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Iga aastaselt haigestub maailmas malaariasse ligikaudu 219 miljonit inimest. Seda haigust

põhjustavaid  algloomi  levitavad  ehk  siirutavad  hallasääsed  (Anopheles  (An.)).  Nende

mitmekesisus ei ole suur ainult maailmas vaid ka Eestis. Malaaria patogeene levitavad ka

Anopheles maculipennis kompleksi kuuluvad krüptilised liigid. Käesoleva töö eesmärgiks

on välja uurida, milline on selle grupi mitmekesisus Eestis. Selleks kasutati Eestist püütud

hallasääski  ning  DNA  eraldamist.  Peale  DNA  eraldamist  isendist  tuli  puhastada

sekveneeringud ja neist saadud tulemused said kirja pandud. Tulemused näitasid, et Eestis

on   An.  maculipennis  kompleksi  liikidest  kõige  levinum An.  messae.  See liik  on  ka

üleüldiselt  Euroopas  levinuim  malaaria  siirutaja.  Kui  teha  suuremaid  uuringud  kuhu

kaasata rohkem püügikohti ja ka teised Eestis elavad hallasääsed, kes malaariat levitavad.

Täiendavate uuringutega saab ka teada,  kui kaugele on võimeline see liik  üldse edasi

levima.

Märksõnad: malaaria, Anopheles maculipennis, Anopheles messae
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Every year, 219 million people fall ill with malaria. Although malaria is currently mostly

confined to the tropics and subtropics, it was also found in Estonia less than a century

ago.  Malaria  is  caused  by  Plasmodium protozoa,  that  are  distributed  by  anopheline

(Anopheles) mosquitoes, which is a large genus of mosquitoes made up of many species,

some of which can even be found in Estonia. Among others, malaria protozoa can also

be  distributed  by  cryptic  species  belonging  to  the  Anopheles (An.)  maculipennis

complex. These species are called cryptic, because it is impossible to tell them apart

based on morphological characteristics alone. Estonia is known to be a home for at least

two such species: An. maculipennis and An. messae. Of these two, An. messae is a well-

known malaria pathogen distributer. The aim of this work was to find out how many of

the Estonian  An. maculipennis complex mosquitoes are from the  An. messae species.

Therefore, as many Estonian caught An. maculipennis complex insects as possible were

identified by molecular methods. Thus, these insects went through DNA extraction, the

samples were then replicated and the effectiveness of the replication was examined by

gel electrophoresis. Positive samples were sequenced by the Institute of Genomics Core

Facility  of the University  of Tartu.  Sequences were then organised and compared to
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online databases. Results showed, that An. messae was by far the most numerous species

of its complex in Estonia. It is also the most common malaria vector in Europe. For

continuing research, it would be better to involve more mosquito catch sites and other

possible Estonian malaria carries.

Keywords: malaria, Anopheles maculipennis, Anopheles messae
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Sissejuhatus

Kahetiivalised,  on  üks  suurim  putukarühm.  Selle  esindajatel  on  ainult  kaks  tiiba.

Kahetiivalisi on maailmas üle 125 000 liigi. Hallasääsed ise on suhteliselt väikesed, ning

pehmete  kehadega.  Nende  hulka  kuuluvad  ka  sellised  isendid  kes  levitavad

haigustekitajaid,  aga seda ei  tee kõik kahetiivalised.  Osad on näiteks taimekahjurid või

isegi toituvad teistest putukatest. Kahetiivaliste vastsed elavad mitmesugustes elupaikades,

näiteks igasugustes veekogudes, taimede kudedes ja isegi pinnases. Täiskasvanud toituvad

taimemahladest  või  loomade  kehavedelikest  või  hoopis  teistest  putukatest.  (Britannica

2018)

Kahetiivaliste  alla  kuulub  sugukond  pistesääsklased  (Culicidae).  Sinna  sugukonda

kuuluvad 3564 liiki, mis on liigitatud kahte alamsugukonda ja veel 113 perekonda. Üks

tähtsamaid alamsugukondi  on  Anophelinae kuhu alla  kuulub hallasääskede (Anopheles)

perekond. Sääsed on peenikesed ja pikkade jalgadega putukad, keda on lihtne ära tunda

nende pikkade piste-imemissuiste  järgi.  Vastseid eristatakse teistest  noorvormidest  selle

põhjual, et  neil  puuduvad jalad. Pistesääsklasi  on tavaliselt  kõige parem identifitseerida

viimases  moondestaadiumis  ning  siis,  kui  nad on täiskasvanud.  Kuna sääsed  on õrnad

putukad, siis nad elavad seal kus õhk on suhteliselt jahe ja niiskustase on kõrge. Paljud

liigid eelistavad lennata vaid mõne meetri kõrgusel maapinnast. Vertikaalne jaotus sõltub

väga palju sellest, mida pistesääsklased toiduks tarvitavad. Isased toituvad ainult taimede

vedelikest Paljude liikide emasloomad toituvad verest. (Harbach 2008)

Hallasääskede perekonda  kuulub  185  liiki  (Harbach 2008).  Selle  perekonna  sääsed  on

kergesti  äratuntavad  kui  nad  on  puhkeasendis,  kus  lont,  pea  ja  keha  hoitakse  üksteise

suhtes sirgjoonel, kuid pinna suhtes nurga all (Britannica 2019). Hallasääsed paigutavad

oma munad tavaliselt veekogudesse, mis sisaldavad rohkelt orgaanikat (Britannica 2019).

