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LÜHENDITE LOETELU 

 

C. felis Chlamydophila felis Chlamydophila felis 

DNA desoksüribonukleiinhape Deoxyribonucleic acid 

FCV kasside kalitsiviirus Feline Calicivirus 

FHV-1 kasside herpesviirus tüüp 1 Feline Herpesvirus-1 

IFA immunofluorestseeruv antikeha test  Immunofluorescence Antibody Assay 

M. felis   Mycoplasma felis Mycoplasma felis 

OD parem silm oculus dextra (ld) 

OS vasak silm                                                 oculus sinistra (ld) 

PCR polümeraasi ahelreaktsioon  Polymerase Chain Reaction 

RNA ribonukleiinhape ribonucleic acid 

STT Schirmeri pisaratest Schirmer tear test 

UV-kiirgus ultraviolettkiirgus ultraviolet radiation 
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1. KOKKUVÕTE 

Rakkude ja mikroorganismide esinemine kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi 

tunnustega silma konjunktivaaltsütoloogias 

Käesoleva töö eesmärgiks oli hinnata rakkude ja mikroorganismide esinemist kliiniliselt terve 

ning konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogias. Samuti võrrelda 

neutrofiilide esinemist kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma 

konjunktivaaltsütoloogias. Lisaeesmärgiks oli mõista, mis tegurid võivad mõjutada proovide 

informatiivsust. 

Uurimismaterjaliks olid konjunktivaaltsütoloogia proovid, mis koguti Tartu Koduta Loomade 

Varjupaigas olevatelt kassidelt. Töös uuriti kahte kasside rühma. Esimese rühma moodustasid 

kliiniliselt terved kassid (kokku 30 kassi). Teise rühma moodustasid konjunktiviidi tunnustega 

kassid (kokku 30 kassi), kellel diagnoositi konjunktiviit kliinilise ülevaatuse käigus. Kokku 

uuriti 60 erinevast soost ja eri vanuses segavereliste kasside proove. Uuriti üksnes parema 

silma konjunktivaaltsütoloogiat. Kõikides proovides oli piisav materjali hulk rakkude 

interpreteerimiseks ja morfoloogiliseks hindamiseks. 

Kõikidest proovidest leiti epiteelirakke (superfitsiaalsed, intermediaalsed ja basaalrakud). Nii 

kliiniliselt tervete kui konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogias esines 

kõige enam intermediaalseid ja basaalrakke. Karikrakke esines kõige vähem. Karikrakkude 

arv oli tunduvalt vähenenud tugevamate kliiniliste tunnuste esinemisel. 

Lümfotsüüte ja neutrofiile esines nii tervete kui konjunktiviidi tunnustega kasside 

konjunktivaaltsütoloogias. Neutrofiilide leidmisel proovist oli kolm korda suurem tõenäosus, 

et loom oli haigestunud konjunktiviiti. 

Alla 1-aastastel kassidel oli oluliselt suurem tõenäosus haigestuda konjunktiviiti.  

Schirmeri pisaratesti väärtused olid olulisemalt madalamad konjunktiviidi tunnustega 

kassidel. 

Märksõnad: konjunktivaaltsütoloogia, konjunktiviit, epiteelirakud, neutrofiil, kass 
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2. SUMMARY 

The occurence of cells and microorganisms in conjunctival cytology of a clinically 

healthy eye and an eye with signs of conjunctivitis in cats 

The purpose of this study was to evaluate the occurence of cells and microorganisms in 

conjunctival cytology of a clinically healthy eye and an eye with signs of conjunctivitis in 

cats. Also to evaluate the occurence of neutrophils in conjunctival cytology of cats with 

clinically healthy eye and an eye with signs of conjunctivitis. A further objective was to 

understand, which factors may influence the informativity of samples. 

Research material consisted of 30 conjunctival cytology samples collected from cats in the 

Shelter for Homeless Animals of Tartu. The cats were studied in two groups in this paper. The 

first group was formed by clinically healthy cats (30 cats). The second group was formed by 

cats with signs of conjunctivitis (30 cats), whose diagnose was based on a clinical 

examination. All together 60 samples of mixed breed cats with different gender and age was 

studied. Only the conjunctival cytology samples from the right eye were studied. All the 

samples had the sufficient quantity and quality of material for interpretation and evaluation of 

the morphology of different cells. 

The epithelial cells (superficial, intermediate and basal cells) were present in all the samples. 

Intermediate and basal cells were the most prevalent cells in the samples of cats with healthy 

eye and with signs of conjunctivitis. The number of goblet cells was considerably lower in the 

eye with severe clinical signs. 

Lymphocytes and neutrophils were observed in the conjunctival  samples of clinically healthy 

cats and cats with signs of conjunctivitis. The presence of neutrophils in the sample rose the 

probability of the occurrence of conjunctivitis over three times.  

Cats under 1 year of age had remarkably higher probability to get conjunctivitis.  

The values of the Schirmer tear test were considerably lower in cats with signs of 

conjunctivitis. 

Keywords: conjunctival cytology,  conjunctivitis, epithelial cells, neutrophil, cat 
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3. SISSEJUHATUS 

Konjunktiiv koos sarvkesta, silmalaugude, pisaranäärmete ja pisarakilega moodustavad 

funktsionaalse üksuse, mis hoiavad ära vigastusi ning kaitsevad silma erinevate 

haigustekitajate ning keskkonna mõjude eest. Tegurid, mis segavad selle funktsionaalse 

üksuse homöostaasi, võivad põhjustada erinevaid silmahaigusi (Rolando ja Zierhut, 2001). 

Konjunktiviit ehk silma sidekesta põletik on kassidel sageli esinev haigus. Vastupidiselt 

koertele on kassidel konjunktiviidi peamiseks põhjuseks primaarne infektsioon. Sagedasemad 

infektsioossed tekitajad on herpesviirus tüüp 1, Chlamydophila felis, Mycoplasma felis ja 

kalitsiviirus (Greene, 2012; Gelatt et al., 2013). Konjunktiviidi peamisteks kliinilisteks 

tunnusteks on konjunktivaalhüpereemia, kemoos ehk konjunktiivi turse, silmanõre ja 

folliikulite esinemine. Tihti esineb ka respiratoornähtusid (Maggs et al., 2013). Konjunktiviiti 

diagnoositakse peamiselt kliiniliste tunnuste ja oftalmoloogilise ülevaatuse alusel. 

Konjunktivaaltsütoloogia uurimine erinevate silmahaiguste korral on küllaltki levinud 

humaanmeditsiinis, kuid veterinaarmeditsiinis pole tavapraktikas laialdast kasutust leidnud. 

Konjunktivaaltsütoloogia alusel ei saa panna definitiivset diagnoosi, kuid see annab 

lisainformatsiooni põletikulise protsessi tüübi kohta erinevate silmapatoloogiate korral 

(Young, 2006). Samuti võimaldab erinevate rakusiseste sulundite leidmine kinnitada kahtlust 

konkreetse haigustekitaja suhtes, mille kindel identifitseerimine toimub siiski spetsiifiliste 

testide (PCR, IFA) alusel (Gilger, 2006). 

Oftalmoloogia ja tsütoloogia teemalistes raamatutes leidub küll informatsiooni, milliseid 

põletikurakke võib leida konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogiast, kuid 

väga vähe informatsiooni on selle kohta, millised rakud esinevad kliiniliselt terve kassi 

konjunktivaaltsütoloogias, milline on erinevate epiteelirakkude esinemissuhe ning kas 

põletikurakke võib esineda ka tervete kasside tsütoloogia proovides. Samuti leidus vähe 

uurimistöid kasside kohta, mis oleks käsitlenud antud teemat. Hinnates kliiniliselt tervete 

kasside konjunktivaaltsütoloogiat, saame ettekujutuse normaalsest rakkude esinemisest, mis 

lihtsustab patoloogiliste muutuste identifitseerimist. 

Uuringu eesmärgiks oli võrrelda ja hinnata rakkude ning mikroorganismide esinemist 

kliiniliselt tervete ning konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogias. Lisaks 

võrrelda neutrofiilide esinemist kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma 

konjunktivaaltsütoloogias. Lisaeesmärgiks oli mõista, mis tegurid võivad mõjutada proovide 

informatiivsust. 
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4. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

4.1 Konjunktiivi anatoomia ja füsioloogia 

Konjunktiiv on liikuv sidekest, mis katab laugude sisepinda, kolmanda silmalau sisemist ja 

välimist pinda ning limbusega külgnevat silmamuna anterioorset osa (Maggs et al., 2013). 

Vastavalt sellele eristatakse lau- ehk palpebraal- (tunica conjunctiva palpebrarum) ning 

silmamuna- ehk bulbaarkonjunktiivi (tunica conjunctiva bulbi) (Ernits ja Nahkur, 2013; 

Maggs et al., 2013). Palpebraal- ja bulbaarkonjunktiivi vahele jäävat pilujat ruumi silma 

dorsaalses osas nimetatakse cul-de-sac’iks (ee tupik, kotipõhi) (Gelatt et al., 2013). Kahe 

konjunktiivi vahele jäävat ruumi silma ventraalses osas nimetatakse sidekesta- ehk 

konjunktivaalkotiks (saccus conjunctivae) (Ernits ja Nahkur, 2013; Gelatt et al., 2013). 

Kohta, kus palpebraalkonjunktiiv läheb üle bulbaarkonjunktiviiks, nimetatakse 

sidekestavõlviks (Gelatt et al., 2013). Konjunktiivi erinevad osad on kujutatud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Konjunktiivi osad: 1 – palpebraalkonjunktiiv; 2 – sidekestavõlv; 3 - kolmanda 

silmalau konjunktiivi anterioorne osa; 4 – kolmanda silmalau konjunktiivi posterioorne osa; 

5 – bulbaarkonjunktiiv (Maggs et al., 2013) 

 

Palpebraalkonjunktiiv on tihedalt seotud laugude sisepinnaga. Palpebraalkonjunktiivi 

dorsaalne osa on toetatud ülalautõsturist (musculus levator palpebrae superioris) ja 

dorsaalsest sirglihasest (musculus rectus dorsalis) alguse saava lihaskihi pikendusega. See 

lihaste ühendus liigutab lõtva konjunktiivi dorsaalset osa ning hoiab ära selle vajumise 
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sarvkestale.  Bulbaarkonjunktiiv on lõdvalt kinnitunud episkleerale üle kogu silmamuna ning 

on tihkemalt ühendunud limbuse osas (Maggs et al., 2013). 

Konjunktiiv koosneb kolmest kihist (Slatter et al., 2001): 

1) prekorneaalne pisarakile  

2) epiteelkiht 

3) substantia propria (ee pärisaine) 

 näärmekiht 

 fibrooskiht 

Prekorneaalne pisarakile on oluline kaitsekiht, mille kadumise tulemuseks on 

märkimisväärsed muutused konjunktiivis (Maggs et al., 2013). Prekorneaalne pisarakile 

kassidel koosneb omakorda kolmest kihist: 1) väline lipiidkiht; 2) keskmine veekiht; 3) 

sisemine limakiht. Väline lipiidkiht toodetakse tarsaalnäärmete poolt. Keskmine veekiht 

toodetakse pisaranäärme ja kolmanda silmalau pisaranäärme poolt. Sisemine limakiht 

toodetakse peamiselt konjunktiivi karikrakkude poolt (Lim et al., 2009). Konjunktiivi 

karikrakkude poolt sekreteeritav lima koguneb konjunktivaalkotti ning moodustab limaniidi. 

Limaniit migreerub mediaalselt, kogudes tolmuosakesi ja rakke, seejärel elimineerudes nina-

pisarajuhasse või mediaalse silmanurga kaudu nahapinnale (Maggs et al., 2013). 

Konjunktiivi epiteelkiht koosneb mittekeratiniseerunud kihistunud lame- ja silinderepiteelist 

ning arvukatest lima tootvatest karikrakkudest (Gelatt et al., 2013; Maggs et al., 2013). 

Bulbaarkonjunktiivil on karikrakkude arv tunduvalt vähenenud või puuduvad need rakud 

üldse (Gelatt et al., 2013). 

Konjunktiivi kõige alumine kiht - substantia propria - jaguneb näärme- ja fibrooskihiks. 

Näärmekihi moodustavad arvukad lümfifolliikulid ja -näärmed, mis antigeeni stimulatsiooni 

tagajärjel moodustavad aktiivseid folliikuleid (Samuelson, 2007; Gelatt et al., 2013). Neid 

folliikuleid esineb kogu konjunktiivi ulatuses, kuid tervetel loomadel pole nad visuaalselt 

nähtavad, välja arvatud kolmanda silmalau posterioorsel pinnal (Maggs et al., 2013). 

Fibrooskiht asetseb näärmekihi all ning sisaldab peamiselt sidekude, närve ja veresooni 

(Samuelson, 2007; Gelatt et al., 2013). 

Konjunktiiv sisaldab kahte lümfi äravooluteed: üks külgneb superfitsiaalsete konjunktiivi 

veresoontega ning teine paikneb sügaval fibrooskihis (Maggs et al., 2013). 
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Konjunktiivi rohke arteriaalne verevarustus saab alguse perifeersest silmalau arterist ja 

eesmisest ripsarterist (Ernits ja Nahkur, 2013; Maggs et al., 2013). Konjunktiivi veresooned 

on peenikesed ja erepunased. Nad on kujult looklevad ja kulgevad limbuselt perifeeriasse ning 

liiguvad konjunktiivi liigutamisel sellega kaasa (Bjerkås, 2006). Superfitsiaalsed looklevad 

konjunktiivi veresooned paiknevad sügavamate sirgete episkleera veresoonte peal ning need 

kaks süsteemi on omavahel ühenduses. Superfitsiaalsed konjunktiivi veresooned moodustavad 

limbusel võrgustiku (Maggs et al., 2013). Pindmise sarvkesta haiguse korral saab veresoonte 

laienemine alguse sellest võrgustikust ning tulemuseks on kliiniliselt nähtav pindmine 

sarvkesta vaskularisatsioon. Sügav sarvkesta vaskularisatsioon pärineb sügavamatest 

episkleera ja skleera veresoontest (Maggs et al., 2013). 

Prelimbaarset konjunktivaalpigmenti esineb erineval määral paljudel loomadel. 

Konjunktivaalpigment kaitseb konjunktiivi UV-kiirguse eest ja vähendab sellega lamerakulise 

kartsinoomi tekke tõenäosust (Martin, 2010). 

Konjunktiivi värvus võib viidata organismi erinevatele patoloogilistele seisunditele, näiteks 

kollatõve puhul on sidekude kollakam, kõrgenenud kehatemperatuuri ja allergia korral 

punakam, šokiseisundi ning aneemia puhul kahvatu (Ernits ja Nahkur, 2013; Maggs et al., 

2013). 

Konjunktiivi primaarseteks funktsioonideks on ära hoida sarvkesta kuivamine, suurendada 

laugude ja silmamuna liikuvust ja tekitada kaitsebarjäär erinevate mikroorganismide ning 

võõrkehade organismi tungimise vastu. Nendest viimast peetakse kõige olulisemaks 

funktsiooniks, kuna konjunktivaalkott sisaldab märkimisväärsel hulgal mikrofloorat, sh 

potentsiaalseid patogeene (Samuelson, 2007; Gelatt et al., 2013). 

