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Sissejuhatus 
 

Põletiku- ja valuvastases ravis kasutatakse veistel mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid 

(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID). NSAIDe toimel vähenevad põletikutunnused, 

valu ning alaneb palavik. Seega on nende põletiku ja valuvastane ravi veistele sageli näidustatud 

ning kasutamine täiskasvanud veiste ja vasikate haiguste ravis laialdane. 

NSAID’de hulka kuuluvad erinevat tüüpi ravimid, mida jagatakse üheksaks rühmaks. Teatud 

ravimrühmade toimeainetel on kehtestatud piimakeeluaeg. 

Veistel tohib kasutada fenamaatide rühmast tolfenaamhapet ja fluniksiini, millel on 24 tunnine 

piimakeeluaeg. Oksikaamide rühmast on kasutusel meloksikaam, mille piimakeeluaeg on 60 

tundi. Äädikhappe derivaatidest on kasutusel diklofenak, millel on 6-päevane piimakeeluaeg. 

Lisaks NSAIDle toimub veiste haiguste ravi ka glükokortikosteroididega, mida kasutatakse küll 

harvem, kuid nt. deksmetasoonil on piimakeeluaeg 72 tundi. 

Projekt koosnes kahest osast: olemasolevate andmete ja kirjanduse analüüs ning 

eksperimentaalne uuring.  

Projekti uurimisküsimused ja tegevused oli järgmised (iga osa kokkuvõte on eraldi 

dokument): 

A. Millised on metoodikad ja võimalused NSAID ühendite jääkide määramiseks piimas? 

Teaduskirjanduse põhjal koostati ülevaade olemasolevatest metoodikatest NSAID 

ühendite jääkide määramiseks piimas (põhimõte, määramispiirid, tundlikkus jt. 

olulisemad näidikud).  

 

B. Kuidas ja millise metoodikaga on piimatööstustes korraldatud NSAIDi jääkide analüüs 

toorpiimast? Eesmärgi täitmiseks viidi läbi intervjuud ning küsitlus piimatööstuste 

laboritega, et uurida NSAIDde jääkide määramise protseduure tööstusesse tulevast 

toorpiimast.   

 

C. Kui palju ja milliseid põletiku- ja valuvastaseid toimeaineid Eesti farmides kasutatakse? 

Milliste haiguste korral on NSAIDe ravimrühm kasutusel? Eesmärgi täitmiseks 

analüüsiti 20 Eesti lüpsikarja (loomade arv enam kui 100)  eelmise aasta raviandmeid, 

et kindlaks määrata kasutatud NSAIDde toimeained, nende kogus ning kasutamise 

näidustus 
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D. Kuidas võivad NSAID ühendite jäägid mõjutada piimatoodete valmistamisel 

kasutatavaid bakterikultuure? Teaduskirjanduse põhjal koostati ülevaade NSAID 

ühendite jääkide võimalike mõjude kohta erinevatele bakterikultuuridele. 

 

E. Eksperimentaaluuring: Kas NSAID jäägid mõjutavad tavapäraselt piima 

analüüsimiseks kasutatavate testide tulemusi? Millised on NSAID ühendite 

kontsentratsioonid, millest alates on nende jäägid ravitud loomade piimas käesoleval 

hetkel piimatööstuses kasutusesolevate testidega tuvastatavad? Uuriti 3 enamkasutatava 

toimeaine (fluniksiin, meloksikaam ja ketoprofeen) mõju 12le erinevale testile viiel 

erineval ravimijäägi kontsentratsioonil piimas, kõik analüüsid teostati kolmes korduses.  

 

F. Uuriti ravitud loomade piimas leiduvate NSAID jääkide mõju piima testidele, milleks 

analüüsiti erinevatel lahjendustel 10 ravitud lehma piimaproove. 