Pistesääsklase elutsükkel võib olla 18 päeva kuni mitu nädalat (Britannica 2019).

6



Samuti on töös kirjutatud hallasääsked ja malaaria seostest,  mis on tihedalt  seotud  An.

maculipennis kompleksiga.  Neid sääsklasi  on raske idetifitseerida,  kuna need liigid kes

seal on, on üksteisega niisarnased, et morfoloogiliselt on vahet teha väga raske.

Käesoleva  töö  eesmärk  oli  välja  uurida,  kui  suur  hulk  Eestis  püütud  Anopheles (An.)

maculipennis kompleksi pistesääsklastest kuuluvad liiki An. messeae. Ning hüpoteesiks oli

teada saada, et mitme liigiga on Eestis esindatud  An. maculipennis kompleks ning  kas

malaariat kanda suutev liik An. messeae on nende hulgas vähemuses.
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 1.  Kirjanduse analüüs

 1.1. Pistesääsklaste (Diptera: Culicidae) tutvustus

Pistesääsklased  (sugukond  Culicidae)  on  jätkuvalt  paljude  entomoloogiliste  uuringute

keskmes, sest nad on mitmete inimesi ning loomi ohustavate haigustekitajate vektorid ehk

edasikandjad ( Hubálek et al. 2008). Epidemioloogia mõistes on vektor elusorganism, kes

kannab edasi haigusi ühelt organismilt teisele (Viltrop 2009). Rohkem kui pool maailma

rahvastikust  elab nakatumisohu all,  sest  pistesääsklased kannavad edasi  patogeene,  mis

põhjustavad  ohtlikke  haigusi  nagu  näiteks  malaaria,  Lääne-Niiluse  palavik,  Jaapani

entsefaliit või lümfaatiline filariaas ( Hubálek et al. 2008).

Tänu  spetsiaalsetele  kohanemismehhanismidele  on  pistesääsklastel  võimalik  elada

mitmesugustes  erinevates  keskkondades.  Maailmas  ei  ole  peaaegu  ühtegi  mageveega

keskkonda,  mis  neile  putukatele  ei  sobiks.  Erinevate  pistesääsklaste  noorvormid

koloniseerivad  ajutisi  ja  püsivaid,  väga  saastunud,  aga  ka  puhtad,  suuri  ja  väikeseid

veekogusid.  Isegi  väikseimad  nõgusad  alad  ja  üleüldiselt  kõik  kohad  kuhu  vesi  saab

koguneda, on vähemalt mõne liigi jaoks potentsiaalsed paljunemiskohad. Selleks võivad

olla veega täidetud ämbrid, lillevaasid, rehvid ja isegi loomade kabjajäljed. Pistesääsklased

on liigiti erisugused ja sellest tuleneb ka erinevus vastsete arenguvajadustes. Selleks, et

leida õige koht paljunemiseks, on emastel pistesääsklastel vaja rännata ja leida paariline.

Rändamise aeg ja sihtkoht on liigispetsiifilised. Samal ajal toimub ka kihamine, ehk isased

isendid moodustavad parve. See ei ole vajalik kõikidele liikidele, ning mõned liigid võivad

paarituda  ilma  parve  moodustamiseta.  Tavaliselt,  toimub  paaritumine  kohe,  kui  emane

pistesääsk on täiskasvanuks saanud. Pärast seemendamist hakkavad emased verd otsima.

Nagu  kõikidel  kahetiivalised,  arenevad  ka  pistesääsklased  täismoondega.  Kõik

pistesääsklased  vajavad  munade,  vastsete  ja  nukkude  arenguks  vett,  kuigi  metsasääsed

(perekonnad Aedes ja Ochlerotatus) võivad paigutada oma munad ka niiskesse pinnasesse.
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Pärast  koorumist  läbivad  pistesääsklased  neli  vastsestaadiumit,  mille  lõpus  toimub

nukkumine, ning areneb välja valmik ehk täiskasvanud putukas. Emased pistesääsklased

munevad olenevalt  liigist  50 kuni  500 muna, kaks kuni neli  päeva pärast  vereimemist.

Külmemas  kliimas  võtab  vastsete  areng  kauem  aega  kui  kõrgematel  temperatuuridel

soojemas kliimas. Üldiselt võib sääsed jagada kaheks rühmaks sõltuvalt nende munemise

käitumisest  ja  sellest,  kas  embrüod  sisenevad  puhkeperioodi  (väliselt  vallandatud

puhkeseisundisse) või diapausi (geneetiliselt määratud puhkeaega). Esimeses grupis, kuhu

kuuluvad teiste hulgas ka hallasääsed, munevad emasloomad oma munad veepinna peale

üksikult  või  portsjonitena.  Näiteks  laulusääskede  (Culex)  emaste  kurnad  koosnevad

mitmesajast munast, mis on kokku kleebitud paadi-kujulise struktuurina. Munemise ajal

seisavad emasloomad veepinna peal V-kujulises asendis olevate jalgadega. Munad lastakse

läbi suguelundite ava ja grupeeritakse kokku jalalabade vahele, moodustades parve. Kohe

pärast  ovulatsiooni  on  munad  pehmed  ja  valged,  kuid  nad  muutuvad jäigemaks  ja

tumedamaks ühe kuni kahe tunni jooksul. Teises grupis munetakse munad nii, et nad ei

kooru kohe peale munemist. Sellist tüüpi munemine on kõige sagedasem sääskedel kes

elutsevad perioodiliselt üleujutavatel aladel. Nemad munevad oma munad üksteisest eraldi,

aga  mitte veepinna peale nagu seda tegid laulusääsed, vaid hoopis niiskesse pinnasesse,

mis hiljem ujutatakse üle kui vee tase tõuseb. Munad asetatakse väikestesse süvenditesse

või sambla vahele, kus on rohkem niiskust. (Becker et al. 2010: 9- 21)