 

4.2 Konjunktiviit 

Konjunktiviit ehk silma sidekesta põletik on kassidel sageli esinev haigus. Vastupidiselt 

koertele on kasside konjunktiviidi peamiseks põhjuseks infektsioon (Hillström et al., 2012, 

Little, 2012). Konjunktiviit võib olla põhjustatud ka anatoomilistest defektidest, traumadest 

või ülitundlikkuse reaktsioonidest üksi või koos infektsiooniga. Kassidel on kõige sagedamini 

esinevateks infektsioosseteks tekitajateks herpesviirus tüüp 1, Chlamydophila felis, 

Mycoplasma felis  ja kalitsiviirus (Greene, 2012; Hillström et al., 2012; Gelatt et al., 2013). 
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Konjunktiviidi peamisteks kliinilisteks tunnusteks on konjunktivaalhüpereemia, kemoos ehk 

konjunktiivi turse, silmanõre ja folliikulite esinemine. Konjunktiviidiga kassidel võib 

samaaegselt täheldada ka aevastamist ja nõrevoolu ninast ning osalist või täielikku 

blefarospasmi (Maggs et al., 2013). 

Konjunktivaalhüpereemia on konjunktiviidi iseloomulikuks tunnuseks ja selle tõsidus võib 

suuresti erineda. Konjunktiviidist tingitud hüpereemiat tuleks eristada episkleera ja skleera 

veenidest alguse saavate konjunktivaalveenide laienemisest, mis on indikaatoriks 

silmasisestele haigustele. Põletikust tingitud hüpereemia on difuusne ja tõsisem sidekestavõlvi 

juures ning ei piirdu vaid paari suurema veeni laienemisega. Hüpereemia esineb peamiselt 

palpebraalkonjunktiivil, kuid teatud juhtudel võivad olla tabandunud kõik konjunktiivi pinnad 

(Martin, 2010). 

Äge konjunktiviit põhjustab teatud määral ka kemoosi ehk konjunktivaalturset. Kerge kuni 

mõõdukas turse avaldub dorsaalse bulbaarkonjunktiivi tihkenenud kurdude moodustumisega, 

kui silmalaug hõõrdub vastu bulbaarkonjunktiivi. Äge konjunktiivi turse võib olla tingitud ka 

paiksete ravimite manustamisest või allergeenidest, kuid sellisel juhul tüüpiliselt hüpereemiat 

ei esine (Martin, 2010). Konjunktiivi turse võib olla nii tugev, et põhjustab silmalaugude 

sulgumist ning soodustab konjunktiivi kuivamist (Maggs et al., 2013). 

Konjunktiviidi korral on sageli peamiseks kaebuseks silmanõre esinemine. Silmanõre võib 

olla minimaalne või hoopis puududa, mida on täheldatud mõningate viiruslike 

konjunktiviitide ja atoopia korral. Kerge konjunktiviidi korral tekib seroosne nõre, mis on 

põhjustatud pisaranäärmete ärrituse tagajärjel tekkinud hüpersekretsioonist. Mõõduka 

konjunktiviidi korral lisandub üleliigse lima tootmine. Sõltuvalt ärrituse tüübist võib esineda 

erinevas koguses polümorfonukleaarsete rakkude eksudatsiooni, mis ägeda kulu korral 

avaldub purulentse nõrena. See on tingitud bakteriaalsetest infektsioonidest, millega tavaliselt 

kaasneb ka liigse lima tootmine ja seetõttu muutub nõre mukopurulentseks (Martin, 2010). 

Konjunktiviidi korral võib täheldada ka lümfoidfolliikulite esinemist konjunktiivi pinnal. 

Subkonjunktivaalsed lümfoidfolliikulid paiknevad normaalselt kolmanda silmalau 

posterioorsel pinnal. Antigeense stimulatsiooni tagajärjel võivad nad hüpertrofeeruda ja 

ilmuda ka teistele konjunktiivi osadele. Nendega võib kaasneda kerge epifoora ja mukoidne 

nõre (Maggs et al., 2013). Follikulaarhüperplaasia on sageli mittespetsiifiline reaktsioon, mis 

on tingitud kroonilisest konjunktiivi ärritusest (Martin, 2010). Seda esineb sagedamini noortel 

loomadel (Maggs et al., 2013). 
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Konjunktiviidist tingitud valu või ebamugavustunne varieerub olenevalt põletikutüübist ja 

erineb ka loomaliigiti. Kassidel esineb tihti konjunktiviidi korral osaline blefarospasm, samas 

kui koerad ei pruugi põletikust tingitud ebamugavust tähelegi panna. Blefarospasmi esinemise 

korral tuleks välistada sarvkesta haavandid fluorestsiintestiga (Martin, 2010). 

Konjunktiviit esineb tavaliselt bilateraalselt mõlemas silmas. Kui põletikuline protsess esineb 

ainult ühes silmas, tuleks välistada võõrkehast tingitud mehaaniline ärritus. Mõnede 

infektsioonide korral tabandub algul üks silm ning haiguse arenedes ka teine silm või on üks 

silm raskemini tabandunud kui teine (Martin, 2010). 

 

4.2.1 Kasside herpesviirus 

Kasside herpesviirus tüüp 1 (FHV-1) kuulub Herpesviridae sugukonda ja Varicellovirus 

perekonda (Greene, 2012). Herpesviirus on peremeesspetsiifiline, nakatades kassi ning ka 

teisi kaslasi. Viirus paljuneb kiiresti epiteelirakkudes, põhjustades tsütolüüsi. Pärast 

nakatumist ning aktiivset paljunemist levib viirus mööda sensoorseid närvikiude neuronitesse 

ning persisteerub latentselt kolmiknärvi ganglionites. Viirus reaktiveerub peamiselt stressi 

tagajärjel perioodiliselt ning põhjustab looma taashaigestumist ja viiruse levitamist. FHV-1 

levib peamiselt silma- ja ninanõre ning sülje kaudu otsese kontakti teel (Greene, 2012; Little, 

2012). 

Tegemist on väga levinud viirusega kassipopulatsioonides, ~45% kõikidest kasside ülemiste 

hingamisteede haigustest on põhjustatud FHV-1 poolt. Hinnanguliselt on kuni 97% kassidest 

seropositiivsed viirusekandjad (Little, 2012). 

Peamisteks kliinilisteks tunnusteks on letargia, isutus, püreksia, nõrevool silmast ja ninast, 

konjunktivaalhüpereemia, sageli on täheldatav aevastamine. Raskemini haigestuvad noored 

kassid, kellel võib areneda äge konjunktiviit. Haiguse algfaasis on silmanõre seromukoidne, 

kuid 4-5 päeva jooksul muutub see mukopurulentseks. Kassipoegadel on mõnikord 

konjunktivaalpind haavandunud ning kaetud fibrinoosse eksudaadiga, mille tagajärjel võib 

tekkida püsiv liidus lau ja silmamuna vahel. Haiguse akuutne faas kestab tavaliselt 10-14 

päeva. Täiskasvanud kassidel esineb tüüpiliselt FHV-1 nakkuse korral krooniline 

konjunktiviit uni- või bilateraalselt ning kerged respiratoornähud (Martin, 2010). 

FHV-1 täpse diagnoosi saavutamine täiskasvanud kassidel võib olla problemaatiline, eriti 

kroonilise ja taastekkiva konjunktiviidi korral (Gelatt et al., 2013). PCR meetod on kõige 
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tundlikum test FHV-1 DNA määramiseks (Greene 2012; Gelatt et al., 2013). 

Konjunktivaaltsütoloogias näeme FHV-1 poolt põhjustatud konjunktiviidi korral rohkelt 

neutrofiile, kuid viirust ennast selle meetodi abil kindlaks määrata ei saa (Gelatt et al., 2013). 

 

4.2.2 Chlamydophila felis 

Chlamydophila felis (C. felis) kuulub Chlamydiaceae perekonda. Tegemist on 

gramnegatiivsete, obligatoorsete rakusiseste bakterilaadsete organismidega. Bakteritele 

sarnaselt on neil rakusein, DNA ja RNA, kuid puuduvad metaboolsed vahendid iseseisvaks 

ellujäämiseks ning paljunemiseks. Nad paljunevad pooldumise teel peremeesraku tsütoplasma 

vakuoolides, moodustades sulundeid epiteelirakkude tsütoplasmas (Greene, 2012). 

C. felis on küllaltki peremeesspetsiifiline, kuid tegemist on zoonoosse haigustekitajaga, mis 

vähese tõenäosusega võib üle kanduda ka inimesele. Ohustatud on eelkõige 

immuunpuudulikkusega inimesed (Martin, 2010). 

Kuni 2003. aastani oli C. felis ainus identifitseeritud haigestumist põhjustav klamüüdia 

patogeen kassidel (Sibitz et al., 2011). Von Bombard et al. (2003) leidsid, et 26% 

konjunktiviidiga kassidest oli haigustekitajaks Neochlamydia hartmannellae. Richter et al. 

(2010) tuvastasid konjunktiviidi tekitajaks kassidel Parachlamydia acanthamoebae. Hiljutises 

uurimuses tuvastati esmakordselt PCR meetodil, et inimeste patogeen Chlamydophila 

pneumoniae põhjustas konjunktiviiti viiel kassil (Sibitz et al., 2011). 

C. felis levib silmanõre kaudu otsese kontakti teel. Haigestuvad peamiselt alla 1 a. kassid 

(keskm. 2-6 kuused). Pärast nakatumist tekib kassidel konjunktiviit, kerge palavik ning vahel 

ka submandibulaarne lümfadenopaatia. Võrreldes FHV-1-ga, on respiratoorsed nähud kerged 

või puuduvad üldse. Peamised kliinilised tunnused on konjunktivaalhüpereemia, kemoos, 

osaline blefarospasm ning seroosne kuni mukopurulentne nõrevool silmast (Little, 2012). 

Diagnoosimiseks on kasutusel peamiselt konjunktivaaltsütoloogia ja PCR analüüs. 

Konjunktivaaltsütoloogias on näha iseloomulikke C. felis’e sulundkehasid epiteelirakkude 

tsütoplasmas. Sulundkehad on nähtavad epiteelirakkudes 3 päeva pärast inokulatsiooni ning 

nende arvukus hakkab kahanema järgmise 2 nädala jooksul, mistõttu ei pruugi see meetod 

olla kõige usaldusväärsem haiguse diagnoosimiseks. Küll aga kinnitab iseloomulike 

sulundkehade ja arvukate põletikurakkude leidmine ning tüüpiliste kliiniliste tunnuste 
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esinemine kahtlust C. felis’ele. Definitiivse diagnoosi saab panna PCR analüüsi alusel (Gelatt 

et al., 2013). 

C. felis on vähemlevinud haigustekitaja võrreldes FHV-1-ga. Hinnanguliselt esineb haigust 

varjupaikades ja kassikasvandustes 3-10% (Greene, 2012). 

 

4.2.3 Mycoplasma felis 

Mükoplasmad (Mycoplasma) on väikseimad vabalt elavad mikroorganismid, mis kuuluvad 

Mollicutes klassi. Mükoplasmadel puudub rakusein, mis vähendab nende vastupidavust 

väljaspool peremeesorganismi, kuid samas muudab resistentseks lüsosüümi ja rakuseina 

inhibeerivate antibiootikumide suhtes (Greene, 2012). 

Mycoplasma felis’e (M. felis) patogeensus kasside silmahaiguste kujunemisel tekitab vaidlusi, 

kuna seda on isoleeritud kliiniliselt tervete kasside konjunktivaalkaapest ning haigust on 

keeruline eksperimentaalselt reprodutseerida (Low et al., 2007). 

On leitud, et lisaks M. felis’ele peab samal ajal mõju avaldama ka mõni stressifaktor. 

Erinevates uuringutes selgus, et otsene haigustekitaja kinnitumine konjunktiivile ei põhjusta 

haigestumist ilma eelneva kortisooli lisamiseta (Martin, 2010). 

Kuna M. felis’t on keeruline isoleerida, aitas see kaasa arvamuse kujunemisele, et see ei 

põhjusta tihti kassidel konjunktiviiti (Martin, 2010). Kuid Low et al. (2007) avastasid 

Mycoplasma felis’e DNA 9,6% konjunktiviidiga diagnoositud kassidel, samas kui FHV-1 

levimus oli 6,7% ja C. felis’e 3,2% ning selle alusel väidavad autorid, et M. felis’t saab 

haigusega seostada. 

M. felis’e poolt põhjustatud konjunktiviit algab tüüpiliselt unilateraalselt, kuid levib 7 päeva 

jooksul ka teise silma. Silmanõre on seroosne kuni mukopurulentne. 

Konjunktivaalhüpereemia on äge kõikidel konjunktiivipindadel, esineb ka mõõdukas kuni äge 

kemoos, papillaarne hüpertroofia ja blefarospasm. Haigus kestab keskmiselt 30 päeva ja on 

iselimiteeruv (Martin, 2010). 

Haiguse diagnoosimiseks peetakse kõige praktilisemaks meetodiks konjunktivaaltsütoloogiat. 

Mükoplasmad on kokoidsed kobarasse koondunud organismid, mis paiknevad epiteelirakkude 

pinnal või nende läheduses (Martin, 2010). Kuid Hillström et al. (2012) leidsid oma 

uurimuses, et tsütoloogilised proovid kassidelt, kellel esines ja ei esinenud M. felis’e 
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infektsioon, andsid valepositiivseid ja -negatiivseid tulemusi, viidates sellele, et 

konjunktivaaltsütoloogia uurimine ei ole eriti tundlik ja spetsiifiline test M. felis’e infektsiooni 

diagnoosimiseks. Seega definitiivse diagnoosi panemiseks tuleks teha PCR analüüs. 

 

4.2.4 Kalitsiviirus 

FCV (Feline Calicivirus) on Caliciviridae sugukonda ning Vesivirus perekonda kuuluv väike 

kattekihita ühekihiline RNA viirus. Identifitseeritud on mitmeid viirusetüvesid, mis erinevad 

omavahel patogeensuse poolest (Greene, 2012). FCV põhjustab peamiselt respiratoortrakti 

haigusi, kuid võib harvematel juhtudel põhjustada ka suuhaavandeid ja polüartriiti (Gelatt et 

al., 2013). Võrreldes FHV-1’ga, põhjustab FCV harvem konjunktiviiti, kuid see-eest võivad 

kliinilised tunnused olla tugevamad (Greene, 2012; Gelatt et al., 2013). 

FCV levib nina- ja silmanõre ning sülje kaudu otsese kontakti teel. Viirust levitavad akuutselt 

haigestunud loomad ning tervenenud haigusekandjad, kellel persisteerub viirus tonsillides ja 

orofarüngeaalkudedes. Viirus on küllaltki levinud kassipopulatsioonides. Haigusekandjate 

osakaal kodukasside hulgas on hinnanguliselt 10%, varjupaikades võib see ulatuda 25-75%-ni 

(Greene, 2012). 

Peamisteks kliinilisteks tunnusteks on isutus, loidus, püreksia, salivatsioon ning haavandid 

keelel. Esineda võib ka aevastamist, konjunktivaalhüpereemiat ning nõrevoolu ninast ja 

silmadest. Mõned viirustüved võivad põhjustada ka pneumooniat ning sellega kaasnevat 

düspnoet (Greene, 2012). 

