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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Antud töö eesmärgiks oli hinnata piima progesteroonisisalduse määramise lateraalse voolu 

testi (ribatesti - LFT) täpsust innatunnuste kinnitamiseks seemenduspäeval ja mittetiinete 

lehmade diagnoosimisks 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval ja võrrelda tulemusi 

immunoensümaatilise (EIA) meetodiga saadud tulemustega. Töös kasutatud ribatest on 

väljatöötatud Suurbritannias Ridgeway Science’i poolt, (turustaja Hrimacom Ltd, 

Bulgaaria). Piimaproovid koguti 70 lehmalt seemenduspäeval ja 64 lehmalt 19, 21 ja 24 

seemendusjärgsel päeval ning analüüsiti ribatesti ja EIA meetodiga). Tiinus diagnoositi 

rektaalsel palpatsioonil. Mediaan väärtused ribatesti värvusklassidel: testjoon oli tumedam 

kui kontrolljoon, testjoon oli võrdne kontrolljoonega, testjoon oli heledam kui 

kontrolljoon, testjoont ei olnud näha  olid vastavalt 0,69; 5,77; 17,08 ja 23,31 ng/ml. 

Ribatesti värvusklasside mediaanid erinesid üksteisest (p<0,05) näidates, et ribatest oli 

võimeline eristama progesterooni kontsentratsioone vastavalt eeltoodud värvusklassidele. 

Ribatesti optimaalsed klassifitseerumiskriteeriumid eristamaks „madalat“ ja „kõrget“ piima 

progesteroonisisaldust sõltusid proovide klassifitseerimise värvusklassidest. Kui testjoone 

värvus „tumedam“ kui kontrolljoon klassifitseeriti „madalaks“, siis saadi ROC-kõverate 

analüüsil optimaalseks klassifitseerimise kriteeriumiks 2,3 ng/ml. Kui testjoone värvus 

„tumedam“ või „võrdne“ kontrolljoonega klassifitseeriti „madalaks“, oli optimaalne 

klassifitseerimise kriteerium 6,9 ng/ml. Kõige täpsem tulemus saadi siis kui testjoon 

„tumedam“ kui kontrolljoonklassifitseeriti „madalaks“ ja testjoon „heledam“ kui 

kontrolljoon klassifitseeriti „kõrgeks“ ning ribatesti sensitiivsus ja spetsiifilisus 

piimaproovide „madalaks“ ja „kõrgeks“ klassifitseerimisel oli, vastavalt 98,6 ja 98,2%. 

Ribatesti testjoone värvus „võrdne“ kontrolljoonega andis võrreldes EIA-ga 

ebausaldusväärse piima progesterooni kontsentratsiooni määra. Seemenduspäeval kogutud 

70 piimaproovist klassifitseeris ribatest kaks proovi „kõrgeks“ ja EIA klassifitseeris 

seemenduspäeval kogutud piimaproovidest kolm proovi „kõrgeks“ (P4>5 ng/ml). Ribatesti 

täpsus oli 69/70=98,6%. ROC-kõverate analüüs näitas, et nii ribatesti kui ka EIA korral 

sõltus mittetiinestumise diagnoosimise täpsus piimaproovi võtmise ajast, olles kõige 



 

 

täpsem 24 seemendusjärgsel päeval. Kui ribatestiga määratud piimaproov andis tesjoonest 

„tumedama“ värvuse, siis mittetiinestumise diagnoosimisel 19, 21 ja 24 seemendujärgsetel 

päevadel oli testi spetsiifilisus kõigil proovivõtmise päevadel 100% ning sensitiivsus, 

vastavalt 40,0%, 67,5% ja 75%. Saavutamaks mittetiinuse diagnoosimisel 100% 

spetsiifilisust, oli EIA meetodi optimaalne piima progesteroonisisalduse kriteerium 4,5 

ng/ml. EIA mittetiinuse diagnoosi sensitiivsus 19, 21 ja 24 seemendusjärgsetel päevadel 

võetud piimaproovidest oli, vastavalt 57,5%, 77,5% ja 85,0%. Saadud tulemused näitavad, 

et ribatest oli piisavalt usaldusväärne hindamaks piima progesterooni kontsentratsioone 

seemenduspäeval luteaalfaasis seemenduste vältimiseks ja 24 seemendusjärgsel päeval 

mittetiinestunud lehmade leidmiseks. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study aimed to validate a cowside lateral flow milk progesterone (P4) test (LFT) 

developed by Ridgeway Science, UK (distributed by Hrimacom Ltd, Bulgaria). Milk 

samples from 70 cows were taken on the day of AI and from 64 cows at 19, 21 and 24 days 

post AI. Samples were analysed with LFT and EIA (Waldmann, 1999. Hybridoma 18:289–

296). Pregnancy was confirmed by rectal palpation. Median P4 values for: LFT test line 

darker than the reference line, test line equal to the reference line, test line lighter than the 

reference line, and no visible test line were 0.69, 5.77, 17.08 and 23.31 ng/ml, respectively. 

The medians were significantly different (p<0.05). When test line darker than the reference 

line was classified as “low“, the ROC plot for sensitivity versus 100 minus specificity 

yielded a sensitivity of 97.3% and a specificity of 94.6% which corresponded to a cutoff of 

2.3 ng/ml. Of the 70 milk samples collected on the day of AI, two were classified as ”high“ 

by LFT and three by EIA (P4>5 ng/ml). The LFT accuracy was 69/70=98.6%. The test 

performance for nonpregnancy diagnosis was subject to the day of milk sampling. Testline 

”darker“ than control line optimized the sensitivities 40.0%, 67.5%, and 74.4% with 100% 

specificity in the assessment of nonpregnancy at 19, 21, and 24 days post AI, respectively. 

For the EIA at a P4 cutoff value of 4.5 ng/ml, the corresponding sensitivities for 

nonpregnancy diagnosis were 57.5%, 77.5%, and 85.0% with 100% specificity. Results 

suggest that the LFT was a reasonably efficient and accurate test to evaluate milk P4 levels 

at AI and at 24 days post AI. 
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LÜHENDITE LOETELU 

 

AI (artificial insemination) – kunstlik seemendus. 

AUC (the area under the receiver operating-charectistic curve) - ROC-kõvera alune 

pindala. 

EIA (enzyme immunoassay) - immunoensümaatiline meetod.  

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) - immunosorbtsiooni meetod. 

FSH (follicle-stimulating hormone) - folliikuleid stimuleeriv hormoon. 

GnRH (gonadotropin-releasing hormone) gonadotropiini vabastav hormoon. 

LFIA, LFT (lateral flow immunoassay) - lateraalse voolu immunokromotograafiline test 

ehk ribatest. 

LH (luteinizing hormone) - luteiniseeriv hormoon. 

P4 (progesterone (pregn-4-ene-3,20-dione)) - progesteroon, (4-pregneen-3, 20-dioon). 

RIA (radioimmunoassay) - radioimmunoloogiline meetod. 

ROC (receiver operator characteristic) – suhteliste töökarakteristikute kõver. 
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SISSEJUHATUS  

 

Piima progesteroonisisalduse määramine on laialdaselt levinud loomakasvatuses ja 

verterinaarias ning seda kasutatakse mittetiinete lehmade avastamiseks 19-24 

seemendusjärgsetel päevadel, luteaalfaasis või tiinete lehmade seemenduste vältimiseks, 

innatunnuste kinnitamiseks (Rajamahendran et al. 1993; Romagnolo, Nebel 1993), 

oviaartsüstide eristamiseks ja endokriinse teraapia tulemuste hindamiseks (Sprecher et al. 

1990) ja sobivate embrüodoonorite valikuks (Britt, Holt 1988). 

Varsti pärast ensüümkaudse immunosorbtsiooni meetodi (ELISA) rakendamist piima 

progesteroonisisalduse kvantitatiivseks määramiseks 80-ndate aastate alguses (Arnstadt, 

Cleere 1981; Sauer et al. 1981; van de Wiel et al.1982), muutusid ka laborivälised piima 

progesteroonisisalduse määramise testid kommertsiaalselt kättesaadavaks (Nebel 1988) 

ning progesteroonisisaldust sai määrata kohapeal farmis, vältides proovide transporti 

laboritesse. ELISA meetodil põhinevad ekspressmeetodid klassifitseerivad piimaproovide 

porgesteroonisisalduse kas „kõrgeks“ või „madalaks“ (Nebel et al. 1989). ELISA testide 

täpsus kõrge ja madala progesteroonisisaldusega proovide korral on kõrge, kuid keskmise 

progesteroonisisaldusega proovide puhul oli kokkulangevus radioimmuunoanalüüsiga 

(RIA) madalam (Nebel at al. 1989).  

Hiljuti töötati välja farmis kasutamiseks mõeldud lateraalse voolu tööpõhimõttel töötav 

piima progesteoonisisalduse määramise test. Lateraalse voolu test baseerub kuiv 

reagentidel ning test määrab progesteroonisisalduse üheetapilisel reaktsioonil. Lateraalse 

voolu testil on suur eelis ELISA meetodil põhinevate testide ees, kuna analüüsi teostamine 

on lihtne ja kiire. ELISA meetodil põhinevad ekspressmeetodid nõuavad mitmekordset 

reagentide lisamist, pesemist ja inkubeerimist. 

