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1 Sissejuhatus
Käesolev analüüs kirjeldab erinevate reproduktiivtehnoloogiate võimalusi lehmikute
osakaalu suurendamiseks nagu erinevate spermatoodete kasutamine ja emasembrüote
in vivo või in vitro tootmine. Samuti antakse ülevaade

erinevate meetodite

efektiivsusest, kitsaskohtadest, samuti kättesaadavusest maailmas üldiselt ja Eestis.
Eraldi on välja toodud seosed söötmise ja karjatervise kaasmõjust veiste sigivusele.

Piimaklastri liikmetel on huvi korral võimalik täiendatavat informatsiooni saada
projekti seminaridel või Andres Salumetsa e-posti aadressil andres.salumets@ccht.ee.
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2 Reproduktiivtehnoloogiate kasutamise mõju. Suguselekteeritud
sperma kasutamisest embrüotootmiseni

Imetajatel määrab järglase sugupoole isaslooma spermi tuumas olev sugukromosoom.
Kui munaraku viljastab Y-kromosoomi sisaldav sperm, sünnib isasjärglane, kui aga Xkromosoomi kandev sperm, siis emasjärglane.
Veistel sünnib seemenduse või in vivo arenenud embrüote siirdamise järel tavaliselt
51% pullvasikaid ja 49% lehmvasikaid. In vitro toodetud embrüote siirdamise järel
sünnib pullvasikaid mõnevõrra rohkem, keskmiselt 54%. See on põhjustatud
isasembrüote kiiremast arengust ja kuna embrüote arenguaste on üks embrüote
siirdamiseks valiku kriteeriumitest, siis isasembrüod satuvad valikusse sagedamini.
Järglaste sugupoolt võib mõjutada ka lehma vanus (on andmeid, et vanematel lehmadel
suureneb pullvasika sünni tõenäosus) ja söötmine/pidamine (kehvemates tingimustes
pullvasikate osakaal väheneb).
Järglaste sugupoole valimise võimalus on farmeritele majanduslikult oluline, seda nii
piima- kui ka lihakarja kasvatamisel. Seepärast on aastakümneid otsitud tunnuseid,
mille alusel sperme või embrüoid valida ja välja töötada meetodeid, mis võimaldaksid
soo kiiret ja efektiivset määramist. Kuna järglase soo määrab sperm, siis on kõige
efektiivsem sorteerida sugupoole järgi isassugurakke.
Isasloomade munandites areneb isas- ja emassugukromosoome sisaldavaid sperme
võrdsel hulgal. On teada, et need spermid erinevad üksteisest suuruse, massi ja
tiheduse,

pinnalaengu,

liikumiskiiruse,

pinnaproteiinide

ja

rõhumuutustele

reageerimise poolest. Kuna need erinevused on väga väikesed ja varieeruvus suur, siis
ei ole aga ühegi loetletud tunnuse alusel võimalik sperme sugupoole järgi efektiivselt
sorteerida.
Suguselekteeritud sperma ja embrüosiirdamise meetodite koos rakendamine
võimaldab saada ühelt vanematepaarilt mitu samasoolist järglast korraga. Kasutades
suguselekteeritud spermat, on võimalik toota 90% tõenäosusega emasembrüoid,
kusjuures ühest spermadoosist piisab mitmekümne munaraku viljastamiseks.
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2.1 Spermide voolutsütomeetriline sorteerimine DNA sisalduse
alusel

Reaalsed võimalused spermide eraldamiseks sugupoole alusel tekkisid alles siis, kui
selgus, et imetajate Y- ja X-kromosoomi DNA-sisaldus erineb. Sõltuvalt tõust on näiteks
veise X-kromosoomis 3,7 - 4,9% rohkem DNA-d kui Y-kromosoomis. J F Moruzzi esitas
70-tel aastatel hüpoteesi, et DNA sisalduse erinevuse alusel on võimalik sperme
sorteerida.
Voolutsütomeetrilise spermide sorteerimise põhimõte on lühidalt järgmine:
Hoechst 33342-s inkubeeritud spermid liiguvad läbivoolu tsütomeetris peene
vedelikujoana läbi laserikiire, mille tulemusena emiteerivad rakud erksinist
fluorestsentsi, mille intensiivsus mõõdetakse vastava detektori abil ja analüüsitakse
ülikiire arvuti poolt. Kuna X-kromosoomis on DNA-d rohkem, siis fluorestseeruvad seda
sisaldavad spermid intensiivsemalt kui Y-spermid. Kristallvibraator jagab vedelikujoa
üksikuteks mikrotilgakesteks, kus igaühes sisaldub üks sperm. Igale spermile antakse
vastavalt sugukromosoomile erinimeline laeng, misjärel nad lahutatakse elektriväljas ja
X- ja Y-fraktsioonid kogutakse erinevatesse tuubidesse. Tilgad, milles sperme ei ole,
milles on mitu spermi või seal olevate spermide DNA sisaldust ei õnnestu mõõta või
liigitada kas X- või Y-spermiks, jäävad laenguta ning kukuvad kolmandasse tuubi, nn
prügikasti. Sinna kogutakse ka surnud spermid ja muud võimalikud spermas olevad
osakesed.

Kirjeldatud

tehnoloogiat

tuntakse

maailmas

Beltsville´i

spermide

sorteerimise tehnoloogia nime all ja sellele anti USA-s välja patent 1991.aastal (leiutise
autor Dr. Lawrence Johnson).
Esimesed spermide sorterid suutsid sorteerida ainult 400 000 spermi tunnis, mis
tähendab, et tavalise, 10 miljonit spermi sisaldava seemendusdoosi sorteerimine võttis
aega 25 tundi. Selleks, et tehnoloogiat efektiivsemaks muuta, oli vaja edasi liikuda kahes
suunas:

vähendada

seemendusdoosis

olevat

spermide

arvu

ja

suurendada

läbivoolutsütomeetrite sorteerimiskiirust.
Uuringud näitasid, et spermide hoolika käsitsemise ja seemendusaja õige valiku abil on
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võimalik farmereid rahuldav lehmade tiinestus saavutada 2 miljoni spermiga ühes
spermadoosis. Rakendades süvaseemendust, oli võimalik isegi 0,5 miljoni spermiga
heade tulemuste saamine, kuid see meetod nõudis seemendustehnikult tavapärasest
suuremat vilumust.
Praeguseks on Genetic Resources International/Sexing Technologies (Navasota, Texas,
USA), omandanud XY Inc aktsiad ja suure enamuse spermide suguselekteerimise
voolutsütomeetrilise meetodi patentide kaitse all olevast intellektuaalomandist.
Ka käesoleval ajal on DNA hulga erinevuste määramisel põhinev voolutsütomeetriline
spermide sorteerimine ainus täpne ja häid seemendustulemusi kindlustav meetod.
Meetod on edukas olnud eeskätt veistel, sest teistel koduloomaliikidel paraku väikse
spermide arvuga seemendusega häid tulemusi ei saa. Näiteks emise süvaseemenduseks
on vajalik vähemalt 50 miljonit spermi, mära endoskoobi abil seemendamiseks
vähemalt 5 miljonit spermi.