Diagnoosimine on võimalik kliiniliste tunnuste alusel, viiruse isoleerimisel rakukultuuridest 

ning PCR meetodil (Greene, 2012). 

 

4.3 Bakterite esinemine kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi korral 

Koeraga võrreldes on kassidel võrdlemisi steriilne konjunktiiv. Tervete kasside konjunktiivilt 

on teadaolevalt üksnes 34-67% juhul isoleeritud baktereid (Martin, 2010). Tabelis 1 on välja 

toodud erinevad isoleeritud bakterid kliiniliselt tervete kasside konjunktiivilt ja 

silmalaugudelt. 
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Tabel 1. Kliiniliselt tervete kassidel konjunktiivilt ja laugudelt isoleeritud bakterid  

Lokalisatsioon Organism Esinemus (%) 

Konjunktiiv Stahpylococcus albus 

Stahpylococcus aureus 

Mycoplasma spp. 

Bacillus spp. 

Alfa-hemolüütiline streptokokk 

Corynebacterium spp. 

16,3 

10,4 

5,0 

2,9 

2,5 

1,3 

Silmalaud Stahpylococcus albus 

Stahpylococcus aureus 

Alfa-hemolüütiline streptokokk 

Bacillus spp. 

Escherichia coli 

13,8 

8,8 

1,7 

1,7 

0,4 

Martin (2010): Ophthalmic Disease in Veterinary Medicine 

Konjunktiviidiga kassidelt isoleeriti konjunktiivilt Staphylococcus epidermidis, beeta-

hemolüütiline streptokokk ja mittehemolüütiline streptokokk. Kuna nii kliiniliselt terves 

silmas kui konjunktiviidi korral esinevad sarnased bakterid, on tõenäoliselt konjunktiviidi 

korral tekkinud normaalse mikrofloora ülekasv ja sellest tingitud sekundaarne infektsioon. 

Kliiniliselt oluline on see juhul, kui kassil esineb mukopurulentne silmanõre (Shewen et al., 

1980). 

 

4.4 Tsütoloogia 

Tsütoloogia (kr kytos ’rakk’, logos ’õpetus, teadus’) ehk rakuõpetus on teadusharu, kus 

mikroskoobi ja molekulaarbioloogiliste meetodite abil uuritakse rakkude ehitust ja 

elutegevust, et mõista bioloogilisi protsesse rakutasandil. Kliiniline tsütoloogia on 

labormeditsiini allharu, mille eesmärgiks on haiguste diagnoosimine uuringumaterjalis 

leiduvate rakkude põhjal ning patoloogiliste protsesside rakulise koostise morfoloogiline 

uurimine. Tsütoloogiliselt uuritakse rakke äige-, puute- ja kaapepreparaatides (Raskin, 

DeNicola, 2006; Cowell ja Valenciano, 2014). 

 

4.5 Konjunktivaaltsütoloogia 

Konjunktivaaltsütoloogia on lihtne, odav ja suhteliselt mitteinvasiivne meetod kirjeldamaks 

põletikuprotsessi tüüpi või infektsiooni erinevate silmapatoloogiate korral (Gilger, 2006). 

Mõningate silmahaiguste puhul saab definitiivse diagnoosi panna tsütoloogilise uurimuse teel, 

uurides kas otseselt tsütoloogilist proovi (erinevate mikroorganismide või spetsiifilise 

põletikuprotsessi identifitseerimiseks) või läbi spetsiifiliste diagnostiliste testide (PCR, IFA) 
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(Gilger, 2006). Konjunktivaaltsütoloogia võimaldab identifitseerida lisaks rakkudele ka 

mikroorganisme (nt bakterid, seenehüüfid, pärmseened) ja annab informatsiooni rakkude 

morfoloogia, arvukuse ning mikroorganismide lokalisatsiooni kohta (intra- või 

ekstratsellulaarne) (Gelatt et al., 2013). 

Konjunktivaaltsütoloogia võimaldab anda täiendavat informatsiooni rakkude mõõtmetest, 

asukohast ja arvust (rakulisest mustrist) ning epiteelrakkude ja teiste rakkude suhtest 

konkreetses proovis. See võimaldab diagnoosida erinevaid silmahaigusi ning jälgida rakulise 

mustri muutumist haiguse arengu käigus (Bolzan et al., 2005). 

Konjunktivaaltsütoloogia võtmine on näidustatud järgnevate seisundite puhul: 

konjunktivaalabstsess, äge või krooniline konjunktiviit, konjunktiviit, mis ei allu ravile, 

proliferatiivsed massid konjunktiivil ja kolmandal silmalaul (Ollivier et al., 2007). 

Tsütoloogia võtmine on eriti näidustatud mukopurulentse nõre korral, et määrata selle 

iseloomu (neutrofiilne, lümfotsütaarne ja eosinofiilne eksudaat) ning hinnata 

mikroorganismide olemasolu, eriti krooniliste ja taastekkivate silmahaiguste puhul (Gilger, 

2006). 

Konjunktivaaltsütoloogia on tõhus meetod ka rakkude potensiaalse maliigsuse 

kindlaksmääramisel konjunktivaalmasside esinemise korral (Maggs et al., 2013). 

Neoplaasiad, mis sagedamini konjunktiivi tabandavad, on järgmised: papilloom, lamerakuline 

kartsinoom, melanoom, lipoom, lümfoom ja hemangiosarkoom (Raskin ja Meyer, 2010; 

Cowell ja Valenciano, 2014). 

 

4.5.1 Konjunktivaaltsütoloogia terve silma puhul 

Palpebraalkonjunktiivi moodustab kihistunud silinderepiteelikiht, mis koosneb 

superfitsiaalsetest, intermediaalsetest ja basaalrakkudest (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Superfitsiaalsed rakud on kõige suuremad konjunktivaaltsütoloogias esinevad epiteelirakud. 

Nendele rakkudele on iseloomulik mitmetahuline kuju ning suur tsütoplasma hulk (joonis 2). 

Tuum on väike ja ümmargune ning paikneb tsentraalselt. Mõnedel rakkudel võib esineda 

püknootilist tuuma ja voldistunud rakuservasid (Bolzan et al., 2005). 
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Joonis 2. Superfitsiaalne rakk (Cowell ja Valenciano, 2014) 

 

Intermediaalsetele rakkudele on iseloomulik mitmetahuline või ovaalne kuju (joonis 3). Tuum 

on ümmargune ning paikneb peamiselt tsentraalselt, kuid võib paikneda ka perifeerselt. 

Paremaks identifitseerimiseks võrreldakse intermediaalsete rakkude tuuma-tsütoplasma suhte 

vähenemist võrreldes superfitsiaalsete rakkudega (Bolzan et al., 2005). 

 

Joonis 3. Intermediaalne rakk (Cowell ja Valenciano, 2014) 

 

Basaalrakud on iseloomuliku ovaalse või ümmarguse kujuga. Tuum on ümmargune ja 

paikneb tsentraalselt (joonis 4). Võrreldes intermediaalsete rakkudega on basaalrakkudes 

tuuma ja tsütoplasma vahekord tunduvalt väiksem (Bolzan et al., 2005). 
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Joonis 4. Basaalrakk (Cowell ja Valenciano, 2014) 

 

Lisaks sisaldab palpebraalkonjunktiiv ka limatootvaid karikrakke, millele on iseloomulik 

ovaalne kuju. Tsütoplasma täidab limaseguse tilgana pea kogu rakku ning seetõttu on 

poolkuujas püknootiline rakutuum surutud perifeeriasse (joonis 5) (Bolzan et al., 2005). 

Karikrakkude tsütoplasma võib sisaldada selgeid vakuoole või punakassiniseid graanuleid 

(Raskin ja Meyer, 2010).  

 

Joonis 5. Karikrakud kassi konjunktivaaltsütoloogias (nool) (Raskin ja Meyer, 2010) 

 

Bulbaarkonjunktiiv koosneb kihistunud mittekeratiniseerunud lameepiteelist, mis sisaldab 

peamiselt intermediaalseid ja superfitsiaalseid rakke (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Karikrakkude arv on tunduvalt vähenenud või puuduvad need rakud täielikult (Gelatt et al., 

2013). 
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Sidekestavõlv koosneb kuupepiteelkihist, mis sisaldab arvukalt karikrakke (Raskin ja Meyer, 

2010). Sidekestavõlvi näärmeosa sisaldab lümfoidkude, mistõttu võib igast 

konjunktivaaltsütoloogiast leida erinevaid lümfoidrakke. Seetõttu ei oma lümfotsüütide ja 

plasmarakkude leidmine konjunktiviidi tunnusteta silma konjunktivaaltsütoloogiast kliinilist 

tähtsust (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Epiteelirakud sisaldavad sageli melaniinigraanuleid (joonis 6) (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Melaniini võib esineda rakkudes erinevas koguses ning Giemsa järgi värvides on nad 

identifitseeritavad tumeroheliste kuni mustade graanulitena. Kuigi melaniinigraanulite kogus 

võib suureneda kroonilise konjunktiviidi korral, on nad normaalseks leiuks pigmenteerunud 

konjunktiiviga loomadel (Maggs et al., 2013). 

 

Joonis 6. Melaniinigraanuleid sisaldavad intermediaalsed epiteelirakud (Maggs et al., 2013) 

 

Konjunktivaaltsütoloogias on lima tüüpiline leid, esinedes kergelt basofiilsete amorfsete 

kiududena (Raskin ja Meyer, 2010). 

Ekstratsellulaarsest materjalist võib konjunktivaaltsütoloogias esineda baktereid, vabu 

melaniinigraanuleid, purunenud rakkude fragmente, kolesterooli kirstalle (epiteelirakkude 

degeneratsiooni aladelt), värvisadestusi ja lima (Young, 2006). 

Põletikurakke normaalses konjunktivaaltsütoloogias märkimisväärses koguses ei esine 

(Raskin ja Meyer, 2010). Vastupidiselt Bolzan et al. (2005) läbiviidud uuringus, kus uuriti 

kliiniliselt tervete koerte konjunktivaaltsütoloogiat, leiti leukotsüüte 47% proovidest. 

Põletikurakkude esinemist väikestes kogustes kasside ja koerte konjunktivaaltsütoloogias on 

kirjeldatud ka teistes samalaadsetes uuringutes (Bolzan et al., 2005). 



22 
 

4.5.2 Konjunktivaaltsütoloogia konjunktiviidi korral 

Põletiku korral peamiselt esinevate rakkude või rakutüüpide määramine võib olla kasulik 

võimalike põhjuste diferentseerimisel ja konjunktiviidi kroonilisuse hindamisel (Maggs et al., 

2013). Spetsiifiliste konjunktiviitide korral konjunktivaaltsütoloogias esinevad peamised 

rakud on välja toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Domineerivad rakud spetsiifiliste konjunktiviitide korral 

Haigus Peamiselt esinevad rakud 

Äge bakteriaalne konjunktiviit Valdavalt neutrofiilid; vähesel määral 

mononukleaarseid rakke; palju baktereid; 

degenereeruvad epiteelirakud 

Krooniline bakteriaalne konjunktiviit Valdavalt neutrofiilid; palju mononukleaarseid 

rakke; degenereerunud või keratiniseerunud 

epiteelirakud; karikrakud; võib esineda baktereid 

(mitte alati); lima; fibriin 

Kasside herpesviiruse konjunktiviit Pseudomembraani moodustumine; hiidrakud; 

fibriin; erütrotsüütide, neutrofiilide ja 

mononukleaarsete rakkude arvukus sõltub 

infektsiooni raskusest 

Kasside mükoplasmaatiline konjunktiviit Valdavalt neutrofiilid; vähem mononukleaarseid 

rakke; basofiilsed kokikujulised või pleomorfsed 

organismid rakumembraanis 

Klamüdioos Valdavalt neutrofiilid; alaägedas vormis 

mononukleaarsete rakkude arv suurenenud; 

plasmarakud; hiidrakud; basofiilsed sulundid 

tsütoplasmas haiguse algfaasis 

Keratokonjunktiviit Keratiniseerunud epiteelirakud; karikrakud; lima; 

infektsiooni korral neutrofiilid; bakterid 

Allergiline konjunktiviit Eosinofiilid; võib esineda neutrofiile; basofiilide 

esinemine võimalik 

Maggs et al. (2008): Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology. Fourth Edition 

Konjunktivaaltsütoloogias esinevate neutrofiilide tuum on küpsetel vormidel segmenteerunud 

mitmeteks segmentideks või sagarateks. Tuum on värvustunud tumelillalt, tsütoplasma värvus 

on vaevumärgatav. Kuigi neutrofiilid sisaldavad tsütoplasmasiseseid graanuleid, siis enamikul 

koduloomadel ei värvustu need tsütoloogiliste värvidega ning graanulid ei ole proovis 

jälgitavad. Siiski võib mõnikord graanuleid esineda ning need on äratuntavad pikkade 

eosinofiililaadsete struktuuridena (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Neutrofiilid esinevad tüüpiliselt ägeda konjunktiviidi korral, eriti bakteriaalset või viraalset 

päritolu haiguse puhul, kuid need võivad viidata ka mitteinfektsioossele põhjusele (Raskin ja 

Meyer, 2010; Maggs et al., 2013). Kui neutrofiilid on degenereerunud (sisaldavad paisunud 
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kahvatut tuuma, mis ei ole segmenteerunud), siis on alust kahtlustada bakteriaalset 

infektsiooni, mis on tõenäoliselt põhjustatud toksiine tootvate bakterite poolt (Young, 2007; 

Raskin ja Meyer, 2010). Degenereerunud neutrofiile esineb kasside konjunktivaaltsütoloogias 

harva (Young, 2007). Viirusliku konjunktiviidi korral (nt FHV-1) domineerivad 

konjunktivaaltsütoloogias mittedegenereerunud neutrofiilid (joonis 7) (Raskin ja Meyer, 

2010). 

 

Joonis 7. Mittedegenereerunud neutrofiilid (nooled) FHV-1 poolt põhjustatud konjunktiviidi 

korral (Raskin ja Meyer, 2010) 

 

FHV-1 infektsiooni korral võib aeg-ajalt leida konjunktivaaltsütoloogiast nii tuuma- kui ka 

tsütoplasmasiseseid sulundeid, kuid need on paremini jälgitavad histoloogilistes proovides 

(Volopich et al., 2005). Kuid FHV-1 infektsiooni korral esinevad rakusisesed sulundid ei 

värvustu Romanowsky värvidega, seetõttu me neid tüüpiliselt ei leia (Hillström et al., 2012). 

Hillström et al. (2012) leidsid oma uurimuses, et enamikul FHV-1 infektsiooniga kassidel 

esines konjunktivaaltsütoloogias eosinofiile, mistõttu soovitavad nad nende põletikurakkude 

leidmisel tsütoloogilisest materjalist teha PCR analüüsi FHV-1 infektsiooni suhtes. 

Inimestel ja kassidel on täheldatud herpesviiruse poolt põhjustatud konjunktiviidi korral 

hulktuumseid epiteelirakke. Ka Hillström et al. (2012) täheldasid oma uurimuses 

hulktuumsete epiteelirakkude sagedast esinemist, kuid nemad ei seostanud seda FHV-1 

infektsiooniga. 