Käesoleva uurimuse eesmärk oli võrrelda piima progesteroonisisalduse määramise 

lateraalse voolu testi ja kvantitatiivse piima progesteroonisisalduse määramise 



8 

 

immunoensümaatilise (EIA) meetodi täpsust innatunnuste kinnitamisel seemenduspäeval 

ja mittetiinete lehmade diagnoosimisel 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1 Progesterooni roll lehma organismis  

 

Suguhormoon progesteroon (4-pregneen-3, 20-dioon) on steroidhormoon, mida sekreteerib 

kollakeha (Shemesh 1990; Rekawiecki, Kowica 2007), vähesel määral neerupealisekoor 

(Zilmer et al. 2006) ja tiinuse hilises järgus platsenta (Izhar 1992). Progesterooni ülesanne 

organismis on emaka ettevalmistamine embrüo vastuvõtuks ja tiinuse säilitamiseks (Zilmer 

et al. 2006). Progesteroonil ja östradioolil on oluline roll füsioloogiliste protsesside 

mõjutamisel munasarjades, emakas, tupes ja piimanäärmetes (Stocco et al. 2007). 

Emaka sisepinna koe (endomeetriumi) talitus sõltub nii östradiooli kui ka progesterooni- 

sisaldusest. Östradiool tagab emaka sisepinna koe kasvu follikulaarfaasis ning pärast 

ovulatsiooni toimumist hakkab kollakeha kolesteroolist sünteesima progesterooni, mis 

põhjustab koe muutumise ja valmistab selle ette võimalikuks embrüo implantatsiooniks. 

Eduka implantatsiooni korral toetab progesteroon tiinuse püsimajäämist kuni poegimiseni 

(FAO 28.04.15). Progesteroon reguleerib innatsükli pikkust ja aitab ära hoida inna ja 

ovulatsiooni esinemist tiinuse ajal (Posthuma-Trumpie et al. 2009b).  

Innatsükli keskel on kollakeha kõige suurema verevarustusega kude, võrreldes teiste 

organite ja kudedega. Kollakeha verevarustus on suur luteaalfaasi keskel ning 60-95% 

kogu munasarja verevarustusest läbib kollakeha (Wiltbank 1994). Kollakeha poolt 

sünteesitud progesteroon eritub vere kaudu sülge (Bolaji 1994), rooja (Capezzuto et al. 

2008) ja piima (Roelofs et al. 2006). Kollakeha aktiivsust ja mitteaktiivsust peegeldab 

kehavedelike ja eritiste progesteroonisisaldus. Inna ajal on lehma kollakeha inaktiivne ja 

progesterooni kontsentratsioon piimas on madal (<3 ng/ml), tiinetel lehmadel on kollakeha 

aktiivne ja piima progesterooni kontsentratsioon kõrge (>10 ng/ml) (Waldmann 1996).  
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Joonis 1. Lehma innatsükli kestel (21 päeva) toimuvad muutused munasarjades ning 

progesterooni ja östradiooli sisalduses (Posthuma-Trumpie et al. 2009b) 

 

Joonisel 1 on kujutatud lehma keskmise innatsükli pikkus (21 päeva) ning selle kestel 

toimuvad muutused munasarjades ning progesterooni ja östradiooli sisalduses (Posthuma-

Trumpie et al. 2009b). 

Ovariaalfolliikulite kasvu ja küpsemist stimuleerib folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH). 

Folliikuli kasvades hakkab see eritama östradiooli. Östradiooli taseme tõustes 

blokeeritakse FSH süntees. Kui aga östradiooli tase ületab teatud läve, hakkab 

hüpotalamus eritama suuremas koguses gonadoliberiini (GnRH), mis toob kaasa 

luteiniseeriva hormooni (LH) sekretsiooni järsu suurenemise. LH on vajalik nii 

ovulatsiooni indutseerimiseks kui ka folliikuli remodelleerimiseks kollakehaks. Kollakeha 

poolt sünteesitav progesteroon inhibeerib uusi ovulatsioone (surub alla GnRH 

sekretsiooni). GnRH sünteesi blokeerimine hüpotalamuses lõpeb siis, kui väheneb 

progesterooni hulk. Progesterooni vähenemist ja luteolüüsi põhjustab prostaglandiin F2α, 

mis vallandatakse emaka endomeetriumist umbes 16. ovulatsioonijärgsel päeval, kui 

vabanenud munarakku ei viljastatud. Seoses GnRH sünteesi suurenemisega algab uus 
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follikulaarfaas ja hakkab arenema preovulatoorne folliikul. Kui munaraku viljastumine 

toimub, hakkab embrüo tootma trofoblasti valku, et teavitada organismi tiinestumise kohta 

ja takistada prostaglandiin F2α sünteesi. Kuna prostaglandiin F2α süntees on peatatud, 

sünteesib kollakeha tiinuse vältel progesterooni tiinuse säilitamiseks (Waldmann 1996). 

 

 

1.2 Progesterooni kontsentratsiooni muutused innatsükli jooksul 

 

Normaalse innatsükli talituse korral on lehma kollakehade ja vere progesteroonisisaldus 

maksimaalne innatsükli 13-15 päeval (Mann, Lamming 1999; Posthuma-Trumpie et al. 

2009b). Pärast seda langeb mittetiinel lehmal progesterooni kontsentratsioon kiiresti aga 

tiinel loomal jääb progesterooni kontsentratsioon tiinuse säilimiseks püsima (joonis 2). 

Tiine lehma veres on progesteroonisisaldus kõige kõrgem 130-280 tiinuspäeval. Tiinuse 

viimastel päevadel langeb progesteroonisisaldus kiiresti, tänu platsenta vananemisele 

(Tehver, Parve 1971).  
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Joonis 2. Mittetiine ja tiine lehma progesterooni kontsentratsioon seemendusjärgsetel 

päevadel (Posthuma-Trumpie et al. 2009b) 

 

Mitmed uuringud on näidanud, et emaslooma progesterooni kontsentratsioon on tihedalt 

seotud varajase embrüo arengu ja püsimajäämisega. Vähene progesterooni 

kontsentratsioon võib olla üheks aspektiks embrüonaalsel suremusel ja loote varajasel 

hukkumisel (Mann, Lamming 1999; Mann et al. 1999). Mann ja Lamming (1999) 

progesterooni kontsentratsiooni määramise uurimuses leiti, et mittetiinestunud lehmade 

progesterooni kontsentratsioon on 10–12 seemendusjärgsel päeval madalam, kui 

tiinestunud loomadel. Sarnane olukord esines ka mittetiinestunud lehmadel, kellel 

progesterooni kontsentratsioon oli madalam enne 10 seemendusjärset päeva. Starbuck et 

al. (2001) katses määrati progesterooni kontsentratsiooni viiendal seemendusjärgsel 

päeval. Uurimuses leiti, et lehmadest, kellel oli progesterooni tase >3 ng/ml, tiinestus 55% 

ning progesterooni taseme korral <3 ng/ml tiinestus 10%. Tulemused näitasid, et 

progesterooni tase on oluline tiinuse säilimiseks ja embrüo arenguks, kuna progesteroon 

säilitab sobilikku emaka keskkonda. 
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1.3 Progesteroonisisalduse määramine 

 

Kollakehal on oluline roll lehma innatsükli regulatsioonis ja tiinuse säilimises. Kollakeha 

aktiivsust saab määrata progesteroonitaseme mõõtmise põhjal, kuna progesterooni 

kontsentratsioon kehavedelikes peegeldab kollakeha aktiivsust. Kõrge 

progesteroonisisalduse korral on kollakeha aktiivne ja madala progesteroonisisalduse 

korral mitte- või väheaktiivne (Nebel et al. 1989). 

Progesteroonisisalduse määramine on vajalik nii inimestel, põllumajandusloomadel kui ka 

metsloomadel, näiteks loomaaedades, kus loomade reproduktiivsus on äärmiselt oluline 

(Posthuma-Trumpie et al. 2009b). Progesterooni kontsentratsiooni määratakse inimestel 

enamasti süljest (Bolaji 1994). Metsloomadel ja lihaloomadel kasutatakse peamiselt roojast 

progesteroonisisalduse määramist (Capezzuto et al. 2008). Piimaveistel määratakse 

progesteroonisisaldust piimast, kuna piimproovide kogumine on lihtne ja ei tekita 

loomadele lisa stressi (Posthuma-Trumpie et al. 2009b). Enamus piima 

progesteroonisisaldusest on seotud piima rasvaga (Waldmann 2001). Piima ja vere 

progesteroonisisaldus korreleeruvad omavahel, kuid piima progesteroonisisaldus on 

kõrgem kui veres (Penningston et al. 1976). Kirjandusandmetele toetudes võib kinnitada, 

et piima progesterooni määramine on kõrge tundlikkusega meetod mittetiinete veiste 

avastamiseks.  

 

 

1.3.1 Piima progesteroonisisalduse määramise praktilised aspektid 

 

Kuna piima progesteroonisisaldus peegeldab kollakeha aktiivsust, siis on 

progesteroonisisalduse määramist võimalik kasutada lehmade sigivuse parandamiseks. 