2.2 Suguselekteeritud sperma kasutamise eelised, puudused ja
efektiivsus.
Suguselekteeritud sperma kasutamisel on veisekasvatusele otsene positiivne mõju:
•

Võimaldab kiiresti suurendada karja arvukust

•

Suureneb võimalus loomade (lehmikute) ekspordiks tõuloomadena.

•

Suureneb võimalus emapoolse valiku teostamiseks.

•

Väheneb vajadus mittesoovitud soost vasikate hukkamise järele (Eestis ei ole see
hetkel väga aktuaalne, kuid paljudes riikides on vasikate hukkamine probleem).

•

Tunduvalt väheneb seemenduste hulk, mis on vajalikud tõupullide hindamiseks
nõutud tütarde arvu saamiseks.

•

Piimakarjakasvatuses

kaasneb

lehmikute

arvu

suurenemisega

raskete

sünnituste hulga vähenemine, seda eriti esmaspoegijatel, kuna lehmvasikad on
sündides 2-4 kg kergemad kui pullvasikad.
•

Karja

tipplehmade

suguselekteeritud

spermaga

seemendamise

ja

embrüosiirdamise ühendamisel oleks võimalik saada valitud vanematepaarilt
korraga vähemalt 2-3 soovitud sugu järglast, mis suurendab oluliselt
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majanduslikku efektiivsust.
Samas on voolutsütomeetrilisel suguselektsiooni meetodil ka mitmeid puudusi, mis
tulenevad nii tehnoloogia limiteeritusest kui bioloogilistest põhjustest. Sorteerimise
edukus sõltub paljudest keskkonnateguritest (sorteriruumi mikrokliima, protseduuride
sooritamise kiirus, karja tõuomadused, söötmise iseärasused jms). Sugugi mitte kõikide
pullide sperma ei talu voolutsütomeetrilist sorteerimist. Meetod on kallis ning
aeganõudev, võimaldades sõltuvalt aparatuurist toota vaid 2 tavapärase spermide
kontsentratsiooniga (15 miljonit) seemendusdoosi tunnis. Tootlikkuse suurendamiseks
on suguselekteeritud spermadoosides rakkude kontsentratsiooni alandatud 2 miljoni
spermini. Sellise kontsentratsiooniga on võimalik toota 14 seemendusdoosi tunnis.
Saavutamaks 95% sorteerimise puhutust, veedavad spermid voolutsütomeetris 3,5-5
tundi, millele eelneb spermide märgistamine Hoechst värvilahuses vähemalt 60 min.
Kuna see toimub 37-38°C juures siis kaotavad rakud selle aja jooksul aktiivselt liikudes
osa oma energiaressursist. Samuti avaldavad spermidele sorteerimise käigus mõju suur
rõhk, laserkiirgus, magnetväli ja erineva koostisega lahused. Vaatamata tavatult suurele
sugurakkudele mõjuvale stressile, on selle kasutamise tulemusena sündinud järglased
täiesti terved. Küll aga muutuvad spermid sorteerimise tulemusel väga tundlikuks
järgnevatele keskkonnamõjudele ning vajavad erilist hoolt sügavkülmutuse/sulatamise
ajal ja selle järgselt. Kindlasti tuleks jälgida, et seemendusdoose ei eemaldata vedelast
lämmastikust kauemaks, kui 3 sek ning kasutatakse sulatamisel erinevat režiimi
võrreldes tavalise, sorteerimata spermaga. Sorteerimise negatiivne mõju on ka üheks
põhjuseks, miks selekteeritud spermaga seemendamisel on veiste tiinestumine
keskmiselt 10-15% punkti võrra madalam võrreldes tavaspermaga. Madalam
tiinestumine viib lisakulutuste tekkele korduvate seemenduste tõttu. Sellest tulenevalt
on soovituslik kasutada suguselekteeritud spermat mullikatel, kelle tiinestumise
tõenäosus on kõrgem, kuna neil ei esine varasematest poegimistest tingitud
komplikatsioone (nt.emakapõletikud). Et suguselekteeritud sperma kasutamine oleks
edukas, on vajalikud nii laitmatud loomapidamistingimused, ettevaatlik ümberkäimine
spermaga kui oskuslik seemendustehnika. Suguselekteeritud sperma kasutamise
majanduslik eelis tavasperma ees on iga piimatootja puhul erinev. See sõltub
piimatootja taastootmis- ja majandusnäitajatest (mullikate tiinestumise tõenäosus,
lehmvasika/mullika hetke turuväärtus), seemendusdoosi maksumusest jpt. näitajatest.
Eestis 2014.a. koostatud analüüsist selgus, et 10 mullika seemendamisel tava- ja
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suguselekteeritud

spermaga

ideaaltingimustes

oli

suguselekteeritud

sperma

kasutamisel märkimisväärne piimakarja taastootmise eelis võrreldes tavasperma
kasutamisega. Suguselekteeritud sperma kasutamine keskmiste taastootmis- ja
majandusnäitajatega mullikatel ei andnud majanduslikku eelist võrreldes tavaspermaga
peamiselt seetõttu, et vastsündinud lehmvasikate turuväärtus on madal. Karjades, kus
samaaegselt suguselekteeritud sperma kasutamisega on aretustöös kasutusel ka
genoomselektsioon, saavutatakse kokkuvõttes suurem kasu. Sel moel on võimalik
suguselekteeritud spermaga seemendada vaid parimaid emasloomi ning saavutada
kiirem geneetiline progress.
Suguselekteeritud spermaga seemenduse efektiivsus sõltub ka sellest, kas tegemist on
piima- või lihatõugu veistega (vt Tabel 1).

