
Skunks (Mephritis mephritis) Skunk
Western coyote (Canis latrans) Koiott
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Teised liigid



Metsloomade vaktsineerimine, 
pilootprojekt Vormsi saarel

2 kampaaniat: kevadel ja sügisel
Külvamine käsitsi - 92 km2, 20 sööta/km2

3 gruppi, 3 päeva
Markerinele hammastes uuriti 11 looma,  9 

looma hammast tetratsükliini triipudega, 2 
ilma

Presenter
Presentation Notes
Lennukiga külvates ainult 2 tundi



Metsloomade vaktsineerimine, TF 
programm 2005

Vaktsineeriti 1x 
sügisel,10.10-03.11.2005

 3 lennukilt Cesna 172, 2 
varulennukit

Külvatav ala 25 540 km2

Külvitihedus: 20
sööta/km2 516 000
vaktsiinsööta SAG2



Metsloomade vaktsineerimine, TF programm 2005 
- tulemused

1. Marutaudijuhtude arv vähenes 
märgatavalt vaktsineeritaval alal



Metsloomade vaktsineerimine, TF programm 
2005 - tulemused

2. Markeruuringu tulemused näitasid, et vaktsiini oli 
söönud 1746 loomast ~ 73,5% (maakonniti 48-86%)

Tulemused olid madalamad neis maakondades, mis 
jäid külvatava ala piirile

Proove laekus planeeritust 2070 proovist 1976 
(~84%). Maakonniti kõikumine (52-103%)

2005. a efektiivsuse kontroll 
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Metsloomade vaktsineerimine 2006 ja 2007
 Kogu Eesti 2 x aastas – apr-mai ja sept – okt
 Vaktsineerimiseks sobiva ala suurus on ~43000km2, 

selle ala katmiseks kulus ~ 860000 vaktsiinsööta 
(Rabigen SAG2)

 Vaktsineerimist viidi läbi Cesna 172 tüüpi 
väikelennukitega ( 2-3 lennukiga päevas)

 Kevadel kulub külvamiseks ~ 30 päeva, sügisel ~ 40 
päeva

 Külvatakse paralleljoonte põhimõttel 600 m vahedega, 
20 sööta/km2



1. Marutaudi juhtude arv on märgatavalt vähenenud kogu riigis.
Vähenenud on ka marutaudikahtlusega loomade arv, 
loomarünnete arv ning antiraabilist ravi saanud inimeste arv



Markeruuringu tulemused 2006 ja 2007
 2006. laekus päid 

83% plaanist 
(kõikumine 
maakonniti 63-101%)

 2889 laekunud 
proovist osutus pos 
85% (kõikumine 
maakonniti 73-93%)

 2007. laekus päid 
83% plaanist 
(kõikumine 
maakonniti 47-104%)

 2884 laekunud 
proovist osutus pos 
83% (kõikumine 
maakonniti 77-91%)

2006. a efektiivsuse kontroll (marker)
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Antikehade uuringu tulemused 2006 ja 2007
 2006. laekus 

vereproove 43% 
plaanist (kõikumine 
maakonniti 0-171%)

 428 laekunud proovist 
osutus pos 55% 
(kõikumine maakonniti 
29-73%)

 2007. laekus 
vereproove 60% 
plaanist (kõikumine 
maakonniti 0-129%)

 603 laekunud proovist 
osutus pos 36% 
(kõikumine maakonniti 
0-60%)

2006. aasta programmi efektiivuse tulemused (antikehade uuring)
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2007. aasta programmi efektiivsuse kontroll (antikehade uuring)
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Presentation Notes
2006. Aastal maakonniti plaan lahku löödud ei olnud, oli kuni 1000 vereproovi Eesti kohta