Pistesääsklaseid  iseloomustab  hästi  arenenud  tugev  pistmis-  imemissuis,  mis  aitab

toiduobjekti augustada ja vedelikke imeda. Isased toituvad taimemahladest,  emased aga

verest. Isaste suised on emaste omadega võrreldes nõrgemad ja see ei võimalda neil verest

toituda. Imitoru  ehk  lont  on  jaotatud  mitmeks  osaks,  koosnedes  kuuest  harjasest  ehk

kimbust ja ümbritsevast tupest. Kimbu moodustab kuus pikka ja õhukest torukest milleks

on  alaneel,  ülahuul  ja  kaks  alalõuga  koos  ülalõugadega.  Ülalõuad  on  teravad  ja  neid

kasutatakse naha katki tegemiseks, et teised suise osad sealt läbi pääseksid. Alalõuad on

samuti teravad ja nende eemale ulatuvates otstes on tagasipoole pööratud hambad. Emased

pistesääsklased vajavad munade tootmiseks verd, eriti tähtsad on veres sisalduvad valgud.

Mõningad emasloomad eelistavad aga toituda näiteks lindude verest või teistest loomadest,

seega  pistesääsed  ei  toitu  ainult  inimeste  verest  vaid  neil  võib  olla  ka  teisi  erinevaid

toiduallikaid. Sobiva toiduobjekti määrab nii peremehe naha paksus kui kehatemperatuur,
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kuna naha pinnatemperatuur on seotud nahaaluse veresoonte arvuga. (Becker et al.  2010:

22-24)

Selleks, et leida sobiv paariline või toiduallikas, peavad pistesääsklased tihti palju ringi

lendama.  Lendamist  mõjutavad  aga  mitmed  tegurid  nagu  näiteks  temperatuur,  niiskus,

valgustugevus,  tuule  kiirus  ja  emase  isendi  füüsiline  võimekus.  Näiteks  enamik

metsasääski rändavad videvikus, kui temperatuur langeb ja niiskus kasvab. Samuti on nad

kuuvalguses aktiivsemad. Lendamine jaguneb aga kaheks tüübiks: passiivne ja aktiivne

lendamine. Passiivse lennu ajal kasutavad putukad tuult, et läbida triivides pikki vahemaid.

Aktiivse lennu ajal lendavad nad ülestuult ja see on võimalik vaid juhul, kui tuule kiirus on

väiksem kui pistesääse enda lennukiirus  (1 m/s).  Emased lendavad tavaliselt  maapinna

lähedal  või  siis  taimestiku  ülaosas.  Vastavalt  erinevatele  mikrokliima  nõuetele,  elavad

mõned liigid avatud aladel, teised metsades, kolmandad põldudel või metsa servadel aga

on olemas ka liike kes eelistavad elada hoopis linnades. (Becker et al. 2010: 21-22)
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 1.2. Pistesääsklased haigusvektoritena

Patogeenid on parasiitse eluviisiga mikroorganismid nagu viirused, bakterid, ainuraksed ja

seened,  mis  põhjustavad  nii  inimestes,  kui  ka  teiste  loomaliikides  mitmesuguseid

haiguseid.  Patogeeni  levitamine  hõlmab  kolme  sammu,  milleks  on  nakatunud

peremeesorganismi juurest lahkumine, seejärel uue peremehe otsimine ja selle nakatamine.

Patogeeni levitamine võib toimuda mitmel erineval viisil, mis tavaliselt sõltub haiguseid

tekitava organismi ökoloogiast.  Näiteks hingamisteede patogeenid levivad tavaliselt õhu

kaudu,  samal  ajal  kui seedetraktis  tegutsevad patogeenid kipuvad levima toidu või  vee

kaudu. (Brennan et al. 2006: 515-516)

Samuti  on  olemas  patogeene,  kes  levivad  peremeeste  vahel  loomade  ja  inimeste

kehavedelikest toituvate lülijalgsete (Arthropoda) tõttu (Battle et al. 2014). Olles vektorites

teatud  aja,  enne  kui  uutele  peremeesorganismidele  suuremat  kahju  tekitama  hakkavad

(Battle et al. 2014).

Inimese  malaariat  põhjustavaid  algloomi  levitavad  hallasääskede  pistesääsklased.