Tabel 1. Suguselekteeritud spermaga seemenduse efektiivsus piima- ja lihatõugu
mullikatel erinevates riikides
Sperma
Riik
Tõug
Selekteeritud
Tava
Viited
USA
Holstein, Angus
51%
68%
Seidel et al. 1999
Red Holstein
33,9%
59,3% Bodmer et al. 2005
Eesti
Holstein
41,8%
Kurykin et al. 2007
Itaalia
Holstein-Friesian
51,5%
Cerchiaro et al. 2007
USA
Holstein
43%
62%
Seidel, Schenk 2008
USA
Red Angus
53%
67%
Seidel, Schenk 2008
USA
Black Angus
47%
72%
Seidel, Schenk 2008
Taani
Holstein
49,3%
61,9% Borchersen, Peacock
Jersey
46,6%
53,9% 2009
Danish Red
60,2%
65,4%
Argentiina Holstein
34,3%
Brogliatti et al. 2009
Hiina
Holstein
48,1%
59,6% An et al. 2010
USA
Jersey
50%
DeJarnette et al. 2009
USA
Holstein
43,9%
60,7% DeJarnette et al. 2010
USA
Holstein
38,2%
51,9% Chebel et al. 2010
Brasiilia
Jersey
32,4%
51,8% Sales et al. 2011
Paraguai
Nelore
38,8%
57,9% Dominguez et al. 2011
Brasiilia
Nelore
41,8%
51,8% Sales et al. 2011
Austraalia Holstein
31,6%
39,6% Healy et al. 2013
USA
Holstein
37,5%
68,3% Mallory et al. 2013
USA
Jersey
42,5%
Lucena et al. 2014
Australia
Holstein
40,3%
56,0% Noonan et al. 2016
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Mullikate tiinestumine esmakordse seemendamise järel suguselekteeritud spermaga on
kõrgeim spontaanse innaga loomade puhul ning madalaim tiinestumine on
sünkroniseeritud innaga loomadel (vt. Tabel 2).

Tabel
2.
Mullikate
tiinestumine
esmakordse
seemendamise
järel
suguselekteeritud
ja
tavaspermaga
spontaanse,
indutseeritud
ja
sünkroniseeritud inna ajal
Suguselekteeritud sperma
Tavasperma
Seemenduste
Tiinestumine Seemenduste Tiinestumine
Ind
arv
arv
Spontaanne
1129
55,4%
529
66,4%
Indutseeritud
185
47,0%
284
58,1%
Sünkroniseeritud
399
43,9%
680
56,0%
Kokku
1713
51,8%
1493
60,1%

Suguselekteeritud sperma efektiivsus sõltub ka paigutamise kohast emakas (vt. Tabel
3). Kõige enam saadakse holsteini tõugu mullikatel tiinestumisi, kui sperma
paigutatakse spontaanse innaga loomadel emaka sarve (57.7%).

Tabel 3. Suguselekteeritud sperma paigutamise koht emakas ja mullikate
tiinestumine kirjandusandmete järgi
Sperma paigutamine
Tõug
Ind
Emaka
Emaka
Viited
keha
sarv
Holstein, Angus Sünkroniseeritud
50%
54%
Seidel et al. 1999
Holstein
Sünkroniseeritud
41,8%
39,3%
Kurykin et al. 2007
Holstein
Sünkroniseeritud
47%
51%
Seidel, Schenk 2008
Holstein
Sünkroniseeritud
34,3%
41,2%
Brogliatti et al.
2009
Holstein
Spontaanne
52,8%
57,7%
An et al. 2010

Seemendamise efektiivsus suguselekteeritud spermaga piima- ja lihatõugu lehmadel
varieerub eri riikides suures ulatuses (vt Tabel 4). Anguse tõugu lihaveised tiinestuvad
suguselekteeritud spermaga kõige paremini, USA andmetel tiinestub 57% mullikatest.
Kõige madalam tiinestumisprotsent suguselekteeritud spermaga on Soome holsteinifriisi tõugu mullikatel (21%).
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Tabel 4. Seemendamise efektiivsus suguselekteeritud spermaga piima- ja
lihatõugu lehmadel erinevates riikides
Sperma
Riik
Tõug
Selekteeritud
Tava
Viited
Tiinestumine
Brown Swiss
Šveits
ja Red Holstein
23,8%
26,6%
Bodmer et al. 2005
Soome
Holstein-Fiesian
21%
46%
Andersson et al.
2006
USA
Angus
57%
76%
Seidel, Schenk 2008
USA
Holstein
40,5%
55,6%
Schenk et al. 2009
USA
Holstein
27%
DeJarnette et al.
2009
USA
Jersey
37%
DeJarnette et al.
2009
USA
Holstein
23,0
31,5%
DeJarnette et al.
2010
Brasiilia
Nelore
41,8%
51,8%
Sales et al.2011
Brasiilia
Nelore
45,9%
54,7%
Sa Filho et al. 2012
Holstein ja
Brasiilia
Holstein x Gir
23,2%
Sa Filho et al. 2013
Türgi
Holstein
25,7%
39,0%
Karakaya et al. 2014
USA
Jersey
47,2%
Lucena et al. 2014

2.3 Suguselekteeritud sperma kasutamise kogemus Eestis

Eestis on holsteini tõugu mullikate keskmine tiinestumine suguselekteeritud spermaga
41,8%. Parimad tiinestumistulemused (60,2%) suguselekteeritud spermaga on saadud
taani punase veisetõu seemendamisel.
Eestis on olulisim pullisperma tootja ja turustaja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.
Aastas müüakse ca 250 000 spermadoosi, millest 25 000 doosi on importsperma ning
ainult 1 000 doosi on suguselekteeritud. Tavasperma keskmine hind on 4-5 eurot ja
suguselekteeritud sperma hind on 20-30 eurot doos.
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2.4 Praktilised soovitused suguselekteeritud sperma kasutamisel

•

Seemendamiseks suguselekteeritud spermaga on tiinestumise tõstmiseks väga
tähtis mullikate ja lehmade valimine.

•

Valimisel peavad seemnedatavad mullikad vastama toitumuse, juurdekasvu,
vanuse ja eluskaalu nõuetele. (vt alalõik 6 & 7)

•

Tingimata on vajalik eelnev loomade günekoloogiline uurimine tegemaks
kindlaks, et mullikate suguelundid on normaalselt arenenud ja puuduvad
patoloogilised muutused ning lehmad peavad olema kliiniliselt terved ega esine
poegimisjärgse emakapõletiku tunnuseid.