Üheks kõige olulisemaks lehmade sigivuse majandamise võtteks on leida võimalikult vara 

mittetiinestunud lehmad. Mittetiinete lehmade varajane väljaselgitamine võimaldab 

kiirestit mittetiinestumise põhjustega tegelema hakata (Balhara et al. 2013) ja vähendada 

poegimisvahemikku. Tiinuse ja mittetiinuse määramiseks on mitmeid võimalusi. Rektaalne 

palpeerimine on üks levinumaid tiinuse diagnoosimise meetodeid. Rektaalse palpeerimise 
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teel avastatakse mittetiinestunud veised 35 kuni 42 seemendusjärgsel päeval (Friggens, 

Chagunda 2005). Piima progesterooni kontsentratsiooni määramisega on võmalik 

mittetiined lehmad avastada juba 19-24 seemendusjärgsel päeval.  

Oluliseks tunnuseks mittetiinuse diagnoosimisel on piima progesterooni kontsentratsiooni 

suur erinevus follikulaarfaasis ja luteaalfaasis (Friggens, Chagunda 2005). Follikulaarfaasis 

on kollakeha mitteaktiivne ja progesterooni kontsentratsioon on madal. Madala 

progesterooni kontsentratsiooni korral piimas ei saa aga otsustada õige seemendusaja üle, 

kuna normaalse innatsükliga lehmadel on progesterooni kontsentratsioon madal keskmiselt 

1,5-3 päeva enne inda ja püsib madalana 4-6 päeva pärast inda (Nebel et al. 1989).  

Piima progesteroonisisalduse määramist on võimalik kasutada mitteindlevate ja tiinete 

lehmade seemendamiste vältimiseks. Füsioloogiliselt valel ajal tehtud seemenduste korral 

ei ole lehm võimeline tiinestuma ja tiinete lehmade seemendamine võib kaasa tuua embrüo 

või loote hukkumise, mille tagajärjerl pikeneb lehmadel  poegimisvahemik. Eestis 

läbiviidud sigimisanalüüsil leiti, et esimesel seemendamisel seemendati 11% lehmadest 

luteaalfaasis (Waldmann 2003).  

Lisaks mittetiinuse diagnoosimisele ning luteaalfaasis ja tiinete lehmade seemendamise 

vältimisle, on piima progestrooni kontsentratsiooni määramist kasutatud lehmade 

sigimisseisundi jägimiseks (Waldmann, Passel 1995), luteaalfaasi iseloomustamiseks 

(Ranasinghe et al. 2011), ebatüüpiliste innatsükilte iseloomustamiseks (Petersson et al 

2006) ja innatsükli pikkuse määramiseks (Wilson et al. 1998). 

 

 

1.4 Piima progesteroonisisalduse määramise meetodid 

 

Käesoleval ajal kasutatakse piima progesteroonisisalduse määramiseks kvantitatiivseid ja 

kvalitatiivseid meetodeid. Kvantitatiivseid meetodeid kasutavad enamasti laborid, et 

määrata täpne piima progesterooni kontsentratsioon. Kvalitatiivsed piima 

progesteroonisisalduse määramise meetodeid saab kasutada ka laborist väljaspool, näiteks 

farmis (Waldmann 1996). Farmis kasutatav kvalitatiivne meetod määrab piima 

progesterooni kontsentratsiooni, kas „kõrgeks“ või „madalaks“ (Nebel et al. 1989). 
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Piima progesteroonisisalduse määramise kvalitatiivsetest meetoditest on levinumad RIA, 

EIA ja ELISA meetodid (Waldmann 1999).  

„Piima progesterooni määramise RIA ja ELISA meetodid on oma printsiibilt sarnased ja 

põhinevad märgistamata progesterooni ja kindla kontsentratsiooniga märgistatud 

progesterooni konkurentsel seondumisel piiratud arvu progesteroonispetsiifiliste 

antikehadega“ (Waldmann 1996). 

RIA meetodil on suureks puuduseks progesterooni märgistajana kasutatav radioaktiivne 

isotoop. EIA on seelest puudusest vaba, sest radiaktiivsete isotoopide asemel kasutakse 

progesterooni märgitamiseks ensüüme (Waldmann 1996). 

Laborotoorsed piima progesteroonisisalduse määramise meetodid on küllaltki kallid ning 

ajamahukad, samuti vajatakse proovide transporti laborisse (Posthuma-Trumpie et al. 

2009b).  

Esmakordselt hakati piima progesteroonisisalduse määramise kvalitatiivseid ehk 

ekspressmeetodeid kasutama Ameerika Ühendriikides (Nebel et al. 1989). ELISA 

tehnoloogial põhinevad ekspressmeetodid said võimalikuks tänu teadmistele ja oskustele 

säilitada pikemaajaliselt ELISA testi tegemiseks vajaminevaid kemikaale töölahustena, 

samuti vähendada testi läbiviimise aega (Waldmann 1996). 
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1.5 Ribatest 

 

Ribatest ehk lateraalse voolu immunokromotograafiline test on laialt levinud kvalitatiivne 

laboriväline ekspressmeetod (Samsonova et al. 2015). Piima progesteroonisisalduse 

määramise ribatesti spetsiifilisuse tagavad kolloidkullale konjugeeritud progesterooni 

vastased monoklonaalsed antikehad (Posthuma-Trumpie, van Amerongen 2012). Ribatesti 

kolloidse kullaga märgistatud progesterooni vastastest antikehadest on põhjalikumalt 

kirjeldatud uurimuses (Posthuma-Trumpie et al. 2009a). 

Ribatesti puhul on tegemist lihtsa kasutamisvalmis testiga. Kui kasta ribatest piimaproovi 

sisse hakkavad lahustunud konjugaat ja analüüt ehk progesteroon kapillaarnähtuse alusel 

liikuma testjoone suunas. Testjoonel, sattudes kontakti nitrotselluloosribale adsorbeeritud 

progesterooniga, toimub immunoloogiline reaktsioon. Kui piimaproov ei sisalda 

progesterooni, siis konjugaat-progesteroonispetiifilise antikehade kompleks jääb seotuks 

nitrotselluloosribale ja selle tulemusena visualiseerub testjoonele tume joon. Järgnevalt 

puutub lahus kokku teise reagendiga (sekundaarsete antikehadega) kontrolljoonel, mis seob 

konjugaadi ülejäägi ning põhjustab teise tumeda joone tekke, olles testi toimimise 

kinnituseks (Posthuma-Trumpie, van Amerongen 2012).  

Mida rohkem on proovis analüüti, seda suuremas konkurentsis on ta testjoonele kantud 

progesterooniga progesteroonispetsiifiliste kolloidkullaga märgistatud antikehade pärast ja 

seda nõrgemaks muutub ribatesti testjoone signaal. Seega, tekkinud värvi intensiivsus on 

pöördvõrdeline progesteroonisisaldusega proovis (Posthuma-Trumpie, van Amerongen 

2012) Progesterooni kontsentratsioonist sõltuv testjoone värvuse tugevus võimaldab 

progesteroonisisalduse kvalitatiivset mõõtmist piimas (Samsonova et al. 2015). 
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Joonis 3. Ribatesti tööpõhimõte. Ribatest koosneb viiest põhiosast: proovialast, 

konjugaatpadjast, indikaatorpiirkonnast, absorbeeriva aine padjast ja 

nitrotselluloosmembraanist. Indikaatorpiirkonnas on testjoon (T) ja kontrolljoon (C) 

(Posthuma-Trumpie et al. 2009b) 

 

Joonisel 3 on kujutatud ribatesti põhiosad. Ribatestil on viis põhiosa: prooviala, 

konjugaatpadi, indikaatorpiirkond, absorbeeriva aine padi ja nitrotselluloosmembraan. 

Indikaatorpiirkonnas on tesjoon ja kontrolljoon. Ribatesti proovialal on mitmed ülesanded, 

millest oluliseim on piimproovi ühtlane jaotumine ja edasikandumine konjugaadi alasse. 

Analüütmaatriksi imendumise voolukiirust saab mõjutada, näiteks immutadades prooviala 

valgu- või puhverlahusega. Selline täiendus suurendab analüüsitava proovi viskoossust ja 

kiirendab reaktsiooniaega konjugaatpadjal. Prooviala on valmistatud tavaliselt klaaskiust 

ning materjali poorid võivad olla paigutatud sümmeetriliselt, homogeenselt või 

mittehomogeenselt hajutatult (Posthuma-Trumpie et al. 2009).  
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Prooviala ja konjugaatpadi on omavahel ühenduses ning kinnitunud nitrotselluloos-

membraanile. Konjugaatpadjal on kolloidkullaga märgistatud progesteroonispetsiifilised 

antikehad. Kui analüüti sisaldav proov ja kolloidkullaga seotud progesterooni vastased 

antikehad läbivad testjoone, on märgistatud antikehade sidujateks nii analüüdi molekulid 

kui ka testjoonel olevad molekulid (Posthuma-Trumpie, van Amerongen 2012).  