Hallasääsklaste  perekond  hõlmab  465  ametlikult  tunnustatud  liiki.  Ligikaudu  70  neist

liikidest  on  võimelised  edastama  inimese  malaariaparasiite  ja  41  loetakse  neist

domineerivaks vektorliigiks, kes on võimelised edastama malaaria nii suurel määral, et see

võib muutuda veel suuremaks ohuks rahvatervisele, kui ta praegu on. Euroopas on neist 6

liiki kes levitavad seda tüüpi haigust. (Sinka et al. 2012)

Vektori võimsus näitab ära kas pistesääsklane suudab viia lõpule haiguse edasikande. Seda

saab mõõta selle kaudu, kui mürgitada ära teatud hulga emaseid isendeid. Ning see järel

jälgida, et kui suur osakaalu vähenemine toimub seal. Selle mõju saab teada kui palju jääb

ellu kui nad on mürkidega nakatunud ja kui pikk võib olla nende eluiga üldse. Kuna nad on

otseses rünnaku objektiks ning nende pealt on hea mõõta seda kas suudetakse saavutada

oma epidemioloogiline eesmärk, milleks on kogu malaaria ülekande lõpetamine, või mitte.

(Garret- Jones et al. 1964)
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Euroopas  levivad  sääseviirused  kuuluvad  kolme  perekonda:  Togaviridae (Sindbis,

Chikungunya), Flaviviridae (Lääne Niiluse viirus, Usutu, Dengue) ja Bunyaviridae (Batai,

Ťahyňa, Snowshoe Hare, Inkoo, Lednice). Kahekümnendast sajandist alates on Euroopas

aset leidnud 10 haigus puhangut. ( Hubálek et al. 2008)

Pistesääsklastega levivate patogeenide poolt põhjustatud haigestumiste sageduse määrab

kohapeal olemasolevate vektorite mitmekesisus ja arvukus selle põhjal saab ka mõnevõrra

ennustada,  kui suur on mingi haigustekitaja  uutesse piirkondadesse levimise tõenäosus.

Ökoloogilised  muutujad,  näiteks  ilmastiku-ja  kliimatingimused,  mõjutavad  oluliselt

vektorhaiguste esinemissagedust. Peamised tegurid mis mõjutavad haigustekitajate leviku

kiirust,  on  vektorite  rohkus,  sobivate  peremeesorganismide  hulk,  intensiivsed  suvised

vihmasajud  ja  üleujutused,  samuti  ka  kõrged  temperatuurid,  ning  sobivate  elupaikade

olemasolu,  mille  alla  kuuluvad  näiteks  märgalad,  väikesed  veebasseinid  või  niiskete

keldritega hooned. Globaalne soojenemine mõjutab samuti haiguste levikut, sest palavad

ilmad  toovad  kaasa  suurema  replikatsiooni  määra  vektorsääskedes  ning  lühendatud

inkubatsiooniperioodi.  Suurenema  hakkavad  ka  vektorite  populatsioonid  ja  seetõttu

laiendavad nad oma eluala rohkem põhja poole. ( Hubálek et al. 2008) 
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 1.3. Malaaria

 1.3.1  Ülevaade haigustekitajast

Malaariat  põhjustavad  algloomad  (Protozoa)  perekonnast Plasmodium  (P.).  2017.  aastal

registreeriti  ligikaudu  219  miljonit  malaariajuhtumit,  mis  on  hinnanguliselt  20  miljonit

haigestumist  vähem kui  oli  2010 aastal.  Enamik juhtumitest  oli  Lõuna-Aafrika  regioonis  ning

sellele järgnes Kagu-Aasia ja Vahemere idaosa. Hetke seisuga väheneb igal aastal haigestumise

hulk. Inimesed saavad rohkem abi malaaria vältimiseks. (WHO 2018a)

Inimestes  põhjustavad  malaariat  vähemalt  neli  algloomade  hulka  kuuluva  perekonna

Plasmodium liiki:  P.  falciparum,  P.  vivax,  P.  ovale  and  P.  Malariae. Neid  patogeene

kannavad teadaolevalt edasi ainult hallasääsed. Maailmas on rohkem kui 400 hallasääskede

liiki, kuid neist vaid umbes 40 on inimestele ohtlikud haigustekitajate vektorid. (Becker et

al. 2010: 55)

Perekonna  Plasmodium liikidel  on  keeruline  paljunemise  ja  ülekande  tsükkel,  kus

seksuaalne paljunemine toimub sääskedes ja mittesuguline paljunemine leiab aset hoopis

selgroogsetes.  Üks  malaaria  vorm  mis  on  põhjustatud  liigi  P.  falciparum  poolt,   on

inimestele  kõige  raskem  vorm,  kuna  ta  põhjustab  eluohtlikke  tüsistusi  nagu  näiteks

aneemia ja tserebraalne malaaria. See on laste suure suremuse sagedaseim põhjus ja võib

esimese kahe haigusnädala jooksul tappa ka kuni 25% mitteimmuunsetest täiskasvanutest.

Seda malaaria tüüpi nimetatakse troopiliseks malaariaks ja see esineb enamasti troopilistes

ja ning subtroopilistes piirkondades, kus suvine temperatuur suve perioodil on vähemalt 20

° C, et patogeenid jõuaksid sääses läbida sugulise paljunemise tsükli. (Becker et al. 2010:

28)

P. vivax, mille poolt põhjustatud haigust nimetatakse kolmandapäevitiseks malaariaks, on

enamikus riikides domineeriv malaaria parasiit (WHO 2016).  P.  vivax  suudab sääskedes

suguliselt  paljuneda,  ka niisugustes  piirkondades,  mille  suvine  temperatuur  on püsivalt

ainult 16 ° C.  P. ovale põhjustab ovale malaariat, kus palavik esineb iga 48 tunni tagant.
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aga see malaaria vorm pole harilikult  nakatunute jaoks tappev ega halvav.  P. malariae

tekitatud neljandapäevitine malaaria on samuti pehmema vormiga malaaria, mille puhul

palavik esineb korduvad iga 72 h tagant. (Becker et al. 2010)