•

Lehmad on normaalses toitumuses, ei esine jäsemehaigusi, mastiiti ega
ainevahetuse häireid.

•

Mullikate

seemendamiseks

suguselekteeritud

spermaga

tuleb

eelistada

spontaanselt indlevaid loomi, ning neid seemendatakse vähemalt 12 tunni
möödumisel inna algusest.
•

Spontaanselt

indlevate

mullikate

tiinestumine

on

kõrgem

võrreldes

seemendusega pärast indutseeritud inna avastamist ühekordse PGF2a
manustamise järel või seemendusega fikseeritud ajal sünkroniseeritud innaga
loomadel kahekordse PGF2a manustamisega järel.
•

Tiinestuse tõstmiseks on äärmiselt tähtis innatunnuste väljendumine ja nende
hindamine, suguselekteeritud spermaga seemendamiseks tuleb eelistada neid
loomi kellel on innatunnused selgelt määratletavad.

•

Suguselekteeritud spermat võib kasutada lehmade seemendamiseks nii
spontaansest innast kui ka ovulatsiooni sünkroniseerimise järel – tiinestumine ei
erine, kuid sünkroniseerides ovulatsiooni jääb ära inna avastamise vajadus.
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3 Veise embrüote tootmine in vivo ja in vitro
Sarnaselt paljudele välisriikidele on ka Eesti piimafarmide tõusnud lehmade
produktiivsus, kuid paralleelselt sellega halvenenud sigivus ja lühenenud lehmade
karjas püsimise aeg. Piimatootmise kasumlikkuse suurendamiseks on oluline lehmade
karjast väljalangemise vähendamine ja karja tervise parandamine. Selle eesmärgi
saavutamisel on oluline osa sihikindlal aretustööl, mille üheks komponendiks on
järelkasvu suurendamine nendelt emasloomadelt, kes on nii kõrge piimatoodanguga
kui ka hea tervisega. Selleks on nii Ameerikas kui ka Euroopas rakendatud
embrüotehnoloogiaid, viimastel aastatel eriti embrüote kehavälist tootmist ja
siirdamist.

Embrüotehnoloogiad on veiste aretuses kasutusel olnud nüüdseks juba üle kolme
aastakümne. Veiste puhul nimetatakse embrüoks viljastatud munarakku kuni 28.
tiinuspäevani ja embrüotehnoloogiate all mõistetakse kõiki erinevaid manipulatsioone,
mida embrüote saamiseks ja seejärel embrüo looma emakasse siirdamiseks tehakse.
Embrüosiirdamine on arenenud piimakarjakasvatusega maades oluline aretuse
biotehnoloogiline meetod. Maailmas siiratakse üle 700 000 veise embrüo aastas ja
enamus aretuspullidest on saadud valitud vanematelt embrüosiirdamise abil.
Embrüosiirdamise ja suguselekteeritud sperma meetodite koos rakendamine
võimaldab saada ühelt vanematepaarilt mitu samasoolist järglast korraga. Embrüote
tootmine

aretustöö

eesmärgil

toimub

enamasti

tuumikkarjades,

kus

embrüodoonoriteks on parimad esimese laktatsiooni lõpetanud lehmad või
genoomselektsiooni alusel valitud parimad mullikad. Peale selle kasutatakse embrüote
tootmist ja siirdamist ka farmipõhiselt, kui soovitakse saada karja parimatelt
emasloomadelt rohkem järglasi, üle minna ühelt tõult teisele või tõupuhaste loomade
osakaalu karjas kiiresti suurendada.
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3.1 Veise in vivo embrüote tootmistehnoloogia

Peale esimesi õnnestunud katseid 1950-ndatel hakkas veiste embrüotehnoloogial
põhinev

tootmine

laiemalt

levima

1970-ndatel

Põhja-Ameerikas.

Eestis

on

embrüosiirdamist veistel katseliselt kasutatud alates 1984. aastast. Seni on tegemist
olnud

veise

embrüote

väljaloputamisega

hormoonide

abil

ettevalmistatud

doonorloomade emakast ( in vivo embrüote tootmise tehnoloogia), st et munarakud
on viljastatud ja embrüod on arenenud emaslooma munajuhas ja emakas. Sellega on
võimalik saada ühe siirdamistsükliga 6-7 kvaliteetset embrüot ühe hormoonravile
reageerinud doonori kohta. Selle meetodi puudusteks on eelkõige protseduuride kõrge
hind ja doonorloomadelt saadava embrüosaagise suur varieeruvus. Ligi kolmandikult
ettevalmistatud piimalehmadelt-doonoritelt ei õnnestu kvaliteetseid embrüoid saada.
Lisaks on paralleelselt piimatoodangu kasvuga langenud piimakarja lehmade
sigimisvõime, mis seab piirid hea kvaliteediga embrüote arvule ja embrüote
väljaloputamine doonori emakast saab toimuda ainult kitsal ajavahemikul pärast
poegimist. Sellepärast saadakse in vivo embrüoid põhiliselt mullikatelt ja nendelt
lehmadelt, kelle tiinestamisest on otsustatud loobuda embrüote tootmise kasuks.
Superovulatsioonil põhineva embrüote tootmise rakendamisel on probleeme, mis
piiravad selle tehnoloogia laialdasemat kasutamist.
Nendeks on:
1) paralleelselt piimatoodangu kasvuga piimalehmade sigimisvõime langus, mis seab
piirid hea kvaliteediga embrüote arvu suurendamisele;
2) embrüote väljaloputamine doonori emakast saab toimuda ainult kitsal ajavahemikul
pärast poegimist, et mitte häirida emaslooma taastiinestamist;
3) kõik emasloomad ei reageeri hormoonravile, mistõttu ei saa ligi neljandikult
loomadest embrüoid üldse ja 25-30% saadakse neid väga vähe;
4) hormoonravi on kallis, mis teeb kogu embrüote saamise ja siirdamise protseduuri
kulukaks ja mõned hormoonidest võivad saastada keskkonda preparaadijääkidega;
5) hormoonpreparaatide kasutamine ei sobi kokku mahetootmise põhimõtetega.
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Joonis 1. In vivo (IVD) ja IVF-OPU meetoditel toodetud veise embrüote
arvud maailmas aastail 2000-2013, tuh embrüot (Allikas: IETS, 2014)