Ribatesti membraan on valmistatud poorsest nitrotselluloosmembraanist, mille suurus on 

levinumatel kasutusolevatel ribatestidel 5 x 0,5 cm. Membraani materjal on ribatesti juures 

väga oluline. Eelistatavalt on ribatesti membraani kapillaarne poorsus võimalikult suur, 

kuna membraani suur poorsus kiirendab määratava analüüdi reaktsiooniaega (Posthuma-

Trumpie et al. 2009a). Keskmiselt on membraani läbiimbuvuse aeg ribatestil (min/4 cm) 

(Posthuma-Trumpie, van Amerongen 2012).  

Ribatesti absorbeeriva aine (absorbeerimispadja) põhiülesanne on vedeliku imamine läbi 

membraani, enamasti eelistatakse mehaaniliselt stabiilseid materjale, näiteks tselluloosi 

estritest filtreid. Absorbeerimispadjake on ühenduses nitrotselluloosmembraaniga ning 

tänu poorsele membraanile saab proov voolata absorbeerimispadja suunas, läbides 

seejuures konjugaatala ja indikaatortsooni (Posthuma-Trumpie, van Amerongen 2012). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Katse viidi läbi 2014. aastal juulist septembrini Kõljala Põllumajandusliku osaühistu 

Haeska farmis. Farmis oli 530 vabapidamisel peetavat lüpsilehma. Karjas kasutati eesti 

punast ja eesti holsteini tõugu veiseid. Haeska farmis lüpsti lehmi kolm korda päevas: 

hommikune lüps algas kell 4.00, päevane 13.00 ja õhtune 20.00. Karja aastalehma 

keskmine toodang oli 11 000 kg.  

Katses koguti piimaproovid 30 eesti holsteini ja 40 eesti punast tõugu lehmalt. Igalt veiselt 

võeti kokku neli proovi:  

1) seemendamise päeval võetud proov; 

2) 19-ndal seemendusjärgsel päeval võetud proov; 

3) 21- sel seemendusjärgsel päeval võetud proov; 

4) 24-ndal seemendusjärgsel päeval võetud proov. 

 

 

2.1 Piimaproovide võtmise ja progesterooni analüüs 

 

Piima progesteroonisisalduse määramiseks koguti piimaproovid alati päevasel lüpsikorral, 

mis toimus kell 13.00-16.00. Proovid koguti kohe pärast lüpsi lüpsiplatsilt, lüpstes ühest 

udaraveerandist 15-20 ml piima. Juhul kui udaraveerand oli tühi, lüpsti teisest 

udaraveerandist juurde. Piimaproovi topsile märgiti lehma number, proovi võtmise 

kuupäev ja proovi võtmise kord (1, 2, 3, 4). Piimaproovide progesteroonisisalduse 

määramiseks farmis kasutati ribatesti, mis on väljatöödatud Ühendkuningriigis Ridgeway 

Science’i poolt (turustaja, Hrimacom Ltd, Bulgaaria). Ribatest tehti umbes 10-15 minuti 

jooksul pärast proovide kogumist vastavalt tootja instruktsioonile, kus pipteeriti 

plastikpipettiga 0,5 ml piima ribatesti karbis olevasse katsutisse. Ribatest asetati katsutisse 

piima sisse kuni noolega näidatud jooneni. Tulemusi loeti 10 minuti möödumisel testi 
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alguse ajast. Ribatestile kirjutati peale lehma number, kuupäev ja proovi võtmise kord (1, 

2, 3, 4). 

Ribatestist ülejäänud piimaproov konserveeriti 0,1% kaaliumdikromaadiga, proovitopsile 

kirjutati peale lehma number, kuupäev ja proovi võtmise kord (1, 2, 3, 4). Konserveeritud 

proovid säilitati temperatuuril -18°C kuni progesteroonisisalduse analüüsimiseni 

kvantitatiivse EIA meetodiga. 

Piimaproovide progesteroonisisalduse kvantitatiivseks määramiseks kasutati 

monoklonaalsel antikehal põhinevat EIA meetodit. EIA meetodit kasutati iga piimaproovi 

täpse progesterooni kontsentratsiooni määramiseks. EIA meetodist on põhjalikumalt 

kirjeldatud (Waldmann 1999).  

Piimaproovid analüüsiti kahes korduses kaheksal 96-kannuselisel mikrotiiterplaadil. 

Plaatidevahelise variatsiooni kindlakstegemiseks lisati igale plaadile madala, keskmise ja 

kõrge progesteroonisisaldusega kontrollproovid. Testisisene variatsioon tuvastati 

kontrollproovide analüüsimisega (kuus kordust) samal mikrotiiterplaadil. 

Mikrotiiterplaatide vahelised variatsioonikordajad olid progesterooni kontsentratsioonide 

2,67; 6,47 ja 23,38 ng/ml korral vastavalt 13,18; 4,25 ja 4,92%. Mikrotiiterplaatide 

testisisesed variatsioonikordajad olid progesterooni kontsentratsioonide 3,02; 6,66 ja 24,76 

ng/ml korral vastavalt 3,40; 2,91 ja 2,76 %. Testi tundlikkus oli <0,5 ng/ml.  

 

 

2.2 Statistiline analüüs 

 

Statistilise võrdluse jaoks klassifitseeriti ribatesti tulemuste värvused 4 kategooriasse: A) 

testjoon tumedam kui kontrolljoon, B) testjoon on võrdne kontrolljoonega, C) testjoon 

heledam kui kontrolljoon, D) testjoont ei ole näha (joonis 4). 

Piima progesterooni kontsentratsioonide ja ribatesti värvuste kategooriate erinevuse 

vaheliseks analüüsiks kasutati Kruskal-Wallise ühe faktorilist disperssioonanalüüsi. 

Ribatesti värvusklasside paariviisilne võrdlus tehti (Conover, 1999) järgi. Ribatesti 

värvuskategooriate ja kvantitatiivsel analüüsil saadud progesteroonisisalduste seos leiti 



21 

 

Spearmani astakkorrelatsiooni analüüsiga. Spearmani astakkorrelatsioonikordaja ρ (roo) 

(Remm et al. 2012). 

Ribatesti klassifitseerimistulemuste ja kvantitatiivse EIA meetodiga määratud piima 

progesteroonisisalduste suhteliste töökarakteristikute (receiver operator characteristic – 

ROC) kõverate analüüsil leiti progesteroonisisalduste piirväärtused, mille korral eristas 

ribatest kõige täpsemini „madalaid“ progesterooni kontsentratsioone „kõrgetest“. ROC- 

kõverate analüüsiga tehti samuti kindlaks ribatesti võime (tundlikkus ja spetsiifilisus) 

klassifitseerida piimaproove progesteroonisisalduse alusel kas „madalaks“ või „kõrgeks“. 

Analüüsi läbiviimiseks  klassifitseeriti ribatesti tulemused binaarsel skaalal “madalaks” või 

“kõrgeks” kolmel erineval viisil:  

A) tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli kontrolljoonest tumedam ning 

“kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest heledam, võrdne kontrolljoonega või testjoont ei 

olnud näha;  

B) tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli kontrolljoonest tumedam või 

kontrolljoonega võrdne ning “kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest heledam või 

testjoont ei olnud näha;  

C) tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli kontrolljoonest tumedam ning 

“kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest heledam või testjoont ei olnud näha.  

Piimaproovide „madalaks“ ja „kõrgeks“ klassifitseerimise optimaalseks kriteeriumiks loeti 

väärtust, mis andis ROC-kõvera analüüsil tundlikkuse ja spetsiifilisuse maksimaalse 

summa. 

Ribatesti ja kvantitatiivse EIA meetodi võimet eristada mittetiineid lehmi tiinetest 

analüüsiti ROC-kõverate abil. Analüüsis kasutati EIA-ga määratud progesterooni 

kontsentratsioone ja ribatesti värvusklasse pidava tunnusena. Kuldstandardina kasutati 

rektaalse diagnoosimismeetodi abil kindlaks tehtud tiinestumisi. 

Kõige täpsema mittetiinuse diagnoosimise päeva väljaselgitamiseks võrreldi ribatesti 

klassifitseerimistulemuste ja EIA meetodiga määratud progestroonisisalduste ROC-

kõverate aluseid pindalasid (The area under the receiver operating-charectistic curve - 

AUC) 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval. Kokkuleppelised piirid, hindamaks testi 
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headust, on järgmised: AUC≥0,9 suurepärane, AUC≥0,8 hea, AUC≥0,7 rahuldav, 

AUC≥0,6 kasin (Holmes, Cockcroft 2008). 

Kapa kordaja (Cohen’s kappa index of agreement) abil võrreldi EIA-meetodi ja ribatesti 

kokkulangevust piimaproovide klassifitseerimisel „kõrgeks“ või „madalaks“  

seemendamise päeval võetud piimaproovidest ning hinnati progesteroonitestide 

mittetiinuse/tiinuse määramise kokkulangevust rektaalse palpeerimise teel kindlaks tehtud 

tiinustega. Kapa kordaja väärtused on esitatud kategooriatena väga hea (0,81-1,00), hea 

(0,61-0,80), rahuldav (0,41-0,60), kasin (0,21-0,40) (Altman 1991). 

Statistilised analüüsid ja joonised koostati kasutates andmetöötlusprogramme Medcalc 

(version 14.12.0 MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; http://medcalc.org;2014) ja 

Prism 5 (Windows version 5.02 GraphPad Sofware Inc). Statistiliste analüüside tulemused 

loeti statistiliselt oluliseks p<0.05 korral.  

