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LÜHIKOKKUVÕTE 

Magistritöös kasutatud materjal koguti institutsionaalse uurimistoetuse projekti 

„Piimalehmade sigimine ja tervis.“ (IUT8-1) raames. Eesmärgiks oli uurida kolm nädalat 

enne ja kolm nädalat pärast poegimist erinevas toitumuses eesti holsteini tõugu lehmade 

süsivesikute ja lipiidide ainevahetust iseloomustavate vere metaboliitide dünaamikat 

vastusena glükoosi infusioonile. Valimisse võeti  44 multipaarset eesti holsteini lehma, kes 

jagati vastavalt toitumushindele kolme rühma: alamäärases toitumuses (≤ 3,0), optimaalses 

toitumuses (3,25-3,5) ja ülemäärases toitumuses (≥ 3,75). Intravenoosse glükoosi tolerantsi 

testi ajal võeti vereproovid sõltuvalt glükoosi infusioonist aegadel: -5., 5., 10., 20., 30., 40., 

50., 60. minutil. Vereproovidest määrati glükoosi, esterifitseerimata rasvhapete, β-

hüdroksübutüraadi ning triglütseriidide kontsentratsioon. Glükoosi infusioon tõi endaga kaasa 

lühiajalised muutused loomade ainevahetuslikes seisundites, mille dünaamikad rühmade 

vahel olid sarnased, kuid erinesid absoluutväärtustes. Lehmade ainvahetus poegimisjärgselt 

oli intensiivsem, mida näitas glükoosi kiirem kadu verest. Samuti leiti, et ainevahetuse 

seisund on seotud varulipiidide hulgaga enne poegimist. 

ABSTRACT 

This Master`s thesis is a part of the institutional research grant „Fertility and health in dairy 

cattle“(IUT8-1).The objective of this Master`s thesis was to evaluate the response of 

metabolites characterising carbohydrate and lipid metabolism to glucose infusion in Estonian 

Holstein dairy cows. Intravenous glucose tolerance test (GTT) was performed three weeks 

before the expected parturition and three weeks after the actual parturition. Multiparous 

Estonian Holstein dairy cows (n=44) were divided according to body condition score (BCS) 

into three groups: under conditioned (BCS ≤ 3,0), optimal conditioned (BCS 3,25-3,5) and 

over conditioned (BCS ≥ 3,75). During GTT blood samples were collected at -5, 5, 10, 20, 

30, 40, 50 and 60 min relative to administration of glucose. Glucose, nonestrified fatty acids 

(NEFA), β-hydroxybutyrate (BHB) and triacylglucerol (TG) concentrations were analyzed 

from blood samples. The concentration dynamics of glucose, BHB, NEFA and TG were 

comparable between three groups, but differed in values. The results confirmed the 

hypothesis that the metabolic status and glucose tolerance depend on the amount of cows’ fat 

reserves in dry period.  



 

 

 

Sisukord 

 

Lühikokkuvõte ........................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Lühendite loetelu ....................................................................................................................... 4 

Sissejuhatus ................................................................................................................................ 5 

1. kirjanduse Ülevaade ............................................................................................................... 6 

1.1. Lüpsilehmade ainevahetuse iseloomustus poegimiseelsel ja –järgsel perioodil ............. 6 

1.1.1. Süsivesikud ............................................................................................................... 6 

1.1.2. Proteiin...................................................................................................................... 9 

1.1.3. Lipiidid ..................................................................................................................... 9 

1.2. Insuliin ainevahetusprotsesside reguleerijana ............................................................... 12 

1.3. Insuliiniresistentsus ....................................................................................................... 13 

1.4. Insuliiniresistentsuse põhjused ...................................................................................... 14 

1.5. Insuliiniresistentsuse uurimismeetodid ......................................................................... 16 

2. Materjal ja metoodika .......................................................................................................... 18 

2.1. Katse ülesehitus ............................................................................................................. 18 

2.2. Söötmine ja söödaproovid ............................................................................................. 19 

2.3. Intravenoosne glükoosi tolerantsi test ........................................................................... 20 

2.4. Vereanalüüsid ................................................................................................................ 21 

2.5. Glükoosi tolerantsi testi iseloomustavad näitajad ......................................................... 21 

2.6. Statistiline analüüs......................................................................................................... 23 

3. Tulemused ja arutelu ............................................................................................................ 24 

3.1. Glükoos kontsentratsiooni dünaamika .......................................................................... 24 

3.2. Esterifitseerimata rasvhapete kontsentratsiooni dünaamika ......................................... 29 

3.3. B-hüdroksübutüraadi kontsentratsiooni dünaamika ...................................................... 31 

3.4. Triglütseriidide kontsentratsiooni dünaamika ............................................................... 32 

4. Kokkuvõte ............................................................................................................................ 34 

Kasutatud Kirjandus................................................................................................................. 36 

Summary .................................................................................................................................. 43 

 

  



 

 

 

LÜHENDITE LOETELU 

aLPL   –  Adipotsüütide lipoproteiini lipaas 

AT   –  Alamäärases toitumuses 

Atsetüül-CoA   –  Atsetüül-koensüüm A 

AUC    –  Kõveraalune pindala (ingl Area under the curve) 

BHB   – B-hüdroksübutüraat  

CR    –  Kontsentratsiooni languse kiirus (ingl Clearance rate) 

GLUT    –  Glükoosi transportervalk (ingl Glucose transporter) 

GTT   –  Intravenoosne glükoosi tolerantsi test 

LP   –  Lüpsipäev  

NEB    –  Negatiivne energiabilanss 

NEFA   –  Esterifitseerimata rasvhapped (ingl Nonestrified fatty acids) 

OT    –  Optimaalses toitumuses 

T1/2    –  Poolestusaeg  

TBasaal    –  Basaalkontsentratsiooni taastumise aeg 

TG    –  Triglütseriidid 

TRSS   –  Täisratsiooniline segasööt 

VLDL –  Väga madala tihedusega lipoproteiin (ingl Very low 
 density lipoprotein) 

ÜT   –  Ülemäärases toitumus
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SISSEJUHATUS 

Piima tootmise kasumlikkus on otseselt seotud lehmade piima tootlikkusega ning 

majandusliku surve tõttu on põhjendatud piimalehmade aretus suurema piimajõudluse 

suunas, mille edu ilmestab pidevalt kasvav aastalehma toodang Eestis. Viimase 14 aastaga on 

toodang lehma kohta kasvanud 3768 kg ehk 176% ehk 270 kg/aastas. Samas on halvenenud 

loomade tervisenäitajad ja viljakus, mille tulemusena on keskmine praakimise vanus 14 

aastaga kahanenud 1,5 aastat ja Holsteini tõul ainevahetushaiguste tõttu praakimine peaaegu 

kahekordistunud (7,2% vs 12,1%). (Eesti jõudluskontrolli... 2001; Eesti jõudluskontrolli... 

2014). Seejuures hinnatakse kõige kriitilisemaks üleminekuperioodi. Seetõttu on viimase 25 

aasta jooksul paljude uurimustööde eesmärgiks olnud nende biokeemiliste protsesside 

mõistmine, mis on seotud ainevahetusprotsesside iseärasustega kinnisperioodi lõpus ja  

üleminekuga laktatsioonile.  

Praeguseks on jõutud arusaamisele insuliiniresistentsuse fenomeni kesksest rollist 

üleminekuperioodi ainevahetusprotsesside sh. glükoosi säästva kasutamise ja varulipiidide 

mobilisatsiooni koordineerimisel (DeKoster & Opsomer 2013; Hayrli 2006;). 

Insuliiniresistentsuse sündroom avaldub teatavas ulatuses kõikidel imetajatel tiinuse lõpul ja 

laktatsiooni algul, et toetada loote kasvu ja piima sünteesi (Smith & Overton 2008). 

Inimmeditsiinis on leidnud kinnitust seos insuliini resistentsuse sündroomi ja rasvkoe vahel 

(Stumvoll et al. 2005). Analoogilist seost üleminekuperioodil on otsitud ka piimalehmadel 

ning sellele keskendub ka käesolev töö. 

Magistritöös püstitati hüpotees, mille kohaselt on lehmade ainevahetuslik seisund ja glükoosi 

tolerantsus seotud loomade varulipiidide hulgaga kinnisperioodil. Hüpoteesi kinnitamiseks 

seati eesmärgiks uurida kolm nädalat enne ja kolm nädalat pärast poegimist erinevas 

toitumuses eesti holsteini tõugu lehmade süsivesikute ja lipiidide metabolismi 

iseloomustavate vere metaboliitide dünaamikat vastusena glükoosi infusioonile.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Lüpsilehmade ainevahetuse iseloomustus poegimiseelsel ja –järgsel 

perioodil 

Üleminekuperioodi, mida defineeritakse kui periood alates neli nädalat enne kuni neli nädalat 

pärast poegimist (Kärt 2011) või kolm nädalat enne kuni kolm nädalat pärast poegimist 

(Drackley 1999), on piimalehma jaoks ainevahetuslikult kõige kurnavam periood. Loote kiire 

kasv ning piimanäärme areng suurendavad toitainete vajadust poegimise lähenedes. Pärast 

poegimist kasvab toitainete vajadus võrreldes poegimiseelse perioodiga mitmekordseks. 

Võrreldes kinnisperioodiga suureneb neljandaks laktatsioonipäevaks glükoosivajadus 

keskmiselt kolmekordseks, aminohapete vajadus kahekordseks, rasvhapete vajadus 

viiekordseks ja kaltsiumivajadus neljakordseks (Overton & Waldron 2004). Vastavate 

muutustega kohanemiseks toimuvad organismis pikaajalised hormonaalsed muutused, mille 

kirjeldamiseks veistel pakkusid Bauman & Currie (1980) välja termini homöorees. Lean et al. 

(2013) defineerivad homöoreetili protsesse kui pikaajali muutusi organismis, kohandumaks 

füsioloogilise seisundi muutusele. Kohanemisraskused toovad endaga kaasa suurenenud riski 

ainevahetushaiguste, nt. ketoosi ja maksa rasvumise, tekkeks (Mulligan & Doherty 2008). 

Kohanemise edu sõltub mitmetest teguritest, hõlmates söötmist, ainevahetust, 

endokrinoloogiat, immunoloogiat ning stressi füsioloogiat (Drackley et al. 2005). 

 

1.1.1. Süsivesikud 
 

Mäletsejaliste süsivesikute ainevahetus on mitmekülgsem võrreldes monogastriliste 

loomadega, seda kiurikka ratsiooni ning selle seedest tulenevate iseärasuste tõttu. 

Eesmagudes toimuvate fermentatsiooniprotsesside käigus muudetakse enamus glükoosist, 

tärklisest ja tselluloosist lenduvateks rasvhapeteks, mistõttu imendub kaksteistsõrmiksooles 

glükoosi vähe, selle osakaalu suurendamiseks peab ratsioonis olema vatsast mööduvat 

tärklist. Suurem osa vajaminevast glükoosit tuleb mäletsejalistel sealhulgas lehmal läbi 

glükoneogeneesi protsessi ise toota, samas on glükoos ka lehmal süsivesikute ainevahetuse 
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keskne vaheühend, mille tase veres on täpselt reguleeritud ja mida kontrollivad erinevad 

glükoosi metaboolsed rajad, näiteks glükolüüs, glükogenolüüs, glükoneogenees jt. Zilmer et 

al. (2010)  toob 5 põhjust, miks on glükoos organismile hädavajalik: glükoos lahustub hästi 

vees, vaba glükoos on organismis suhteliselt inertne, glükoos on ainevahetuslik põhikütus 

enamike organismide jaoks, glükoos läbib piisava kiirusega hemato-entsefaalset barjääri 

tagamaks ajukoe energiavajaduse, glükoos on tavatingimustes praktiliselt ainus arvestatav 

ainevahetuslik kütus ajukoe, erütrotsüütide, neerupealiste, silma võrkkesta ja testiste jaoks. 