Efektiivsuse hindamine
Põhineb kolmel näitajal:

 marutaudi juhtumite arv (näitab 
viiruse olemasolu populatsioonis)

 markeraine tuvastamine 
hammastest (näitab pala tarbimist, 
jääb luudesse ja hammastesse 
jäädavalt)

 antikehade määramine 
vereseerumist
(näitab kas organism on kaitstud 
viiruse vastu või mitte)

 proove tuleb koguda ühtlaselt kogu 
Eesti territooriumilt tihedusega 8 
looma/100km2

Presenter
Presentation Notes
1. Uuritakse kõiki kahtlusega loomi, lisaks alates 2008 aastast ka kütitud loomi (rebased ja kährikud)2. Markeraine ladestub hammastesse  ja luudesse  u 1 kuu möödumisel pärast vaktsiini söömist3. Antikehade tiiter tõseb kaitsvale tasemel samuti 3-4 nädala möödumisel tarbimisest



Efektiivsuse hindamine
Miks on vaja, et vereproov ja pea on omavahel 

seostatavad?
Kutsikad saavad vaktsineerunult emasloomalt 
piimaga kaasa nn maternaalsed antikehad, mis 

ei lase neil tekkida pikkemaajalist kaitset
U 3 kuud pärast sündi emalt saadud antikehade 

toime kaob
See tõttu on oluline teada, kas proov pärineb 
noorelt või vanalt loomalt ning proovi võtmise 
aega, et anda adekvaatne hinnang tulemustele

Looma vanus määratakse laboris hamba ristlõike 
järgi



Proovide kogumine efektiivsuse 
kontrolliks

Proovide kogumise aeg:
August kuni järgmise aasta märts

2008. a pogrammi raames kestab proovide 
kogumine 17. märtsini 2009

Proovide kogus:
2008. a programmi raames:  --- 3478 pead

--- 2000 vereproovi
Edaspidi: - 3478 pead

- 3478 vereproovi



Proovide kogumise jaotuskava 2008 
maakondade lõikes

MAAKOND PINDALA 
(HA)

PROOVIDE ARV
PEA VERI

HARJUMAA 433313,2 348 200
HIIUMAA 102325,9 82 47
IDA-VIRUMAA 336405 270 156
JÕGEVAMAA 260382,5 208 118
JÄRVAMAA 245957,5 197 113
LÄÄNEMAA 238312,2 190 110
LÄÄNE-VIRUMAA 362779,7 290 165
PÕLVAMAA 216477 173 101
PÄRNUMAA 480668,1 385 222
RAPLAMAA 297970,8 238 137
SAAREMAA 292219 233 135
TARTUMAA 299273,9 241 140
VALGAMAA 204353,1 163 94
VILJANDIMAA 342249 274 157
VÕRUMAA 230543,9 186 105
Kokku 4343231 3478 2000

Presenter
Presentation Notes
2009-st aastast alates peaks vereproove koguma sama palju kui päid.



Prooviga kaasas olev info

 loomaliik
 küttimise/leidmise 

kuupäev
 küttimise/leidmise 

koht maakonna ja 
valla/linna piires

 sugu
 andmed looma 

küttinud isiku 
kohta



Proovide võtmise vahendid

Kummikindad – kanda alati 
vältimaks nakkusohtu!

Verevõtuvahendite komplektid:
süstal
nõel
vaakumkatsuti 

või
süstal-katsuti komplekt (süstal on hiljem 

muudetav katsutiks)



Peade kogumine
 veterinaarkeskusesse toimetatakse ainult pea, mitte 

terve korjus!
 võib olla nii nahaga kui nahastatult
 kuna markeruuringut tehakse hammastest, peavad 

olema hambad suus (kihvad)

Säiltamine
 lühiajaliselt + 4C kuni + 2C juures võib ka külmutada
 NB! Pea ei tohi olla roiskunud, siis ei ole võimalik 

ajukoest viirust määrata 
 Kui loomalt on võetud ka vereproov tuleb need koos 

võimalikult kiiresti veterinaarkeskusesse toimetada. 
 Oluline on, et säiliks seos pea ja vereproovi vahel