 

 

 

Joonis 4. Ribatesti värvusklassid vastavalt progesteroonisisaldusele, absorbeerimispadjale 

märgitud lehma number, proovi võtmise kord ja kuupäev 
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3. UURIMUSTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1 Ribatesti tulemuste jaotumine 

 

Ribatestidega analüüsiti 277 piimaproovi. Tulemused olid järgmised: A) 147 korral oli 

testjoon tumedam kui kontrolljoon, B) 20 korral oli testjoon võrdne kontrolljoonega, C) 86 

korral oli testjoon heledam kui kontrolljoon ja D) 24 korral ei olnud testjoont näha. 

Joonisel 5 on ribatesti tulemused jaotatud rühmadesse vastavalt progesteroonisisaldustele 

ja ribatesti värvusklassidele.  
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Joonis 5. Ribatesti tulemuste hajuvus vastavalt progesteroonisisaldusele ja ribatesti 

värvusklassidele. A) testjoon on tumedam kui kontrolljoon (n=147), B) testjoon on võrdne 

kontrolljoonega (n=20), C) testjoon on heledam kui kontrolljoon (n=86), D) testjoont ei ole 

näha (n=24). Joonisel on kujutatud hajuvusdiagrammide mediaanid. Iga punkt joonisel 

vastab ühele piimaproovile. Ribatesti värvusklasside mediaanid erinesid üksteisest 

(p<0,05) 
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Ribatesti värvusklasside mediaanväärtused olid järgnevad: 0,69 ng/ml (testjoon tumedam 

kui kontrolljoon); 5,77 ng/ml (testjoon võrdne kontrolljoonega); 17,08 ng/ml (testjoon 

heledam kui kontrolljoon) ja 23,31 ng/ml (testjoont ei ole näha). Kõikide ribatestide 

värvusklasside mediaanväärtused erinesid üksteisest (p<0,05). Ribatesti värvusklasside ja 

EIA-ga määratud progesteroonisisalduste vahel leiti tugev korrelatsioon (ρ=0,85, 

(p<0,0001)). 

Joonis 6 iseloomustab EIA meetodiga mõõdetud ja klassidesse jaotatud 

progesteroonisisalduste proportsioone ribatesti värvusklasside vahel. Jooniselt 6 on näha, 

et 95%proovidest, mille testjoon oli kontrollist tumedam, oli progesteroonisisaldus ≤ 2 

ng/ml. Proovidest, mille testjoon oli kontrollist heledam, oli 95% progesteroonisisaldus >5 

ng/ml ja 85% >10 ng/ml. Proovidest, millel ei olnud testjoont näha, oli 96% progesterooni-

sisaldus >10 ng/ml ja neist 79% >20 ng/ml. Proovide, mille testjoone värvus ei eristunud 

kontrolljoonest, progesteroonisisaldustes esines suur variatsioon. Üheksal piimaproovil 

(45%) oli progesterooni sisaldus >5 kuni ≤10 ng/ml, 6 proovil (30%) oli progesterooni- 

sisaldus <2 ng/ml, 2 proovil (10%) oli progesteroonisisaldus >2 kuni ≤5 ng/ml ja 1 proovil 

oli progesteroonisisaldus >20 ng/ ml. Saadud tulemus näitab, et kui ribatesti testjoone 

värvus jäi samaks kontrolljoone värvusega, siis ribatest ei olnud võimaline piimaproove 

„madalaks“ või „kõrgeks“ korrektselt klassifiteerima. 
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Joonis 6. EIA meetodiga määratud ja klassidesse jaotatud progesteroonisisalduste 

proportsioonide jaotumine ribatesti värvusklasside vahel.  Ribatesti värvusklassid: A) 

testjoon tumedam kui kontrolljoon, B) testjoon on võrdne kontrolljoonega, C) testjoon 

heledam kui kontrolljoon ja D) testjoont ei ole näha 

 

Diagramm joonisel 7 iseloomustab ribatesti värvusklassidesse jaotunud piimaproovide 

proportsioone, vastavalt EIA meetodiga määratud progesteroonisisaldustele. 

Piimaproovidest progesteroonisisaldusega ≤2 ng/ml andis ribatest 95% kontrolljoonest 

tumedama värvuse, ning piimaproovidest progesteroonisisaldusega >10 ng/ml oli ribatesti 

testjoon kontrolljoonest heledam või kontrolljoont ei olnud näha 97% juhtudest. 
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Joonis 7. Ribatesti värvusklassidesse jaotunud piimaproovide proportsioonid, vastavalt 

EIA meetodiga määratud progesteroonisisaldusele. Ribatesti värvusklassid: A) testjoon 

tumedam kui kontrolljoon, B) testjoon võrdne kontrolljoonega, C) testjoon heledam kui 

kontrolljoon, D) testjoont ei olnud näha 

 

Kui piima progesteroonisisaldus oli vahemikus >2 ng/ml ja ≤10 ng/ml, siis esines ribatesti 

värvusklassides suur variatsioon (joonis 7). Saadud tulemus näitab, et ribatest on värvuse 

alusel võimeline usaldusväärselt eristama madalaid progesteroonisisaldusi (≤2 ng/ml) kõr-

getest progesteroonisisaldustest (>10 ng/ml), kuid keskmise progesteroonisisaldusega 

piimaproovide klassifitseerimine on ebatäpne. 
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3.1 Ribatesti optimaalsed kriteeriumid eristamaks „madalat“ ja „kõrget“ 

piima progesteroonisisaldust 

 

Joonisel 8 on kujutatud kvantitatiivse EIA meetodiga määratud piima 

progesteroonisisalduste ja progesteroonisisalduse määramise ribatesti 

klassifitseerimistulemuste ROC-kõverad.  

Ribatesti võimekust eristada „madalaid“ progesteroonisisaldusi „kõrgetest“ testiti kolmes 

erinevas ribatesti värvusklassi kombinatsioonis. Kui testjoone värvus tumedam kui 

kontrolljoon klassifitseeriti „madalaks“ ja kui testjoone värvus kontrolljoonega võrdne, 

kontrolljoonest heledam või kui testjoone värvus puudus klassifitseeriti „kõrgeks“, oli 

optimaalseim klassifitseerimise kriteerium 2,3 ng/ml ja testi tundlikkus 97,3% (95% 

usaldusintervall (95% CI)=93,2-99,3%) ja spetsiifilisus 94,6% (95% CI=90,8-97,8%) 

(joonis 8A). 

Kui testjoone värvus tumedam kui kontrolljoon või kontolljoonega võrdne klassifitseeriti 

„madalaks“ ja kui testjoone värvus kontrolljoonest heledam või mittenähtav klassifitseeriti 

„kõrgeks“, oli optimaalseim klassifitseerimise kriteerium 6,9 ng/ml, testi tundlikkus 97,3% 

(95% CI=90,8-97,8%) ning spetsiifilisus 95,2% (95% CI=89,7-98,5) (joonis 8B). 

Kui testjoone värvus tumedam kui kontrolljoon klassifitseeriti „madalaks“ ja kui testjoone 

värvus kontrolljoonest heledam või mittenähtav klassifitseeriti „kõrgeks“, oli optimaalseim 

klassifitseerimise kriteerium 3,1 ng/ml, testi tundlikkus 98,6% (95% CI=95,2-99,8%) ning 

spetsiifilisus 98,2% (95% CI=93,6-99,8%) (joonis 8C). 
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Joonis 8. Kvantitatiivse EIA meetodiga määratud piima progesteroonisisalduste ja 

progesteroonisisalduse määramise ribatesti klassifitseerimistulemuste ROC-kõverad. 

Ribatesti tulemused klassifitseeriti “madalaks” või “kõrgeks” kolmel erineval viisil: A) 

tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli kontrolljoonest tumedam ning 

“kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest heledam, võrdne kontrolljoonega ja testjoont ei 

olnud näha; B) tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli kontrolljoonest 

tumedam või kontrolljoonega võrdne ning “kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest 

heledam või testjoont ei olnud näha; C) tulemus klassifitseeriti “madalaks”, kui testjoon oli 

kontrolljoonest tumedam ning “kõrgeks”, kui testjoon oli kontrolljoonest heledam või 

A 

B 

C 
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testjoont ei olnud näha. Progesteroonisisalduse piirväärtused tundlikkuse ja spetsiifilisuse 

lõikepunktides olid sõltuvalt ribatesti klassifitseerimisviisist A: 2,3 ng/ml (Se=97,3 ja 

Sp=94,6%), B: 6,9 ng/ml (Se = 95,2 ja Sp=95,5%); C: 3,1 ng/ml (Se = 98,6 ja Sp=98,2%) 

 

 

3.2 Seemenduspäeval võetud piimaproovide progesteroonisisaldus 

 

Katses võeti seitsmekümnelt lehmalt seemenduspäeval piimaproovid ning määrati piima 

progesteroonisisaldus EIA meetodiga ja ribatestiga. Kuuekümne seitsmel lehmal oli 

seemendupäeval piima progesteroonisisaldus EIA-ga määrates  madal (<2 ng/ml) ja kolmel 

lehmal oli progesteroonisisaldus kõrge (>5 ng/ml). Ribatest klassifitseeris 68 proovi 

progesteroonisisalduse „madalaks“ (testjoon tumedam kui kontroll) ja 2 proovi kõrgeks 

(testjoon heledam kui kontroll). Ribatesti täpsus oli 69/70=98,6% ning kapa-kordaja oli 

0,81. 