Kuna veis on põllumajandusloom, siis võiks eelnenud loetelu täiendada kahe majanduslikult 

olulise aspektiga: glükoos on loote kõige olulisem energiallikas (McDonald et al. 2011), 

piima kogus sõltub laktoosi (laktoos toodetakse udaras sinna verega transporditud glükoosist) 

poolt tekitatud osmootsest rõhust udaras (Bell & Bauman 1997; Kärt 2011). 

Ulatuslik glükoosi sünteesimine on tähtis veise ainevahetuse iseärasus. Neli nädalat enne 

poegimist on lehma glükoosivajadus veidi alla 1000 grammi päevas, koheselt pärast 

poegimist vajadus kahekordistub ning laktatsiooni tipp-perioodil on poegimiseelse perioodiga 

võrreldes glükoosivajadus umbes kolmekordne (Kärt 2011), tipplehmadel, kelle päevane 

väljalüps läheneb 90 liitrile on glükoosivajadus seitsmekordne (Bell & Bauman 1997). 

Glükoosivajaduse suurenemine enne poegimist on seotud loote eksponentsiaalselt kasvava 

energiavajadusega. Belli (1995) hinnangul on lõpptiine lehma emaka päevane 

glükoosivajadus 666 grammi, mis moodustab umbes poole kogu lehma glükoosivajadusest, 

seejuures on glükoosi kontsentratsioon loote veres suurem kui emal (McDonald et al. 2011). 

Ema verest emakasse transporditud glükoosi ei kasutata täielikult ära, 30-40% 

konverteeritakse laktaadiks (Bell 1995), mis liigub tagasi emalooma vereringesse ning millest 

maksas sünteesitakse uuesti glükoos.  

Keskseks organiks glükoosi ainevahetuses on maks, kuna 90% glükoneogeneesist toimub just 

seal, ülejäänud 10% neerudes (Kärt 2011). Maksas toimub vere glükoosiga rikastamine 

(Kaneko et al. 2008), seejuures mäletsejaliste maks toodetud glükoosi enda energiavajaduse 

katmiseks ei kasuta (Kärt 2011). Glükoneogenees maksas, mis monogastrilistel loomadel 

intensiivistub einevahelisel perioodil (Zilmer et al. 2010), on mäletsejalistel kiireim 

söömisjärgselt. Selle põhjuseks on järgmised asjaolud: 1) mäletsejalistel inhinbeerib insuliin, 

mille tase tõuseb söömisjärgselt, glükoneogeneesi vaid 15% ulatuses (West & Passey 1967), 

2) insuliin ei blokeeri glükoneogeneesi propionaadist, mis on mäletsejalistel olulisim 

glükoosi prekursor (Smith et al. 2008), 3) söömisjärgselt tõuseb mäletsejalistel lisaks 
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insuliinile ka glükagooni tase, mis on võimas glükoneogeneesi stimuleeriv hormoon 

(Brockman 1978).  

Joonisel 1 on esitatud glükoosi ainevahetuse lihtsustatud skeem, seejuures noole paksus 

tähistab vastava ainevahetusliku raja tähtsust veise organismis. Jooniselt on näha, et vatsas 

süsivesikute fermentatsioonil tekkinud lenduvad rasvhapped imenduvad verre ning maksas 

 on võimalik toota glükoosi propionaadist, butüraadist ja valeraadist. Lisaks tekib vatsas ka 

laktaati, mis on samuti glükoosi prekursoriks. Vähemolulisteks glükoosi allikateks on 

peensoolde jõudnud ja imendunud glükogeensed aminohapped või glükoos, maksa 

glükogeeni varu (kaudselt ka lihaskoe glükogeeni varu), triglütseriidide lagunemisel 

vabanenud  glütserool, lihaskoest vabanenud glükogeensed aminohapped ning laktaat, mis 

võib pärineda kas lihaskoest, lootest või vatsast. Protsentuaalselt jaguneb glükoosi 

prekursorite kasutamine järgmiselt: propionaat 60-74%, laktaat 16-26%valeraat ja butüraat 5-

6%, glütserool 0,5-3%, alaniin 3-5%, teised aminohapped 8-11% (DeKoster & Opsomer 

2013). 

 

 

 

AH – Aminohape; LRH – Lenduvad rasvhapped; RH – Rasvhapped; TG – triglütseriidid 

Joonis 1. Glükoosi ainevahetuse ülevaade mäletsejalistel. Noole paksus tähistab vastava 
protsessi propotsionaalset tähtsust (DeKoster & Opsomer 2013, modifitseeritud) 
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1.1.2. Proteiin 
 

Glükoos ja proteiin katavad enamiku loote lämmastiku- ja süsinikuaatomite vajadusest. 

Glükoosi loetakse loote põhiliseks energiaallikaks (Bell & Baumann 1997), kuid osaliselt 

saavad vere aminohapped glükoosi asendada. Seejuures glükoosi transport platsentasse 

toimub kergendatud difusiooni abil glükoosi transportvalkude vahendusel ja on seetõttu 

seotud glükoosi kontsentratsiooniga veres, seevastu aminohapped viiakse platsentasse 

aktiivtranspordi teel, mis ei ole sõltuv nende sisaldusest veres (Bell 1995). 

Sarnaselt glükoosiga iseloomustab proteiini poegimiseelset ainevahetust selle suurenenud 

tarve, et tagada loote ja udara areng. Holsteini tõugu, 650 kg kaaluva lõpptiine lehma, kelle 

vasika eeldatav sünnimass on 45 kg, on metaboliseeruva proteiini tarbenorm National 

Research Council (NRC) (2001) järgi umbes 800 grammi päevas. Bell et al. (2000) leiab, et 

sööda metaboliseeruva proteiini sisaldus võiks olla tarbenormist suurem, 1000 grammi 

päevas. Van Saun & Sniffen (2014) soovitavad veelgi suuremat kogust: 1150 grammi päevas. 

Normist suurema metaboliseeruva proteiini sisaldusega söödaratsiooni kasutamist pooldavad 

ka teised autorid (McDonald et al. 2011;  Lean et al. 2013;). Põhjenduseks toovad autorid 

peale loote vajaduse veel lehma perifeersete kudede arengu soodustamise, et tagada 

poegimisjärgselt suurim võimalik labiilse proteiini hulk. Labiilse proteiini põhiroll 

üleminekuperioodi kontekstis on suurendada poegimisjärgsel glükoosidefitsiidi perioodil 

glükogeensete aminohapete sisaldust veres. Piimaveise organismis sisalduva proteiini 

koguhulgast võib labiilseks lugeda 15–27% (Botts et al. 1979; Chilliard et al. 1998). Belli 

(1995) väitel on aminohapete glükogeenne roll terve laktatsiooniperioodi lõikes küll tühine, 

kuid esimesel laktatsiooninädalal, kui aminohapete defitsiit on 500 grammi päevas, võib 

viimaseid siisiki pidada olulisteks glükoosi prekursoriteks. Lehma kohastumus, et 

kompenseerida eelpool kirjeldatud suur vajadus, on proteiini sünteesi inhibeerimine 

perifeersetes kudedes (Boisclair et al. 1993). Kohastumuse üks vahendajatest on insuliini 

resistentsus, mis blokeerib insuliini anaboolse signaali lihastes (Rasmussen et al. 2006). 

 

1.1.3. Lipiidid 
 

Keharasvad moodustavad suurima osa looma energiatagavarast, millest enamus on 

lihasrakkudevaheline rasv, kuid labiilseim on nahaalune rasvkude (Chilliard et al. 1998). 

Rasvkude uueneb pidevalt, näiteks inimestel ligikaudu 50% ulatuses 6-12 päevaga (Zilmer et 
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al. 2010), sõltuvalt lipolüüsi ja lipogeneesi protsesside vahekorrast, mida kontrollivad 

hormoonid. Olulisim lipogeneesi soodustav hormoon on insuliin ja tugevamad lipolüütilised 

hormoonid on insuliini antagonist glükagoon ning kasvuhormoon. Insuliini:glükagooni ja 

insuliini:kasvuhormooni kontsentratsioonide suhet veres saab kasutada lipolüüsi intensiivsuse 

hinnanguna (Hayirli 2006). 

Rasvkude peetakse peamiselt energia tagavaraks, kuid lisaks kuulub rasvkude 

endokriinsüsteemi, eritades hormooni leptiin, millel on söömust pärssiv mõju (Zilmer et al. 

2010). Leptiini produktsioon korreleerub positiivselt keha rasvasisalduse ning adipotsüütide 

suurusega, informeerides aju rasvkoe hulgast kehas (Houseknecht et al. 1998). Flieri (1998) 

väitel kõigub leptiini kontsentratsioon sõltuvalt energiabilansist ja tema üheks põhirolliks on 

organismi kohandamine energiadefitsiidi perioodiks. 

Alatoitumuse korral pidurdatakse rasvkoes lipogeneesi ning soodustatakse lipolüüsi läbi 

võtmeensüümide aktiveerimise ja inhibeerimise. Piimalehmadel esineb vastav füsioloogiline 

seisund esimestel poegimisjärgsetel nädalatel, kui kuivaine söömus väheneb kuni 30% 

(Drackley et al. 2005), samal ajal kui energia tarve kasvab pidevalt seoses loote ja udara 

arenguga. Pärast poegimist kasvab lehma energiavajadus kiiremini kui võime süüa vastavas 

koguses sööda kuivainet, seetõttu kasutatakse organismi varuressursse, et katta 

energiavajaduse ja söödaenergia vahet. Negatiivse energiabilansi (NEB) tingimustes on 

keharasvade 30-40% (20-50 kg) kadu tavapärane nähtus, ekstreemsetes tingimustes võib see 

ulatuda 80%-ni (Chilliard et al. 2000). NEB perioodi  iseloomustab suurenenud oht 

haigestuda ainevahetushaigustesse, millest sagedasemad on ketoos, libediku nihkumine ja 

rasvunud maks (Janovick et al. 2011; Kärt 2011; Rukkwamsuk et al. 1999). Seejuures, mida 

pikem on NEB periood ja mida suurem on energia defitsiit, seda suurem on haiguste risk 

(Roche et al. 2009). 