  



5 / 12 

 

Eesti veterinaarravimite registris olevad mittesteroidsed 

põletikuvastased ained, mis on näidustatud veise haiguste raviks 
 

 Propioonhappe derivaadid 

 

Eesti veterinaarravimite registri andmetel on näidustatud ketoprofeeni ja karprofeeni 

kasutamine. Ketoprofeen, (RS)-2-(3-bensoüülfenüül)-propioonhape, on põletikuvastane, 

valuvaigistav, palavikku alandav ja antireumaatiline aine. Ketoprofeeni toime avaldub 

peamiselt prostaglandiinide ja tromboksaani sünteesi pöörduvas pärssimises. Valuvaigistav ja 

põletikuvastane toime võib olla tingitud ketoprofeeni võimest inhibeerida bradükiniini sünteesi. 

Propioonhappe derivaadid imenduvad kiiresti. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 

vähem kui ühe tunni jooksul pärast parenteraalset manustamist. Biosaadavus on ligikaudu 80-

95%. Ketoprofeen seondub tugevalt plasmaproteiinidega (ligikaudu 95%), mis võimaldab selle 

kuhjumist põletikukoldesse. Toimeaeg on pikem kui plasma poolväärtusaja järgi eeldatav, mis 

jääb liigist sõltuvalt ühe ja nelja tunni vahele. Eelpooltoodu seletab, miks ketoprofeenil ja 

karpofeenil  puudub piimakeeluaeg alates viimasest manustamisest. 

Fenamaadid 

 

Fenamaatide rühmast on Eesti veterinaarravimite registri andmetel on veistel lubatud 

tolfenaamhappe ja fluniksiini kasutamine. Tolfenaamhape on fenamaatide rühma kuuluv 

mittesteroidne põletikuvastane aine. Ravimil on põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku 

alandav toime. Tolfenaamhappe põletikuvastane toime põhineb tsüklooksügenaasi pärssimisel 

ning sellest tuleneval oluliste põletikumediaatorite prostaglandiinide ja tromboksaani sünteesi 

vähenemisel. Tolfenaamhape läbib suures ulatuses enterohepaatilise ringe ja selle tulemusel 

püsivad ravimi arvestatavad kontsentratsioonid vereplasmas kaua aega. Eliminatsiooni 

poolväärtusaeg varieerub veistel 8…15 tunni vahel. Ravimi aktiivne vorm eritub piimaga. 

Piimakeeluaeg sõltub manustamise viisist, kus lihastesisese ravi korral on piimakeeluaeg 12 

tundi ja intravenoose ravi järgselt 24 tundi. 

Fluniksiinmeglumiini farmakoloogiline ja kliiniline toime põhinevad ensüüm 

tsüklooksügenaasi aktiivsuse pärssimisel, millega kaasneb tugevate põletikumediaatorite 

(prostaglandiinide jt) vabanemise pärssimine. See on tugeva põletikuvastase, analgeetilise ja   
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antipüreetilise toime aluseks. Pärast intravenoosset manustamist tekib kliiniline toime 15…30 

minuti pärast. Toime on maksimaalne 2…16 tundi pärast manustamist. Toime kestab 

manustamise järgselt 24…30 tundi. Poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist on 

veistel 2,5 tundi. Ravim eritub osaliselt metaboliseerumisel maksas ja osaliselt aktiivse 

metaboliidina neerude kaudu. Ravikuuri pikkus on üldjuhul kolm päeva ja piimakeeluaeg on 

24 tundi alates viimasest manustamisest. 

 Oksikaamid 

 

Meloksikaam on oksikaamide rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane ravim, mille 

põletikuvastane, antieksudatiivne, valuvaigistav ja palavikuvastane toime on tingitud 

prostaglandiini sünteesi inhibeerimisest. See vähendab leukotsüütide infiltratsiooni 

põletikulisse koesse. Vähemal määral pärsib see ka kollageeni poolt esile kutsutud 

trombotsüütide agregatsiooni. Meloksikaamil on ka antiendotoksilised omadused, sest on 

tõestatud, et meloksikaam pärsib vasikatel ja lakteerivatel lehmadel Echerichia coli toodetud 

endotoksiini manustamisega esile kutsutud tromboksaan B2 sünteesi. Meloksikaami 

elimineerumise poolväärtusaeg pärast subkutaanset manustamist noorveistel on 26 tundi ja 

lakteerivatel lehmadel 17,5 tundi.  Meloksikaami piimakeeluaeg on 60 tundi. 