Malaaria  nähud ja  sümptomid on sarnased paljudele  teistele  palavilikulistele  haigustele

(WHO  2018a).  Tavaliselt  esineb  selle  haigusega  palavik,  mõnikord  külmavärinad,

higistamine  ja  peavalu (WHO  2018a).  Malaaria  kõige  äratuntavamaks  sümptomiks  on

perioodiliselt  korduvad  vappekülmad (WHO  2016). Tavaliselt  ilmutavad  sümptomid

ennast  10  kuni  15  päeva  pärast  nakatavat  sääsehammustus  (Sealsamas). Seega,  kõrge

palaviku puhul tasub kahtlustada malaariat ja teha vastav malaaria test (WHO 2018a).

P. vivax'i infektsioone saab ravida artemisiniinil põhineva kombinatsioonraviga (ATC) või

klorokviiniga. Viimane ravim toimib aga ainult nendes piirkondades, kus antud patogeenil

pole  veel  tekkinud  klorokviini  vastu  resistentsust.  Piirkondades,  kus  esineb  suurema

tõenäosusega parasiit  P. vivax tuleb infektsioone ravida juba algusest peale ACT-ga, sest

seal  on  suure  tõenäosusega  klorokviini  vastu  juba  resistentsus  olemas.  Haigustunnuste

ägenemiste vältimiseks tuleb ravile lisada täielik primakviin ravi. Manustatavate annuse

suurustes  ja  manustamise  sageduses  tuleb  juhinduda  patsiendi  ensüümide  aktiivsusest.

(WHO 2018a)

Malaaria algloomade vektorite hulka kuuluvad paljud erinevad hallasääskede perekonda

kuuluvad  liigid,  nagu  An.  arabiensis  kelle  areaal ulatub  Saheli,  Etioopiasse,  Araabia

poolsaarele, Keeniasse ja Somaalia edela ossa ning lõuna poolt Namiibia ning Botswana

kõrbetesse  ja  steppidesse  (Joonis  1).  Kogu  Euroopas  ja  Lähis-Idas  on  kõige  laiema

levikuga ning  arvukaim  An.  messeae.  Põhja-Ameerikas  kuvatakse  seevastu  väga  lihtne

vektorprofiil,  kus  malaaria  siirutajatest  esineb  läänes  ainult  An.  freeborni ,  kagus  An.

quadrimaculatus, lõuna pool on  An. pseudopunctipennis. Lõuna-Ameerikas,  An. darlingi

on näidatud peamiselt domineeriv Lõuna- Ameerikas. Kesk-Ameerikas domineerivad on

An. albimanus ja An. pseudopunctipennis. (Sinka et al. 2012)
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Joonis.1 Anopheles perekonna levik (Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria et al. 2018)

Mitte kõik  Anopheles perekonda kuuluvad liigid  ei  ole sama tõhusad vektorid, et  edasi

kanda malaariat ühelt inimeselt teisele. Need liigid, kes kalduvad inimesi kõige rohkem

hammustavama on tõenäolisemalt ka kõige ohtlikumad Kui sääsk regulaarselt hammustab

inimesi siis on haiguse edasikandmise ahel katkematu ja rohkem inimesi nakatub. (Global

Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria et al. 2018)

Üks  tähtsamaid  komponente  vektorliikide  hulgas  on  vektori  kompetents.  Vektori

kompetents viitab lülijalgsete võimele omandada ja edasi kanda mikroobseid organisme.

Kõik verd imevad putukad, puugid ja ka lestad võivad toitumise ajal patogeene omandada,

aga selleks, et patogeen üldse ellu jääks ja edasi levida saaks, peab ta ületama kõigepealt

palju erinevaid takistusi. Lisaks vektori kompententsile on olemas ka muud välised tegurid,

millel  on  suur  roll  vektoritega  levivate  haigustekitaja  ülekandumisele.  Haigustekitajate

levikut muudavad tõhusamaks pistesääsklase pikaealisus ja võimalikult suur kokkupuude

abitute peremeesorganismidega. Need tegurid kuuluvad vektori võimekuse alla Ideaalsel

vektoril  peaks  olema  sobiv  sisemine  keskkond  patogeeni  jaoks,  samuti  peab  ta  olema

piisavalt  pikaajaline  ja  kokku  sattuma  võimalikult  paljude  peremeesorganismidega.

(Goddard et al. 2002)
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 1.3.2 Malaaria tänapäevane levik

Võrreldes  2010.  aastaga  on  malaariaga  seotud  juhtumite  arv  vähenenud.  Kui  vaadata

viimast malaaria raportit, mis anti välja 2018. aastal, aga mille andmestik on pärit 2017.

aastast,  ja  seda  võrrelda  2010.  aasta  raportiga,  siis  on  malaariasse  haigestumise  hulk

vahepeal langenud ligikaudu 20 miljoni juhtumi võrra (Joonis 2). Kõige rohkem levib seda

haigust endiselt Aafrika piirkonnas. P. vivax on peamine parasiit Ameerika piirkonnas, see

patogeen  põhjustab  seal  74,1% kõigist  malaaria  juhtudest.  Ülejäänud  piirkondades  on

domineeriv P. falciparum. (WHO 2018a)

Joonis 2. Malaaria juhtumid 2017 aastal (E-2020 et al. 2018)

Plasmodium vivax on laia geograafilise jaotusega patogeen. P. vivax 'it on raske kontrolli

alla saada nii üksikisikutes kui ka populatsioonides üldisemalt, sest selle patogeeni poolt

põhjustatud malaaria võib ägeneda nädalate kuni kuude jooksul pärast esmast nakatumist.