NEB perioodi erisus on kõrge esterifitseerimata rasvhapete (ingl nonestrified fatty acids – 

NEFA) sisaldus veres, mis tulenevad energia defitsiidi tõttu rasvkoes lipolüüsi käigus 

lagundatud triglütseriididest. NEFA on enamasti hüdrofoobsete omadustega pikad 

küllastunud rasvhapped, mistõttu veres on nad seotud albumiiniga. Põhiline osa vere NEFA 

eemaldatakse läbi kolme ainevahetusliku raja: oksüdeeritakse maksas ja skeletilihastes, 

sünteesitakse väga väikese tihedusega lipoproteiinide (ingl very low density lipoprotein – 

VLDL ) koosseisu või kasutatakse piimanäärmes (Roche et al. 2009). Belli ja Baumani 

(1997) hinnangul võib esimestel poegimisjärgsetel nädalatel 40% piimarasvast pärineda 

rasvkoe lipolüüsi tulemusel vabanenud NEFA-st. Rasvhapete ainevahetuse  keskseks 
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organiks on maks, kus 1) rasvhapped muudetakse mitokondrites β-oksüdatsiooni käigus 

atsetüül-CoA-ks, mida kasutatakse Krebsi tsüklis enda energiavajaduse rahuldamiseks, 2) 

toodetud atsetüül-CoA kondenseeritakse ketokehadeks, mis on perifeersetes kudedes energia 

allikaks, 3) NEFA-st resünteesitakse triglütseriidid, mis pakitakse VLDL koosseisus ning 

viiakse tagasi verre. (Zilmer et al. 2010; Drackley et al. 2005).   

NEB perioodil on NEFA koormus maksale suur ning nende metaboliseerumisel maksas 

esineb mitu kitsaskohta, mis piiravad protsesside kiirust. Nendeks on 1) karnitiini kogus 

mitokondri membraanis, mis limiteerib transportimise kiirust mitokondrisse, 2) 

oksaloatsetaadi Krebsi tsüklist eemaldamine intensiivse glükoneogeneesi tõttu, mis takistab   

β-oksüdatsiooni käigus tekkiva atsetüül-CoA liitumist Krebsi tsükliga ja viib intensiivistunud 

ketogeneesile, 3) apoproteiin B puudus VLDL sünteesil, mistõttu võivad NEFA-st 

sünteesitud triglütseriidid hakata ladestuma maksa rakkudes, mis omakorda viib häireteni 

maksa töös ja rasvunud maksa sündroomini. (Drackley et al. 2001; Jaakson 2012) 

NEB perioodi pikkus ja sügavus sõltub poegimisaegsest toitumushindest, sest suurema 

varurasvaga loomade kehmass väheneb poegimisjärgselt rohkem (DeKoster et al. 2015)  

Optimaalseks toitumushindeks poegimisel loetakse viiepallilisel skaalal 3,0–3.5 (Roche et al. 

2009), Garnsworthy (2006) hinnangul peaksid suurema geneetilise potentsiaaliga lehmad 

poegimiseelsel perioodil olema väiksema toitumushindega, pidades nende lehamade 

optimaalseks toitumushindeks 2,75. Mitteoptimaalses toitumuses lehmadel esineb mitmeid 

probleeme: raske poegimine, väiksem piimatoodang järgneval laktatsiooniperioodil 

(Chamberlain & Wilkinson 1996) ja suurem risk ainevahetushaiguste väljakujunemiseks 

(Seifi et al. 2011). Seejuures on suurem ainevahetushaiguste risk ülemäärases toitumuses 

lehmadel (Roche et al. 2009). Nende poegimisjärgne söömus on väiksem võrreldes 

optimaalses toitumuses olevate loomadega, seetõttu on need loomad sügavamas energia 

defitsiidis, mis omakorda põhjustab kõrgema NEFA kontsentratsiooni veres (Dann et al. 

2006).  
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1.2. Insuliin ainevahetusprotsesside reguleerijana 

Insuliin on pankrease Langerhansi saarekeste β-rakkudes moodustuv hormoon, mille 

põhiülesanne on glükoosi taseme kontrollimine veres. Insuliin stimuleerib energia kulutamist 

ja talletamist organismis ning pidurdab nende pöördprotsesse (Zilmer et al. 2010).  

Insuliini roll ainevahetuses reguleerimises avaldub peamiselt läbi järgnevate protsesside: 

glükogeneesi, adipotsüütide lipoproteiini lipaasi (aLPL) aktiivsuse ja lipogeneesi 

stimuleerimine; ketogeneesi, lipolüüsi, glükoneogeneesi, glükogenolüüsi inhibeerimise. 

Insuliinile vastupidise toimega on kasvuhormoon, glükagoon, kortisool ning epinefriin 

(Kaneko et al. 2008) 

Organismis liigub glükoos kergendatud difusiooni teel, v.a. soolestiku luumenist rakku 

Glükoosi liikumist rakku kiirendavad rakumembraanis olevad transportvalgud, mida tuntakse 

lühendi GLUT järgi, mis tuleneb ingliskeelse sõnapaari „glucose transporter“ esitähtedest. 

GLUT transportvalkude perekonda kuulub 13 isovormi, millel on erinev afiinsus glükoosi 

suhtes ja mille arvukus raku pinnal on koespetsiifiline. Kõigist 13-st isovormist  on insuliin-

sõltuv vaid üks, GLUT4. Selle isovormi aktiivsus ja arvukus membraanis on sõltuv insuliini 

kogusest veres. Seega insuliini roll vere glükoositaseme langusel tuleneb glükoosi 

suunamisest skeletilihastesse ja rasvkoesse läbi GLUT4 aktiveerimise. Vere glükoositaseme 

tõus üle basaaltaseme tingib glükoosimolekuli jõudmise pankrease β-rakkudesse kergendatud 

difusiooni teel GLUT2 vahendusel, mis vallandab insuliini väljutamise rakus olevatest 

vesiikulitest verre.  Kirjeldatud protsess toimub väga kiiresti ja insuliin jõuab verre Zilmeri 

(2010) andmetel 3-5 minutiga. (Kaneko et al. 2008; Zhao & Keating 2007; Zilmer et al. 

2010) 

Glükoosi peetakse põhiliseks, kuid mitte ainsaks insuliini sekretsiooni stimuleerivaks 

ühendiks. Mäletsejalistel omavad insuliini stimuleerivat mõju vatsas imendunud 

glükogeensed lenduvad rasvhapped: propionaat, valeraat, butüraat. Seejuures ei ole mõju 

kaudne, läbi intensiivistunud glükoneogeneesi, vaid vastavad lenduvad rasvhapped 

stimuleerivad otseselt pankrease β-rakke (Harmon 1992). Lisaks on erinevatel aminohapetel 

spetsiifiline mõju insuliinile ning üldisele glükoosi ainevahetusele. Mitmed 

humaanmeditsiinilised uuringud on näidanud, et valgu ja glükoosi koosmõju stimuleerib 

insuliini sekretsiooni rohkem, kui ainult glükoos (Krebs et al. 2002; Westphal et al. 1990). 

Teist tüüpi diabeedi puhul on aminohapped glükoosiga insuliini sekretsiooni stimuleerimisel 

sama võimekad (Nutall et al. 1984), kuid seejuures on igal aminohappel oma spetsiifiline 
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võimekus (Ranawana & Kaur 2013). Lisaks mõjuvad insuliini sekretsiooni soodustavalt veel 

mitmed hormoonid (nt. gastroinhibeeriv peptiid, glükagoon jt.), pikaahelalised rasvhapped ja 

parasümpaatiline stiimul (Hayirli 2006). Sekretsiooni inhibeerivad hormoonidest. 

Somatotropiin ja adrenaliin, sümpaatiline stiimul ja mitmed tsütokiinid nagu interleukiin -1 

(IL-1) (Hayirli 2006; Zilmer et al. 2010).  

 

1.3. Insuliiniresistentsus 

Üldlevinud arusaama kohaselt on lehmad mõned nädalad  enne ja pärast poegimist mõõdukas 

insuliiniresistentsuse seisundis (DeKoster & Opsomer 2013; Smith & Overton 2008).  

Tegemist on organismi loomuliku kohastumusega, mille eesmärk on tagada lootele piisav 

glükoosivaru ja vastsündinule piisav piimakogus. Ollakse ka seisukohal, et loomade 

geneetiline valik suurema piimajõudluse suunas on kaudselt valimine insuliiniresistentsuse 

suunas (Bonczek et al. 1988). Insuliinitundlikud koed ehk rasv- ja lihaskude kasutavad 

eelistatult teisi substraate energia oksüdeerimiseks ja seetõttu jääb rohkem glükoosi lootele ja 

udarale. Kuigi mõningane insuliini resistentsuse seisund on kasulik, võib lehmadel tekkida 

süvenenud insuliini restentsuse seisund, mis on sarnane teist tüüpi diabeediga (Smith & 

Overton 2008). 

Insuliiniresistentsust defineeritakse kui seisundit, kus kindel insuliinikogus kutsub esile 

normaalsest nõrgema toimereaktsiooni insuliinist sõltuvates kudedes (Kahn 1978). Täpsemalt 

defineerides jaguneb insuliiniresistentsus vähenenud insuliini tundlikkuseks ja vähenenud 

insuliini vastuseks (Muniyappa et al. 2008; Hayirli 2006). Seejuures võivad mõlemad 

sündroomid  esineda korraga (Hayirli 2006) ja vähenenud insuliini tundlikkus võib viia 

vähenenud insuliini vastuseni (DeKoster & Opsomer 2013). Insuliini tundlikkus tähendab 

insuliinitundlike kudede reageerimist insuliinile. Vähenenud tundlikkuse korral kutsub 

normaaltasemega võrdne kogus insuliini esile väiksema reaktsiooni sihtkoe poolt ehk on 

vähenenud insuliini retseptorite arv ja aktiivsus lihas- ja rasvkoe rakkude membraanis. 

Vastavat seisundit tuntakse kui teist tüüpi diabeeti. Insuliini vastus on pankrease insuliini 

sekretsioon teatud hulga glükoosi verre sattumisel. Vähenenud vastuse korral toodab 

pankreas sama koguse glükoosi puhul väiksema hulga insuliini. Vastavat seisundit tuntakse 

kui esimest tüüpi diabeeti. (DeKoster & Opsomer  2013) 
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Kuna insuliiniresistentsuse puhul on insuliini lipogeneesi soodustav ja lipolüüsi inhibeeriv 

mõju adipotsüütides kahanenud, viibib selline lehm pikemalt NEB perioodis ja suurenenud 

NEFA tõttu veres on suuremas riskis kannatamaks kliiniliste või subkliiniliste 

ainevahetushaiguste käes.  

 

1.4. Insuliiniresistentsuse põhjused 

Patogeense insuliini resistentsuse väljakujunemine on  põhjustatud paljudest teguritest ja selle 

täpset mehhanismi pole veel kindlaks tehtud, küll aga ollakse arvamusel, et seda on võimalik 

leevendada õige poegimiseelse söötmisega. Hayiri et al. (2011) ja Janovick et al. (2011) 

uurisid söötmist poegimiseelsel (-21 päeva kuni poegimiseni) ning Dann et al. (2006) tervel 

kinnisperioodil. Nende uurimustööde üldistatud kokkuvõte on, et söötmine enne poegimist 

mõjutab oluliselt lehmade ainevahetuslikku seisundit pärast poegimist. Kõigis kolmes katses 

ilmnes, et loomad, keda enne poegimist söödeti ad libitum,  tarbisid pärast poegimist vähem 

sööda kuivainet ja olid seetõttu suuremas ja pikemas NEB-is. Sarnased on ka 

ainevahetuslikud seisundid pärast poegimist. Üle tarbenormi sööta saanud lehmadel oli enne 

poegimist kõrgem insuliini ja väiksem NEFA sisaldus ning pärast poegimist väiksem insuliini 

ja kõrgem NEFA sisaldus veres võrrelduna tarbenormi kohaselt sööta saanud lehmadega. 