3.2 Veise in-vitro embrüote tootmistehnoloogia

In-vivo embrüotootmise meetod ei asenda karja taastootmisel kunstlikku seemendust,
kuid võimaldab sihipärasel rakendamisel, kasutades doonoritena geneetiliselt kõrge
väärtusega loomi, täiendavalt suurendada aretusedu. Kuna superovulatsioonil põhineva
embrüote tootmise rakendamisega kaasneb ka mitmeid probleeme (folliikulaarkasvu
hormonaalne stimuleerimine on kallis, kõik emasloomad ei reageeri hormoonravimile;
ravimijäägid saastavad keskkonda jne, vt.p3.1), siis seoses sellega pööratakse maailmas
järjest rohkem tähelepanu alternatiivsele veise embrüote saamise meetodile, kus
munarakkude

saamiseks

elusloomadelt

kasutatakse

folliikuli

punktsiooni

ultraheliaparaadi kontrolli all (OPU, Ovum Pick-Up), munarakkude kehavälist ehk in
vitro viljastamist (IVF, in vitro fertilization) ja embrüote kultiveerimist laboris (IVC, in
vitro cultivation), mida kokku nimetatakse embrüote in vitro tootmiseks (IVP, in vitro
production of embryos). Neid meetodeid kasutatakse laialdaselt inimestel viljatusravi
14 / 30

eesmärgil ja tänu intensiivsele uurimistööle on IVP arenemas arvestatavaks embrüote
tootmise meetodiks ka veistel.

Joonis 2. Veise in vitro embrüote tootmistehnoloogia. Autor: Elina Mark, 2017

Lühidalt seisneb in vitro embrüote tootmistehnoloogia (vt Joonis 2).

alljärgnevas.

Munarakud saadakse elusloomalt, kasutades munasarja folliikulite punktsiooni ja
munarakkude aspiratsiooni (vt Joonis 3). Protseduur toimub ultraheli aparaadi
kontrolli all 1-2 korda nädalas ja seda võib korrata pikema perioodi jooksul pärast
poegimist, isegi kuni tiinuse esimese kolmandiku lõpuni (Kurõkin, 1998). Kogutud
munarakud ei pea olema küpsenud ja valmis viljastamiseks, vaid nad läbivad laboris
spetsiaalse küpsemist soodustava töötluse. Seejärel viljastatakse munarakud soovitud
pulli spermaga ja kasvatakse siirdamiseks sobiva arenguastmeni. Ühelt ja samalt
emasloomalt võetud munarakke võib 2-3-kuise perioodi jooksul viljastada mitme
erineva pulli spermidega ja sellel viisil toota palju erinevaid geenikombinatsioone.
Kasutades suguselekteeritud spermat, on võimalik toota 90% tõenäosusega
emasembrüoid, kusjuures ühest spermadoosist piisab mitmekümne munaraku
viljastamiseks. Sellise tehnoloogia korral ei pea munarakudoonoritele rakendama
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täiendavat folliikulaarkasvu hormonaalset stimuleerimist. Regulaarne folliikulite
punktsioon indutseerib uute folliikulite kasvu ja arengut. Munarakke on võimalik
koguda ka tapamajas äsja tapetud loomadelt. Näiteks, lihaveise embrüote tootmisel
võiks see meetod olla üks lahendustest (Nandi et al. 2006; Boni, 2012)

Joonis 3. Transvaginaalne folliikulipunktsioon farmis. Fotol EMÜ sigimisbioloogia
osakonna loomaarstid: paremalt Jevgeni Kurõkin, Ants Kavak, Andres Reilent (foto
autor: E. Mark, 2016).

3.3 Embrüote in-vitro tootmise eelised

Soovitud omadustega emasloomadelt aspireeritud munarakkude viljastamine parimate
pullide spermidega ja saadud embrüote siirdamine võimaldab piimafarmidel oma karja
parimate omadustega lehmade järglaste arvu suurendada ja parema tervisega seotud
geene populatsioonis kiiremini levitada. Kallihinnalist tipp-pullide spermat on võimalik
efektiivsemalt kasutada, viljastades ühes spermakõrres sisalduvate spermide abil
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katseklaasis 40-50 munarakku. Embrüote kehavälise tootmise ja siirdamise teadliku ja
sihikindla rakendamise tulemusena saadakse piimalehmade uus põlvkond, kes säilitab
hea produktiivsuse ning lisaks sellele on tugevama tervise ja parema sigivusega.
Lehmade karjas püsimise aeg pikeneb, mis omakorda võimaldab karja järelkasvuks
valida vaid parimate loomade järglased. Samuti suurenevad võimalused kõrge
aretusväärtusega

tõumullikate

müügiks,

mis

on

loomakasvatajatele

täiendav

tuluallikas. Kokkuvõttes tõuseb piimatootmise majanduslik efektiivsus.
In vitro embrüote tootmistehnoloogia võimaldab:
•

Suurendada tipp-lehmadelt saadud järglaste arvu

•

Suurendada karja geneetilist mitmekesisust

•

Vähendada karja põlvkondadevahelist intervalli

•

Viia efektiivsemalt ellu piimakarja aretuse eesmärke, sh loomade pikaealisuse ja
karjas püsimise tõstmist, vähendamata piimatoodangut

•

Tõsta karja tootlikkuse efektiivsust ning edendada tootjate ja teadlaste vahelist
koostööd

•

Kiirendada puhtatõuliste lihaveiste arvukuse suurendamist

•

Vähendada karjas esinevaid sigimisprobleeme

3.4 Veise in-vitro embrüote tootmise arendamine Eestis

IVF ja IVP embrüote tootmise ja siirdamise tehnoloogia ning sellega seonduvad oskused
on loodud varasema in-vivo embrüotootmise kogemuste baasil Tervisetehnoloogiate
Arenduskeskus AS-i ja Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna teadlaste koostöös
ühise uurimistöö raames perioodil 2010-2015.
Eelpool nimetatud teadlased koostöös Tartu Agro AS-i ja Ranna Farm OÜ-ga on
arendamas