 Äädikhappe derivaadid 

 

Äädikhappe derivaatidest on Eestis kasutusel diklofenak. Diklofenak on mittesteroidne 

põletikuvastane ravim, millel on ka valuvaigistavad, spasmolüütilised ja antipüreetilised 

omadused. Ta mõjub arahhidoonhappe metabolismile, inhibeerides ensüüm tsüklo-

oksügenaasi, mis vastutab prostaglandiinide, prostatsükliinide ja tromboksaani sünteesi eest. 

Intramuskulaarsel manustamisel saabub maksimaalne kontsentratsioon veres umbes 1 tunni 

jooksul. Ravim püsib veiste vereringes 36...48 tundi. Diklofenak seondub plasmavalkudega 

suures koguses, kuid nõrgalt. Teda iseloomustab suhteliselt väike jaotusruumala. Põletik 

muudab membraanide läbilaskvust ja laseb diklofenakil jõuda põletikukoldesse. Aine 

metaboliseeritakse maksas ja ta läbib enterohepaatilise ringe. Diklofenaki ja tema metaboliitide 

eliminatsioon toimub peamiselt uriini ja sapiga. Ravikuuri pikkuseks on kuni kolm päeva ja 

tulenevalt tema pikast toimest, on piimakeeluaeg kuus päeva alates viimasest manustamisest.  
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Mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite kasutamine 

piimaveistel 
 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata milliseid mittesteroidseid põletikuvastaseid toimeaineid (non-

steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID)  ja millisel näidustusel Eesti piimaveisekarjades 

kasutatakse. 

Proovide kogumise metoodika 

 

Projekti jooksul külastati 24 piimafarmi. Piimafarmide keskmine suurus oli 619 lehma, 

varieerudes 180-1700 lehmani. Kokku kuulus uuringualustesse karjadesse 17050 lehma, mis 

on ca 20% eesti piimalehmadest.  

Farmidest koguti viimase 24 kuu NSAID kasutamise andmed. Saadud andmed sisestati MS 

Excelisse. Andmestik sisaldas ravi alustamise kuupäeva, ravimi nimetust ja toimeainet, 

diagnoosi, ravikuuri pikkust, toimeaine kogust kogu ravikuuris. Enne lõplikku andmestiku 

analüüsi, ühtlustati loomaarstide poolt pandud diagnoosid. Üheks ravikuuriks loeti ühe 

konkreetse toimeainega läbiviidud ravi, millel oli algus- ja lõpukuupäev. Uueks ravikuuriks 

loeti olukord, kus eelnevalt ühe toimeainega tehtud ravikuurile järgnes paari päeva pärast uue 

toimeainega ravikuur. Andmeanalüüs ning kirjeldav statistika viidi läbi programmiga STATA 

11.0 

Tulemused 

Veiste ravis kasutatud mittesteroidsed põletikuvastased ained 

 

Kokku tehti üheaastase perioodi jooksul uurimisalustes karjades NSAIDga 11802 ravikuuri. 

Kasutati viite erinevat toimeainet: ketoprofeen, karprofeen, meloksikaam, tolfenaamhape ning 

fluniksiinmeglumiin. Diklofenakki uuringualustes karjades ei kasutatud. Keskmiselt tehti 76 

(min.5,3; max. 326) ravikuuri 100 lehma kohta aastas. Üks lehm võis saada ka enam kui ühe 

ravikuuri, mistõttu ravikuuride arv võis olla suurem kui karjas lehmade arv.  
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Kõige sagedamini kasutati NSAIDe udarapõletike (33%) ja sõrahaiguste (28%) ravis, mis on 

kokku 61% kõikidest diagnoositud seisunditest (Joonis 1). Udarapõletikud ning sõrahaigused 

mõjutavad suurel määral loomade heaolu, kuna mõlemad haigused põhjustavad tugevat valu. 

Valu vaigistamine ja põletikureaktsiooni mahasurumine on mõlema haiguse juures vajalik. 