Konjunktivaaltsütoloogias võib esineda erineva suurusega lümfotsüüte. Väikestel 

lümfotsüütidel on tumelillalt värvustunud ümmargune, küllaltki suur tuum ning seda 
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ümbritsev väheses koguses basofiilne tsütoplasma (joonis 8). Tavaliselt on tsütoplasma 

vaevumärgatav või jälgitav ainult tuuma ühest küljest. Keskmise suurusega lümfotsüüdid 

sarnanevad väikeste lümfotsüütidega, kuid nende tsütoplasma hulk on suurenenud. Suur 

korrapärane ümarovaalne tuum paikneb rakus tsentraalselt (Cowell ja Valenciano, 2014). 

 

Joonis 8. Arvukad lümfotsüüdid (nooled) ja plasmarakk (noolepea) konjunktiviidiga kassil 

(Cowell ja Valenciano, 2014) 

 

Plasmarakud on diferentseerunud B-lümfotsüüdid, mille ülesandeks on toota antikehasid. 

Plasmarakkudel on ümar, ektsentriliselt paigutunud tuum ning mõõdukas koguses basofiilset 

tsütoplasmat (joonis 8) (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Lümfotsüüdid ja plasmarakud esinevad sagedamini kroonilise ja tihti ka immuunvahendatud 

konjunktiviidi korral ning mõnikord moodustuvad neist folliikulid, mis on vaadeldavad nii 

histoloogiliselt kui kliiniliselt. Lümfoidfolliikulid näitavad kroonilist antigeenset 

stimulatsiooni ning nende esinemine ei ole konkreetse haiguse tunnuseks (Maggs et al., 

2013). 

Konjunktivaaltsütoloogias esinevad eosinofiilid on pisut suuremad neutrofiilidest. Rakkude 

tuum on sarnaselt neutrofiilidele segmenteerunud, kuid on tavaliselt jaotunud ainult kaheks 

sagaraks. Tsütoplasma sisaldab iseloomulikke roosakasoranže graanuleid. Kassidel on 

eosinofiili graanulid väiksed, kepikujulised ning neid esineb tsütoplasmas arvukalt (joonis 9) 

(Cowell ja Valenciano, 2014). 
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Joonis 9. Eosinofiilid (nooled) konjunktiviidiga kassil (Raskin ja Meyer, 2010) 

 

Eosinofiile võib näha allergilise või immuunvahendatud konjunktiviidi korral, eriti kassidel ja 

hobustel (Maggs et al., 2013). Eosinofiile seostatakse ka FHV-1 infektsiooniga (Allgoewer et 

al., 2001; Volopich et al., 2005). Harvadel juhtudel võib kassidel esineda eosinofiilset 

konjunktiviiti, mis sarnaneb etiopatogeneesilt eosinofiilse keratiidiga, kuid seda peetakse 

omaette haiguseks (Allgoewer et al., 2001; Gelatt et al., 2013). Eosinofiilse konjunktiviidi 

diagnoosimiseks kasutatakse kõige enam konjunktivaaltsütoloogiat (Allgoewer et al., 2001). 

Eosinofiilse põletiku korral esinevad konjunktivaaltsütoloogias nuumrakud, eosinofiilid ning 

vabad eosinofiili ja nuumrakkude graanulid (Young, 2007). 

Allgoewer et al., (2001) leidsid oma uurimuses, et kasside eosinofiilse konjunktiviidi korral 

oli konjunktivaaltsütoloogias suurenenud nuumrakkude ja eosinofiilide arv kõikides uuritud 

proovides, kuigi rakkude suhe oli varieeruv. Mõnedes tsütoloogilistes proovides oli tunduvalt 

suurenenud neutrofiilide arv, mida seostatakse sekundaarse bakteriaalse infektsiooniga. 

Lümfotsüüte, plasmarakke ja fibrotsüüte leiti üksikutel juhtudel. 

Kasside klamüdioosi korral võib konjunktivaaltsütoloogiast leida üksikuid suuri (3-5 μm) 

basofiilseid sulundeid epiteelirakkude tsütoplasmas kahe nädala jooksul pärast nakatumist 

(joonis 10) (Raskin ja Meyer, 2010; Cowell ja Valenciano, 2014). On oluline jälgida 

sulundkehade granulaarset iseloomu, et eristada C. felis’t juhuslikest homogeensetest 

tsütoplasmaatilistest basofiili kolletest, mida leidub lamerakulises epiteelis (Cowell ja 

Valenciano, 2014). 
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Joonis 10. Chlamydophila inklusioonikeha epiteeliraku tsütoplasmas (nool) konjunktiviidiga 

kassil (Maggs et al., 2013) 

 

C. felis võib samuti esineda kokikujuliste basofiilsete osakeste kogumitena 

(elementaarosakesed), mille suuruseks on 0,5-1 μm (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Chlamydophila spp. sulundkehasid ei tohiks segamini ajada „siniste kehakestega“, mis on 

paiksete ravimite manustamise tagajärjel tekkinud epiteelirakkude tsütoplasmaatilised 

sulundid. Sinised kehakesed on fagolüsosomaalsed vakuoolid, mis sisaldavad kompleksseid 

lipiide, viidates sellega epiteelirakkude vigastustele (Gelatt et al., 2013). 

Mycoplasma spp. infektsiooni korral esinevad konjunktivaaltsütoloogias väikesed basofiilsed 

graanulid (0,2-0,8 μm), mida võib leida kleepunud kobaratena epiteeliraku tsütoplasmas või 

rakupinnal (joonis 11). Basofiilsed graanulid võivad esineda ka kobaratena rakkude vahel. 

Mycoplasma spp. organisme ei tohiks segi ajada melaniinigraanulitega (Cowell ja Valenciano, 

2014). 

 

Joonis 11. Basofiilsed graanulid (nooled) epiteeliraku tsütoplasmas ja tuumas Mycoplasma 

spp. infektsiooni korral (Raskin ja Meyer, 2010) 
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Harvadel juhtudel võib konjunktivaaltsütoloogiast leida makrofaage, mis on äratuntavad 

ümara tumelillalt värvustunud tuuma ning suure tsütoplasma hulga järgi, mis võib sisaldada 

arvukaid vakuoole (joonis 12) (Cowell ja Valenciano, 2014). 

 

Joonis 12. Makrofaagid (nooled) (Raskin ja Meyer, 2010) 

 

Konjunktivaaltsütoloogias võib vähesel määral esineda ka erinevaid baktereid. Sellisel juhul 

on tegemist konjunktiivi normaalse mikrofloora või proovi võtul tekkinud 

kontaminatsiooniga. Kui bakterid asuvad neutrofiilide tsütoplasmas (joonis 13), peetakse neid 

potentsiaalseteks haigustekitajateks, mitte kontaminatsiooniks. Bakterid võivad esineda ka 

epiteelirakkudes sees. Kui proovis esineb palju sama morfoloogiaga baktereid ning leidub ka 

põletikurakke, võib kahtlustada primaarset või sekundaarset bakteriaalset infektsiooni 

(Young, 2007). 

  

Joonis 13. Baktereid sisaldavad neutrofiilid (nooled) (Cowell ja Valenciano 2014) 



28 
 

Kui konjunktiviit muutub krooniliseks, suureneb karikrakkude arv ning epiteelkude 

prolifereerub ja voldistub (papillaarne hüpertroofia) (Maggs et al., 2013). Keratiniseerunud 

epiteelirakkude esinemine viitab samuti kroonilisele konjunktiviidile või pisarakile 

funktsiooni puudustele (Slatter et al., 2001). Kroonilise konjunktiviidi korral võivad tekkida 

ka põletikulised membraanid. Tõelised membraanid koosnevad surnud rakkudest ja fibriinist, 

on tugevalt kinnitunud allpool asetsevale epiteelkihile ning selle eemaldamisel jääb järele 

veritsev pind. Pseudomembraanid koosnevad sarnasest materialist, kuid need on 

mittekleepuvad ja kergesti eemaldatavad (Maggs et al., 2013). 

Ekstratsellulaarsest materjalist võib esineda baktereid, parasiite, seeneosiseid, vabu melaniini- 

ja eosinofiiligraanuleid, purunenud rakkude fragmente, kolesterooli kirstalle, värvisadestusi ja 

lima (Young, 2006). 

 

4.6 Meetodid 

Konjunktivaalkaape ja -tsütoloogia võtmiseks kasutatakse erinevad meetodeid (Bolzan et al., 

2005; Gelatt et al., 2013; Maggs et al., 2013): 

1) proovi võtmine steriilse vatipulgaga 

2) proovi võtmine Kimura spaatliga 

3) proovi võtmine tsütoloogiaharjaga (Cytobrush) 

4) proovi võtmine skalpellitera tömbi otsaga 

5) proovi võtmine filter- või paberribaga 

 

4.6.1 Konjunktivaaltsütoloogia võtmine steriilse vatipulgaga 

Steriilset vatipulka kasutatakse peamiselt mikrobioloogiliste proovide võtmiseks, kuid sellega 

saab hästi võtta ka konjunktivaalkaabet tsütoloogiliseks hindamiseks. 

Antud meetodi puhul ei pea lokaalanesteesiat kasutama, kuna see põhjustab loomale küllaltki 

vähe ebamugavust. Siiski on lokaalne tuimestamine soovitatav proovi ohutumaks võtmiseks. 

Proovi võtmiseks tõmmatakse silmalaug alla ning rullitakse vatipulka mõõduka survega 

mööda konjunktiivi pinda (joonis 14). Seejärel tuleks vatipulka kergelt rullida (mitte hõõruda) 

esemeklaasile, et minimaliseerida rakkude vigastamist (Gelatt et al., 2013). 
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Joonis 14. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine steriilse vatipulgaga (Gelatt et al., 2013) 

 

Steriilse vatipulga kasutamise eeliseks on see, et tegemist on silma kõige 

vähemtraumeerivama meetodiga konjunktivaaltsütoloogia kogumiseks. Seda tehnikat 

soovitatakse siis, kui silmastruktuuride liigne manipulatsioon on vastunäidustatud, näiteks 

sügava sarvkesta haavandi puhul (Gelatt et al., 2013). 

Antud meetodi puuduseks on see, et vatipulgad küll säilitavad rakkude terviklikkuse, kuid 

saadud rakkude arv proovis võib olla liiga väike tsütoloogiliseks hindamiseks, kuna rakud 

kinnituvad tugevalt puuvillakiudude külge. Mida tugevamini on puuvill kinnitunud pulga 

külge, seda parema kvaliteediga proovi saame (Ollivier et al., 2007). 

 

4.6.2 Konjunktivaaltsütoloogia võtmine Kimura spaatli ja skalpelliteraga 

Kimura spaatel on ~15 cm pikkune roostevabast terasest ümara otsaga instrument, mis on 

mõeldud tsütoloogiliste proovide kogumiseks. 

Nii Kimura spaatli kui skalpelliga proovi võtmisel on vajalik eelnev lokaalanesteetikumi 

kasutamine ning looma õige fikseerimine, et vältida juhuslikku silma vigastamist (Gelatt et 

al., 2013; Maggs et al., 2013). 

Proovi võtmiseks toetatakse spaatlit hoidev käsi kassi sarnaluule ning instrumenti hoitakse 

paralleelselt silmaga võimalikult väikse nurga all (joonis 15) (Maggs et al., 2013). Seejärel 

kraabitakse spaatliga mõõduka survega mõned korrad konjunktiivi pinda. Materjali 

esemeklaasile kandmiseks võib kasutada nõela või hõõruda spaatli otsaga kogutud materjal 

klaasile laiali (Gelatt et al., 2013). 
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Joonis 15. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine Kimura spaatliga (Maggs et al., 2013) 

 

 

Konjunktivaaltsütoloogiat võib võtta ka skalpellitera tömbi otsaga. Proovi võtmine käib 

sarnaselt Kimura spaatlile (joonis 16) (Gelatt et al., 2013). 

 

Joonis 16. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine skalpellitera tömbi otsaga (Little, 2012) 

 

Antud meetodite eeliseks on täpsem rakkude kogumine spetsiifilistest kohtadest ning suurem 

rakkude arvukus konjunktiivi sügavamatest kihtidest (Gelatt et al., 2013). Kuid need 

meetodid ei pruugi tagada kvaliteetset proovi (üksteisega kattuvate rakkude ja artefaktide 

esinemine) ning instrumentide kasutamisel on oht vigastada konjunktiivi ja teisi 

silmastruktuure (Gelatt et al., 2013). 
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4.6.3 Konjunktivaaltsütoloogia võtmine tsütoloogiaharjaga 

Tsütoloogiaharja kasutamine on tänapäeval muutunud eelistatumaks meetodiks 

konjunktivaaltsütoloogia kogumiseks nii humaan- kui veterinaarmeditsiinis. Selle põhjuseks 

on kvaliteetsemate proovide saamine, mida on kinnitanud ka mitmed läbiviidud uuringud, kus 

on võrreldud konjunktivaalkaabete võtmist erinevate instrumentidega (Gelatt et al., 2013). 

Tsütoloogiahari on 8 cm pikkune plastmassist instrument, mille kitsenevas otsas asuvad 3-4 

mm pikkused mitteabsorbeeruvad pehmed nailonharjased (Gelatt et al., 2013). Need harjased 

tõrjuvad eemale epiteelirakkude membraani negatiivset laengut. Külgetõmbe puudumine harja 

ja kogutud rakkude vahel tagab hästi säilinud ja rohke arvukusega rakulise proovi, kuna 

vähem rakke jääb harjaste külge kinni (Yağmur et al., 1997). 

Tsütoloogiahari on algselt disainitud vaginaaltsütoloogia võtmiseks, kuid sobib ideaalselt ka 

konjunktivaaltsütoloogia võtmiseks. 

Enne proovi võtmist tuleb silma manustada lokaalanesteetikumi, et vähendada loomal 

ebamugavustunnet ning ennetada silma vigastamist. Konjunktivaalkaape võtmiseks rullitakse 

harja kerge survega vastu palpebraalkonjunktiivi ning seejärel kantakse saadud materjal 

rullides (mitte hõõrudes) esemeklaasile (joonis 17). 

 

Joonis 17. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine tsütoloogiaharjaga (Martin, 2010) 

 

Tsütoloogiaharja kasutamist kaape võtmiseks taluvad loomad üldjuhul hästi (Petersen-Jones 

ja Crispin 2002; Gelatt et al., 2013). Harja kasutamine põhjustas vähest ebamugavustunnet 

ning minimaalset konjunktivaalpinna ärritust ka inimesel (Yağmur et al., 1997). Kuid 
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Westermeyer et al. (2008) tõdesid oma uuringus, et kassid talusid konjunktivaalkaape võtmist 

vatipulgaga paremini kui tsütoloogiaharjaga. 

Antud meetodi eelisteks on rakkude suurem arvukus ning rakkude saamine sügavamatest 

kihtidest, säilitades paremat rakkude terviklikkust, sest rakkude kuhjumine on vähenenud ning 

juba kerge surve avaldamine harjale tagab piisava koguse rakkude saamiseks (Yağmur et al., 

1997; Gelatt et al., 2013). Kuna rakkude morfoloogia on selgemini eristatav, on võimalik seda 

meetodit kasutades paremini eristada ka spetsiifilisi rakusiseseid leide (nt tuuma- või 

tsütoplasmasisesed sulundid) (Yağmur et al., 1997). 