Eesti

piima-

tootmistehnoloogiat,

mida

ja

lihaveisekasvatusse
on

võimalik

sobivat

rakendada

in

vitro

embrüote

veisekasvatussektoris

aretuseesmärkide kiiremaks saavutamiseks ja geneetiliselt väärtuslike loomade arvu
suurendamiseks populatsioonis. Oluliseks eesmärgiks tootmisttehnoloogia enda
arendamise

kõrval

(seadmete

katsetamine,

kasvulahuste

optimeerimine,
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mitmesugused bioloogilise materjali külmutamis- ja hilisemad siirdamiskatsed jne) on
just edasiminek üksikutel katseloomadel põhinevalt tootmiselt tänapäevastes farmides
kasutamiseks sobivaks (võimalikult vähene farmi tootmisetegevuse häirimine,
optimaalse lisanduva töökulu leidmine, farmi aretuseesmärkide paranemine jne).
Teadusprojekt VIVET, mille raames arendatakse Eestisse sobivat embrüote kehavälise
tootmise süsteemi, kestab 2019. aastani.
Olulisemad alalõigud, mille arendamisele pööratakse tähelepanu:
1) Doonor- ja retsipientloomade valik ja tervise kontroll:
Farmides valitakse välja sobivad doonor- ja retsipientloomad ja teostatekse
nende tervise kontroll teadlaste, farmi loomakasvatusjuhi ja veterinaararstiga
koostöös. Esimesel perioodil valiti välja ning punkteeriti 31 munaraku
doonorit.. OPU protseduuri sagedus oli 1x nädalas ning neli doonorlooma
korraga.

Doonoreid

kasutati

OPU-protseduuriks

kuni

tiinuse

esimese

kolmandiku lõpuni või kuni tapale saatmiseni. Embrüosiirdamised teostati
spontaanse innaga retsipientidele, s.t embrüod siirati loomadele, kes indlesid 8
päeva enne embrüosiirdamise päeva.
2) Embrüote tootmisel kasutatavate pullide sperma sobivus in vitro
viljastamiseks
Nii nagu seemenduse puhul, ilmneb ka kehavälisel viljastamisel erinevate pullide
erinev viljastusvõime. Seepärast on efektiivseks embrüote in vitro tootmiseks
vajalik eelnevalt kasutatavate pullide sperma (k.a suguselekteeritud sperma)
testida sobivust kehaväliseks viljastamiseks ja detailiseerida spermide
ettevalmistuse protokollid erinevate pullide jaoks. Näiteks munarakkude in vitro
viljastamiseks kasutati kolme välja valitud ja testitud pulli spermast kahte, kuna
ühe sperma kasutamisel jäi elujõuliste kooruvate blastotsüstide saagis (8%) liiga
madalaks (vt. Tabel 5).
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Tabel 5. Pullide sperma
tootmiseks.
Sügootide
arv
396

Pull
A
B

383

C

564

testimine in vitro tingimustes elujõuliste embrüote

Blastotsüstide arv
119
Koorunud blastotsüste 40%
111
Koorunud blastotsüste 8%
175
Koorunud blastotsüste 32%

3) Regulaarsed munasarjapunktsioonid piimafarmis
Munasarjapunktsioonidega alustati 40 päeva pärast poegimist, sagedusega 1
kord nädalas. Munasarjapunktsioonide arv sõltus looma tervislikust seisundist.
Munasarjapunktsioonide teostamise korraldus viidi kooskõlla farmi igapäevase
majandamise praktikaga, minimeerimaks täiendavat tööjõukulu ja loomade
stressi.
4) Saadud

munarakkude

küpsemine,

viljastamine

ja

embrüote

kultiveerimine embrüolaboris ning siirdamine.
Kokku saadi 31 lehmal teostatud 82 punktsiooni käigus 206 munarakku ning 71
embrüot (vt. Tabel 6). Ühe OPU-protseduuriga punkteeriti keskmiselt 8 folliikulit
ning saadi 3 munarakku. Maailmas loetakse väga heaks tulemuseks, kui ühe OPU
protseduuriga saadakse holsteini tõugu piimaveistelt keskmiselt 5-6 munarakku,
millest 20-50% areneb siirdamiskõlblikeks embrüoteks. Kõige enam munarakke
andis loom nr 2771, kuid kõige enam saadi embrüoid loomalt nr 3599 (kokku
14), keda punkteeriti viie nädala jooksul. Ligi 35% munarakkudest arenes in
vitro viljastuse järgselt embrüoteks (vt. Tabel 7). Embrüoid siirati jooksul kokku
23. retsipientloomale, kellest 20 olid lehmad ning 3 mullikad. Esimene OPU-IVF
vasikas sünnib farmis augustis, 2017.
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Tabel 6. Erinevate piimafarmi katseloomade folliikulite arv ning munarakkude
saagis 2016. a

Loom

Folliikulite Munarakkude Embrüote
arv
arv
arv

2771
4084
3599
4111
3044
3249
9180
4209 (tiine)
5400
3924
3595
5021
5092
2353
2354
4130
3220 (tiine)
9729
3657
2927
3123
5074
3741
5022
4157
3034
3220
4209

104
89
37
30
30
27
24
21
19
18
15
13
12
11
10
10
9
9
9
7
7
7
6
5
5
5
3
2

34
28
20
18
11
9
9
6
3
5
6
8
2
5
5
2
2
4
3
5
3
4
3
4
3
2
1
1

9
13
14
5
7
0
0
3
0
0
1
2
0
3
1
0
0
3
2
3
1
0
0
2
1
1
0
0

Kokku

544

206

71
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Tabel 7. Doonorloomade arv, munarakkude ja embrüote saagis perioodil juuni
2016-märts, 2017
Doonorloomade
arv
Juunisept
KOKKU:
%
Oktmärts
KOKKU:

Folliikulite
arv

10

Munarakkude Embrüote
arv
arv

89

31

544

%

34

6

38,20

17,65

206

71

37,87

34,47

5) Koostöö farmi personaliga
Farmi personal tegeles katseloomade söötmisega, loomade valikuga, loomade
protseduuriks ettevalmistamise ning lõastamisega ja aretuseks sobivate pullide
valikuga. Embrüosiirdamiste sobivate retsipientide olemasolu tagamiseks on
otstarbeks

retsipientide

innatsükkel

sünkroniseerida.