Günekoloogiliste haiguste (sh. poegimisjärgne emakapõletik) ning traumadest põhjustatud 

valuravis on NSAIDe kasutamine asjakohane.  Kõikidest ravikuuridest, mille korral NSAIDe 

kasutati, oli haigus diagnoosimata või registreerimata 9,5% juhtudest.  

 

 

Joonis 1. NSAIDe kasutamine veistel esinevate haiguste ravis 24s Eesti piimaveisekarjas 

üheaastase perioodi jooksul. 

 

 Erinevate toimeainete jaotus diagnooside lõikes 
 

Kõikidest ravikuuridest kasutati 81% juhtudest kas ketoprofeeni või karprofeeni, millele 

järgnes 11% (n = 1149) meloksikaam (Joonis 2). Flunksiinimeglumiini ja tolfenaamhappe 

kasutamine jäi alla 5%. Propioonhappe derivaatidest 96,7% oli ketoprofeeniravi (9260 

ravijuhtu). Karprofeeniravi tehti 3,3% juhtudest (311 ravijuhtu). 
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Joonis 2. Erinevate toimeainete jaotus kõikide ravikuuride (n = 11802) lõikes. 

Ketoprofeeni valdavat kasutamist võib seletada asjaoluga, et sellel toimeainel puudub 

piimakeeluaeg. Analüüsides erinevate toimeainete jaotust sõltuvalt pandud diagnoosidest, saab 

väita, et enamike haiguste korral kasutati raviks ketoprofeeni/ karprofeeni. Näiteks 98,9% 

diagnoosimata haigustest, 97,3% sõrahaigustest ja 96,4% ainevahetus- ja 

seedeelundkonnahaigustest raviti propioonhappe derivaatidega. Udarapõletike ja 

günekoloogiliste haiguste ravi korral varieerus NSAIDe valik kõige enam (Joonis 3). 

Udarapõletike ravis kasutati propioonhappe derivaate 55,8% juhtudest, millele järgnes 

meloksikaamiravi (24%). Udarapõletikke põhjustavad nisajuha kaudu udarasse tunginud 

mikroobid, mistõttu on peamiseks raviks antibiootikumiravi. Kuna antibiootikumiravil on 

piimakeeluaeg, siis võib oletada, et NSAIDst leidsid kasutamist ka need toimeained, millel 

samuti esineb piimakeeluaeg.  

Ketoprofeen/karprofeen (n= 9571)

Fluniksiin ( n= 507)

Tolfenaamhape (n= 475)

Meloksikaam (n= 1249)
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Joonis 3. Erinevate toimeainete protsentuaalne jaotus günekoloogiliste haiguste ja 

udarapõletike ravis. 

 

NSAID valik uuringualustes farmides erines mõnevõrra. Näiteks flunksiinmeglumiini ja 

tolfenaamhapet määrati raviks seitsmes farmis, meloksikaami 12s farmis ning ketoprofeeni 

kõikides farmides. Toimeaine valik farmide lõikes ei sõltunud pandud diagnoosist. Seega võib 

arvata, et kasutatav NSAID valik võib pigem sõltuda ravimi kasutamise mugavusest, 

kättesaadavusest, hinnast või loomaarsti eelnevast kogemusest.  

Ravikuuri pikkuse seos pandud diagnoosiga 
 

Kokku raviti lehmi ketoprofeeniga 9260 korral (Joonis 4.) Kõige sagedamini (47,7%) kasutati 

kolmepäevase pikkusega ketoprofeeniravi, millele järgnes ühepäevase pikkusega ravikuur 

(27,9%). Üle viiepäevaseid ravikuure tehti 1,8% kordadest. Kõige enam kasutati ühepäevast 

ravi juhtudel (n = 796; 72%), kui haigus oli diagnoosimata. See näitab, et olukorras, kus 

loomaarstil ei ole olnud võimalik haigust diagnoosida, on siiski kasutatud valu- ja 

põletikuvastast ravi looma enesetunde parandamiseks. Ka günekoloogiliste haiguse korral oli 

46% juhtudest kasutusel päevapikkune ketoprofeeniravi (n = 1006). Sõrahaiguste (n = 2284) 

ning udarapõletike ( n = 1141) diagnoosimisel kasutati enim kolmepäevast ketoprofeeniravi.  
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 Joonis 4. Ketoprofeeni ravipäevade arv aastas 24 uurimisaluses karjas 