Tsütoloogiaharja puuduseks on selle suurus, mis raskendab konjunktivaalkaabete võtmist 

väiksemat kasvu ja noortel loomadel (Gelatt et al., 2013). 

 

4.6.4 Konjunktivaaltsütoloogia võtmine puutemeetodil filter- või paberribaga 

Konjunktivaaltsütoloogia võtmisel puutemeetodil saadakse pinnapealseid kergesti eralduvaid 

rakke, mistõttu sobib see meetod eelkõige pindmiste konjunktiivihaiguste uurimiseks. Proovi 

võtmiseks võib kasutada tselluloosatsetaat ribasid või Millipore’i asümmeetrilisi paberribasid 

(Gelatt et al., 2013). 

Proov võetakse sobilikku mõõtu lõigatud filter- või paberribadega, mis asetatakse 

pintsettidega hoides bulbaarkonjunktiivile limbuse lähedale (joonis 18). Filter- või paberriba 

vajutatakse kerge survega vastu konjunktiivi ja hoitakse seal 5 sekundit, seejärel eemaldatakse 

see kooriva liigutusega (Bolzan et al., 2005). 

 

Joonis 18. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine filterriba meetodil (Gelatt et al., 2013) 
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Meetodi eeliseks on rakkude kõrge arvukus konjunktivaaltsütoloogias (Gelatt et al., 2013). 

Antud meetodi suureks puuduseks on sagedane rakkude kokkukleepumine, ainult pindmiste 

rakkude esinemine proovis ning filterribade värvimise keerukus, mida loomakliinikutes pole 

üldjuhul võimalik teha (Bolzan et al., 2005; Gelatt et al., 2013). 

 

4.7 Nõuded tsütoloogilisele proovile 

Selleks, et konjunktivaaltsütoloogia uurimine oleks tulemuslik ning diagnostiliselt väärtuslik, 

peab proovide võtmiseks kasutatav tehnika vastama teatud kriteeriumitele: 1) rakulist 

materjali peab olema piisavas koguses tsütoloogiliseks hindamiseks; 2) proovides peavad 

säilima rakkude morfoloogilised  tunnused; 3) proovide võtmine peab põhjustama loomale 

võimalikult vähe ebamugavust või valu (Bolzan et al., 2005). 

Ideaalne konjunktivaaltsütoloogia koosneb ühest rakukihist (ei esine rakkude kuhjumist), 

proovis on küllaldane arv rakke ja rakustruktuurid ei ole muutunud ega kahjustunud (Ollivier 

et al., 2007). 

Konjunktivaaltsütoloogia kogumiseks tuleb enne proovi võtmist kasutada lokaalanesteesiat ja 

tõhusat fikseerimist, et põhjustada loomale võimalikult vähe ebamugavust ning vältida silma 

juhuslikku vigastamist. Pindmiseks anesteesiaks sobib hästi näiteks proksümetakaiini 0,5% 

lahus (Alcaine, firma Alcon), mis tagab juba paari minuti järel pärast manustamist piisava 

anesteesia. 1-2 tilka anesteetikumi manustatakse konjunktivaalkotti. Petersen-Jones ja Crispin 

(2002) soovitavad rohke verevarustusega konjunktiivi anesteseerimiseks tõhusamat meetodit: 

vatipulk tuleb kasta proksümetakaiini lahuse sisse ja seejärel hoida pulka 20-30 sekundit 

konjunktivaalkotis. 

Little (2012) tõi välja, et pindmise anesteesia efekt on kassidel lühem kui koertel. Kui üks tilk 

proksümetakaiini 0,5% lahust tekitab koeral sarvkesta anesteesia kuni 45 minutiks, siis sama 

efekt kassil tekib vaid kuni 25 minutiks, kusjuures maksimaalne efekt on 5 minutit pärast 

manustamist. Seega tuleks kassidelt proove kogudes arvestada ajalise limiidiga. 

Kui aga manustada 1-minutilise vahega 2 tilka lokaalanesteetikumi, on anesteesia kestuseks 

koertel mõõdetud 55 minutit, mille maksimaalne efekt kestab 25 minutit (Maggs et al., 2013; 

Gelatt et al., 2013). 
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Kuigi erinevates uuringutes on kinnitatud lokaalanesteetikumide tsütotoksilist efekti, siis 

Bolzan et al. (2005) oma uurimuses rakkude morfoloogias muutusi ei täheldanud. Samas 

kaalub lokaalanesteesia mõju looma ebamugavustunde vähendamisel üle selle võimaliku 

toksilise toime rakkudele. 

Enne tsütoloogilise proovi võtmist peaks vatitampooniga eemaldama üleliigse silmanõre, lima 

ja kogunenud mustuse (Petersen-Jones ja Crispin, 2002). 

Proovi võtmiseks tuleb alla tõmmata alumine silmalaug ning seejärel valitud instrumendiga 

mõõdukat survet avaldades kas rullida (vatipulk või tsütoloogiahari) või kraapida (Kimura 

spaatel või skalpellitera) palpebraalkonjunktiivi pinda. Kontaminatsiooni ärahoidmiseks tuleb 

instrumendi viimisel konjunktivaalkotti jälgida, et see ei puudutaks silmalauge, nahka, karvu 

ega ümbritsevaid struktuure (Young, 2007; Gelatt et al., 2013). Proovi võtmisel tuleks vältida 

silmastruktuuride vigastamist, kuid samas peab rakendama piisavalt jõudu, et saada 

küllaldane hulk rakke (Gilger, 2006). Seejärel tuleb saadud materjal kanda esemeklaasile. 

Tsütoloogiaharja ja vatipulgaga saadud materjal tuleb rullida (mitte hõõruda) esemeklaasile 

laiali. Kimura spaatli või skalpelliteraga saadud materjal tuleb ettevaatlikult hõõrudes 

esemeklaasile laiali kanda. Materjali esemeklaasile kandes ei tohiks rakendada liigset jõudu, 

et vältida rakkude vigastamist, kuid vajutama peaks mõõduka survega, et tagada piisavas 

koguses rakkude ülekandumine esemeklaasile (Hillström et al., 2012). 

Kui materjal on esemeklaasile kantud, tuleb lasta sel õhu käes kuivada. Materjali ei tohiks 

kuumusega kinnitada, kuna see võib põhjustada rakkude rebenemist. Pärast õhu käes 

kuivamist võib preparaate värvida Romanowsky värvidega. Neid peaks värvima nii kiiresti 

kui võimalik, et vältida kehva värvimistulemust pH muutuste tõttu. Kui värvimist ei ole 

võimalik kohe teostada, tuleks esemeklaasid paigutada kinnisesse konteinerisse, et kaitsta 

preparaate valguse ja niiskuse eest (Raskin, 2006). 

Konjunktivaaltsütoloogia tuleks võtta enne fluorestsiintesti tegemist, kuna see võib anda 

valepositiivseid tulemusi (Gilger, 2006). 
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5. UURIMISTÖÖ EESMÄRGID 

Käesoleva uurimistöö peamiseks eesmärgiks oli uurida ja võrrelda rakkude ning 

mikroorganismide esinemist kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma 

konjunktivaaltsütoloogias. Samuti võrrelda neutrofiilide esinemist kliiniliselt terve silma ja 

konjunktiviidi tunnustega silma konjunktivaaltsütoloogias. 

Lisaeesmärgiks oli mõista, mis tegurid võivad mõjutada proovide informatiivsust. 
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6. MATERJAL JA METOODIKA 

6.1 Materjal 

Uurimismaterjaliks olid konjunktiiviproovid nii kliiniliselt tervetelt kui konjunktiviidi 

tunnustega kassidelt. Peamiselt olid proovid võetud Tartu Koduta Loomade Varjupaigas 

viibivatelt kassidelt. Nendelt kassidelt andis proovide kogumiseks suusõnalise loa varjupaiga 

veterinaararst. Kaks proovi pärinevad antud töö juhendaja enda kassidelt ning neid proove 

kasutati juhendaja loal. 

Kokku uuriti 60 erineva soo ja vanusega segavereliste kasside konjunktivaaltsütoloogiat. 

Loomad jaotati kahte rühma: 

1) rühm 1 - kliiniliselt terved kassid (ei esinenud ühtegi silmahaigust); 

2) rühm 2 – konjunktiviidi tunnustega kassid. 

Kliiniliselt tervete loomade rühma valiti kassid pärast kliinilise ülevaatuse sooritamist, mille 

käigus tehti kindlaks, et antud kass ei põe ühtegi silmahaigust ning seega sobitub antud rühma 

kriteeriumitega. Antud rühma valiti kasse igast vanusest, soost ja tõust. Konjunktiviidi 

tunnustega kasside rühma valiti loomi igast vanusest, soost ja tõust. Konjunktiviit diagnoositi 

kassidel kliinilise ülevaatuse käigus. Konjunktiviidi tõsiduse paremaks hindamiseks võeti 

aluseks Davis’e ja Townsendi (2011) uurimuses kasutatud semi-kvantitatiivne konjunktiviidi 

hindamise punktisüsteem (tabel 3). 

Hindamissüsteemi aluseks võeti viis konjunktiviidile kõige iseloomulikumat kliinilist tunnust, 

mille esinemist või puudumist hinnati 3- või 4-punktisüsteemis. 0 tähistab kliinilise tunnuse 

puudumist. Konjunktivaalhüpereemia tõsidust hinnati kolmes astmes: 1) kerge, 2) mõõdukas 

ja 3) tugev. Konjunktivaalhüpereemiat hinnati ventraalselt palpebraal- ja 

bulbaarkonjunktiivilt. Blefarospasmi kirjeldamisel hinnati protsentuaalselt silma sulgumise 

astet. Silma- ja ninanõre sümptomite raskusastet hinnati samuti kolmes astmes: 1) vähene, 2) 

mõõdukas ja 3) rohke. Aevastamise puhul jälgiti, kas loom aevastab kliinilise ülevaatuse ning 

proovi võtmise käigus (aevastamine on jälgitav) või puudub see täielikult. 

Konjunktiviidi tunnuseid hinnati mõlemas silmas kokku ning erinevuste korral alati kõrgema 

punktiskooriga. Kui kassil esines näiteks mõõdukas konjunktivaalhüpereemia (2 punkti) 
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paremas silmas ja tugev hüpereemia (3 punkti) vasakus, sai antud loom selle tunnuse eest 3 

punkti. 

Tabel 3. Semi-kvantitatiivne konjunktiviidi hindamissüsteem 

KLIINILINE TUNNUS PUNKTISÜSTEEM 

Konjunktivaalhüpereemia 0 = Puudub 

1 = Kerge konjunktivaalhüpereemia 

2 = Mõõdukas kuni tugev konjunktivaal- 

      hüpereemia 

3 = Mõõdukas kuni tugev konjunktivaal- 

      hüpereemia ja kemoos 

Blefarospasm 0 = Puudub 

1 = Silm <25% sulgunud 

2 = Silm 25-50% sulgunud 

3 = Silm 50-75% sulgunud 

4 = Silm täielikult sulgunud 

Silmanõre 0 = Puudub 

1 = Vähene seroosne nõre 

2 = Mõõdukas mukoidne nõre 

3 = Rohke mukopurulentne nõre 

Aevastamine 0 = Puudub 

1 = Jälgitav 

Ninanõre 0 = Puudub 

1 = Vähene seroosne nõre 

2 = Mõõdukas mukoidne nõre 

3 = Rohke mukopurulentne nõre 

Davis ja Townsend (2011): Tear-film osmolarity in normal cats and cats with conjunctivitis 

Kui kassil oli punktisüsteemi alusel konjunktivaalhüpereemia ja(/või) silmanõre hindeks ≥1, 

lülitati antud loom teise rühma. Kui loomal esines lisaks teisi tabelis 3 nimetatud kliinilisi 

tunnuseid, lülitus ta automaatselt uuringusse. Kui loomal ei esinenud 

konjunktivaalhüpereemiat ja(/või) silmanõret, kuid esinesid teised tabelis nimetatud kliinilised 

tunnused, siis looma uuringusse ei kaasatud. 

Uurimistöösse ei kaasatud kasse, kellel avastati kliinilise ülevaatuse käigus lisaks 

konjunktiviidile ka mõni muu silmahaigus (nt sarvkesta haavand, keratiit vms) või loomi, 

kellel oli alustatud antibakteriaalset ravi silmahaiguse vastu. 

Tabelis 4 on välja toodud sooline, vanuseline ning tõuline jaotumus tervete ning 

konjunktiviidiga kasside hulgas. Nii tervete kui konjunktiviidiga kasside hulgas esines ka 

steriliseeritud/kastreeritud loomi, kuid kuna see parameeter eelduste kohaselt antud 

uurimistöös jälgitavaid näitajaid ei mõjuta, siis ei ole seda eraldi välja toodud. Uurimusse 
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võetud kassidest olid kõik segaverelised, seega tõuliseks eristamiseks jagati nad pika- ja 

lühikarvalisteks. 

Tabel 4. Loomade arv, sugu, vanus ning tõug tervete ning konjunktiviidiga kasside hulgas 

 Terved kassid 

           Arv             %                         

Konjunktiviidiga kassid 

               Arv                     %             

Loomade arv                            30            100     30                     100 

Sugu (isane/emane)   16/14       53/47   11/19                37/63 

Vanus (< 1 a./1-2 a./>2 a.) 

Tõug (pikakarv./lühikarv.)  

 3/9/18     10/30/60 

  7/23         23/77  

 14/6/10           47/20/33 

   3/27                 10/90 

 

Proove koguti ajavahemikus 01.07.2013 - 01.02.2014. Võetud proovide ettevalmistamist ja 

interpreteerimist viidi läbi autori poolt Eesti Maaülikooli Väikeloomakliiniku laboris. 

Mikroskoopilist uuringut teostati pärast kõigi 60 proovi ettevalmistamist (alates veebruar 

2014). Tehtud proove uuris lisaks autorile ka lõputöö juhendaja kirurgia ja oftalmoloogia 

lektor Andžela Lehtla ja veterinaarpatoloog Gerli Liivla. 