Danni et al. (2006) sõnul võib nendest andmetest järeldada, et ülesöödetud lehmadel arenes 

insuliini resistentne seisund rasvkoes. Danni et al. (2006) oletust kinnitab Holteinuse et al. 

(2003) katse, kus leiti, et enne poegimist ülesöödetud lehmadel taastub glükoosi normaaltase 

pärast glükoosi infusiooni aeglasemalt, kui lehmadel, kellele anti enne poegimist sööta 

tarbenormidele vastavalt või 80% tarbenormist.  

Janovick et al. (2011) lugesid oma katses üle ka loomade terviseprobleemid. Lehmadel, kes 

poegimiseelsel perioodil said söödaga 150% oma energiatarbest, esines pärast poegimist 

rohkem terviseprobleeme, millest sagedasemaks oli ketoos. Antud tulemus kinnitab juba 

eespool öeldud fakti, et NEB ja suurenenud NEFA kogus veres, mis viib suurenenud 

ketogeneesile (Grummer 2004), mõjub halvasti lehma tervisele.  

Suurenenud rasvadepoo enne poegimist korreleerub positiivselt keharasvade kasutamisega 

pärast poegimist ehk mida rohkem on varurasvu, seda rohkem ja intensiivsemalt neid 
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kasutatakse (Kärt 2011). Sellest võib järeldada, et rasvunud loomadel on insuliini lipolüüsi 

pidurdav signaal nõrgem.  

Rohkem sööta saavatel loomadel on glükoosi ja seetõttu ka insuliini tase enne poegimist 

kõrgem, kestev hüperinsuleemia võib nõrgestada insuliini tundlikkust rasv- ja lihaskoes ning 

pidev suurenenud insuliini tootmine võib liigselt koormata Langerhansi saarekesi. Samuti on 

kõrgem rasvkoe hormooni leptiini sisaldus veres (Dann et al. 2006). Ingvartsen ja Boisclair 

(2001) väidavad, et leptiini tootmine organismis on proportsionaalne rasvkoe hulgaga. Sageli 

peetakse leptiini põhirolliks söödavõtu reguleerimist (Kärt 2011), kuid Flieri (1998) sõnul on 

põhirolliks organismi kohandamine energiadefitsiidi perioodiks. Leptiini sünteesi rasvkoes 

stimuleerib insuliin ning leptiinil endal on insuliini sekretsiooni inhibeeriv mõju pankreasest 

(Houseknecht et al. 1998; Kärt 2011) ning  insuliini tundlikkust vähendav mõju perifeersetes 

kudedes (Ingvartsen & Boisclair 2001). Rasvkoest tulenevateks insuliiniresistentsust 

põhjustavateks faktoriteks loetakse ka tsütokiine, millest olulisemat insuliini signaalülekannet 

blokeerivat toimet omavad tuumori nekroosi faktor α (TNF-α) ning interleukiin 6 (IL-6) 

(Trevisi et al. 2012). Lisaks pärsivad tsütokiinid söömust (Bertoni et al. 2008), mis kaudselt 

stimuliseerib lipolüüsi. 

Enne poegimist, kui söömus väheneb, kuid energiavajadus suureneb, võib lehm juba sattuda 

energia defitsiiti ning insuliiniresistentsem lehm hakkab neis tingimustes intensiivselt 

kasutama rasvavarusid, mistõttu suureneb NEFA sisaldus veres, millel on omakorda 

insuliiniresistentsust suurendav mõju. Vastavat fenomeni põhjendavad DeKoster & Opsomer  

(2013) Randle´i tsükliga, mille kohaselt rasvhapete küllusliku kättesaadavuse tingimustes 

inhibeerib nende oksüdeerimine glükoosi energiaallikana kasutamist. Intensiivne rasvhapete 

β-oksüdeerimine maksas toodab suures koguses atsetüül-CoA, mis üleküllastab tsitraaditsükli 

ning atsetüül-CoA liidetakse ketokehadeks, mis difundeeruvad verre. Ketokehade 

moodustumine on organismi loomulik kohastumus, kuid nende liig suurendab ketoosi riski 

(Kärt 2011) ning neil on ka insuliiniresistentsuse seisundit süvendav toime. 

Oksüdatsiooniteooria kohaselt on liigsest atsetüül-CoA produktsioonist põhjustatud 

küllastusetunne söömuskeskuses peamiseks söömust limiteerivaks teguriks 

üleminekuperioodil (Kärt 2011) ning see selgitab  rasvunud lehmade väiksemat söömust 

pärast poegimist.    
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1.5. Insuliiniresistentsuse uurimismeetodid 

Hüperinsuleemiline euglükeemiline „clamp“ test (ing. Hyperinsulemic euglycemic clamp test 

– HEC) peetakse insuliini resistentsuse uurimise referentstestiks (Muniyappa et al. 2008). 

Test viiakse läbi pärast 12-tunnist paastu, et tagada basaalainevahetuse tase. Pideva 

intravenoosse insuliini infusiooni abil viiakse katselooma vere insuliini sisaldus tasemele, mis 

inhibeerib maksa glükoosi produktsiooni. Hüpoglükeemilise seisundi vältimiseks võetakse 

iga 5 või 10 minuti järel vereproov ning tulemusest sõltuvalt korrigeeritakse glükoosi 

intravenoosset infusiooni, et tagada euglükeemiline seisund. Mõne tunni möödudes jõutakse 

tasakaaluseisundini, kus insuliini ja glükoosi infusiooni tase on konstantne, et tagada glükoosi 

basaalkontsentratsioon veres (DeFronzo et al. 1979). Sel juhul võrdub glükoosi infusiooni 

kogus glükoosi liikumisega verest keharakkudesse (Muniyappa et al. 2008). Suur glükoosi 

infusiooni kogus tähendab, et keha koed on insuliinile tundlikud ning madal glükoosi kogus 

ilmestab insuliiniresistentsuse seisundit. Katse annab väga täpsed tulemused, kuid selle 

kasutamisel on mitu kitsaskohta, mistõttu ei ole katse laialdaselt kasutuses. Negatiivseteks 

faktoriteks on töömahukus, ajakulukus, kallis hind ning katse läbiviimiseks on vajalikud 

kogemused. 

Intravenoosne glükoosi tolerantsi test (GTT) on praktikas kõige enam kasutatav test 

hindamaks insuliiniresistentsust (DeKoster & Opsomer 2013) ning ainus suurloomadele  

praktikas rakendatav test (Kaneko et al. 2008). Intravenoosselt viiakse verre võimalikult 

kiiresti glükoosi lahus ning järgneva 60-180 minuti jooksul võetakse kindlate intervallide 

järel vereproove, millest määratakse insuliini ning glükoosi kontsentratsioon. Eluskaalu kohta 

verre viidav glükoosi koguse standard on Kaneko et al. (2008) järgi 0,5 g/kg. GTT ei anna 

otsest hinnangut insuliiniresistentsusest, seda hinnatakse testi tulemustest arvutatud 

parameetrite järgi, seetõttu vajab tulemuste tõlgendamine teadmisi insuliini ja glükoosi 

ainevahtusest (Pacini & Mari 2003). GTT ajal sõltub glükoosi kontsentratsioon perifeersete 

kudede tarbest, endogeense glükoosi produktsioonist ning uriiniga väljutatavast glükoosi 

kogusest (Pires et al. 2007). Lakteerival loomal tarbib udar enamuse glükoosi vajadusest ning 

liikumine verest udarasse toimub ilma insuliini vahenduseta. Rose´i et. al (1997) hinnangul 

on vaid 8% laktatsiooni keskel oleva lehma glükoosi kadu verest insuliini vahendatud. 

Seetõttu on GTT kasutamine insuliiniresistentsuse määramiseks raskendatud. 

Insuliiniresistentsuse surrogaatindeksid on arvutuslikud näitajad, mis võeti kasutusele 

inimmeditsiinis, kuid on kohandatud veterinaarseks kasutamiseks (DeKostner & Opsomer 
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2013). Katsealuselt võtakse vereproov ning sõltuvalt arvutusvalemist mõõdetakse kas 

glükoosi, insuliini, β-hüdrokübutüraat (BHB), NEFA sisaldus. Indeksite arvutamise 

eelduseks on 12-tunnine paast, mis inimorganismis tekitab tasakaaluoleku, kus insuliini ja 

glükoosi kontsentratsioon ning maksa produtseeritud glükoos on konstantsed suurused 

(Muniyappa et al. 2008). Veistel on basaaloleku tekitamine võimatu, mistõttu on nende 

valemite kasutamine raskendatud (DeKostner & Opsomer 2013). QUICKI (quantitative 

insulin sensitivity check index) on kasutatud insuliiniresistentsuse hindamiseks veistel 

(Bossaert et al. 2009). Arvutamiseks kasutatakse glükoosi (mg/dl) ja insuliini (µU/m) 

basaalkontsentratsiooni. Väiksem indeksi väärtus väljendab kahanenud insuliini vastust 

organismis. Holtenius ja Holtenius (2007) leidsid, et inimeste jaoks välja töötatud RQUICKI 

(revised quantitative insulin sensitivity check index) sobib kasutamiseks ka piimalehmadel. 

Tegemist on edasiarendusega QUICKI, arvutusvalemisse on lisatud NEFA (mmol/l) 

basaalkontsentratsioon ning annab seetõttu täpsema hinnangu (Rabasa-Lhoret et al. 2003). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Magistritöös kasutatud materjal koguti institutsionaalse uurimistoetuse projekti 

„Piimalehmade sigimine ja tervis.“ (IUT8-1) raames.  

 

2.1. Katse ülesehitus 

Katse toimus Eesti Maaülikooli Katsefarmis vahemikul veebruar 2013 kuni veebruar 2015. 

Katsefarmis on 125 lüpsilehma, kes on jagatud kahe lüpsisüsteemi – robotlüpsi ning 

lüpsiplatsi – vahel ligikaudselt võrdselt. Mõlemal juhul toimub lüpsmine kaks korda päevas. 

Kinnislehmi peetakse vabapidamisel ühissulus. Katseruumides (embrüosiirdamise- ja 

söötmisruum) kasutatakse lõaspidmise ning torusselüpsi süsteemi. Kõik lauda lamamisalad 

on kaetud kummimattide ning saepuru allapanuga. 

Katsesse valiti multipaarsed eesti holsteini (EH) tõugu lehmad, et moodustuks 3 katserühma:  

1. Toitumushindega ≤ 3,0 ehk alamäärases toitumuses (AT ) lehmad  

2. Toitumushindega 3,25-3,5 ehk optimaalses toitumuses (OT) lehmad  

3. Toitumushindega ≥ 3,75 ehk ülemäärase toitumuses (ÜT) lehmad  

Kogu katse läbisid 42 looma, kellest 14 vastasid alamäärase, 14 optimaalse ning 14 

ülemäärase rühma kriteeriumitele. Ühele lehmale AT ja ühele lehmale ÜT rühmast sooritati 

vaid poegimiseelne glükoosi tolerantsi test, kuna loomad praagiti karjast traumade tõttu. 