Igaks

nädalaks

sünkroniseeritakse neli mullikat ning kui embrüoid saadakse rohkem, siis
võetakse siirdamiseks juurde ka spontaalselt innelnud loomad või embrüod
külmutatakse. See tagab embrüosiirdamiseks piisava arvu mullikaid ning tõstab
ka tiinestumist, kuna inda sünkroniseerides saab retsipientidena kasutada
rohkem mullikaid.
6) Tiinete loomade kasutamist munarakudoonoritena
Katses osales 2 tiinet looma. Loomalt nr 4209 saadi kuus munarakku (millest
arenenud kolm elujõulist embrüot), mis kinnitab, et OPU protseduuri on
võimalik edukalt teostada ka kuni 3 kuud tiinetel doonoritel.
7) Munarakudoonorite

tervise

monitooring,

punktsioonide

järgse

seemenduse ja tiinestumise registreerimine
Munarakudoonorite tervis on olnud korras, punktsioonide järgselt pole
loomadel terviseprobleeme esinenud ning doonorid on hiljem kunstliku
seemendusega normaalselt tiinestunud. Embrüote siirdamisel on tiinestumiste
arv esialgu jäänud madalaks, kuna spontaanselt innelnud loomi oli
katseperioodil farmis vähe ning enamus embrüoid siirati lehmadele, kelle
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tiinestumine on madalam, kui mullikate oma. Oluliseks ülesandeks on
siirdamiseks sobivate lehmade valikumetoodika väljatöötamine arvestades
üldiselt madalamat lehmade tiinestumist võrreldes mullikatega.
Tiinuseid saadi piimafarmis kokku 10. ja esimene OPU-IVF vasikas peaks
sündima augustis 2017.

3.5 Veise in-vitro embrüote tootmine mujal maailmas
Rahvusvahelise embrüsiirdamisühingu andmetel (IETS, 2014) on veise embrüote
kehaväline tootmine maailmas jõudsalt laienemas. Selle valdkonna liider on Brasiilia,
kus aspireeriti veistel 2013. aastal munarakke ligi 47 000 doonorilt ja toodeti 366 517
embrüot. Järgneb USA enam kui 100 000 veise embrüo tootmisega ja Euroopas on
edukaim Holland, kus toodeti 2013. aastal üle 5000 IVF embrüo.
Euroopa Liidu in vitro embrüote tootmise statistika on toodud tabelis 8. Kõige enam
toodavad veiste katseklaasiembrüoid Holland ning Saksamaa. Saksamaal pakub
embrüote tootmise ja siirdamise teenust MASTERRIND.
Tabel 8. Veise in vitro toodetud embrüote statistika Euroopa Liidus, (AETE 2015)

Kõige enam teostatakse in vivo ja in vitro toodetud embrüotel suguselektsiooni ja
genotüpiseerimist Prantsusmaal (vt Tabel 9).
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Tabel 9. Veise embrüote suguselektsioon ja genotüpiseerimine, (AETE, 2015)

Soomes käivitati veiste IVF embrüote tehnoloogia arendamine aretusprogrammi ASMO
raames koostöös uurimisinstituudiga MTT Agrifood Research Finland (alates
01.01.2015 Luonnonvarakeskus (LUKE, Soome Loodusressursside Instituut). Soomes
pakub veise embrüote tootmise ja siirdamise teenust lisaks LUKE´le ka VikingGenetics.
Värskeid veise in vivo embrüoid siirdati Euroopas 2014. a 59 546 ning külmutatud
embrüoid 59 027. In vitro toodetud veise embrüoid siirdati EL-s 2014. a kokku 14 422
(vt Tabel 10).

Kesk-Euroopas pakutava in vivo embrüotehnoloogia kommertsteenuse orienteeruv
hinnatase on ca 500€ ühe doonorlooma kohta. In vitro embrüotehnoloogia hind pole
aga fikseeritud ning sõltub doonorlooma munarakkude saagisest ja kvaliteedist,
kasutatava sperma hinnast ja viljastusvõimest (nt suguselekteeritud sperma
viljastusvõime on madalam ning sperma on oluliselt kallim) ning retsipientide
tiinestumise edukusest.
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Tabel 10. In vivo ja in vitro embrüosiirdamiste arv EL-s, AETE 2015
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3.6 Veise embrüote tootmisteenuse kättesaadavus Eestis

Eestis vastavat kommertsteenust ei pakuta.
Teadusarendustöö kõrval pakub veisekasvatussektorile in vivo ja in vitro embrüote
tootmist ja siirdamist Eesti Maaülikooli sigimisbioloogia osakonna embrüolabor ning
vastava väljaõppe saanud loomaarstid. Sobiva tehnoloogia väljaarendamine on eelmises
peatükis nimetatud projekti VIVET eesmärk.
Hinnanguliselt maksab in vivo embrüote tootmise protseduur ühe looma kohta
(embrüote emakast väljaloputamine ja mikroskoobi abil lahusest otsimine ning
siirdamiseks ettevalmistamine) orienteeruvalt 300-500 EUR ning embrüosiirdamine
retsipiendile ca 100 EUR. Ühe doonori embrüote külmutamine maksab orienteeruvalt
100 EUR.
In vitro embrüotehnoloogia hind pole aga fikseeritud ning embrüote hind on varieeruv,
kuna sõltub palju doonorloomast, st OPU-protseduuri efektiivsusest ja saadud
munarakkude hulgast ning kvaliteedist.
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4 Söötmise mõju veiste sigivusele

Lehmade sigimise ja söötmise vahelised seosed on ühed olulisemad küsimused
kaasaegses veisekasvatuses, millest sõltub karja taastootmine, lehmade produktiivsus ja
kokkuvõttes piima- ja lihatootmise tasuvus.
Veised saavad suguküpseks tunduvalt varem kui nad saavutavad täisarengu s.t kui
saabub üldine füsioloogiline küpsus. Pullidel tekib paaritusrefleks juba 6...9 kuuselt,
lehmik (s.o lehm-noorveis, ka mullikas) hakkab indlema 8...12 kuu vanuselt, tugeva
söötmise korral isegi varem. Kõige sobivam esmakordse seemendamise vanus eesti
veisetõugudel on 15...17 kuud, mil eesti punast tõugu noorveised peaksid kaaluma 350
kg ja eesti holsteini tõugu mullikad 380...400 kg (Šviitsi tõugu noorveised 400 kg) s.t
nende kehamass peaks moodustama 65% täiskasvanud veise kehamassist. Et sellist
kehamassi saavutada, peaksid noorveised (vasikad) esimesel eluaastal kaalus juurde
võtma 700 g, teisel eluaastal vähemalt 500 g ööpäevas. See eeldab noorveiste tugevat
söötmist.
Suuretoodangulised