P. vivax’i tüved on geograafilistest piirkondadest erinevad. Tõenäoliselt saavutas malaaria

maksimaalse  leviku  umbes  1900.  aastatel,  kui  kolmandapäevitine  malaaria  ulatus

äärmusteni  laiuskraadidega  64˚  põhja  ja  32˚  lõunasse  (Joonis  3).  Tõenäoliselt  mõjutas
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haigustekitaja levikut kõige rohkem 15˚C soojus juuli kuus ja jaanuari kuudel olev isoterm,

mis  aitas  Plasmodium  vivax elupaiga  laienemisele  kaasa.  (Hay  et  al. 2004)  Kaartilt

vaadates  on  näha,  et  Eestis  kui  ka  Soomes  levis  malaaria  1900.  aastal.  Hilisematel

perioodidel ei ole malaariat aga enam kaardile märgitud.

Joonis 3. Malaaria ülemaailmne jaotus vahemikus 1900–2002. (Hay et al. 2004)
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 2. Materjal ja metoodika

 2.1. Uurimuses kasutatud materjal

Töös  kasutati  22  hallasääske  An.  maculipennis kompleksist.  Kõik  putukad olid  püütud

masinaga  Mosquito  Magnet  Independence  (Woodstream  Corp.,  Lititz,  USA)  ja  hoitud

parema  säilivuse  huvides  -20°C  juures  sügavkülmiks.  Morfoloogiliselt  ei  saa  An.

maculipennis kompleksi erinevaid liike üksteistest eristada, sest antud liigid on välimuse

poolest liiga üksteisele sarnased. Mind huvitas see grupp just sellepärast, et mul oli soov

uurida, kui suur osa sellest grupist püütud isenditest on Eestis  An. maculipennis või  An.

messae.  Malaarialt  levitavad  ka  teised  hallasääsed  nagu  An.  claviger  keda  on  samuti

võimalik Eestis leida, aga neid saab morfoloogiliselt kergemini määrata.

Anopheles  maculipennis kompleks  koosneb  mitmest  erinevast  liigist,  millest  osad  on

Euroopas  peamistest  malaaria  parasiitide vektoritest  (Kampen  et  al.  2016).  Kuna selles

grupis olevate liikide valmikute morfoloogia on väga sarnane, kuid liigiline varieeruvus on

suur,  siis  põhineb  An.  maculipennis  kompleksi  liikide identifitseerimine endiselt  suurel

määral muna iseloomulike tunnuste määramisel (Becker  et al.  2010: 171). Näiteks, kas

munal  on  ujukid  olemas  ja  kui  suured  need  munad  üldse  on,  aga  samuti  mõjutab

identifitseerimist ka muna asukoht ja tekstuur (Becker  et al.  2010: 171). Eestis on  An.

maculipennis  liik üks kõige levinum hallasääskedest kõigist neljast liigist kes üldse siin

levivad (Jõgiste et al. 2005).
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 2.2. Laboratoorne töö

Enne  geneetilist  analüüsi  eristati Anopheles  maculipennis kompleksi  isendid  teistest

pistesääsklastest  morfoloogiliste  tunnuste  järgi.  Morfoloogilise  identifikatsiooni  teostas

nooremteadur Heli Kirik. DNA eraldamiseks tuli  putukatelt pintsettide abil eemaldada 3

jalga ning need uutesse tuubidesse asetada. Sinna juurde sai lisatud 30µl PrepMan Ultra

Sample Preparation reagenti (Thermo Fisher Scientific Inc.,  Waltham, MA, USA). Kui

reagent  sai  juurde  lisatud,  tuli  kogu  tuubis  olev  tahke  osa  käsiuhmriga  purustada  ja

vedelikuga  segada.  Seejärel  asetati  tuubid  soojaplaadile  BioSan  TS-100C  (Medical-

Biological Research and Technologies, Rīga, Läti ). Proovid olid seal 10 minutit ja 100˚C

juures. Järgmiseks tuli proovid asetseda väiksesse tsentrifuugi, milleks oli BioSan FVL-

2400N  Combi-Spin  (Medical-Biological  Research  and  Technologies,  Rīga,  Läti  ).

Tsentrifuugimine kestis 3 minutit 14 000 rpm juures. Tänu sellele vajus orgaaniline osa

põhja ja vedelik koos eraldatud DNA’ga jäi tuubi ülemisse ossa. Sademeta vedeliku tuli

võtta 20µl ja siis see lisada uude 1,5ml tuubi.

Polümeraasi ahelreaktsioonis (PCR) sai paljundatud 710 aluspaari pikkune mitokondriaalse

DNA  (mtDNA)  markerregioon  tsütokroom  c  oksüdaas  1  ehk  COI.  Markerregiooni

paljundamiseks kasutasin universaalseid praimereid (Tabel 1.) LCO1490 ja HCO2198.

Tabel 1. Kasutatud praimerid.