Mõlema looma poegimiseelse GTT tulemused võeti andmetöötlusel arvesse. Seega kasutati 

kokku 44 lehma andmeid. Loomad valiti katsesse analoogide printsiipi kasutades ning 

korraga võeti katsesse üks loom igast rühmast, et minimeerida keskkonnast tulenevate 

mõjurite tähtsust. 

Katseloomade eelmise laktatsiooni toodang oli 8980 kg ning vahemikul 7-21 

laktatsioonipäeva olid EKM-piima toodangud 39,5 kg/p (AT), 41,3 kg/p (OT) ja 41,9 kg/p 

(ÜT). 
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Potentsiaalsete katselehmade toitumust hakati hindama 90 päeva enne eeldatavat poegimist 

kahenädalase intervalliga Ferguson et al.(1994) välja pakutud meetodiga. Sobivad lehmad 

valiti välja 28 päeva enne eeldatavat poegimist ning toodi ühissulust lõaspidamisele 

embrüosiirdamisruumi, kus hakati söötma vastavalt katses kasutatavale söödaratsioonile. 

Loomad kaaluti katsesse toomise päeval ning 14 päeva enne eeldatavat poegimist, misjärel 

viidi loomad üle söötmisruumi. Pärast seitsmendat lüpsipäeva viidi katseloomad 

lõaspidamiselt ühissulgu platsilüpsile. Iga lüpsi – hommikune kell 5:00 ning õhtune kell 

15:00 – järel liikus loom üle kaalu, mis mõõtis ning salvestas automaatselt looma kehamassi. 

Loomade keskmised toitumushinded enne poegimist olid: 2,83 (AT), 3,34 (OT), 3,88 (ÜT); 

ja pärast poegimist: 2,50 (AT), 2,80 (OT), 3,08 (ÜT). 

 

2.2. Söötmine ja söödaproovid  

Loomi söödeti kaks korda päevas täisratsioonilise segasöödaga (TRSS) ad libitum. TRSS 

valmistamisel kasutati järgnevaid söötasid: silo, hein, rapsikook, odrajahu, maisijahu, 

mineraalsöödad. Sõltuvalt loomade füsioloogilisest vajadusest oli katseperioodil söötmine 

jagatud viide erinevasse gruppi: kinnislehmad (-30 kuni -15 päeva enne poegimist), 

poegimiseelne (-14 kuni -1 päeva enne poegimist), poegimisjärgne (1 kuni 6 lüpsipäeva 

(LP)), keskratsioon (7 kuni 14 LP) ning tippratsioon (15 kuni GTT-ni).  

Kasutatavatest silodest võeti proov kaks korda nädalas, millest ühest hinnati kuivaine ning 

teisest määrati lisaks keemiline koostis, fermentantsiooninäitajad ning arvutati toiteväärtused. 

Jõusöötadest (odrajahu, maisijahu, rapsikook) võeti söödaproovid enne partii söötmist. 

Kõik söödaproovid analüüsiti Eesti Maaülikooli Söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse 

uurimise laboratooriumis vastavalt Rahvusvahelise Analüütilise Keemia Assotsiatsiooni 

(AOAC 2005) ametlikele meetoditele.      

Ülevaate kasutatud söötadest ja ratsioonidest annavad tabelid 1 ja 2. 
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Keemiline koostis ja 
toiteväärtus 

Söödad 
Silo Hein* Maisijahu Odrajahu Rapsikook 

Toorproteiin, g/kg 135,9 ± 1,46 79,5 89,2 ± 1,43 119,6 ± 1,52 372,5 ± 3,09 
Met. proteiin, g/kg 72,6 ± 0,28 70,3 14,1 ± 0,03 108,9 ± 0,40 166,0 ± 1,91 

Vatsa prot. bilanss, g/kg 11,4 ± 1,13 -40,2 -109,2 ± 1,28 -57,6 ± 1,29 115,1 ± 3,31 
Met. Energia, MJ/kg 8,8 ± 0,03 8,4 14,1 ± 0,03 12,9 ± 0,02 13,3 ± 0,08 

Toorrasv, g/kg 32,3 ± 0,53 23,0 41,6 ± 1,81 20,9 ± 0,54 104,4 ± 1,47 
Toorkiud, g/kg 288,3 ± 3,23 292,3 24,9 ± 1,71 47,5 ± 1,53 117,3 ± 2,62 

 

 

 

Ratsioonis kasutatud 
söödad 

Ratsioonid 
kinnisperiood Poegimiseelne poegimisjärgne keskratsioon Tippratsioon 

Rohusilo, g/kg 949,1 ± 15,58 592,7 ± 13,51 597,4 ± 13,70 456,0 ± 9,66 381,4 ± 7,14 
Hein, g/kg 39,8  ± 15,57 33,5 ± 13,24 33,7 ± 13,33 24,5 ± 9,66 18,3 ± 7,15 

Odrajahu, g/kg - 301,5 ± 1,75 303,9 ± 1,72 309,8 ± 0,02 295,8 ± 0,04 
Maisijahu, g/kg - - - 64,3 ± 0,00 119,9 ± 0,02 
Rapsikook, g/kg - 4,7 ± 0,02 47,5 ± 0,03 128,7 ± 0,01 167,9 ± 0,02 

Mineraalained, g/kg 11,2  ± 0,01  25,2 ± 0,37 17,5 ± 0,41 17,6 ± 0,07 16,7± 0,13 
Keemiline koostis ja 
toiteväärtus           

Toorproteiin, g/kg 130,8 ± 2,06 143,6 ± 1,39 144,8 ± 1,41 160,8 ± 1,09 169,0 ± 0,94 
Metab. proteiin, g/kg 72,8 ± 0,59 86,6 ± 0,37 87,3 ± 0,38 97,9 ± 0,28 104,1 ± 0,23 

Vatsa prot. bilanss, g/kg 5,5 ± 1,59 -0,8 ± 1,10 -0,8 ± 1,10 0,6 ± 0,86 0,2 ± 0,73 
Metab. energia, MJ/kg 8,7 ± 0,05 10,1 ± 0,03 10,2 ± 0,03 10,9 ± 0,02 11,3 ±  0,02 

Toorrasv, g/kg 29,9 ± 0,39 30,2 ± 0,25 30,4 ± 0,26 37,8 ± 0,20 42,0 ±  0,16 
Toorkiud, g/kg 285,2 ± 4,31 198,7 ± 2,80 200,3 ± 2,81 170,5 ± 2,33 152,7 ± 2,07 

 

Poegimishalvatuse ennetamiseks lisati poegimiseelsel perioodil ratsiooni 200 grammi 

anioonseid soolasid päevas ning vahetult peale poegimist manustati suukaudselt Ca-geeli. 

 

2.3. Intravenoosne glükoosi tolerantsi test  

GTT tehti katselehmal kaks korda, esimene kord kolm nädalat enne eeldatavat ning teine 

kord kolm nädalat pärast tegelikku poegimist. Kõik GTT tehti pärast hommikust lüpsi, umbes 

Tabel 1. Söötade keemiline koostis ja toiteväärtus (keskväärtus ± standardviga) 

*Katses kasutati ühte heinapartiid 

Tabel 2. Ratsioonide keemiline koostis ja toiteväärtus (keskväärtus ± standardviga) 
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kella 10:00 ajal. Katse ajal ning 60 minutit enne puudus katseloomal juurdepääs söödale. 

Glükoosi manustamiseks ning proovide võtmiseks fikseeriti 30 minutit enne katse algust 

looma pea. Seejärel viidi kägiveeni kanüül, mis kinnitati nahale ning mis oli kuni 

vereproovide võtmiseni hüübimise ennetamiseks täidetud hepariiniga. Glükoosi annuseks 

kilogrammi lehma kehamassi kohta arvestati 0,15 grammi ning infusiooniks kasutati 40%-list 

lahust. Pärast infusiooni ning igat vereproovi võtmist loputati kanüül füsioloogilise lahusega. 

Sõltuvalt infusiooni algusest võeti vereproovid järgnevatel aegadel: -5., 5., 10., 20., 30., 40., 

50., 60. minutil. Vereproovid võeti Li-hepariiniga steriilsetesse vaakumkatsutitesse 

(VACUETTE®), mida hoiti tsentrifuugimiseni (5000xG, 15 min.)  külmas. Plasma eraldati 

koheselt pärast GTT lõppu ning säilitati analüüsimiseni -80º C juures. 

 

2.4. Vereanalüüsid 

Kõik vereanalüüsid (glükoosi, NEFA, BHB ja triglütseriid (TG)) teostati Eesti Maaülikooli 

Söötmise osakonna sööda ja ainevahetuse uurimise laboratooriumis. 

Glükoosi, NEFA, BHB ja TG sisaldused määrati plasmast spektrofotomeetrilise meetodi abil 

(kliinilise keemia analüsaator ERBA XL300, ERBA Diagnostics Mannheim GmgH.). 

Glükoosi ning TG määramiseks kasutati ERBA Diagnostics Mannheim GmgH. kitte ning 

NEFA ja BHB määramiseks Randox Laboratories Ltd. kitte. 

 

2.5. Glükoosi tolerantsi testi iseloomustavad näitajad 

Glükoosi basaalkontsentratsiooniks arvestati enne infusiooni algust võetud vereproovidest 

määratud glükoosi kontsentratsioon. Glükoosi kontsentratsiooni maksimaalne suurenemine 

(tõus) arvutati maksimaal- ning basaalkontsentratsiooni vahena.  

Glükoosi kõvera alune pindala (ingl area under the curve – AUC) arvutamiseks modelleeriti 

basaaltaseme suhtes korrigeeritud glükoosi kontsentratsioon viiendat järku polünoomiga 

kujul: 

���� � � � �	 
 t � b 
 t � b� 
 t� � b� 
 t� � b� 
 t� 
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Funktsioonis tähistab t proovivõtmise aega, a ja b on funktisooni kordajad.  

AUC ajavahemikul t1 kuni t2 arvutati määratud integraali meetodil kujul: 
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Selline arvutus tehti vahemike 5.-20., 5-.30. ja 5.-60. minutini kohta. 

Polünoomi kordajate hindamiseks kasutati MS Excel funktsiooni LINEST.  

 

Glükoosi kontsentratsiooni languse kiiruse (ingl clearance rate – CR), poolestusaja (T1/2) 

ning basaalkontsentratsiooni taastumise aja (Tbasaal) arvutamiseks lähendati glükoosi kõverale 

eksponentsfunktsiooni, seejuures CR ja T1/2 arvutamisel kasutati basaaltaseme suhtes 

korrigeeritud glükoosi kontsentratsiooni. Kasutatud eksponentfunktsioon avaldub kujul: 

 

$��� � %&'()* 
 +,-.� , 

 

kus t tähistab proovi võtmise aega, CR on funktsiooni kordaja ning GlcMAX glükoosi 

maksimaalväärtus.  

 

CR arvutamiseks teisendati eksponentfunktsioon kujule: 

 

$/01���2 � 01�%&'()*� 
 �"�3�� 
 

Kuna antud valemi graafik on lineaarne, saab CR arvutada järgnevalt (Kaneko et al. 2008): 

 

�3 � ln�%&'�	� " ln�%&'��
� " �	


 100 

CR hindamiseks kasutati ajavahemikku 10 kuni 40 minutit. Esiteks, kuna 

eksponentfunktsioon kirjeldab mõõdetud tulemusi kõige paremini just selles vahemikus. 

