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MEmE projekt 

• Eesmärk: ühtlustada Euroopas ehhinokokk-paelusside uurimise 
metoodika

• Tegevused: 
• 1. Proovide kogumine (2020)
• 2. Analüüsimine ja metoodikate väljatöötamine

• Läbiviimine: Projektis osalevad 15 riiki, neist 3 väljaspool Euroopat

Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Horisont 2020 teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr. 773830.
Projekti koduleht: https://onehealthejp.eu/jrp-meme/



Ehhinokokk-paelussid

• Zoonootiliselt olulised parasiidid
Lõpp-peremeesteks kiskjalised
Vaheperemeesteks taim- ja segatoidulised loomad

• Eestis esineb 2 liiki: põistang-paeluss ja alveokokk-paeluss

• Põhjustavad vaheperemeeste haigestumist ja/või surma

M. Tint



Ehhinokokk-paelusside üleeurooplaine uuring

• I Rebaste proovid
• Projekti raames koguti 42 looma 
• 39 rebast koguti 7 maakonnast (Harju, Hiiu, Ida ja Lääne-Viru, 

Pärnumaa, Saaremaa, Tartu, Viljandi)
• Lisaks rebastele koguti Hiiumaalt 3 kährikkoera korjust

• Parasiitide liigiline määramine kestab
• Seni leitud 2 alveokokk-paelussiga nakatunud rebast



Ehhinokokk-paelusside üleeurooplaine uuring

• II Koerte proovid 
• Saabusid 102 koera roojaproovid, uuritud parasiidimunade/
ootsüstide suhtes Leiud/proovid Positiivsed Positiivsete 

proovide osakaal
Märkused

Solkmed 6 5.9%

Ümarussid (va 
solkmed)

14 13,7%

Cystisospora
(ainuraksed)

3 2.9%

Muud 4 4.9%
Nahalestad, nahaväivid, lesta 
munad, ümarussid, Moniezia

Leiuga proove 21 20.6%



Keeritsusside (Trichinella) uuringud VTLis

• VTL lähtub uuringute läbiviimisel EL nõuetest

• Alates 2021. aasta algusest keeritsusside uurimine ISO standardi 
alusel (18743:2015)

• Kõigis VTLi laborites kasutame keeritsusside 
tuvastamiseks  kunstseedemeetodit



Keeritsusside (Trichinella) uuringud VTLis
Analüüsi käik:

• Proovi puhastamine rasvast, sidekoest
• Kaalumine
• Seedimine
• Esmane setitamine
• Teine setitamine
• Proovi uurimine



Keeritsusside (Trichinella) uuringud VTLis 
Tähelepanekud labori poolt

• Proovi kogus! ISO: 100g ja 50g
- so rasvast ja sidekoest puhastatud proov!

- ulukitel on lubatud koondproovid 
- min. uuritava liha kogus ühest loomast 10g 
50 g proovis saab uurida 5 ulukit
100 g proovis saab uurida 10 ulukit

- Koondproovi puhul palume proovid eraldi pakkida 
ja märgistada



Proovid palume võimalusel võtta eelislihastest:
Metssiga – vahelihas, esijalg, keele kinnituslihased (keelepära)
Karu – vahelihas, mälurlihas (nn põselihased), keelelihased

Saab uurida ka muid lihaseid, kuid proovikogus peab olema poole 
suurem; tõenäosus nakkus avastada on väiksem

jahimees

4

Läbi aastate VTL positiivsete metssigade osakaal ca 1% uuritud loomadest



Keeritsusside (Trichinella) uuringud VTLis 
Tähelepanekud labori poolt
- Proovi kogus soovitavalt 100 g

- Analüüsis saab kasutada ainult lihaskude – üleliigse (rasv, kelmed, kõõlused) 
peame ära lõikama

- Liigselt saadetud Trichinella negatiivne materjal läheb hävitusse
- Positiivsed proovid säilitame – nt. DNA-l põhineval määranguks
- Kui on koondproovist vaja eristada positiivne loom – lisaanalüüs (kulub 

rohkem proovimaterjali)

- Keeritsussi analüüsi hind sõltub proovi kaalust:
- 50 g proov (1-5 ulukit) - 21,91 EUR
- 100 g proov (6-10 ulukit) - 26,82 EUR



Tänan Teid kuulamast!