Praimeri nimi Järjestus 5’-3’ Viide
 LCO1490 5’ 5’- GGT CAA CAA ATC ATA

AAG ATA TTG G -3’

Folmer et al. 1994

HCO2198 5’ 5’- TAA ACT TCA GGG 

TGA CCA AAA AAT -3’

Folmer et al. 1994

Polümeraasi  ahelreaktsiooni  teostamiseks  tuli  uude tuubi  panna kokku 25µl  vedelikku,

millest 1µl oli ainult DNA. PCR’i reaktsioonisegu tegemine toimus geneetilise materjali

vaba tõmbekapi all.  Masinasse läks kokku 25µl vedelikku. Segu ennast oli 24µl ja see
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koosnes 12,5µl DreamTaq Mix, 0,5µl praimer 1(LCO1490), 0,5µl praimer 2(HCO2198),

10,5µl  destilleeritud  H2O.  Seejärel  teisaldati  reaktsioonisegu  teise,  vähem  steriilse

tõmbekapi alla ja seal lisati 1µl DNA’d mis oli eelnevalt eraldatud.  Esimese korraga ei

tulnud kõik proovid välja (Lisa 1) ja  seetõttu  tuli  PCR’i  staadiumit korrata DNA 50%

lahjendusega  (Lisa  2).  Problemaatilistele  proovidele  sobiva  polümeraasi  ahelreaktsioon

programmi (Tabel 2) töötas välja Birgit Koll (Koll 2018). 

Tabel 2. Polümeraasi ahelreaktsiooni programmi COIpikk3 andmed.

Nimetus Temperatuur Aeg Tsüklite arv
Esimene denaturatsioon 0 0 1
Denaturatsioon 0 0

50Seondumine 0 0
DNA süntees 0 0
Viimane DNA süntees 0 0 1

Enne  elektroforeesi  tuli  valmistada  geel,  kuhu  saaks  hiljem  lisada  fluorestseeruva

värvainega  segatud polümeraasi  ahelreaktsiooni  läbinud proovid  ja  proovides  leiduvate

DNA lõikude pikkust määrata aitav DNA redel. Geel koosnes 1,2g agaroosi pulbrist, mille

täpne kogus sai mõõdetud kaalul Mettler PS1200  (Mettler-Toledo Ltd., Beaumont Leys,

Leicester ). Sinna sai lisatud 75ml TBE (Tris-boraat-EDTA) puhvrit, ning see järel asetada

segu kaheks  minutiks  mikrolaineahju.  Peale  ahjust  väljavõtmist  sai  sinna juurde  lisada

3,8µl etiidium bromiidi ning seejärel sain geeli valada juba vormi jahtuma. Kui geel oli 30

minuti  jooksul  piisavalt  jahtunud,  sai  see  tõstetud  TBE  puhvriga  täidetud

elektroforeesivanni, et sinna siis proove lisama hakata. Enne seda tuli proove värvida UV

valguses  helendava värvainega DNA Gel Loading Dye (6X) (Thermo Fisher  Scientific

Inc., Waltham, MA, USA). Iga geelile tõstetud proov koosnes 1µl 6X värvist ja 6µl PCR-i

produktist. DNA fragmentide hindamiseks sai lisatud geelile DNA redelit. Redeli kogus oli

3,5µl   ja  nimetus  oli  GeneRuler  100  bp  DNA Ladder,  ready-to-use  (Thermo  Fisher

Scientific Inc., Waltham, MA, USA). Elektroforeesi (GE Healthcare EPS 301 Electrophoresis

Power Supply) programmiks oli 220 V, 70 A ning masin töötas 30 minutit. 

Kõik proovid, mis olid UV valguses pildistades positiivsed, läksid edasi sekveneerimisele

Eesti  Geenivaramu  tuumiklaborisse.  Otse  sekveneerimisest  tulnud  järjestused  said

korrastatud  BioEdit  7.2.5  versiooniga  programmis  (Hall et  al.  1999).  Seejärel  otsisin
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tulemuseks saadud järjestusele vasted USA Riikliku Biotehnoloogia infokeskuse (NCBI)

internetipõhisest  andmebaasist  nimega  GenBank  ja  kasutades  sealt  tööriista  nimega

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, NCBI, Bethesda, MD, USA). 
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 3. Tulemused ja arutelu

Töös  kasutati  22  An.  maculipennis kompleksi  hallasääske. Enda  poolt  eraldatud  17.

pistesääsest  kuue  puhul  DNA eraldus  või  sekveneerimine  ebaõnnestus ja  viis  töösse

lisatud pistesääsklast olid varem sekveneeritud. Kõige rohkem oli tulemustest An. messeae

liiki, sinna kuulusid 14 proovi. An. maculipennis esindajaid oli ainult 8. Oma tulemuste

põhjal on olnud An. messeae domineeriv kõigil kolmel aastal 2015, 2016 ja 2017. Kindlaks

väiteks seda aga pidada ei saa kuna andmeid on liiga vähe ja tulemused on samuti piiratud.