Teiseks võimaldab selline lähenemine kõrvale jätta glükoosi korrigeerimisel ilmnenud 

negatiivsed väärtused 50. ja 60. minutil. Lisaks on selliselt toiminud ka teised autorid 

(Swanson et. al 2000). 
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Poolestusaeg (T1/2) arvutati Kaneko et al. (2008) poolt välja pakutud valemiga:   

8	


� ln�2�
�3 
 100 

 

Basaalkontsentratsiooni taastumise aeg (Tbasaal): 

8:;<;;= � 1
�3 
 100 

 

2.6. Statistiline analüüs 

Toitumushinnete statistiline analüüs teostati Mann-Whitney testiga veebilehel 

http://www.vassarstats.net. 

Kõikide ülejäänud rühmade vaheliste statistiliste erinevuste hindamiseks kasutati f- ning t-

teste, mis sooritati MS Excelis. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1. Glükoos kontsentratsiooni dünaamika 

Glükoosi infusiooni järgselt tõusis glükoosi kontsentratsioon väga kiiresti maksimumini 

(joonis 2), mis saabus kõigil loomadel 5. minutil, millest võib järeldada infusiooni olulist 

mõju glükoosi kontsentratsioonile veres (P<0,001). Alates viiendast minutist toimus pidev 

langus GTT lõpuni ehk 60. minutini. Pärast poegimist jõudis glükoos basaaltasemeni 

kiiremini ehk glükoosi kadu verest oli ajas kiirem. GTT lõpuks kadus poegimisjärgselt 

basaalkontsentratsiooni ja 60. minuti kontsentratsiooni erinevus (P=0,32), samas enne 

poegimist sooritatud GTT ajal jäi erinevus alles (P<0,001).  

Enne poegimist glükoosi basaalkontsentratsioon rühmade vahel ei erinenud, kuid 

keskväärtused tõusid toitumushinde kasvades. AT rühmas oli vastav näitaja madalaim (92,56 

mg/dl) ning ÜT rühmas kõrgeim (96,23 mg/dl)(tabel 3). Rasvkoest tulevad signaalid 

põhjustavad suurenenud insuliini resistentsust (DeKoster & Opsomer 2013), mille üheks 

tunnusmärgiks on kõrge glükoosi kontsentratsioon (Drackley 2005). Samas Pedron et al. 

(1993) ning DeKoster et al. (2015), sarnaselt käesoleva tööga, erinevust ei leidnud. DeKosteri 

et al. (2015) hüpoteesi kohaselt võib homöoreetiline kohanemine tühistada rasvkoest 

tulenevad signaalid. 

Poegimiseelse GTT suurim infusioonijärgne tõus esines ÜT rühmas (160,2 mg/dl),  mis 

erines AT rühmast (145,9 mg/dl; P= 0,009), kuid mitte OT rühmast (154,7 mg/dl; 

P=0,58)(tabel 3). ÜT rühma glükoosi tase oli 5. minutiks kõrgeim (256,5 mg/dl), mis erines 

(P=0,002) väikseima kontsentratsiooniga AT rühmast (237,4 mg/dl). OT rühma vastav 

väärtus jäi eelpool nimetatud väärtuste vahele (250,5 mg/dl)(joonis 2). Võrreldes viienda 

minutiga langes 10. minutiks absoluutarvuna enim – 38 mg võrra – OT rühma loomade 

glükoosi tase ning selle tulemusena erinesid kõikide rühmade glükoosi kontsentratsioon 

üksteisest. Vahemikul 10-20 minutit langes ÜT rühma loomade glükoosi tase enam kui OT 

rühma loomadel, mistõttu erinevus kadus. Kiirem langus jätkus GTT lõpuni, mistõttu oli OT 

ja ÜT vaheline erinevus alates 30. minutist maksimaalselt 1,8 mg ning 60. minutiks oli ÜT 

rühma loomade glükoosikontsentratsioon madalam kui OT loomadel, vastavalt 123,94 ja 
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Joonis 2. Glükoosi ja triglütseriidide kontsentratsioon enne ja pärast glükoosi infusiooni. Graafikul olevad indeksid (a,b,c )  märgivad 
vastavat värvi rühma vere metaboliidi kontsentratsiooni erinevust teistest rühmadest antud ajahetkel. Erinevate indeksite korral on 
rühmadevahelised erinevused olulised (P<0,05) 

Glükoos 
Enne poegimist Pärast poegimist 

Triglütseriid 
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125,17 mg/dl. AT rühmas oli igal ajahetkel väikseim glükoosi tase veres, mis vahemikul 10.-

50. minutini erines OT ja ÜT rühmast ning 60. minutil OT rühmast oluliselt. Statistiliste 

erinevuste ilmnemine infusiooni järgselt ilmestab rühmade erinevat glükoosi tolerantsi 

 

Näitaja 

Toitumushinde rühm* 
enne poegimist pärast poegimist 

AT OT ÜT AT OT ÜT 
Basaalkontsent- 
ratsioon, mg/dl 92,6 ± 2,1 95,7 ± 1,9 96,2 ± 1,5 84,7 ± 2,4 87,5 ± 3,1 86,2 ± 3,4 
 
Tõus, 
 mg/dl 145,9a ± 2,4 154,7ab± 8,7 160,2b± 4,4 119,0 ± 3,0 117,7 ±3,7 125,7 ± 1,3 
 
CR,  
%/min -3,54 ± 0,24 -3,19 ± 0,29 -3,40 ± 0,25 -6,10 ± 0,46 -6,56 ± 0,85 -5,64 ± 0,62 
 
T1/2,  
min 20,9 ± 1,4 23,5 ± 1,6 21,9 ± 1,5 12,3 ± 1,0 12,6 ± 1,3 14,0 ± 1,3 
 
Tbaasal,  
min 72,3 ± 3,1 77,2 ± 4,2 70,1 ± 3,7 55,0 ± 2,9 56,5 ± 3,9 57,5 ± 3,6 
 
AUC 5.-20.,  
(mg/dl)*min 1512a ± 27 1654b± 31 1776c± 32 1269 ± 35 1292 ± 44 1346 ± 35 
 
AUC 5.-30.,  
(mg/dl)*min 2141a ± 46 2387b± 54 2540c± 55 1730 ± 54 1766 ± 69 1847 ± 55 
 
AUC 5.-60.,  
(mg/dl)*min 3175a ± 134 3687b± 144 3849b± 148 2132 ± 102 2164 ± 132 2368 ± 130 
 

 

 

 

Kaneko et al. (2008) sõnul näitab vähenenud glükoosi tolerantsi kõrgem 

basaalkontsentratsioon ja AUC, pikem T1/2, madalam CR ning ebanormaalselt kõrge 

infusioonijärgne tõus. ÜT rühma loomadel oli kiirem poolestusaeg ja basaalkontsentratsiooni 

taastumisaeg, kuid rühmade vahed olid väikesed ning kõigil näitajatel puudus statistiliselt 

oluline erinevus (tabel 3). Samas kõveraalune pindala (AUC) nii 5.-20., 5.-30. kui ka 5.-60. 

minutini oli ÜT rühmas kõrgem kui teistes rühmades, erinedes 5.-20. minutil AT (P< 0,01) ja 

OT (P= 0,01) ning 5.-20. ja 5.-30. minutil AT rühmast (P<0,05). Kuigi ÜT rühmal oli 

Tabel 3. Glükoosi tolerantsi testi arvutatavad näitajad. 

CR     – kontsentratsiooni languse kiirus;                                                                                                                
T1/2 – poolestusaeg;                                                                                                                                                
Tbaasal – basaalkontsentratsiooni taastumise aeg                                                                                               
AUC – kõveraalune pindala                                                                                                                              
* – Kõikide rühmade näitajad enne poegimist erinevad vastavatest näitajatest pärast poegimist.                           
a,b,c – Erinevate indeksite korral on rühmadevahelised erinevused olulised (P<0,05)                                    
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mõnevõrra kiirem CR, siis kõveraalune pindala oli suurim, kuna selles rühmas oli kõrgeim 

basaalkontsentratsioon ning tõus pärast infusiooni, mis annab alust väita, et ÜT loomadel oli 

vähenenud glükoosi tolerants võrreldes teiste rühmadega. Katseloomade toitumushindeid 

hakati hindama 90 päeva enne eeldatavat poegimist ning kuni poegimiseelse GTT jäid 

toitumushinded pigem samaks või muutusid vähesel määral. Seega said rasvkoest tulenevad 

ainevahetust reguleerivad tegurid mõjuda pikema perioodi jooksul, mistõttu võis pikaajaline 

leptiini kõrge kontsentratsioon veres põhjustada leptiiniresistentsust, mis omakorda on 

tihedalt seotud insuliiniresistentsusega (Wang et al. 2001).  AT rühma väikseim tõus ja AUC 

20., 30. kui ka 60. minutil viitavad selle rühma kõige väiksemale insuliiniresistentsusele. 

Enne poegimist alla tarbenormi söötmist seostatakse suurema NEFA ja BHB sisaldusega 

(Dann et al. 2006; Janovick et al. 2011) ning energia defitsiidist tuleneva 

insuliiniresistentsusega. Antud katses enne poegimist söötmine ei erinenud, kõik rühmad said 

sööta vastavalt tarbenormile, millele viitavad ka sarnased NEFA ja BHB sisaldused (joonis 

3). Seega üldtunnustatud poegimiseelse toitumushinde soovituse järgi alamäärases toitumuses 

lehmad, kui neid sööta vastavalt tarbenormile, on insuliinile tundlikumad. See tulemus toetab 

Garnsworthy (2006) väidet, et kõrgema geneetilise väärtusega loomad peaksid olema 

poegimisel väiksema toitumushindega. Arvestades, et valik piimajõudluse järgi tähendab 

kaudset valikut insuliiniresistentsuse suunas, võib seni optimaalseks peetud rasvadepoo hulk 

põhjustada kõrge geneetilise väärtusega loomadel vähenenud glükoosi tolerantsi.  

Poegimisjärgselt oli glükoosi basaal- (P<0,05) ja maksimaalkontsentratsioon (P<0,001) 

kõikides rühmades madalam kui samades rühmades enne poegimist, mis vastab Fiore et al. 

(2014) tulemustele (tabel 3). Kõikide rühmade glükoositasemed jõudsid basaaltaseme 

lähedale 60. minutiks, mis tähendab, et glükoosi kontsentratsioon vähenes kiiremini kui 

poegimiseelse GTT ajal (joonis 2). Seda iseloomustavad ka lühem poolestusaeg (P<0,01) 

ning suurem CR (P<0,01) poegimisjärgse GGT järgselt kõigis toitumushinde rühmades (tabel 

3) Intensiivsem glükoosi kasutamine poegimisjärgselt oli oodatav tulemus. Lehmade 

keskmine piimatoodang GTT päeval oli umbes 40 kg, arvestades 72 grammist glükoosikulu 

ühe liitri piima tootmiseks (Kronfeld 1982), vajas udar sellel päeval 2880 grammi glükoosi. 

Eeldades ühtlast piimasünteesi päeva lõikes, siis kulutas udar GTT jooksul 120 grammi 

glükoosi, mis on infusiooniga verre viidud glükoosi hulgast suurem. 