 

6.2 Metoodika 

Loomade uurimisel, proovide kogumisel ja interpreteerimisel kasutati järgmist riistastikku: 

1) Schirmeri pisaratest (Schirmer Tear Test, Clement Clark International)  

2) steriilsed vatipulgad (Aptaca Dry Sterile Swabs 0426) 

3) lokaalanesteetikum Alcaine (5 mg/ml silmatilgad) 

4) esemeklaasid (Micro slides Deltalab, 26x76 mm) 

5) May-Grünwald värvid (VWR BDH Prolabo, 352065W) 

6) Giemsa värvid (VWR BDH Prolabo, 352603R) 

7) mikroskoop (Leica DM750), suurusega 10x, 40x ja 100x 

8) mikroskoobi kaamera (Leica ICC50 HD) 

 

6.2.1 Proovi võtmine ja ettevalmistamine 

Enne proovi võtmist teostati kassile kliiniline ülevaatus, mille käigus hinnati visuaalselt 

looma silmade seisundit ning selle alusel jaotati kassid kahte rühma. Kõikidele kassidele 

teostati mõlemas silmas Schirmeri pisaratest (Schirmer Tear Test – STT), et hinnata pisarate 
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produktsiooni ning välistada pisarate alatalitlusest tingitud haigusi. Seejärel tilgutati mõlema 

silma sarvkestale 1-2 tilka lokaalanesteetikumi Alcaine (toimeaine proksümetakaiin) ning lasti 

sellel paar minutit imenduda. Konjunktivaaltsütoloogia jaoks võeti proovid parema silma 

ventraalsest konjunktivaalkotist. Esmalt pöörati silma alumine laug välja. Seejärel suruti 

steriilse vatipulgaga kergelt vastu alumise lau konjunktiivi ning rulliti vatipulka mööda 

konjunktiivipinda mediolateraalse ning lateromediaalse suunaga (joonis 19). Saadud materjal 

kanti esemeklaasile rullimise teel. Preparaat kuivatati õhu käes ning värviti kas samal või 

järgmisel päeval modifitseeritud May-Grünwald-Giemsa meetodil. Kui preparaadid värviti 

alles järgmisel päeval, hoiustati neid pimedas ja kuivas keskkonnas. 

 

Joonis 19. Konjunktivaaltsütoloogia võtmine kassilt steriilse vatipulgaga (Nool, 2014) 

 

6.2.2 Preparaatide värvimine 

Ettevalmistatud proovid värviti modifitseeritud May-Grünwald-Giemsa meetodil. Tegemist 

on Romanowsky tüüpi värvidega, mis on kombinatsioon metüülalkoholis lahustunud 

aluselistest ja happelistest värvainetest (Raskin ja Meyer, 2010). Romanowsky tüüpi värvid on 

suhteliselt odavad, kergesti kättesaadavad ning neid on lihtne ette valmistada, säilitada ja 

kasutada (Cowell ja Valenciano, 2014). 

Modifitseeritud May-Grünwald-Giemsa meetodil värvimine jaguneb kaheks etapiks: 1) 

materjali fikseerimine ja värvimine May-Grünwaldi järgi; 2) materjali värvimine Giemsa järgi 
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(Koss ja Melamed, 2005). Esimeses etapis asetati proovid May-Grünwaldi lahusesse 10 

minutiks, seejärel tõsteti need kohe ümber Giemsa värvilahusesse, kus neid hoiti samuti 10 

minutit. Pärast seda loputati proovid destilleeritud veega ning kuivatati fööniga õrnal 

kuumusel. 

Kasutades modifitseeritud May-Grünwald-Giemsa meetodit, värvustuvad epiteelirakkude 

tuumad lillakassiniselt ning tsütoplasma roosakalt. Neutrofiilide tuum värvustub lillalt või 

tumeroosalt ning tsütoplasma heleroosalt. Lümfotsüütide ja monotsüütide tuum värvustub 

lillakassiniselt ning tsütoplasma lillakalt. Bakterid värvustuvalt tumesiniselt (Koss ja 

Melamed, 2005). 

 

 6.2.3 Preparaatide mikroskopeerimine ja rakkude lugemine 

Värvitud preparaate uuriti mikroskoobi all 10x ja 40x suurendusega ning rakkude 

pildistamiseks õliimmersioonis (100x suurendus). Rakkude morfoloogiliseks uurimiseks ja 

loendamiseks kasutati zig-zag meetodit (Koss ja Melamed, 2005). Kõik proovid asetati 

mikroskoobi alla nii, et märgis jäi alati vasakule poole. Proove vaadeldi vertikaalselt, suunaga 

üles ja alla (joonis 20), ning loendati kokku kõik identifitseeritavad epiteelirakud kuni 

rakkude koguarvuks saadi 50. Leukotsüütide (neutrofiilid ja lümfotsüüdid) puhul vaadati läbi 

kogu proov ning loendati nende absoluutarv.  

 
Joonis 20. Vertikaalne zig-zag meetod rakkude loendamiseks (Koss ja Melamed, 2005) 

 

6.2.4 Preparaatide fotografeerimine 

Rakkude fotografeerimiseks uuriti proove 100x suurendusega õliimmersioonis. 

Fotografeerimiseks kasutati mikroskoopi Leica DM750, mikroskoobi kaamerat Leica ICC50 

HD ja arvutiprogrammi LASV 4.3. 



41 
 

6.2.5 Tulemuste statistiline analüüs 

Statistiliseks analüüsiks kasutati programmi STATA 11.0 (Stata Corporation, Texas, USA). 

Kliiniliselt tervete ja konjunktiviidi tunnustega kasside vahelisi erinevusi hinnati, kasutades 

logistilise regressiooni mudelit. Pisaratesti tulemusi mõjutavate tegurite hindamiseks kasutati 

lineaarse regressiooni mudelit. Erinevate rakkude, mikroorganismide ja teiste rakuliste 

komponentide arvukuse, STT väärtuste ja kliiniliste tunnuste skoori tulemuste 

protsentuaalsed, keskmised, mediaanid, standardhälbed, minimaalsed ja maksimaalsed 

väärtused saadi, kasutades kirjeldava statistika protseduure. Tugevate ja nõrkade kliiniliste 

tunnustega seotud tegureid konjunktiviidiga kassidel hinnati, kasutades ka logistilise 

regressiooni mudelit. 
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7. TULEMUSED 

Tsütoloogilistest proovidest olid informatiivsed ning piisava rakkude arvukusega kõik 60 

proovi. Proovidest leitud epiteelirakkude arvukus, mediaanid ning minimaalsed ja 

maksimaalsed tulemused on välja toodud tabelis 5. 

Tabel 5. Epiteelirakkude esinemine tervete ja konjunktiviidiga kasside paremas silmas 

Rakkude jaotus 

        OD 

          Terved kassid 

Arv      %       Mediaan (min-max) 

     Konjunktiviidiga kassid 

Arv     %   Mediaan (min-max) 

Superfit. rakud 5,6       11,2         4,5 (1-19)  5,4      10,8        5 (1-14) 

Intermed. rakud 18,6     37,2         17 (6-31) 20,8     41,6       21 (14-30) 

Basaalrakud 21,3     42,6         21,5 (8-36) 19,9     39,8       20,5 (9-31) 

Karikrakud 4,5          9            4,5 (1-8)  3,9       7,8         4 (0-13) 

KOKKU 50,0     100,0            -  50,0     100,0           - 

OD – parem silm 

 

Epiteelirakke leiti kõigist 60-st proovist. Rakud esinesid peamiselt üksikult või väikeste 

kogumikena. Osades proovides olid rakud kuhjunud ning moodustunud suured tugevalt 

värvustunud rakukogumikud. Neid rakkude morfoloogilisel hindamisel ning loendamisel ei 

arvestatud. 

Superfitsiaalsed rakud olid identifitseeritavad mitmetahulise kuju ning väikese tuuma ja suure 

tsütoplasma hulga järgi (joonis 21). Superfitsiaalseid rakke esines keskmiselt 11,2% tervete 

kasside ning 10,8% konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogias. 

 

Joonis 21. Superfitsiaalne rakk, suurendus 100x (Nool, 2014) 
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Intermediaalsed rakud olid kujult ovaalsed ning mitmetahulised (joonis 22). Ümmargune 

tuum paiknes nii raku keskel kui ka perifeerias. Paremaks identifitseerimiseks vaadeldi 

intermediaalsete rakkude tuuma-tsütoplasma suhte vähenemist võrreldes superfitsiaalsete 

rakkudega. Intermediaalseid rakke esines keskmiselt 37,2% kliiniliselt tervetel kassidel ning 

41,6% konjunktiviidi tunnustega kassidel. 

 

Joonis 22. Intermediaalne rakk, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

Basaalrakud olid iseloomuliku ovaalse või ümmarguse kujuga (joonis 23). Ümmargune tuum 

paiknes tsentraalselt. Võrreldes intermediaalsete rakkudega oli basaalrakkudes tuuma ja 

tsütoplasma vahekord tunduvalt väiksem. Basaalrakke esines keskmiselt 42,6% tervetel 

kassidel ning 39,8% konjunktiviidi tunnustega kassidel. 

 

Joonis 23. Basaalrakk, suurendus 100x (Nool, 2014) 
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Karikrakke esines kõikidest epiteelirakkudest kõige vähem: tervetel kassidel 9% ja 

konjunktiviidi tunnustega kassidel 7,8%. Karikrakud olid ovaalse kujuga, poolkuujas 

rakutuum paiknes perifeerselt ning tsütoplasmas esinesid iseloomulikud limasegused tilgad 

(joonis 24). 

 

Joonis 24. Karikrakk, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

Superfitsiaalsete, intermediaalsete ja basaalrakkude võrdlemisel ei leitud statistiliselt olulist 

seost (p>0,05) haigete ja tervete, vanuse, soo ega tõu vahel. Karikrakkude esinemise 

võrdlemisel tervete ja haigete kasside vahel statistiliselt olulist seost ei leitud (p>0,05). Küll 

aga leiti, et tugevamate kliiniliste tunnuste (konjunktiviidi skoor >3,5) esinemisel oli 

karikrakkude arv vähenenud (OR=0,66; 95% CI 0,43-1,01; p=0,058). Erinevate 

epiteelirakkude vahel esines negatiivne korrelatsioon, mis oli ootuspärane tulemus. 

Tähelepanuväärselt väljendus antud seos kõige selgemini just basaalrakkude puhul. 

Nii tervete kui ka konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogiast leiti 

leukotsüüte, sh neutrofiile ja lümfotsüüte. Tabelis 6 on välja toodud leukotsüütide esinemus, 

mediaanid ning minimaalsed ja maksimaalsed tulemused. 

Tabel 6. Leukotsüütide esinemine tervetel ja konjunktiviidiga kassidel 

Leukotsüüdid 
            Terved kassid 

Arv    %    Mediaan (min-max) 

      Konjunktiviidiga kassid 

Arv     %      Mediaan (min-max) 

Neutrofiilid 9         30      0 (0-59)* 16        53        2 (0-1678)* 

Lümfotsüüdid 7         23      0 (0-61) 11        37        0 (0-96) 

*statistiliselt oluline erinevus võrreldes tervete kassidega (p<0,001) 

Mitmetest proovidest leiti mittedegenereerunud segmenttuumseid neutrofiile. Tuum oli 

värvustunud tumelillalt ning tsütoplasma värvus oli vaevumärgatav. Neutrofiilid esinesid 
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peamiselt kogumikena (joonis 25) või üksikult ning paiknesid tavaliselt epiteelirakkude 

juures. Ühes proovis esinesid neutrofiilid epiteelirakkude tsütoplasmas (joonis 26). 

 

Joonis 25. Segmenttuumsed neutrofiilid (nooled), suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

 

Joonis 26. Neutrofiilid intermediaalsete rakkude tsütoplamas (nooled) ja kokikujulised 

bakterid (noolepead), suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

 

Neutrofiile leiti nii tervete kui ka konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogiast 

(vastavalt 30% ja 53%). Ootuspäraselt esines konjunktiviidiga kassidel neutrofiile tunduvalt 

rohkem. 
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Statistilisel analüüsil selgus, et neutrofiilide esinemisel konjunktivaaltsütoloogias oli 3,3 

korda suurem tõenäosus, et antud loom oli haigestunud konjunktiviiti (OR=3,33; 95% CI 

1,02-10,90; p=0,047). Neutrofiilide ja kliiniliste tunnuste vahelise seose hindamiseks jaotati 

neutrofiilid kolme gruppi: 1) 0 neutrofiili proovis; 2) 1-9 neutrofiili proovis; 3) ≥10 neutrofiili 

proovis. Kliiniliste tunnuste ning 1. ja 2. grupi vahel statistiliselt olulist seost ei leitud 

(p>0,05). Kui proovist leiti aga ≥10 neutrofiili, oli oluliselt tõusnud tõenäosus, et loomal 

esinesid tugevamad kliinilised tunnused (konjunktiviidi skoor >3,5) (OR=23,32; 95% CI 

1,60-340,27; p=0,021). 

Mitmetes proovides leidus ka erinevas suuruses lümfotsüüte. Lümfotsüütide tuum oli 

ümmargune ja küllaltki suur (joonised 27 ja 28). Tsütoplasma värvus oli vaevumärgatav ja 

jälgitav ainult tuuma ühelt küljelt. Lümfotsüüte esines samuti nii tervetel kui konjunktiviidiga 

kassidel (vastavalt 23% ja 37%).  

 

Joonis 27. Lümfotsüüt, suurendus 100x (Nool, 2014) 
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Joonis 28. Erinevas suuruses lümfotsüüdid (nooled) konjunktiviidiga kassil, suurendus 100x 

(Nool, 2014) 

 

Lümfotsüütide analüüsimisel ei leitud statistiliselt olulist seost (p>0,05) haigete ja tervete, 

vanuse, soo ega tõu vahel. 

Vähesel hulgal esines ka kokikujulisi baktereid ning neid leiti vaid konjunktiviidi tunnustega 

kassidelt. Bakterid asetsesid nii rakuväliselt kui ka neutrofiilide tsütoplasmas (vt joonis 26). 

Mitmetes proovides esines tsütoplasmasiseseid sulundkehasid (joonised 29, 30, 31). 

Sulundkehasid leiti nii tervetelt (33%) kui ka konjunktiviidi tunnustega kassidelt (43%). 

 

Joonis 29. Tsütoplasmasisese sulundkehaga (nool) intermediaalne rakk konjunktiviidiga 

kassil, suurendus 100x (Nool, 2014) 
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Joonis 30. Tsütoplasmasisese sulundkehaga (nool) intermediaalne rakk konjunktiviidiga 

kassil, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

 

Joonis 31. Tsütoplasmasisene sulundkeha (nool) konjunktiviidiga kassil, suurendus 100x 

(Nool, 2014) 

 

 

Tsütoloogilistes proovides esines pruune melaniinigraanuleid, mis olid koondunud kas tuuma 

ümber (joonis 32) või asetsesid hajutatuna tsütoplasmas (joonis 33). Melaniinigraanulid 

esinesid superfitsiaalsetes, intermediaalsetes ja basaalrakkudes. Tervetel kassidel esines 20% 

graanuleid, konjunktiviidiga kassidel 33%. 
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Joonis 32. Tuuma ümber koondunud melaniinigraanulid, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

 

Joonis 33. Melaniinigraanulid hajutatuna raku tsütoplasmas, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

Makrofaage esines ühes proovis (2%) konjunktiviidi tunnustega kassil. Makrofaagidel oli 

ümar tumelillalt värvustunud ning perifeerselt paiknev tuum ning suur tsütoplasma hulk 

(joonis 34). 
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Joonis 34. Makrofaag (nool) konjunktiviidiga kassil, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

Irdunud epiteelirakke esines 27% kõikidest proovidest. Proovides täheldati üksnes irdunud 

superfitsiaalseid rakke. Need olid identifitseeritavad tuumapuudumise või degenereerumise 

ning tumedamalt värvustunud granuleerunud tsütoplasma järgi (joonis 35). 

 

Joonis 35. Irdunud superfitsiaalne rakk (nool), suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

Osades proovides leidus ka raku vanusega seotud iseloomulikke muutusi epiteelirakkudes. 