 

 

3.3 Mittetiinuse diagnoosimine  

 

Mittetiinuse diagnoosimise analüüsist jäeti välja 3 lehma, kelle piima progesterooni 

kontsentratsioon oli seemenduspäeval kõrge. 

Katses osalenud lehmadest tiinestus 24 (37%) ja mittetiineteks osutus 40 (63%). 

Piimaproovid koguti 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval, et leida piimaproovi võtmise 

aja mõju mittetiinete lehmade avastamise täpsusele (joonis 9).  

ROC-kõverate analüüs näitas, et nii EIA kui ka ribatesti korral sõltus mittetiinestumise 

diagnoosimise täpsus piimaproovi võtmise ajast (joonis 9). ROC-kõvera alune pindala oli 

nii EIA kui ka ribatesti korral kõige suurem 24 seemendusjärgsel päeval, vastavalt 

AUC=0,99±0,010 ja 0,91±0,036 (keskmine ± standardhälve), millele järgnes 21 

seemendusjärgne päev (AUC=0,92±0,035 ja 0,86±0,040) ning 19 seemendusjärgne päev 
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(AUC=0,79±0,056 ja 0,70±0,5719). EIA meetodi puhul erinesid ROC-kõvera alused 

pinnad kõikide piimaproovi võtmise päevadel üksteisest oluliselt (p<0,05), kuid ribatesti 

korral 21 ja 24 proovivõtmise päeva ROC-kõveraalune pind üksteisest ei erinenud 

(P=0,19). Kõikidel piimaproovi võtmise päevadel oli mittetiinestumise diagnoosimise EIA 

meetodi ROC-kõvera alune pind suurem (p<0,05), võrreldes ribatesti ROC-kõvera aluse 

pinnaga (joonis 10). Saadud tulemused näitavad, et mittetiinestumise diagnoosimisel saadi 

kõige täpsem tulemus piimaproovidest, mis võeti 24 seemendusjärgsel päeval ning EIA 

meetod oli kõikidel piimaproovi võtmise päevadel ribatestist täpsem. 

 

  

Joonis 9. EIA meetodiga määratud progesteroonisisalduste (vasakul) ja ribatesti 

värvusklasside (paremal) mittetiinestumise diagnoosimise ROC-kõverad. Piimaproovid 

koguti 64 lehmalt 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval. Erinevate indeksitega (a, b, c) 

tähistatud ROC-kõverate aluste pindade erinevus oli statistiliselt oluline (p<0,05). 
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Joonis 10. EIA meetodiga määratud progesteroonisisalduste ja ribatesti (LFT) 

värvusklasside mittetiinestumise diagnoosimise ROC-kõverate aluste pindade võrdlus. 

Piimaproovid koguti 64 lehmalt 19, 21 ja 24 seemendusjärgsel päeval. Erinevate 

indeksitega (a, b) tähistatud ROC-kõverate aluste pindade erinevus seemendusjärgsetel 

päevadel oli statistiliselt oluline (p<0,05). Vuntsid tähistavad 95% usalduspiire. 
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Joonisel 11 on kujutatud kvantitatiivse EIA meetodi ja ribatesti abil saadud 

mittetiinestumise diagnoosimise tundlikkuse ja spetsiifilisuse väärtused prognoositud 

tõenäosuse suhtes. Kui optimaalseimaks mittetiinestumise diagnoosimise väärtuseks loeti 

maksimaalse tundlikkuse ja spetsiifilisuse summale vastavat väärtust, siis ribatesti korral 

oli see 19 ja 21 seemendamisjärgsel päeval „testjoon tumedam kui kontrolljoon = 

mittetiine“ ja 24 seemendusjärgsel päeval „testjoon tumedam või võrdne kontrolljoonega = 

mittetiine“. Ribatesti korral oli mittetiinestumise diagnoosimise optimeeritud tundlikkus ja 

spetsiifilisus 19 seemendamisjärgsel päeval vastavalt 40,0% ja 100%, 21 

seemendamisjärgsel päeval 67,5% ja 100% ning 24 seemendamisjärgsel päeval 84,6% ja 

91,7%. Kui 24 seemendamisjärgsel päeval soovitakse ribatestiga mittetiinestumise 

diagnoosimisel saavutada maksimaalset spetsiifilisust (ühtegi tiinet lehma ei diagnoosita 

ekslikult mittetiineks), siis tuleks klassifitseerimise kriteeriumina kasutada „testjoon 

tumedam kui kontrolljoon = mittetiine“. Sellisel juhul oleks testi tundlikkus 74,4% ja 

spetsiifilisus 100%. 

EIA korral oli mittetiinestumise diagnoosimise optimaalseimaks progesteroonisisalduse 

väärtuseks (maksimaalsele tundlikkuse ja spetsiifilisuse summale vastav väärtus) 19, 21 ja 

24 seemendamisjärgsel päeval vastavalt 8,3, 8,0 ja 9,3 ng/ml. Üheksateistkümnendal, 21 ja 

24 seemendusjärgsel päeval oli mittetiinuse diagnoosimise sensitiivsus vastavalt 57,5%, 

77,5% ja 95,0% ning spetsiifilisus 100%, 100% ja 95,8%. Saavutamaks 24 neljandal 

seemendusjärgsel päeval võetud piimaproovidest mittetiinuse diagnoosimisel 100% 

spetsiifilisust, tuleks klassifitseerimise kriteeriumina kasutada piima progesteroonisisaldust 

4,5 ng/ml. Sellisel juhul oleks mittetiinuse diagnoosimise EIA meetodi tundlikkus 85% ja 

spetsiifilisus 100%. 

Tabelites 1 ja 2 on toodud piima progesteroonisisalduse alusel mittetiinuse diagnoosimise 

EIA meetodi (tabel 1) ja ribatesti (tabel 2) täpsuse parameetrid. Tabelites 1 ja 2 toodud 

andmete võrdlusest on näha, et kvantitatiivne EIA meetod oli mittetiinestumise 

diagnoosimisel täpsem kui ribatest, seda nii optimeeritud tundlikkuse ja spetsiifilisuse 

korral (kapa väärtused EIA ja ribatesti korral, vastavalt 0,90 ja 0,74), mittetiinestumise 

diagnoosi maksimaalse spetsiifilisuse korral (kapa väärtused EIA ja ribatesti korral, 

vastavalt 0,81 ja 0,69), samuti paarisproovide (piimaproovid võeti 19 ja 24 

seemendamisjärgsel päeval) analüüsimise korral (kapa väärtused EIA ja ribatesti korral 

vastavalt, 0,81 ja 0,69).  
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Joonis 11. Kvantitatiivse EIA meetodi ja ribatesti abil saadud mittetiinestumise 

diagnoosimise tundlikkuse ja spetsiifilisuse väärtused prognoositud tõenäosuse suhtes. EIA 

meetodiga määrati täpne piima progesteroonisisaldus, ribatestiga klassifitseeriti tulemused 

4 rühma: 1) testjoon oli kontrolljoonest tumedam, 2) testjoon oli kontrolljoonega võrdne, 

3) testjoon oli kontrolljoonest heledam, 4) testjoont ei olnud näha. Tulemused on esitatud 

19 (A), 21 (B) ja 24 (C) seemendusjärgse päeva kohta. 

  

A 

B 

C 
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Tabel 1. Piima progesteroonisisalduse alusel mittetiinuse diagnoosimise EIA meetodi 

täpsuse parameetrid, võrreldes rektaalse diagnoosimismeetodiga.  

 

 

1
SE- sensitiivsus, 

2
SP-spetsiifilisus, 

3
PPV-positiivne prognoosi väärtus, 

4
NPV-negatiivne 

prognoosi väärtus 

 

Tiinus diagnoositi rektaalse palpeerimise teel

Mittetiine Tiine Kokku PPV3 NPV4 Täpsus Kapa

24 Mittetiine 38 1 39 38/39 (97.4%)

seemendusjärgne päev Tiine 2 23 25 23/25 (92%)

 9.3 ng/ml Kokku 40 24 64

Maksimaalne SE1  ja  SP2
Spetsiifilisus 23/24 (95.8%)

Sensitiivsus 38/40 (95.0%) 61/64(95.3%) 0,90

24 Mittetiine 34 0 34 34/34 (100%)

seemendusjärgne päev Tiine 6 24 30 24/30 (80%)

4.5 ng/ml Kokku 40 24 64

Maksimaalne SP 2
Spetsiifilisus 24/24 (100%)

Sensitiivsus 34/40 (85,0%) 58/64(90.6%) 0,81

19 ja 24 Mittetiine 37 0 37 37/37 (100%)

 seemendusjärgne päev Tiine 3 24 27 24/27 (88.9%)

 ≤4.5 ng/ml Kokku 40 24 64

Maksimaalne SP
2

Spetsiifilisus 24/24 (100%)

Sensitiivsus 37/40 (92,5%) 61/64(95.3%) 0,90

Proovi kogumis päeva 

piirväärtuse optimaalseim 

kriteerium
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Tabel 2. Piima progesteroonisisalduse alusel mittetiinuse diagnoosimise ribatesti täpsuse 

parameetrid, võrreldes rektaalse diagnoosimismeetodiga.  