GTT graafikud poegimisjärgselt on väga sarnased (joonis 2), arvuliselt on kõrgeim 

kontsentratsioon ÜT ja madalaim AT rühmas, kuigi erinevused ei ole olulised. Laktatsioonil 

on insuliinist sõltuv glükoosi kadu veres väga väike, vaid 8% (Rose et al. 1997) ning seetõttu 
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Joonis 3. Esterifitseerimata rasvhapete ja β-hüdroksübutüraadi kontsentratsioon enne ja pärast glükoosi infusiooni. Graafikul olevad 
indeksid (a,b,c )  märgivad vastavat värvi rühma vere metaboliidi kontsentratsiooni erinevust teistest rühmadest antud ajahetkel. Erinevate 
indeksite korral on rühmadevahelised erinevused olulised (P<0,05) 
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ei tule insuliiniresistentsusest põhjustatud glükoosi tolerantsi erinevused välja. Lisaks oli 

piimatoodang rühmade vahel sarnane, vahemikul 7-21 laktatsioonipäeva olid EKM-piima 

toodangud 39,5 kg/p (AT), 41,3 kg/p (OT) ja 41,9 kg/p (ÜT). Drackley (2005) sõnul on 

lakteerival loomal insuliiniresistentsuse tunnused – insuliini kõrge tase, vähenenud glükoosi 

tolerants – varjutatud madala insuliini kontsentratsiooni ja intensiivse glükoositarbe poolt. 

Arvutatavad näitajad ühe erandiga rühmade vahel statistiliselt ei erinenud (tabel 3), mis on 

kooskõlas kokkulangevate glükoosigraafikutega. Sarnaselt poegimiseelse tulemusega oli 

kõrgeim tõus ÜT rühmas (125,7 mg/dl), millel oli trend erineda väiksema tõusuga (117,7 

mg/dl) OT rühmast (P=0,096). Lisaks on suurim CR väärtus OT rühmas (-6,56 %/min) ning 

väiksem ÜT rühmas (-5,64 %/min) ning seetõttu on selles rühmas mõnevõrra pikem 

poolestusaeg ja basaalkontsentratsiooni taastumise aeg. Seega võib väita, et ÜT rühma 

poegimiseelne insuliiniresistentne seisund on kandunud üle ka poegimisjärgsesse perioodi, 

seda väidet toetab ka suurem glükoosi basaalkontsentratsioon ja AUC. Insuliini 

kontsentratsiooni antud katse raames ei mõõdetud ning sellepärast ei saa hinnata, kas ÜT 

rühma nõrgem vastus glükoosile on põhjustatud vähenenud tundlikkusest, vähenenud 

vastusest või mõlema koosmõjust nagu leidis sarnase katse läbi viinud DeKoster et al. 

(2015).  

 

3.2. Esterifitseerimata rasvhapete kontsentratsiooni dünaamika 

Enne poegimist on NEFA kontsentratsioon rühmade vahel sarnased, keskväärtused erinevad 

üksteisest maksimaalselt 0,04 mmol/l võrra (joonis 3). Sarnaselt BHB-ga näib 5. minuti 

kontsentratsioon kõrgem kui basaalkontsentratsioon, kuid mitteoluliselt. Sarnast tõusu on 

märgata ka teiste GTT sooritanud teadlaste artiklites (Huzzey et al. 2011; Fiore et al. 2014; 

Salin et al. 2012; Spears et al. 2012), kuid ilmselt kuna tõus pole statistiliselt oluline, ei ole 

ka põhjendust otsitud. Leroy et al. (2011) kinnitusel võib stress mõjutada NEFA ja 

ketokehade sisaldust veres. Antud katses oli 5. minutiks stressirohke periood juba möödunud 

ning seetõttu ei seleta stress antud fenomeni. Adipotsüütide lipoproteiini lipaas (aLPL), mis 

lagundab lipoproteiini mitsellide, mäletsejalistel peamiselt VLDL, sees olevad TG vabadeks 

rasvhapeteks, aktiveerub insuliini toimel (Kaneko et al. 2008). Insuliin suurendab kaudselt 

NEFA rasvarakku difundeerumist suurendades substraadi kontsentratsiooni rakuvälises 

ruumis. Inimkatsed on näidanud, et aLPL poolt hüdrolüüsitud NEFA rakku sisenemine 
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varieerub nullist (12tunnise paastu järel) kuni 90%-ni (tund pärast söömist) (Fielding & Frayn 

1998). Nälgimine ning insuliiniresistentsus on mõlemad protsessid, mis avalduvad 

organismis glükoosi säästmisena. Magistritöö seab hüpoteesi, mille kohaselt võib NEFA ja 

BHB suurenenud kontsentratsioon 5. minutil olla tingitud aLPL aktiveerumisest, kuid kerge 

insuliiniresistentsuse tõttu, mis on poegimiseelsel perioodil tõenäoline, jääb esialgu NEFA 

rakku sisenemine madalaks ning johtuvalt kõrgem kontsentratsioon, millega omakord 

kaasnes suurenenud ketogenees. Samas kuna hüpoteesi näol on tegemist otsese analoogiaga 

inimmeditsiinist, siis vajab see tõendamist mäletsejalistel. 

Poegimisjärgse GTT ajal hakkab alates 10. minutist NEFA kontsentratsioonikõver kiiresti 

langema ning 30. minutiks on kõikides rühmades tase allpool basaalväärtust (joonis 3). 

Glükoosi kontsentratsioon veres stimuleerib insuliini sekretsiooni ning infusioonijärgne 

kõrgeim insuliini kontsentratsioon ilmneb 5.-10. minutil (Jaakson 2012). Arvestades, et 

insuliin stimuleerib rasvkoes lipogeneesi ja inhibeerib maksas TG sünteesi, on tegemist 

oodatud tulemusega. Vereproovides, mis võeti 60. minutil, on võrreldes eelneva ajahetkega 

kontsentratsioon tõusnud (AT ja OT) või jäänud samaks (ÜT). Seega võib väita, et vähemalt 

kahes rühmas saabus NEFA minimaalväärtus 50. minuti lähedal ning sealt alates hakkas see 

tõusma basaaltasemele.  

Poegmiseelse GTT järgse glükoosikõvera järgi võis väita, et ÜT loomadel on võrreldes teiste 

rühmadega insuliiniresistentsus enam väljendunud ning NEFA dünaamika toetab seda väidet. 

Poegimiseelse GTT järel esines suurim tõus ÜT rühmas ja väiksem AT rühmas ning seetõttu 

on nende rühmade erinevus perioodil 5.-50. minutini oluline. Eelpool püstitatud hüpoteesi 

kohaselt võis suurema insuliini resistentsuse tõttu olla ÜT loomadel NEFA transport rakku 

aeglasem. ÜT erines AT rühmast perioodil 5.-50. minutini ning lisaks oli NEFA langus OT 

rühmas võrreldes OT rühmaga kiirem, mistõttu erines see rühm 40. minutil ÜT rühmast. Selle 

tõttu võib järeldada, et ÜT loomadel on insuliini signaalid nõrgemad ning insuliin võis 

võrreldes teiste rühmadega vähem inhibeerida lipolüüsi, stimuliseerida vähem lipogeneesi või 

mõlemat. 

NEFA basaalväärtus poegimisjärgselt erines kõigis rühmades poegimiseelsetest väärtustest 

(P<0,001). OT rühmas on poegimisjärgne NEFA sisaldus ligi 4 korda suurem, mis näitab 

intensiivistunud lipolüüsi. Rühmade vahel on NEFA dünaamika sarnane, infusiooni järel 

ilmneb kerge tõus, millele järgneb kiire langus 40. minutini ning sealt edasi hakkab graafik 

tõusma.  
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Visuaalselt eristub AT rühm selgelt ülejäänud kahest rühmast oma kuni kaks korda 

väiksemate väärtuste poolest. OT rühm, millel on mõõtmisperioodi jooksul enmasti kõrgeim 

kontsentratsioon, erines AT rühmast basaalkontsentratsioonil ning kuni GTT esimesel 40. 

minutini (P<0,05). AT rühm on ÜT rühmast erinev 20. ja 30. minutil (P<0,05).  OT ja ÜT 

rühmad ei erine ühelgi ajahetkel, maksimaalne vahe GTT jooksul oli 0,07 mmol/l. NEFA 

iseloomustavad hästi looma energiabilanssi, sest suurem osa neist tuleneb rasvkoes 

lagundatud triglütseriididest (Pullen et al. 1989). Suurema toitumushindega loomadel langeb 

toitumushinne laktatsiooni algul rohkem (Roche et al. 2009) ehk need loomad kasutavad 

rohkem enda rasvavarusid, et toetada piimasünteesi. Seetõttu ei ole ÜT ja OT eristumine AT 

rühmast üllatus. Ootamatum tulemus on OT ja ÜT rühmade sarnased väärtused. Suuremat 

toitumushinnet poegimisel seostatakse väiksema söömusega pärast poegimist (Pedron et al. 

1993) ning seeläbi kõrgema NEFA sisaldusega veres. ÜT rühma toitumushinde muutus GTT 

vahel oli suurim, keskmiselt -0,7 punkti, kuigi see ei erinenud OT rühmast (-0,5 punkti) (tabel 

4), siis oleks võinud eeldada ÜT rühma kõrgemat NEFA sisaldust.Väikseim muutus oli AT 

rühmas (-0,4), mis erines OT rühmast (P=0,023) ning see seletab AT rühma väiksemat NEFA 

väärtust.  

 

Toitumushinne 
Toitumushinde rühm 

AT OT ÜT 

Enne poegimist 2,83a 3,34b 3,88c 

Pärast poegimist 2,5a 2,80b 3,16c 

Muutus -0,36a -0,54ab -0,73b 

 

3.3. B-hüdroksübutüraadi kontsentratsiooni dünaamika 

Enne poegimist on β-hüdroksü-butüraadi (BHB) basaalkontsentratsioonide keskväärtused 

toitumushinde rühmadel sarnased, jäädes 0,44-0,46 mmol/l piiridesse (joonis 3). Võttes 

arvesse ka NEFA sarnast ning madalat kontsentratsiooni võib väita, et ükski rühm ei saanud 

tarbenormist vähem söödaenergiat. Vahemikul 5.-10. minutini pärast glükoosi infusiooni 

tõuseb näiliselt BHB sisaldus ning langeb seejärel mõne erandiga GTT lõpuni. GTT 20. 

minutiks on kontsentratsioon langenud basaaltasemele või alla selle, mis näitab vähenenud 

BHB tootmist. OT rühmas on infusioonijärgne tõus väiksem ning langus ajas kiirem, mistõttu 

Tabel 4. Toitumushinded glükoosi tolerantsi testi ajal 

a,b,c - Erinevate indeksite korral on rühmadevahelised erinevused olulised (P<0,05)                                     
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on 50. minutil erinevus teistest rühmadest oluline (P<0,05), mille järgi võib eeldada, et OT 

rühmas oli glükoosi infusiooni stimulieeritud insuliini kontsentratsiooni tõusu inhibeeriv 

mõju ketogeneesile suurim. 