Esines tuuma degenereerumist (joonis 36) ning täielikku tuuma lagunemist (joonis 37), kus 

tuumaosakesed olid jaotunud laiali raku tsütoplasmasse. 
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Joonis 36. Tuuma degenereerumine (nool) superfitsiaalses rakus, suurendus 100x (Nool, 

2014) 

 

 

Joonis 37. Täielikult lagunenud tuum, suurendus 100x (Nool, 2014) 

 

 

Enamikus proovides esines ka lima, mis oli äratuntav tugevama roosa värvusena rakkude 

taustal. Lima oli normaalne leid, kuna konjunktivaaltsütoloogia sisaldas limatootvaid 

karikrakke. Konjunktiviidi tunnustega kassidel oli lima kogus proovides suurenenud, mis oli 

tingitud põletikulistest protsessidest. Rakuline praht oli jälgitav kõikides proovides, osad 

proovid olid kontamineerunud karvadega. 

Kõikidel kassidel määrati enne konjunktivaaltsütoloogia võtmist pisaratesti väärtused 

mõlemas silmas. Tabelis 7 on välja toodud pisaratesti keskmised väärtused, standardhälbed, 

mediaanid ning minimaalsed ja maksimaalsed tulemused tervetel ja konjunktiviidi tunnustega 

kassidel. 
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Tabel 7. Pisaratesti keskmised väärtused tervetel ja konjunktiviidi tunnustega kassidel 

  STT OD 

(mm/min) 
p-väärtus 

STT OS 

(mm/min) 
p-väärtus 

Kliiniliselt 

terved  

Keskmine±SD 

Mediaan (min-max) 

18,33±7,02 

16 (7-37) 

 18,93±7,82 

17,5 (5-34) 

0,000 

Konjunktiviidi 

tunnustega 

Keskmine±SD 

Mediaan (min-max) 

14,67±5,24 

15 (1-27) 

0,011 13,20±4,11 

13 (5-24) 

 

Isased 
Keskmine±SD 

Mediaan (min-max) 

15,27±6,25 

15 (1-37) 

0,070 15,15±6,76 

14 (5-40) 

0,099 

Emased 
Keskmine±SD 

Mediaan (min-max) 

17,52±6,39 

17 (3-32) 

 16,82±6,90 

16 (5-34) 

 

STT – Schirmeri pisaratest; OD – parem silm; OS – vasak silm 

 

Tervetel kassidel oli keskmiseks pisaratesti väärtuseks 18,33±7,02 mm/min paremas silmas 

ning 18,93±7,82 mm/min vasakus silmas. Konjunktiviidi tunnustega kassidel oli pisaratesti 

keskmiseks väärtuseks 14,67±5,24 mm/min paremas silmas ning 13,20±4,11 mm/min vasakus 

silmas. 

Andmete statistilisel analüüsil selgus, et pisaratesti väärtused mõlemas silmas olid 

konjunktiviidi tunnustega kassidel madalamad võrreldes tervete kassidega. Konjunktiviidi 

tunnustega kassidel oli paremas silmas keskmiselt 4,2 mm/min madalam pisaratesti väärtus 

(Coef.=-4,12; 95% CI -7,34-(-0,98); p=0,011) võrreldes tervete kassidega. Konjunktiviidi 

tunnustega kassidel oli vasakus silmas keskmiselt 6,2 mm/min madalam pisaratesti väärtus 

(Coef.=-6,16; 95% CI -9,41-(-2,96); p=0,000) võrreldes tervete kassidega. Isastel kassidel oli 

suundaandvalt väiksem pisaratesti tulemus nii vasakus (Coef.=-2,71; 95% CI -9,41-(-2,96); 

p=0,099) kui ka paremas silmas (Coef.=-2,96; 95% CI -6,16-0,24; p=0,070). Madalam 

pisaratesti väärtus ei sõltunud sellest, kas isased kassid olid kliiniliselt terved või 

konjunktiviidi tunnustega. Pisaratesti tulemuste ja konjunktivaaltsütoloogias esinenud 

erinevate epiteelirakkude ning leukotsüütide vahel statistiliselt olulist seost ei leitud (p>0,05). 

Tabelis 8 on välja toodud konjunktiviidi tunnuste hindamiseks kasutatud kliiniliste tunnuste 

esinemine, keskmised tulemused ning standardhälbed. Keskmine hüpereemia punktiskoor oli 

1,53±0,57 (vahemik 0-3). Hüpereemiat esines kõigil 30 kassil. Blefarospasmi keskmine 

punktiskoor oli 0,03±0,18 (vahemik 0-4), seda täheldati ühel kassil. Silma nõrevoolu 

keskmine punktiskoor oli 1,23±0,68 (vahemik 0-3), nõrevoolu esinemist täheldati 27-l kassil 
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30-st. Aevastamist täheldati 12-l kassil 30-st. Nina nõrevoolu keskmine punktiskoor oli 

0,47±0,68 (vahemik 0-3), selle esinemist täheldati 11-l kassil 30-st. 

Tabel 8. Kliiniliste tunnuste esinemine konjunktiviidi tunnustega kassidel 

Kliiniline tunnus                                               
                  Konjunktiviidiga kassid 

    Arv                      %                        Keskmine ± SD 

Hüpereemia     30                      100 1,53±0,57 

Blefarospasm      1                         3 0,03±0,18 

Nõrevool silmast     27                       90 1,23±0,68 

Nõrevool ninast     11                       37 0,47±0,68 

 

Kliiniliste tunnuste paremaks hindamiseks jaotati konjunktiviidiga kasside rühm kaheks: 1) 

nõrgemate kliiniliste tunnustega; 2) tugevamate kliiniliste tunnustega. Selleks liideti kokku 

erinevate kliiniliste tunnuste punktid ning leiti mediaan (3,5; min 2, max 7). 15-l kassil 30-st 

esinesid nõrgad kliinilised tunnused (konjunktiviidi skoor <3,5) ja ülejäänud 15-l esinesid 

tugevamad kliinilised tunnused (konjunktiviidi skoor >3,5). Kliiniliste tunnuste tugevuse ning 

vanuse, soo ja tõu vahel statistiliselt olulisi seoseid ei leitud (p>0,05). 

Antud uurimuses leiti statistiliselt oluline seos vanuse ning konjunktiviiti haigestumise vahel. 

Tervete kasside hulgas oli kõige rohkem üle 2 aasta vanuseid kasse (60%), 1-2-aastaseid ja 

alla 1-aastaseid oli tunduvalt vähem (vt tabel 4). Konjunktiviidi tunnustega kasside hulgas oli 

kõige rohkem alla 1-aastaseid loomi (47%), 1-2-aastaseid ja üle 2-aastaseid oli mõnevõrra 

vähem (vt tabel 4). Statistilisel analüüsil selgus, et noorematel kassidel (<1 a.) oli suurem 

tõenäosus haigestuda konjunktiviiti võrreldes 1-aastaste ja vanemate kassidega (OR=9,24; 

95% CI 2,15-39,67; p=0,003). Tõu (pika- ja lühikarvalised) ning teiste näitajate vahel 

statistiliselt olulisi seoseid ei leitud (p>0,05). 

. 
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8. ARUTELU 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida ja võrrelda erinevate rakkude ning 

mikroorganismide esinemist kassil kliiniliselt terve silma ja konjunktiviidi tunnustega silma 

konjunktivaaltsütoloogias. Samuti oli eesmärgiks uurida, kas neutrofiilid esinevad kõigil 

konjunktiviidi tunnustega kassidel ning kas neutrofiilid võivad esineda ka kliiniliselt terve 

kassi konjunktivaaltsütoloogias. Lisaeesmärgiks oli mõista, mis tegurid võivad mõjutada 

proovide informatiivsust. 

Andmete statistilisel analüüsil selgus, et noorematel kassidel (< 1 a.) oli suurem tõenäosus 

haigestuda konjunktiviiti võrreldes 1-aastaste ja vanemate kassidega. See oli ootuspärane 

tulemus, sest viiruslikku ja bakteriaalsesse konjunktiviiti haigestuvad peamiselt alla 1-

aastased kassid (Little, 2012; Greene, 2012). Sagedamini esinevateks konjunktiviidi 

kliinilisteks tunnusteks olid konjunktivaalhüpereemia ja silmanõre (vt tabel 8). Vähem esines 

respiratoornähtusid (aevastamine, nõrevool ninast). 50% konjunktiviidiga kassidest esinesid 

nõrgemad kliinilised tunnused ning ülejäänutel tugevamad kliinilised tunnused. 

Kõikidel kassidel teostati enne konjunktivaalkaape võtmist STT, et hinnata pisarate 

produktsiooni ning välistada pisarate alatalitlusest tingitud haigusi. STT referentsväärtused 

kassil varieeruvad 14,3±4,7 mm/min kuni 16,92±5,73 mm/min (Gelatt et al., 2013). Antud 

töös olid STT keskmised väärtused mõnevõrra kõrgemad kui referentsväärtused (vt tabel 7). 

STT keskmised väärtused parema ja vasaku silma vahel oluliselt ei erinenud. STT madalaid 

väärtusi tuleks ettevaatlikult interpreteerida koos kliiniliste tunnustega, kuna kassil on 

normaalne väärtuste ulatus väga lai – see võib varieeruda 1-33 mm/min (Gelatt et al., 2013). 

STT väärtuste lai ulatus kassil on tõenäoliselt tingitud pisarate sekretsiooni autonoomsest 

kontrollist ning stressist tingitud lühiajalistest muutustest pisaravoolus (Maggs et al., 2013). 

Antud uurimuses oli minimaalseks STT väärtuseks 1 mm/min ning maksimaalseks väärtuseks 

37 mm/min (vt tabel 7), mis samuti tõestab, et varieeruvus võib olla väga lai. 

Andmete statistilisel analüüsil selgus, et konjunktiviidiga kassidel oli madalam STT väärtus 

(paremas silmas 4,2 mm/min, vasakus silmas 6,2 mm/min) võrreldes tervete kassidega. See 

võis olla tingitud stressifaktorist, mille põhjuseks oli looma käsitlemine (puurist väljavõtmine, 

looma kinnihoidmine) ning pisaratesti tegemine, mis tekitas mõningast ebamugavustunnet. 

Samas käsitleti kliiniliselt terveid loomi täpselt samamoodi ning nende STT väärtused olid 

oluliselt kõrgemad. Võib oletada ka seda, et konjunktiviit tekitab loomale niigi ebamugavust 
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ja stressi ning pisaratesti tegemine oli lisa stressifaktoriks, põhjustades veelgi STT väärtuse 

langust. Samas ei leitud sellist seost teistes uuringutes. Allgoewer et al. (2001) ning Davis ja 

Townsend (2011) ei täheldanud oma uurimuses märkimisväärset STT keskmiste väärtuste 

erinevust tervete ja konjunktiviidi tunnustega kasside vahel. Lim et al. (2009) läbiviidud 

uuringus selgus, et FHV-1 eksperimentaalselt nakatunud kassidel oli inokulatsiooni esimesel 

päeval referentsväärtustest madalamad STT väärtused, mis aga haiguse vältel 

märkimisväärselt tõusid, jäädes siiski referentsväärtuste piiridesse. Sellest võiks järeldada, et 

konjunktiviidi esinemisel tõusevad STT väärtused, kuna haigusega kaasneb suurenenud 

nõrevool. Miks olid sellegipoolest antud töös STT väärtused madalamad? Üheks põhjuseks 

võib olla see, et mukoidne nõrevool on viskoossuselt pisaratest erinev ning pabeririba ei 

pruugi märguda samaväärselt võrreldes pisaratega. 

Antud uurimuses leiti ka, et isastel kassidel oli suundaandvalt väiksemad STT väärtused nii 

vasakus kui paremas silmas, mis ei olenenud sellest, kas tegemist oli kliiniliselt terve või 

konjunktiviidi tunnustega kassiga. Ei ole täpselt teada, miks selline seos esines. Autorile 

teadaolevalt pole antud seost kassidel kirjanduses ega uurimistöödes varem kirjeldatud. 

Hartley et al. (2006) ja Ipek et al. (2013) uurisid soo mõju STT väärtustele koertel, kuid ei 

leidnud statistiliselt olulist seost. 

Samas tuleb arvestada mitmete faktoritega, mis mõjutavad pisaraproduktsiooni ning mille 

mõju ei saa antud töös välistada. On leitud, et alla 1-aastastel kassidel on madalamad STT 

väärtused võrreldes üle 1-aastaste ja vanemate kassidega (Gelatt et al., 2013). Samas tõestasid 

Hartley et al. (2006), et vanematel kliiniliselt tervetel koertel olid STT väärtused oluliselt 

madalamad kui <1 a. koertel. Antud töös ei leitud statistiliselt olulist seost (p>0,05) STT 

väärtuste ja vanuse vahel. Samuti on leitud, et ööpäevasel rütmil on märkimisväärne mõju 

pisaraproduktsioonile. Hartley et al. (2006) ja Giannetto et al. (2009) avastasid, et koertel on 

STT väärtus kõrgeim õhtul ning madalaim hommikul. Sarnane seos ööpäevastes rütmides on 

leitud ka hobustel (Piccione et al., 2008). On leitud, et erinevad ravimid võivad samuti STT 

väärtusi vähendada. Nasisse et al. (1989) leidsid, et subkonjunktivaalsete kortikosteroidide 

manustamine vähendas STT väärtusi kassil. 1% tropikamiidi paiksel manustamisel silma ei 

täheldatud STT väärtuse muutusi koeral, kuid kassil põhjustas märkimisväärset STT väärtuse 

langust 1 tunni jooksul (Margadant et al., 2003). Autorile teadaolevalt ei manustatud 

varjupaigas uuringus osalenud kassidele mingeid silmaravimeid, kuid ei saa välistada, et mõni 

töötaja seda omavoliliselt ei teinud. Sellisel juhul võidi manustada üksnes fusiidhapet 
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sisaldavaid silmatilkasid (Fucithalmic), millel teadaolevalt ei ole tõestatud efekti 

pisaraproduktsioonile. 

Antud uurimuses võeti tsütoloogilised proovid kõikidelt kassidelt ainult paremast silmast, 

kuna eeldati, et epiteelirakkude ja põletikurakkude esinemisel ei ole kahe silma vahel 

märkimisväärseid erinevusi. Seda toetab Bolzan et al. (2005) uuring, kus tervetel koertel ei 

leitud olulisi erinevusi epiteelirakkude arvukuses kahe silma vahel. Antud uurimuses esines 

kõikidel kassidel konjunktiviit bilateraalselt ning vaid ühel kassil täheldati tugevamat 

põletikku unilateraalselt (parem silm). Temalt võeti proov tugevama põletikulise 

reaktsiooniga silmast. Ka Hillström et al. (2012) võtsid konjunktiviidiga kassidelt proove vaid 

ühest silmast ning erinevuste korral sellest silmast, kus olid kliinilised tunnused tugevamini 

avaldunud. 

Tsütoloogiliste proovide hindamisel täheldati epiteelirakkude esinemist erinevatest 

konjunktiivikihtidest. Epiteelirakud esinesid peamiselt üksikult või ühekordse rakukihina. 