 

 

1
SE- sensitiivsus, 

2
SP-spetsiifilisus, 

3
PPV-positiivne prognoosi väärtus, 

4
NPV-negatiivne 

prognoosi väärtus 

 

  

Tiinus diagnoositi rektaalse palpeerimise teel

Mittetiine Tiine Kokku PPV3 NPV4 Täpsus Kapa

24 Mittetiine 34 2 36 34/36 (94.4%)

seemendusjärgne päev Tiine 6 22 28 22/28 (78.6%)

Testjoon tumedam ja Kokku 40 24 64

võrdne kontrolljoonega Spetsiifilisus 22/24 (91.7%)

Maksimaalne SE
1 

 ja  SP
2

Sensitiivsus 34/40 (85.0%) 56/64(87.5%) 0,74

24 Mittetiine 30 0 30 30/30(100%)

seemendusjärgne päev Tiine 10 24 34 24/34 (70,6%)

Testjoon tumedam Kokku 40 24 64

kui kontrolljoon Spetsiifilisus 24/24 (100%)

Maksimaalne SP
2

Sensitiivsus 30/40 (75.0%) 54/64(84.4%) 0,69

19 ja 24 Mittetiine 34 0 34 34/34(100%)

seemendusjärgne päev Tiine 6 24 30 24/30 (80.0%)

Testjoon tumedam Kokku 40 24 64

kui kontrolljoon Spetsiifilisus 24/24 (100%)

Maksimaalne SP 2
Sensitiivsus 34/40 (85.0%) 58/64(90.6%) 0,81

Proovi kogumis päeva 

piirväärtuse optimaalseim 

kriteerium
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4. ARUTELU 

 

Käesolevas töös rakendati ribatesti meetodil piima progesteroonisisalduse määramist ning 

leiti ribatesti usaldusväärus mittetiinete lehmade avastamisel, tiinuse diagnoosimisel ja 

luteaalfaasis seemenduste vältimisel. Saadud tulemusi võrreldi kvantitatiivse 

progesteroonisisalduse määramise EIA meetodiga. 

Ehkki piima progesteroonisisalduse määramise ekspressmeetodid klassifitseerivad 

piimaproovid progesteroonisisalduse alusel kas „kõrgeks“ või „madalaks“, klassifitseeriti 

käesolevas uuringus piimaproovid ribatestiga nelja kategooriasse. Selline piimaproovide 

klassifitseerimine võimaldas hinnata ribatesti kasutamise efektiivsust nii diskreetsel kui ka 

pideval skaalal. 

Tulemused näitasid, et ribatest oli võimeline eristama progesterooni kontsentratsioone 

vastavalt värvusklassidele: testjoon oli tumedam kui kontrolljoon, testjoon oli võrdne 

kontrolljoonega, testjoon oli heledam kui kontrolljoon ja testjoont ei olnud näha, sest 

ribatesti värvusklassidesse klassifitseeritud piimaproovide progesterooni 

kontsentratsioonide mediaanväärtused erinesid üksteisest statistiliselt oluliselt. Samas 

täheldati erinevatesse värvusklassidesse klassifitseeritud piimaproovide 

progesteroonisisalduste mõningast kattumist. Suurimat piima progesteroonisisalduste 

varieeruvust ja kattuvust täheldati ribatesti värvusklassis, kui testjoone värvus ei erinenud 

kontrolljoone värvusest. 

Suur progesteroonisisalduste varieeruvus võis olla põhjustatud sellest, et mõnede madala 

või kõrge piima progesteroonisisaldusega piimaproovide analüüsimisel saadud testjoone 

värvus oli väga sarnane kontrolljoone värvusega ning palja silmaga hinnates oli 

värvustugevuste erinevusel väga raske vahet teha. Saadud tulemus näitab, et kui ribatesti 

testjoone värvus ei erinenud kontrolljoone värvusest, siis ribatest ei olnud võimeline 

piimaproove progesteroonisisdalduse alusel „madalaks“ või „kõrgeks“ usaldusväärselt 

klassifiteerima. 
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Nebel et al. (1989) läbiviidud katses võrreldi kaheksat piima progesteroonisalduse 

määramise ekspressmeetodit RIA meetodiga. Ekspressmeetodite optimaalsed 

klassifitseerimise kriteeriumid ulatusid 2,57–4,97 ng/ml ning testide täpsus piimaproovide 

„kõrgeks“ ja „madalaks“ klassifitseerimisel ulatus 80,3–87,3% (Nebel et al. 1989). 

Waldmann (1993) võrdles nelja piima progesteroonisisalduse määramise ekpressmeetodit 

ning optimaalseimad klassifitseerimiskriteeriumid ulatusid EIA meetodil määratud 

progesteroonisisalduse juures 2,9–8,4 ng/ml. Ekspressmeetodite täpsus piimaproovide 

„kõrgeks“ ja „madalaks“ klassifitseerimisel ulatus 88-98,2% (Waldmann 1993).  

Tuginedes kirjanduses avaldatud andmetele klassifitseeris ribatest progesteroonisisaldusi 

„kõrgeks“ ja „madalaks“ vähemalt sama täpselt, kui ELISA ja lateksaglutinatsiooni 

meetodil põhinevad ekspressmeetodid. Ribatesti optimaalsed klassifitseerumiskriteeriumid 

eristamaks „madalat“ ja „kõrget“ piima progesteroonisisaldust sõltusid proovide 

klassifitseerimise värvusklassidest. Kui testjoone värvus „tumedam“ kui kontrolljoon 

klassifitseeriti „madalaks“, siis saadi optimaalseimaks klassifitseerimise kriteeriumiks 2,3 

ng/ml. Kui testjoone värvus „tumedam“ või võrdne kontrolljoonega klassifitseeriti 

„madalaks“, oli optimaalseimaks klassifitseerimise kriteeriumiks 6,9 ng/ml. Saadud 

tulemus näitab, et sõltuvalt ribatesti kasutamise otstarbest on võimalik valida sobiv 

klassifitseerimise kriteerium. Saadud klassifitseerimise kriteeriumid ühtivad ELISA 

tehnoloogial põhinevate ekspresstestide klassifitseerimiskriteeriumitega (Nebel et al. 1989, 

Waldmann 1993). 
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Ribatesti klassifitseerimiskriteeriumi valikust saab tuua näite mittetiinuse diagnoosimisel. 

Kui 24 seemendusjärgsel päeval soovitakse ribatestiga mittetiinestumise diagnoosimisel 

saavutada maksimaalset spetsiifilisust (ühtegi tiinet lehma ei diagnoosita ekslikult 

mittetiineks), siis tuleks klassifitseerimise kriteeriumina kasutada „testjoon tumedam kui 

kontrolljoon = mittetiine“. Käesolevas uuringus oli sellise proovide klassifitseerimise 

korral mittetiinestumise diagnoosi positiivne prognoosiväärtus 100% ja negatiivne 

prognoosiväärtus 70,6%. Kui mittetiinuse diagnoosimisel soovitakse saavutada 

maksimaalset tundlikkuset ja spetsiifilisust, siis tuleks proovide 

klassifitseerimiskriteeriumina kasutada „testjoon tumedam kui kontrolljoon ja testjoon 

kontrolljoonega võrdne = mittetiine“. Sellisel juhul oli mittetiinuse diagnoosimise 

positiivne prognoosiväärtus 94,4% ja negatiivne prognoosiväärtus 78,6%, mis näitab et 

positiivse prognoosiväärtuse kasvades vähenes testi negatiivne prognoosiväärtus. Selliselt 

piimaproove klassifitseerides määraks ribatest 5,6% tiinetest lehmadest ekslikult 

mittetiineteks.  

Mittetiinuse diagnoosimisel oli EIA meetod kõikidel piimaproovi võtmise päevadel 

ribatestist täpsem. EIA meetodi kõrgemat täpsust saab seletada sellega, et 

progesteroonisisalduse kvantitatiivne määramine võimaldas EIA puhul kehtestada 

optimaalsema klassifitseerumikriteeriumi, võrreldes ribatestiga. Näiteks saavutamaks 

mittetiinuse diagnoosimisel 100% spetsiifilisust oli EIA klassifitseerimiskriteerium 4,5 

ng/ml, ribatestil aga 2,3 ng/ml. Eeltoodust tulenevalt klassifitseeris ribatest lehmad, kelle 

piimaproovide progesteroonisisaldus oli >2,3 ng/ml tiineks. Seetõttu vähenes võrreldes 

EIA-ga ribatesti tundlikkus, sest suurem arv mittetiineid lehmi diagnoositi ekslikult 

tiineteks. Teiseks erinevuse põhjuseks võib olla ribatesti suutmatus klassifitseerida õigesti 

piimaproove, mille puhul testjoone värvus ei erinenud kontrolljoone värvusest. Käesoleva 

uuringu mittetiinuse diagnoosimise tundlikkuse ja spetsiifilisuse parameetrid langesid 

üldjuhul kokku kirjanduses avaldatud samalaadsete uuringutega (Rioux, Rajotte 2004, 

Osman et al. 2012, Burke et al. 2012). 