Poegimisjärselt järgib BHB kontsentratsioon sama dünaamikat, mis poegimiseelse glükoosi 

infusiooni järel, kuid erineb absoluutväärtustes. Poegimiseelse perioodiga võrreldes on 

kõikides rühmades BHB sisaldus kõrgem, vastavalt +0,06 (AT), +0,34 (OT) ja +0,64 (ÜT) 

mmol/l, kuid vaid ÜT loomadel oli erinevus oluline (P=0,032). Kogu GTT jooksul näib 

toitumuse ja BHB vahel olevat positiivne seos. Statistiliselt erinevad üksteisest rühmad AT ja 

ÜT ajahetkedel 5.-40. minutini pärast infusiooni (P<0,05). ÜT rühmas esines kolm lehma, 

kelle BHB sisaldus oli suurem subkliinilise ketoosi indikaatorkontsentratsioonist, milleks 

arvestati 1,2 mmol/l (Geishauser et al. 1998). Normaaltoitumuses loomade hulgas esines üks 

ning alamäärase toitumushindega loomade hulgas puudus subkliinilise ketoosi tunnustega 

lehm, mis vastab oodatule, sest kõrgemat toitumushinnet poegimisel seostatakse suurema 

ainevahetushaiguste riskiga (Roch et al. 2009) ning Gillund et al. (2001) leidis 2,5 korda 

suurema ketoosiriski loomadel, kelle toitumushinne poegimisel on suurem kui 3,5. 

 

3.4. Triglütseriidide kontsentratsiooni dünaamika 

Glükoosi infusiooni järgselt hakkab TG tase langema, mis enne poegimist kestab 50. minutini 

ning pärast poegimist 30. Minutini (tabel 2), sarnase dünaamikaga on ka NEFA graafikud 

enne ja pärast poegimist, näidates nende omavahelist integreeritust. Insuliin, mis ilmselt 

tõusis glükoosi infusiooni järgselt, aktiveerib aLPL-i, mis lagundab veres olevaid TG ning 

inhibeerib maksas TG sünteesi. Need protsessid sel etavad glükoosi infusiooni järgset TG 

langust.  

Triglütseriidide sisaldus veres on kõikides rühmades enne poegimist mõnevõrra suurem kui 

pärast poegimist, vastavalt 41,0 (AT); 45,7 (OT); 44,0 (ÜT) ja 36,9 (AT); 40,1 (OT); 39,1 

(ÜT) mg/dl. Enne poegimist on OT ja ÜT rühma graafikud  peaaegu kattuvad ning neist 

madalamal on AT graafik, mille väärtused on umbes 4 mg/dl võrra väiksemad. 

Poegimisjärgselt on suurim kontsentratsioon OT rühmas ja väiksem AT rühmas ning selline 

vahekord kestab terve GTT jooksul. Samas puuduvad rühmadevahelised olulised erinevused 

nii GTT ajahetkedel kui ka enne ja pärast poegimist.  
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Võrreldes OT rühmaga on enne poegimist ÜT rühma loomadel kõrgem NEFA, kuid madalam 

TG sisaldus veres. Selline suhe on vastuolus Grummeri (1993) ülevaateartikliga, kus ta 

väidab TG sünteesi NEFA sisaldusega veres proportsionaalses sõltuvuses olevat. Põhjuseks 

võib olla ÜT loomade suurem insuliiniresistentsus. Vähenenud insuliini tundlikkus suurendab 

keharasvade kasutamist ja soodustab NEFA kontsentratsiooni tõusu (Hayirli 2006). 

Maksarakkudes insuliiniresistentsust ei esine, küll võib selline seisund tekkida adipotsüütides 

(Zachut et al. 2013), mille tulemusena insuliin inhibeerib TG sünteesi maksas, kuid mitte TG 

lagundamist adipotsüütides.  

Poegimisjärgselt sooritatud GTT ajal oli OT rühmas võrreldes ÜT rühmaga NEFA ja TG 

sisaldus vähesel määral kõrgem, kuid BHB basaalkontsentratsioon oli 0,31 mmol/l võrra 

kõrgem ÜT rühmas. Antud tulemused viitavad ÜT rühma loomade maksa väiksemale TG 

sünteesimisele ja VLDL koosseisu pakkimise või NEFA oksüdeerimise võimele ning seetõttu 

suurenenud ketogeneesile. Sagedane haigus poegimisjärgselt on rasvunud maks, mille 

etioloogia järgi on suuremas riskis rohkem toitumushinnet kaotanud lehmad ning seda 

esimestel poegimisjärgsetel nädalatel (Ingvartsen 2006). Teades, et ÜT rühma loomade 

toitumushinde langus oli suurim võib see seletada kõrget ketokehade kontsentratsiooni. Katse 

käigus maksa biopsiaid ei tehtud, seetõttu on tegu vaid hüpoteesiga.                                                                                           
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4. KOKKUVÕTE 

Alamäärases, optimaalses ja ülemäärases  toitumuses lehmade  glükoosi ja NEFA ning OT ja 

ÜT rühmade BHB basaalkontsentratsioonid kolm nädalat enne poegimist erinesid kolm 

nädalat pärast poegimist saadud tulemustest, mis näitab, et lehmade ainevahetus oli 

poegimiseelselt ja –järgselt erinev. Madalam glükoosi ja kõrgem NEFA kontsentratsioon 

poegimisjärgselt võrreldes poegimiseelse perioodiga viitab glükoosi ulatuslikumale 

kasutamisele udaras ja teistes perifeersetes kudedes ning osutab organismi tasakaaluseisundi 

nihkumisele lipolüütiliste protsesside intensiivistumise suunas.  

Glükoosi infusioon tõi endaga kaasa lühiajalised muutused lehmade ainevahetuslikus 

seisundis, kusjuures muutustele viitavad ainevahetuslikud vastused ja neid kirjeldavad 

metaboliitide dünaamikad olid sarnased nii toitumushinde rühmades kui ka enne ja pärast 

poegimist. Erinevused avaldusid ainevahetuslike vastuste ulatustes ja  absoluutväärtustes. 

Antud töö tähtsamad järeldused on: 

1. Ainevahetuslik seisund kolm nädalat pärast poegimist oli seotud varulipiidide hulgaga 

(toitumusega) kolm nädalat enne poegimist. 

2. Ainevahetuslikud vastused glükoosi infusioonile nii poegimiseelselt kui –järgselt olid 

seotud varulipiidide hulgaga (toitumusega) kolm nädalat enne poegimist. Võib 

oletada, et ÜT lehmade kudede tundlikkus insuliinile oli vähenenud. Sellele viitab 

glükoosi dünaamika nii poegimiseelselt kui –järgselt ja NEFA dünaamika 

poegimiseelselt. Insuliinitundlikkuse vähenemise põhjuseks võis olla kas vähenenud 

insuliini sekretsioon pankreasest, insuliini poolt stimuleeritud glükoosi kudedesse 

sisenemise vähenemine või mõlema koosmõju. Tähelepanuväärne oli, et ÜT lehmadel 

oli võrreldes teiste rühmadega kudede insuliinitundlikkus vähenenud juba kolm 

nädalat enne poegimist. 

3. Poegimisjärgselt oli OT ja ÜT lehmadel peaaegu võrdne NEFA 

basaalkontsentratsioon ja sarnane glükoosi infusiooni järgne dünaamika veres, mis 

näitab, et nendes rühmades oli lipolüüsi basaaltase võrreldav. Samas oli ÜT lehmadel 

võrreldes OT lehmadega arvuliselt kõrgem BHB basaalkontsentratsioon ja aeglasem 

glükoosi infusiooni järgne BHB vähenemine, mis näitab, et vaatamata sarnasele 
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varulipiidide mobilisatsiooni ulatusele olid OT lehmad efektiivsemad lipolüüsil 

vabanenud NEFA ja viimaste oksüdatsioonil tekkivate ketokehade ärakasutamisel. 

4. ÜT lehmade poegimisjärgne ainevahetuslik seisund viitab intensiivsemale kehavarude 

kasutamisele ja ketogeneesile võrreldes teiste rühmadega. Seda kinnitab ka 

toitumushinde suurim langus selles rühmas. ÜT lehmadel oli ka glükoosi 

infusioonijärgne tõus suurim, mis viitab kudede vähenenud insuliinitundlikkusele. 

Samas AT lehmadel oli poegimisjärgselt nii NEFA ja BHB basaaltase kui ka glükoosi 

infusiooni järgne sisaldus madalaim, samuti oli toitumushinde langus võrreldes 

poegimiseelse perioodiga selles rühmas väikseim. Siit võib teha järelduse, et pigem 

tuleb lugeda negatiivseks ülemäärast kui alamäärast toitumust, mis annab alust 

kaaluda hetkel valitsevate toitumushinde soovituste ümberhindamist. 

Andmete edasiseks interpreterimiseks tuleb saadud tulemused seostada insuliini 

kontsentratsiooni muutustega, mis annab terviklikuma pildi piimalehmade glükoosi ja 

lipiidide ainevahetusest üleminekuperioodil. 

Magistritöö tulemustel on olemas selge praktiline väljund. Laktatsiooniperioodi lõpus ja 

kinnisperioodil on oht sööta loomi ülemäärasesse toitumusse, sest looma energiatarve on 

väike võrreldes looma võimega tarbida sööda kuivainet. Magistritöö tõi esile liigsest 

varulipiidide hulgast (toitumusest) tulenevad probleemid, mistõttu tuleks vältida loomade 

ülesöötmist. Lisaks näitas AT loomade parem ainevahetuslik seisund võrreldes ÜT 

loomadega, et sellest aspektist lähtudes on parem hoida loomi alamäärases kui 

ülemäärases toitumuses. 
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METABOLIC RESPONSES TO GLUCOSE INFUSION IN ESTONIAN  

HOLSTEIN COWS OF DIFFERENT BODY CONDITION 

SUMMARY 

This Master`s thesis is a part of the institutional research grant „Fertility and health in dairy 
cattle“(IUT8-1). 

During the last 14 years Estonian farmers have had a great success in breeding, for example 

milk production per cow has risen 270 kg a year and the top-end farms produce well over 

10 000 kg of milk per cow a year. On the other hand, this has led to lower fertility and higher 

frequency of metabolic diseases and thus lower culling age. Most of the problems appear 

during the transition period and a lot of are associated with insulin resistance. 

Master`s thesis hypothesis was that the metabolic status and glucose tolerance depend on the 

amount of cows fat reserve in dry period. The objective was to evaluate the response of 

metabolites characterising carbohydrate and lipid metabolism to glucose infusion in Estonian 

Holstein dairy cows.  

The experiment was carried out on Märja Experimental Farm in a time period of February 

2013 to February 2015. The experiment included 44 multiparous Estonian Holstein dairy 

cows which were divided according to body condition score (BCS) into three groups: under 

conditioned (BCS≤ 3,0), optimal conditioned (BCS 3,25-3,5) and over conditioned (BCS≥ 

3,75). Glucose tolerance test (GTT) was performed three weeks before the expected 

parturition and three weeks after the actual parturition. During GTT blood samples were 

collected at -5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 minutes relative to the administration of glucose. 

Glucose, nonestrified fatty acids (NEFA), β-hydroxybutyrate (BHB) and triacylglycerol (TG) 

concentrations were analyzed from blood samples in the laboratory of The Department of 

Animal Nutrition of The Estonian University of Life Sciences.  

Glucose infusion brought along a short term change in metabolic status. The concentration 

dynamics of glucose, BHB, NEFA and TG were comparable between three groups, but 

differed in values.  

The results confirmed the hypothesis that the metabolic status and glucose tolerance depend 

on the amount of cows’ fat reserves in dry period. 
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