Fluniksiinmeglumiini kasutati enim udarapõletike raviks, kus valdavaks ravipäevade 

pikkuseks oli kolm päeva. Ühes farmis tehti flunksiinimeglumiiniga 4-päevane ravikuur 

günekoloogiliste haiguste raviks (n = 109), mis oli kokku ligikaudu 50% kõikidest neli päeva 

kestnud ravidest. Seetõttu võib öelda, et väiksemate andmestike juures on ühe farmi mõju 

ravipäevade arvestusele suur. Tolfenaamhappega viidi läbi 457 ühekordset ravi udarapõletike 

korral, mis on 96,2% kõikidest nimetatud toimeainega ravikuuridest. Tolfenaamhape on 

pikatoimeline NSAID ning seetõttu piisab ühepäevasest intravenoossest ravist 

põletikureaktsiooni ohjamiseks.  

Meloksikaamiga viidi läbi peamiselt ühekordne ravikuur (n= 1221, 98,7%), kus peamisteks 

diagnoosideks oli udarapõletik (n = 945, 77%), sõrahaigused (n = 130, 10,6%) ja 

günekoloogilised haigused (n = 116; 9,5%). 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kasutatud ravikuuri pikkused on kooskõlas ravimiomaduste 

kokkuvõttes kirjeldatuna ning põhjendamatult pikki ravikuure NSAIDga tehtud ei ole.  
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 Järeldused 
 

 Uurimisalustes karjades kasutati ravi NSAIDga väga erineva etioloogiaga haiguste 

ravis, mis näitab, et valu- ja põletikuvastane ravi kuulub mitmete haiguste 

raviplaanidesse. Seega saab väita, et NSAIDe kasutamine oli pandud diagnooside 

põhjal näidustatud ja asjakohane. 

 NSAIDe kasutamine 100 lehma kohta aastas varieerus farmide lõikes. Kuna käesoleva 

uuringuga ei saanud analüüsida, milline oli NSAID kasutamise osakaal kõikidest farmis 

diagnoositud haigustest, siis ei ole võimalik hinnata NSAID üle- või alakasutust.  

 Peamiseks süstitavaks toimeaineks oli ketoprofeen, millega viidi läbi valdavalt 

kolmepäevane ravikuur. Ketoprofeeni teistest laialdasemat kasutamist võib seostada 

piimakeeluaja puudumisega. Siiski ei saa välistada olukorda, kus kolmepäevase 

ketoprofeeniravi ajal võib ravi all oleva lehma piim sattuda üldpiima hulka, 

eeskätt näiteks sõrahaiguste ravi ajal. Kuna ükski piimatööstuses kasutuses olev test 

ei määra NSAID jääke piimas, võib neid piimas siiski esineda. 

 Eestis kasutatakse just sõrahaiguste ravis võrreldes teiste EL liikmesriikidega 

süstitavaid 3.-4. põlvakonna tsefalosporiine, millel kas puudub või on väga lühike 

piimakeeluaeg. Nimetatud antibiootikumide ja näiteks ketoprofeeni üheaegsel 

manustamisel võib tekkida väärarusaam, et piimakeeluaeg puudub ja ravi all oleva 

lehma piim on inimtoiduks kõlbulik.  

 Kõige rohkem kasutati erinevaid toimeaineid udarapõletike ravis, kus just 

meloksikaamil, fluniksiinmeglumiinil ja tolfenaamhappel on kliinilise udarapõletike 

ravi näidustus. Koos antibiootikumiraviga ei oma NSAID keeluaeg probleemi, kuna 

enamikel udarapõletike korral kasutatavatest antibiootikumidest on keeluaeg.  

Soovitused 
 

 Soovitav on farmides sisse viia täpne haiguste registreerimine ning kasutatud ravimite 

analüüs.  

 Komplekse karjaterviseprogrammi rakendamine võiks kujuneda üheks vahendiks, mille 

alusel saab hinnata farmi loomatervise ja heaolu ning piimakvaliteedi alast olukorda 