Määratud pistesääsklaste hulk aastate lõikes (seisuga 28.03.18) (Kirik, 2018): 

2015 - 5 276 pistesääsklast

2016 - 7 243 pistesääsklast

2017 - 695 pistesääsklast

Võrreldes Saksamaal avaldatud andmetega on näha, et ka seal on ülekaalus An. messeae (Kampen

2016). Sellest võib järeldada, et nii Euroopas kui ka Eestis on An. maculipennis kompleksi liikidest

suurima leviku ja arvukusega just see kindel pistesääsklaste liik. Selle põhjuseks võib olla tema

suure leviala ja see, et ta talub paremini jahedamaid tingimusi. Tuginedes oma tööle siis võiksid

An.  maculipennis kompleksi  liigid  olla  Eestis  tõesti  malaaria  edasi  kandjad,  kuid  praeguste

tulemuste põhjal on neid selleks hetkel siiski liiga vähe. Kui kliima muutub soojemaks siis on ka

seda suurem tõenäosus, et need liigid muutuvad ka arvukamaks või Eestisse võib lisanduda mõni

teine malaaria siirutada suutev hallasääskede liik.

Minu töö kõige suuremateks piiranguteks olidki just piiratud tulemused ja andmete vähesus. Kui

oleks rohkem aega olnud ja rohkem isendeid uurimiseks,  oleks tulemused tulnud ka täpsemad.

Selleks,  et  saada paremat  ülevaadet  Eestis  esinevate  malaaria  siirutajate  kohta,  tuleks  kindlasti

vaadata kui palju on Eestis sobivaid elupaiku erinevatele hallasääsklaste kompleksi esindajatele.

Lisaks  kontrollida,  millest  nad  kõige  meelsamini  toituvad  ja  kui  hästi  nad  näiteks  meie

linnakeskkondades  hakkama saaksid  ning  kui  sobilik  võiks  neile  olla  meie  tulevane,  erinevate

mudelite abil projekteeritud kliima. Lisaks tuleks uurida ka patogeenide jätkuvat evolutsiooni ja

sobivust  erinevate  vektoritega.  Alles  siis  saab  täpsemini  hinnata  malaaria  parasiidi  P.  vivax’i

võimalusi uuesti Eestis levima hakkamiseks.
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Kokkuvõte

Pistesääsklased (sugukond Culicidae) on paljude entomoloogiliste uuringute keskmes, sest

nad on paljude inimesi  ja  loomi ohustavate  haigustekitajate  vektorid ehk edasikandjad.

Rohkem  kui  pool  maailma  rahvastikust  elab  pistesääsklaste  poolt  siirutavate

haigustekitajate  nakatumisohu  all,  sest  nad  kannavad  muuseas  edasi  ka  väga  olulisi

inimeste  haiguseid  nagu  malaaria.  Seejuures  leidub  pistesääsklasi  peaaegu  kõikjal

maailmas, sest nad suudavad paljunemiseks kasutada mitmesuguseid erinevaid veesilmi,

kuhu  nad  paigutavad  oma  munad.  Just  pistesääsklaste  hulka  kuuluvad  hallasääsed

(Anopheles)  kannavad  edasi  rohkem kui  viite  erinevat  alglooma liiki,  mis  põhjustavad

inimestes malaariat. Neist algloomadest üks on Plasmodium vivax, kes on ka kunagi Eestis

levinud kolmandapäevitise malaaria põhjustaja.

Kõikidest  hallasääsklastest  kokku  on  vaid  umbes  40  niisugust  liiki,  kes  on  inimestele

ohtlikud  haigustekitajate  vektorid  ja  neist  veel  väiksem hulk  suudavad  kanda  edasi  P.

vivax’it.  Kolmandapäevitise  malaaria  põhjustab  vappekülmasid  ja  palavikku.  Halvemal

juhul võivad nõrgemad haigestunud ka surra. Malaaria on kõige suuremaks probleemiks

soojemates  riikides,  kus  on  püsivalt  soodne temperatuur  ja  niiskustase,  mis  loovad nii

patogeenidele kui nende vektoritele ideaalsed tingimused paljunemiseks. Aga malaaria on

ajaloo jooksul olnud levinud ka maakera põhjapoolsemates osades, ning põhjustanud ka

seal surmaga juhtumeid. Selleks, et vähendada malaaria poolt põhjustatud suremust ning

majanduslikku koormust on selle vastu juba pikalt võideldud ja on välja töötatud mitmeid

erinevaid tõrjemeetmeid. 

Selles töös on eelkõige keskendutud Eestile. Eesmärk oli välja uurida, kui suur hulk Eestis

püütud  Anopheles maculipennis  kompleksi grupi  krüptilistest  pistesääsklastest  kuuluvad

liiki  Anopheles messeae, mis on oluline P. vivax’i vektor. Soovisin teada saada, et mitme

liigiga  on  Eestis  esindatud  Anopheles  maculipennis kompleks ning hüpoteesiks  oli,  et

malaariat kanda suutev liik  Anopheles messeae  on nende hulgas vähemuses.  Tulemustest

tuli välja, et  An.  messeae oli tegelikult just domineeriv kõigil kolmel putukate püüdmise
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aasta:  2015,  2016 ja  2017.  Seega  on kolmandapäevitise  malaaria  haigustekitaja  vektor

siiani  ka  Eestis  olemas,  isegi,  kui  meil  patogeeni  ennast  enam  ei  liigu.  Täpsemate

tulemuste saamiseks oleks vaja teha suurem ja põhjalikum uurimus. Ainult palju suurem ja

mahukam uurimus annaks parema ülevaate, kui suur võiks tulevasi klimaatilisi muutuseid

arvestades  olla  võimalus  siinkandis  kunagi  veel  endeemsesse  malaarisse  haigestuda  ja

kuidas saaks patogeeni tagasi tulemist vältida.
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