Vereproovide kogumine
 vere kättesaamiseks tuleb see võtta võimalikult kiiresti

pärast laskmist, muidu veri hüübib ja seda ei ole 
võimalik kätte saada!

 verd tuleb võtta vähemalt 4 – 5 ml
 säilitamisel ja kogumisel ei tohi proovi külmutada, sest 

sellisel juhul tekib vererakkude lagunemine (hemolüüs) 
ja uuring antikehadele võib anda valesid tulemusi

 vereproovi ei tohi intensiivselt raputada ega segada –
see takistab seerumi eraldumist. Uuritavaks materjaliks 
on just vereseerum 

 verd võib säilitada lühiajaliselt (max 4 päeva) +2 - +4 
kraadi juures

 veri ei tohi olla roiskunud
 veri peab olema korrektselt märgistatud selliselt, et 

oleks võimalik peaga kokkuviia  



Vere võtmine südamest
 loom peab lebama paremal küljel, süda paikneb rohkem 

vasakus kehapooles 
 süda asub küünarliigesest tagapool, 3 – 6 

roidevahemikus rinnaku lähedal 
 südame asukoha määramiseks on soovitatav vasakut 

jäset (kõverdatud küünarliigesega) suruda üles vastu 
looma keha (rinnakut) 

 nõel torgatakse roiete vahelt läbi naha sügavale 
 kui nõel on südames, tõmmatakse süstla kolbi või 

ühendatakse nõel ja vaakumkatsuti ning võetakse piisav 
kogus verd (4 - 5 ml) 

 koheselt süstitakse veri süstlast aeglaselt 
vaakumkatsutisse või süstal-katsuti korral tõmmatakse 
süstla kolb lõpuni välja ning murtakse kolb otsast ära 

 juhul, kui verd ei valatud koheselt aeglaselt ringi 
katsutisse, tuleb see jätta süstlasse – tuleb tagada, et 
proovi transpordil ei teki kolbile survet, sest siis tuleb 
veri süstlast välja





Verevõtmine suuremate 
veresoonte läbilõikamise teel

 Verd võib võtta ka: 
 kaelaveresoontest vahetult peale looma pea eraldamist 
 kehaveresoontest lõigates läbi mõne suurems veresoone N: 

reiearteri 
 Süstal: 

 tõmmatakse veri süstlasse ning koheselt süstitakse edasi veri 
aeglaselt vaakumkatsutisse 

 vaakumkatsutilt võetakse kork maha ning kogutakse tilgakaupa 
veri katsutisse. Vaakumkatsuti suletakse kindlalt korgiga 

 Süstal-katsuti: 
 ühendatakse süstal-katsuti nõelaga ning tõmmatakse veri 

süstlasse, süstla kolb tõmmatakse lõpuni välja ning murtakse kolb 
otsast ära 

 juhul, kui esineb verejooks laskehaavast, võib verd koguda ka 
sealt 



Infot marutaudi/tõve kohta:

Veterinaar- ja Toiduamet www.vet.agri.ee
Maakondlikud veterinaarkeskused 

(verevõtuvahendid, kaaskirjad, proovide 
võtmine ja kohale viimine, loomade 
vaktsineerimine, marutaudikahtlusega 
loomad jt)
Tervisekaitseinspektsioon 

www.tervisekaitse.ee

http://www.vet.agri.ee/
http://www.tervisekaitse.ee/


Kärntõbi (sügelistõved)
Sarkoptoos – tekitaja on süüdiklest Sarcoptes 

scabiei var canis
 parasiteerib naha epidermisesse näritud käikudes
 tugev kihelus, intensiivsed nahamuutused
 väga nakkav 
 rebased võivad haigust edasi anda koertele
 inimestel põhjustab nn ebasügelisi (toimub 

nakatumine, kuid ei ole kaua eluvõimelised, mõne 
päeva - nädalaga haigusnähud kaovad). Tuleb 
kanda kummikindaid! Ka koer võib olla kandja, võib 
samuti põhjustada ebasügelisi pikemat aega, sest 
peremehega pidev kontakt. 