Mõnedes proovides täheldati kuhjunud rakukogumikke. Nii tervetel kui konjunktiviidi 

tunnustega kassidel esines epiteelirakkudest kõige rohkem intermediaalseid rakke ja 

basaalrakke (vt tabel 5). Bolzan et al. (2005) leidsid, et tervete koerte 

konjunktivaaltsütoloogias domineerivad superfitsiaalsed ja intermediaalsed rakud. Autorile 

teadaolevalt ei ole sarnaseid uuringuid tehtud kassidel. Antud uurimuses oli superfitsiaalsete 

rakkude arv küllaltki madal nii tervetel kui konjunktiviidi tunnustega kassidel (vt tabel 5). Ei 

ole teada, miks antud töös oli superfitsiaalsete rakkude arvukus vähenenud, kuid see võis 

sõltuda proovivõtu tehnikast ning kasutatavast vahendist. 

Kõige vähem esines konjunktivaaltsütoloogias karikrakke – tervetel kassidel 9% ja 

konjunktiviidi tunnustega kassidel 7,8% (vt tabel 5). Bolzan et al. (2005) leidsid, et 

karikrakkude arv bulbaarkonjunktiivil kõikidest epiteelirakkudest on <1%. Moore et al. 

(1987) tõid välja, et karikrakkude arv koertel on suurim ventraalse sidekestavõlvi juures ning 

väikseim bulbaarkonjunktiivil. See seletab karikrakkude arvukuse antud uurimuses. Autorile 

teadaolevalt puuduvad uuringud karikrakkude arvukuse kohta tervetel kassidel. 

Karikrakkude esinemise võrdlemisel tervete ja haigete kasside vahel statistiliselt olulist seost 

ei leitud (p>0,05). Küll aga leiti, et tugevamate kliiniliste tunnuste esinemisel oli karikrakkude 

arv vähenenud. Ka Lim et al. (2009) täheldasid eksperimentaalselt FHV-1-ga nakatatud 

kassidel märkimisväärset karikrakkude arvukuse vähenemist. Cullen et al. (1999) leidsid 

karikrakkude arvukuse vähenemise haavanduva keratiidiga kassil. Karikrakkude arvukuse 
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vähenemise põhjuseks peetakse konjunktiivi põletiku infiltraate (Cullen et al., 1999). 

Karikrakkude arvu vähenemist peetakse konjunktiviidi tagajärjeks, mitte põhjuseks ning seda 

toetab ka Lim et al. (2009) uuring, kus FHV-1-ga nakatatud kassidel ei leitud 7.-21. 

haiguspäeval mitte ühtegi karikrakku konjunktivaaltsütoloogiast. 

Nii tervete kui ka konjunktiviidi tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogiast leiti neutrofiile 

ja lümfotsüüte. Vähesel hulgal esines ka makrofaage. Bolzan et al. (2005) leidsid leukotsüüte 

(neutrofiilid, lümfotsüüdid, monotsüüdid) 47% kliiniliselt tervete koerte 

konjunktivaaltsüstoloogiast. Neutrofiile leiti 33% proovidest, mille esinemise põhjust autor ei 

selgitanud. Samas Hillström et al. (2012) ei leidnud oma uurimuses kliiniliselt tervete kasside 

konjunktivaaltsütoloogiast mitte ühtegi põletikurakku ega  mikroorganismi. Allgoewer et al. 

(2001) leidsid, et eosinofiilse konjunktiviidiga kassidel varieerus neutrofiilide esinemine 5-

82%. Antud uurimuses esines neutrofiile 30% tervetel kassidel ning 53% konjunktiviidi 

tunnustega kassidel (vt tabel 6). Leiti ka statistiliselt oluline seos, et neutrofiilide esinemisel 

konjunktivaaltsütoloogias oli 3 korda suurem tõenäosus, et antud loom oli haigestunud 

konjunktiviiti. Kuna antud uurimuses oli tegemist varjupaigas peetavate kassidega, kus 

infektsioonide levik on väga kõrge, võib oletada, et tervete kasside konjunktivaaltsütoloogias 

esinevad neutrofiilid viitasid algavale põletikule, kuid nähtavad kliinilised tunnused polnud 

veel välja arenenud. Lim et al. (2009) leidsid, et leukotsüütide arvukus oli kõrgeim FHV-1-ga 

eksperimentaalselt nakatatud kassidel 7. päeval pärast inokulatsiooni. Antud uurimuses 

kasutatud proovide võtmine võis langeda haiguse varajasse staadiumisse, mis võiks seletada 

neutrofiilide esinemist kliiniliselt tervetel kassidel. Samas 8 tervet kassi 9-st, kellel esinesid 

neutrofiilid, olid kõik 1-aastased või vanemad. Ainult ühe kassi vanuseks oli 6 kuud. Seetõttu 

võib oletada, et kliiniliselt tervetel kassidel põhjustas neutrofiilide esinemist viiruslik 

reinfektsioon (nt FHV-1), mille puhul on kliinilised tunnused nõrgemad või ei arene üldse 

välja (Greene, 2012). 47% konjunktiviidi tunnustega kassidest ei esinenud neutrofiile, mis 

võib olla tingitud sellest, et neutrofiilid olid proovi esemeklaasile kandmisel purunenud ning 

seega mitte identifitseeritavad või oli tegemist teist tüüpi põletikureaktsiooniga. Neutrofiilide 

arvu ja kliiniliste tunnuste tugevuse võrdlemisel selgus, et ≥10 neutrofiili leidmisel proovist 

oli kassil oluliselt suurema tõenäosusega tugevamad kliinilised tunnused. Antud seos viitab 

sellele, et mida tugevam on põletikuline protsess, seda suurem on neutrofiilide arvukus. 

Lümfotsüüte esines tunduvalt vähem – tervetest kassidest 23% ja konjunktiviidi tunnustega 

kassidest 37%. Kuna sidekestavõlvi näärmeosa sisaldab lümfoidkude, siis ei oma 

lümfotsüütide ja plasmarakkude leidmine konjunktiviidi tunnusteta silma 
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konjunktivaaltsütoloogiast kliinilist tähtsust (Cowell ja Valenciano, 2014). Küll aga võib 

kõrge lümfotsüütide ja plasmarakkude arvukus konjunktiviidi tunnustega kassil viidata 

tõelisele lümfotsütaarsele põletikule (Hillström et al., 2012). See esines suure tõenäosusega ka 

antud uurimistöös, kus ühe konjunktiviidi tunnustega kassi konjunktivaaltsütoloogiast leiti 96 

lümfotsüüti. 

Baktereid esines väga vähesel määral (2%) konjunktiviidi tunnustega kassidel ning tervetel 

kasside konjunktivaaltsütoloogiast ei leitud neid üldse. Shewen et al. (1980) leidsid, et 

kliiniliselt terve kassi konjunktiiv on märkimisväärselt steriilsem võrreldes koera 

konjunktiiviga ning konjunktiviidiga kasside konjunktiivilt isoleeriti samuti väheses koguses 

baktereid ja teisi mikroorganisme. Hillström et al. (2012) leidsid, et baktereid esines 88-l 

konjunktiviidiga kassist 23%, kuid nende arvukus oli madal, viidates normaalsele 

mikrofloorale või sekundaarsele ülekasvule. Antud uurimuses leiti ühes proovis kokikujuline 

bakter neutrofiili tsütoplasmast, mille esinemine viitab üldjuhul bakteriaalsele infektsioonile 

(Young, 2007), kuid kuna bakterite arvukus oli selles proovis väga madal, ei oma see 

tõenäoliselt kliinilist väärtust. 

Antud uurimuses leiti 33% tervetel kassidel ning 43% konjunktiviidiga kassidel 

eptiteelirakkude tsütoplasmasiseseid sulundeid. Tegemist võis olla kuhjunud 

melaniinigraanulitega, värvijääkidest tekkinud artefaktidega, irdunud tuumaosakestega, 

bakterite või haigustekitajatega (Chlamydophila spp., Mycoplasma spp.) (Cowell ja 

Valenciano, 2014). Antud uurimuses ei saa välistada ka paiksest ravist tingitud artefaktide 

olemasolu. Konjunktivaaltsütoloogiast rakusiseste sulundite leidmisel saab küll kahtlustada 

konkreetset konjunktiviidi haigustekitajat, kuid definitiivse diagnoosi saab siiski panna PCR 

analüüsi alusel. Samuti võib erinevate sulundkehade identifitseerimine keeruline olla. Antud 

uurimuses ei saanud enamiku proovide visuaalsel hindamisel kindlalt öelda, mis sulundiga oli 

tegemist. Kliiniliselt tervete kasside konjunktivaaltsütoloogiast leitud sulundkehad ei oma 

diagnostilist väärtust, kuna loomadel puudusid konjunktiviidi kliinilised tunnused. Siiski jäi 

paaris proovis tugev kahtlus, et tegemist oli Chlamydophila spp. sulundkehaga (vt joonised 

30, 31), kuna neid leiti proovist rohkem ning esines arvukalt erinevaid põletikurakke. 

Mycoplasma spp. kahtlusega sulundkehasid antud uurimuses ei leitud. Hillström et al. (2012) 

leidsid, et konjunktivaaltsütoloogial võib olla diagnostiline väärtus C. felis’e infektsiooni 

kindlaksmääramisel, kui proovis leidub mitmeid tüüpilisi sulundkehasid ning arvukalt 

põletikurakke. M. felis’e sulundkehade diagnoosimisel said samad autorid aga liiga palju 
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valenegatiivseid tulemusi, mistõttu ei tohiks diagnoosi panekul tugineda üksnes 

konjunktivaaltsütoloogiale. 

Melaniinigraanuleid leidus 20% tervete kasside ning 33% konjunktiviidi tunnustega kasside 

proovidest. Kuigi melaniinigraanulite kogus võib suureneda kroonilise konjunktiviidi korral, 

peetakse neid normaalseks leiuks pigmenteerunud konjunktiiviga loomadel (Maggs et al., 

2013). Melaniinigraanulid esinesid peamiselt laialihajutatuna tsütoplasmas, kuid mõnes 

proovis olid nad koondunud tuuma ümber. Bolzan et al. (2005) täheldasid tervetel koertel 

melaniinigraanulite esinemist 73% proovidest, need esinesid superfitsiaalsetes ja 

intermediaalsetes rakkudes. Antud uurimuses leiti melaniinigraanuleid superfitsiaalsetes, 

intermediaalsetes ja basaalrakkudes ning nende esinemist peeti normaalseks leiuks. 

Melaniinigraanulite koguse märkimisväärset suurenemist ei täheldatud. 

Irdunud epiteelirakke täheldati 27% kõikidest proovidest. Nende esinemisel kahe grupi vahel 

olulist erinevust ei täheldatud. Bolzan et al. (2005) täheldasid koertel irdunud epiteelirakke 

33% proovidest. Antud uurimuses leiti üksnes irdunud superfitsiaalseid rakke. Kuna 

epiteelikiht pidevalt uueneb, siis väheses koguses irdunud rakkude esinemine 

konjunktivaaltsütoloogias on ootuspärane leid. 

Antud uuringus selgus, et proovivõtmise tehnika, proovide säilitamine ja värvimine omavad 

suurt tähtsust. Proovi võtmisel on oluline vältida kontaminatsiooni. Selleks tuleb instrumendi 

viimisel konjunktivaalkotti jälgida, et see ei puudutaks silmalauge, nahka, karvu ega 

ümbritsevaid struktuure (Young, 2007; Gelatt et al., 2013). Antud uuringus leiti tihti 

proovidest karvu ning muud rakulist prahti. 

Konjunktivaaltsütoloogia kogumiseks kasutati antud uuringus steriilset vatipulka. Kuigi selle 

meetodi puuduseks peetakse rakkude vähest arvukust (Ollivier et al., 2007), oli antud uuringu 

kõikides proovides rakkude arvukus piisav tsütoloogiliseks hindamiseks ning mitte ühtegi 

proovi ei jäetud uuringust välja. Enamikus proovides oli rakkude terviklikkus ja morfoloogia 

säilinud. Siiski osades proovides olid mõned rakud kas osaliselt või täielikult purunenud, mis 

oli tõenäoliselt tekkinud materjali liiga tugevalt esemeklaasile kandmise tõttu. Mõnedes 

proovides jäi kahtlus, et seal esines ka purunenud neutrofiile, kuna oli näha segmenteerunud 

tuuma jäänuseid. Uuringus selgus, et rakkude terviklikkuse säilitamine nõuab eelkõige 

kogemusi, kuna hilisemalt võetud proovid olid informatiivsemad ning esines vähem osaliselt 

või täielikult purunenud rakke. 
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Antud uurimuses kasutati kõikidel kassidel ühes suuruses steriilseid vatipulkasid. Tagantjärele 

võib tõdeda, et <1 a. kassidel võiks kasutada peenema otsaga vatipulkasid, sest see lihtsustab 

proovi võtmist ning põhjustab loomale vähem ebamugavust. Siiski on 

konjunktivaaltsütoloogiat kassidelt keerulisem võtta võrreldes koertega, kuna üldjuhul taluvad 

kassid halvemini kinnihoidmist ning manipuleerimist. Seega on õiged looma 

fikseerimismeetodid olulised proovi ohutuks võtmiseks. 

Uurimuses selgus, et oluline on kasutada proovide värvimisel värskeid värve, sest mõned 

proovid olid heledamalt värvustunud kui teised. See raskendas kohati rakkude morfoloogilist 

hindamist ning identifitseerimist. 

Samuti selgus, et osades proovides oli vaja eemaldada esemeklaasilt rakuline praht, kuna seda 

oli kerge segi ajada kokikujuliste bakteritega ning rakusiseste sulundkehadega. Selleks 

niisutati vatitomp eetriga ning tõmmati kergelt üle esemeklaasi. 
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9. JÄRELDUSED 

Kliiniliselt terve kassi ning konjunktiviidi tunnustega kassi konjunktivaaltsütoloogias esinesid 

järgmised rakud: superfitsiaalsed, intermediaalsed, basaalrakud ning karikrakud. Tugevamate 

kliiniliste tunnustega kasside konjunktivaaltsütoloogias oli karikrakkude arv tunduvalt 

vähenenud. 

Lümfotsüüte ja neutrofiile leidus nii kliiniliselt tervete kui konjunktiviidi tunnustega kasside 

konjunktivaaltsütoloogias. Neutrofiilide leidmisel konjunktivaaltsütoloogiast oli kolm korda 

suurem tõenäosus, et antud loom oli haigestunud konjunktiviiti. Kui proovis esines ≥ 10 

neutrofiili, siis suurema tõenäosusega olid kassil tugevamad kliinilised tunnused. 

Antud uurimuses selgus, et noorematel kassidel (<1 a.) oli suurem tõenäosus haigestuda 

konjunktiviiti. 

STT väärtused olid konjunktiviidi tunnustega kassidel tunduvalt madalamad võrreldes 

kliiniliselt tervete kassidega. Suundaandvalt olid isastel kassidel madalamad STT väärtused 

võrreldes emastega. 

Proovi võtmise ja ettevalmistamise tehnikast sõltus proovide kvaliteet ning informatiivsus. 

Kvaliteetse proovi saamine, kus on rohkelt rakke ning nende terviklikkus on säilinud,  nõuab 

eelkõige kogemusi. 
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