lehmad

kasutavad

enamuse

oma

energiaressurssidest

piimatootmiseks, tagajärjeks on kõrvalekalded normaalsest sigimistsüklist ja suurem
vastuvõtlikkus kõikvõimalikele haigustele. Peamine põhjus, miks lehmad tiineks ei jää,
on energiapuudus. Energiat vajab lehm nii piima tootmiseks kui ka enese elatamiseks,
saab seda aga üksnes söödast. Olukorda on püütud parandada järjest energiarikkama ja
kallima sööda abil, mis aga koos loomade tiinestamiseks ja ravimiseks tehtud
suurenenud kuludega sööb ära suuremast toodangust saadud kasumi. Samas pole ka
kõige paremast söödast alati kasu – lehmade jõudluspõhise aretusega on saavutatud
tulemus, kus paremad lehmad suunavad kogu lisaenergia samuti piimatootmisesse ja
mitte sigimistsükli ettevalmistuseks.
On teada, eesti holsteini tõugu lehmad toodavad rohkem piima, söövad rohkem, on
poegimisjärgselt suuremas energiapuudujäägis ja tiinestuvad halvemini. Lehmad
peaksid kinnijäämisel olema sellises toitumuses, mida soovitakse näha poegimisel.
Ülearu rasvunud lehmadel on lüpsile tulles rohkem ainevahetushaigusi ning nad
tiinestuvad halvemini. Lehmade aretus suurema piimatoodangu suunas on viinud
olukorrani, kus negatiivse energiabilansi periood on pikenenud (Jorritsma jt, 2003) ja
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ainevahetushaiguste esinemissagedus suurenenud (Janovick jt, 2011). Hea tervise ja
sigivuse ning eduka laktatsiooni tagamiseks on oluline optimaalne kehavarude hulk
poegimisel, mille hindamiseks on kasutusele võetud toitumuse (toitumushinde) mõiste
(ingl. k. body condition score – BCS). Optimaalseks peetakse poegimisaegset
toitumushinnet 3,25…3,5 (Samarüütel, 2009). Ülemäärases toitumuses lehmade
poegimisjärgne söömus on võrreldes optimaalses toitumuses olevate loomadega
väiksem, seetõttu mobiliseerivad nad intensiivsemalt varulipiide, neil esineb suur
kehamassi ja toitumushinde langus ja pikem NEB periood (DeKoster ja Opsomer, 2013).
Alatoitumuses lehmadel omakorda on kehavarusid liiga vähe. Nad kulutavad oma
reservid kiiresti ära, nende piimatoodang langeb, nad kõhnuvad ja ei suuda järgneva
laktatsiooni alguseks oma kehavarusid taastada. (Jaakson et al., 2017)
Ratsiooni suur lõhustuva proteiini sisaldus suurendab keharasvade mobilisatsiooni ja
suurendab nii negatiivse energiabilansi kestvust kui sügavust, mis omakorda halvendab
inna tunnuseid, pikendab esimese ovulatsiooni ilmumise aega ja halvendab tiinestuvust
esimesest seemendusest. Suurem kehavarude mobilisatsioon, seoses ratsiooni liigse
vatsas lõhustuva proteiini sisaldusega, on seotud suurema energia vajadusega vatsas
tekkiva ammoniaagi detoksifikatsiooniks (uureageneesiks) maksas. Sigimist mõjutavad
otseselt ka vere ammoniaagi- ja karbamiidisisaldus, mis on seotud lõhustuva proteiini
liiaga ratsioonis.
Praeguseks

on

veel

vähe

uuritud

kuidas

söötmine

mõjutab

lüpsilehmade

reproduktsioonijõudlust.
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5 Looma tervise mõju veiste sigivusele
Haiguste

ja

sigimatuse

tõttu

pealesunnitud

karjast

prakeerimine

ja

pikk

poegimisvahemik on kõige olulisemad piima tootmise tasuvust piiravad tegurid
(Inchaisri jt., 2010). Poegimisjärgsed emakapõletikud takistavad lehmade õigeaegset
tiinestumist, olles ühtlasi ka karjast sundprakeerimise riskiteguriks. Põletikust tingitud
muutused võivad emakas olla pöördumatud, mistõttu loom enam ei tiinestu ning ta
prakeeritakse karjast. Lähtuvalt looma füsioloogilisest seisundist ja homöostaasi
säilitamise eesmärgil kontrollivad looma tervist ja sigivust mitmed hormoonid ja
metaboliidid (Velazquez jt., 2008).
Piimalehmade

peamisteks

hukkumise

põhjusteks

Eesti

Põllumajandusloomade

Jõudluskontrolli AS (EPJ) andmete alusel olid 2014. aastal ainevahetus- ja
seedekulglahaigused (38,4%) ja sõrgade/jalgade probleemid (24,5%). Võrdluseks
toome ära lehmade tapale viimise põhjused, millest kõige suurema osakaalu
moodustasid

udarahaigused

(26,7%),

sõrgade/jalgade

probleemid

(26,5%)

ja

sigimisprobleemid (20,9%). Antud tulemused on võrreldavad hiljuti Rootsis tehtud
uurimusega (Alvåsen jt, 2014), milles lehmade hukkumise olulisimateks põhjusteks on
toodud muud põhjused (49%), sõrgade/jalgade probleemid (16%) ja ainevahetus- ja
seedekulglahaigused (10,6%) ning tapamajja saatmisel udarahaigused (30,6%) ja
sigimisprobleemid (25,2%). Keskmine vanus Eesti piimakarja lehmade hukkumisel oli
59,3 (standardhälve (SD) = 24,4) kuud, tapamajja saadetud lehmade keskmine vanus oli
64,7 (SD = 25,8) kuud. Lehmikutel olid 2014. aastal peamisteks hukkumise põhjusteks
ainevahetus- ja seedekulglahaigused (39,7%) ning nakkushaigused (27,7% – neist 1220
juhul hingamiselundite haigused ja neljal juhul nakkushaigused). Esimese põhjuse puhul
oli lehmikute keskmiseks hukkumise vanuseks 2,5 kuud, nakkushaiguste korral 3,3
kuud. Sigimisprobleemide tõttu tapale viidud veiste keskmine vanus oli 23,9 kuud –
need olid keskmiselt kaheaastased loomad, kes tõenäoliselt praagiti karjast
mittetiinestumise tõttu. (Reimus et al., 2017)
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