 võib lõppeda rebaste surmaga (oleneb kui suur ala 
on nahast tabandunud)

 koertel ravitakse 



Kärntõbi (sügelistõved)
Demodikoos – vagellest Demodex canis

parasiteerib karvanääpsudes ja 
rasunäärmetes
tekivad nahakahjustused
inimene ei nakatu
 koer nakatub

Lisaks lestadele põhjustavad rebastel 
nahaprobleeme seeninfektsioonid, kirbud, 

väivid ja  täid



Trihhinelloos e keeritusstõbi
On liha- ja kõigetoidulistel loomadel, 

mereimetajatel, lindudel  ning inimesel 
täiskasvanuna peensooles ja vastsena 
lihaskoes parasiteerivate Trichinella
perekonna liikide põhjustatud helmintoos

Trihhinelloos on looduskoldeline parasitoos, 
mis on levinud kõikjal. Eestis laialdaselt 
levinud ulukitel

Keeritsussid on väga väikesed peenikesed 
ümarussid

Eestis levinud 3 liiki: T. spiralis, T. britovi ja 
T. nativa



Nakatumine

 toimub keeritsussivastseid sisaldava toore või 
vähekuumutatud liha, tapajäätmete, korjuste või 
näriliste söömisel

maos kihn vastse ümber laguneb, vastne liigub 
kaksteistsõrmiksoolde, kus areneb paari päevaga 
täiskasvanud keeritsussiks, kes paljunevad. Uued 
vastsed liiguvad läbi sooleseina lümfi, sealt edasi 
verega läbi maksa, kopsu ja südame vöötlihastesse 
(eriti neisse mis rohkelt töötavad – vahelihas, 
mälumislihased, jäsemelihased jt)

 parasiitide toime on organismis mehaaniline ja 
allergiline



Kliiniline pilt loomadel

 tavaliselt ei ole täheldatavad

 kõhulahtisus
 isutus
 uimasus
 lihastevalulikkusest tingitud kange 

kõnnak



Kliiniline pilt inimesel
 inimestel sageli surmaga lõppev
 Eestis esineb aeg-ajalt inimeste tabandumist
 kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine. Kui vastseid 

vähe võib soolefaas kulgeda tunnusteta. Mida rohkem 
vastseid lihastesse jõuab seda raskem kulg. Tekivad 
lihasvalud, mis võivad olla väga tugevad. Eriti 
aktiivsetes lihastes, kus hea verevarustus (nt 
mälumislihased). Võib põhjustada surmaga lõppevat 
südamelihasepõletikku, aju- ja kopsupõletikku. Palvik, 
tursed näol. Võivad tekkida verevalumid silma 
sidekestale ja küünte alla.  

 paljudel juhtudel on trihhinelloos inimesel iselõppev 
haigus. Parasiidid kapselduvad lihaskoes ning lõpuks 
surevad 

 raske tabandumise korral võib ravi olla inimesel 
tulemusteta või isegi seisundit raskendav



Nakatumise vältimine inimesel

Enne liha tarbimist tuleb seda alati kontrollida 
trihhinellade vastsetele (metssiga, 

karu,hobune, kodusiga jt)

Kompressooriummeetod ei ole usaldusväärne

Uurida seedemeetodil



Kirjandust parasitaarsete 
zoonooside kohta:

• Järvis, T. Parasitaarsed zoonoosid. – Tartu: 
OÜ Halo Kirjastus, 2004. – 107 lk. 

• Lillenberg, M., Järvis, T. Toidutekkelised 
parasitaar- ja viirushaigused.– Tartu: OÜ 
Halo Kirjastus, 2005. – 91lk.



Tänan!
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