Waldmann ja Passel (1995) kasutasid mittetiinete lehmade paremaks avastamiseks 

paarisproovide analüüsi. Paarisproovideks olid vastavalt 19 ja 24, 19 ja 23, 20 ja 24 ning 

20 ja 23 seemendusjärgsel päeval võetud proovid. Paarisproovide analüüs andis kõige 

täpsema tulemuse 19 ja 24 ning 19 ja 23 seemendusjärgsetel päevadel kogutud proovidest. 

Paarisproovide analüüs suurendas katses kasutatud meetodite nii EIA kui ka RIA puhul 
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mittetiinete lehmade avastamise täpsust, võrrelduna ühe piimaproovi alusel mittetiinuse 

määramisega. 

Ka käesolevas uuringus võimaldas paarisproovide analüüs 19 ja 24 seemendusjärgsel 

päeval kogutud piimaproovidest tõsta mittetiinete lehmade avastamise täpsust. Ribatesti 

puhul tõusis paarisproovide analüüsimise korral mittetiinuse diagnoosimise negatiivne 

prognoosiväärtus 70,6%-lt 80% -ni, samas säilis 100% positiivne prognoosiväärtus. EIA 

puhul kasvas paarisproovide analüüsimise korral mittetiinuse diagnoosimise negatiivne 

prognoosiväärtus 80%-lt 88,9% -ni, kusjuures säilis samuti 100% positiivne 

prognoosiväärtus. 

Kuna 24 seemendusjärgne päev andis mittetiinete lehmade avastamisel kõige täpsema 

tulemuse, võrreldes 19 ja 21 päevaga, võib selle põhjuseks olla normaalsest pikemad 

innatsüklid. Üldlevinult loetakse innatsükli keskmiseks pikkuseks 21 päeva, kuid mitmed 

uuringud on näidanud, et innatsükkel võib olla pikem kui 21 päeva. Trimberger (1956) 

andmetel lehma innatsükkel varieerub 18-24 päeva, kuid täheldas ka seda, et üle 20% 

lehmadest oli innatsükli pikkus üle 25 päeva (Trimberger 1956). Erinevate autorite 

uuringutes leitud keskmised innatsükli pikkused olid järgmised: 23±2,1 päeva (Savio et al. 

1990), 24±6 päeva ja (Rajamahendran et al. 1990). Waldmanni ja Passeli (1995) uuringus 

leiti eesti punase tõu keskmiseks innatsükli pikkuseks 22,3±1,7 päeva.  

Ranasinghe et al. (2011) leidis oma uuringus, et luteaalfaasi pikkusel võib olla suur 

varieeruvus ning progesterooni kontsentratsioon võib jääda püsima ilma, et oleks eelnevalt 

lehma seemendatud (Ranasinghe et al. 2011). 

Wilson et al. (1998) leidis, et innatsükli luteaalfaasi pikenemist põhjustab lehmadele 

kuumastress. Wilson et al. (1998) läbiviidud uuringus võrreldi lehmade innatsükli 

progesterooni kontsentratsioone õhutemperatuuril 19°C ja 29°C. Progesterooni 

kontsentratsioon oli mõlemal juhul sarnane kuni 16 innatsükli päevani. Pärast 16 innatsükli 

päeva hakkas õhutemperatuuril 19°C olnud lehmadel progesterooni kontsentratsioon 

langema, kuid 29°C juures olnud lehmade progesterooni kontsentratsioon jäi kõrgeks. 

Kuumastressi all kannatavate lehmade keskmiseks innatsükli pikkuseks oli 29,1±2,4 päeva 

ning kuumastressi all mittekannatavatel lehmadel 20.4 ± 2,4 päeva (Wilson et al. 1998). 

Kuumastressi tekkimise kriitiliseks õhutemperatuuri piiriks Eesti suvekuudel peetakse 

keskmiselt 25°C (Jõudluskontrolli keskus 2010). 
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Kuna käesolev katse viidi läbi suvekuudel, on üsna tõenäoline, et kuumastress võis 

mõjutada katseloomade innatsükli pikkust. 

Wiltbank et al. leidsid oma uuringus, et kõrgetoodangulistel lehmadel östradiooli ja 

progesterooni metabolism maksas põhjustab follikulaarfaasi pikenemist (Wiltbank et al. 

2006), tiinestumise langemist, suurenenud embrüonaalse suremuse esinemist ja innaaja 

lühenemist (Wiltbank 2009). Kõrgetoodangulised lehmad söövad enamasti rohkem ning 

tänu sellele liigub rohkem verd läbi maksa, kus toimub östrogeeni ja progesterooni 

metabolism. Mida rohkem verd maksa läbib, seda vähem östrogeeni ja progesterooni verre 

jääb ja tulemuseks on lehma sugulise aktiivsuse vähenemine ja häired tema sigimistsüklis, 

täpsemalt follikulaarfaasi edasi lükkumine (Wiltbank et al. 2012). Kuna käesoleva uuringu 

katselehmade piimatoodang oli 11000 kg aastas, võis vähemalt osadel katselehmadel tänu 

östradiooli metabolismile ovulatsioonid edasi nihkuda, pikendades seeläbi innatsüklit. 

 



 

 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Ribatest oli väga täpne madalate ja kõrgete piima progesterooni kontsentratsioonide eris-

tamisel. Kui ribatesti testjoon oli kontrolljoonest „tumedam“ või kontrolljoonest „hele-

dam“, siis andis see täpse piima progesterooni kontsentratsiooni määra, klassifitseerides 

usaldusväärselt piimaproovid „madalaks“ või „kõrgeks“. Kui ribatesti testjoon oli võrdne 

kontrolljoonega, siis andis see ebausaldusväärse piima progesterooni kontsentratsiooni 

määra.  

Ribatest klassifitseeris progesteroonisisaldusi „kõrgeks“ ja „madalaks“ vähemalt sama 

täpselt, kui ELISA ja lateksaglutinatsiooni meetodil põhinevad ekspressmeetodid.  

Ribatesti optimaalsed klassifitseerumiskriteeriumid eristamaks „madalat“ ja „kõrget“ piima 

progesteroonisisaldust sõltusid proovide klassifitseerimise värvusklassidest.  

Mittetiinete lehmade diagnoosimisel leiti piimaproovi võtmise aja mõju mittetiinete leh-

made avastamiseks. Kahekümne neljandal seemendusjärgsel päeval võetud piimaproovid 

andsid mittetiinete veiste avastamisel kõige täpsema tulemuse. 

Mittetiinuse diagnoosimisel oli ribatesti täpsus võrreldav kvantitatiivse EIA meetodi 

täpsusega, kuid kõikidel piimaproovi võtmise päevadel oli EIA meetod ribatestist täpsem. 

Kui ribatesti testjoon oli „tumedam“ kui kontrolljoon andis see mittetiinuse diagnoosimisel  

100% spetsiifilisuse ehk mitte ühtegi mittetiinet lehma ei diagnoositud ekslikult tiineks. 

Paarisproovide analüüs 19 ja 24 seemendusjärgsel päeval kogutud piimaproovidest või-

maldas tõsta mittetiinete lehmade avastamise täpsust. 

Saadud tulemused näitavad, et ribatest oli piisavalt usaldusväärne hindamaks piima 

progesterooni kontsentratsioone seemenduspäeval luteaalfaasis seemenduste vältimiseks ja 

24 seemendusjärgsel päeval mittetiinestunud lehmade leidmiseks.   



 

 

 

 

SUMMARY 

 

LATERAL FLOW MILK PROGESTERONE TEST – COMPARISONS 

WITH EIA FOR CONFIRMATION OF OESTRUS AND 

NONPREGNANCY DIAGNOSIS IN COWS 

 

The aim of the current study was to validate a cowside lateral flow milk progesterone test 

developed by Ridgeway Science, UK (distributed by Hrimacom Ltd, Bulgaria), against 

quantitative enzyme immunoassay (EIA) for confirmation of oestrus on the day of AI and 

for nonpregnancy diagnosis on days 19, 21, and 24 after AI in dairy cows. 

The lateral flow test was highly accurate for the differentiation of low (test line darker than 

control line) and high (test line lighter or no visible test line) progesterone levels in bovine 

milk. Test line colour equal to reference line was an unreliable indicator of relative 

progesterone concentrations.  

Results compared favorably to the quantitative milk progesterone EIA that has been used 

successfully as the research tool for several years. 

The lateral flow test was reasonably efficient and accurate in assessing progesterone levels 

19 to 24 days after an insemination to detect nonpregnant cows. Test performance was 

subject of the day of taking of the milk sample. Highest sensitivity and specificity was 

obtained in milk samples collected on day 24 after AI. Highest overall accuracy (85% 

sensitivity and 92.7% specificity) was gained when lateral flow test testline „darker“ than 

control and „equal“ to control line were classified nonpregnant. Test testline „darker“ than 

control line as the cutoff optimised 100% specificity with 75% sensitivity and 84.4% 

accuracy. Results suggest that the semiquantitative test may be used reliably to evaluate 

milk P4 levels on the day of AI and 24 days postinsemination.  
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