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Eesti Maaülikooli epidemioloogiline uuring „Tõenäolised 

nakatumisteed sigade Aafrika katkust (SAK) taandunud 

koduseakarjades“  

• Uuringu raames analüüsiti täiendavalt SAK puhangutega seonduvaid asjaolusid kodusea 
karjades nakkuse karja jõudmise põhjuste selgitamiseks.  

• Selleks küsitleti taudikoldes tegutsenud järelevalveametnikke, farmide loomaarste ning 
loomapidajaid standardse küsimustiku abil.  

• Iga puhanguettevõtte kohta püüti taastada puhanguga seotud sündmuste ajaline kulg – 
esimeste tunnuste ilmnemise aeg, sellest lähtuvalt tõenäoline nakatumise aeg, 
epidemioloogiliselt olulised sündmused, mis langesid võimaliku nakatumise aja piiridesse või 
sinna lähedale.  

• Enamikul juhtudest ei ole võimalik seostada nakatumist mingi kindla sündmusega. Nakatumise 
põhjuseks oli kas sööda või allapanu saastumine või vead bioturvalisuse reeglite täitmisel. 

• Ettevõtetes, kus tõenäoliselt toimus nakatumine saastunud sööda vahendusel, on enamikul 
juhtudest põhjust kahtlustada põhisöödana kasutatava teraviljajahu saastumist selle 
jahvatamise protsessis kohapeal või kohalikus veskis.  

• Teravilja jahvatamisel kohalikes veskites võib sööt saastuda olukorras, kus vilja ladustatakse 
aitades ja ladudes põrandal, kust traktorid seda veskisse laadivad. Traktorid sõidavad lattu sisse, 
desinfektsiooni meetmeid ei rakendata, viirus võib sattuda lao põrandale ja sealt edasi sööda 
sisse.  

• Ühes karjas oli tegemist haljassööda söötmisega sigadele, mida võis otseselt seostada sigade 
nakatumisega.  

• Väikepidajate puhul on peamine eeldatav nakatumise põhjus bioturvalisuse reeglite eiramine, 
kuid mitmel juhul ei saa välistada nakatumist sööda saastumise tagajärjel.  

• Väikepidajate enamiku puhul ei saa välistada toidujäätmete söötmist.  
• Kolme väikepidaja puhul peeti sigadega samas laudas veiseid ja/või kodulinde.  
• Vähemalt kahel juhul toodi lauta haljassööta veiste söötmiseks, mistõttu ei saa välistada selle 

sattumist ka sigade ette.  
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• Bioturvameetmete rakendamisel oli puudusi ka tootmisfarmides. Kaheteistkümnest 
tootmisfarmist oli lauda territoorium taraga piiramata kolmel, desobarjäär territooriumile 
sissepääsul puudus või oli ilmselt ebatõhus neljal, vähemalt viies ettevõttes sisenes 
territooriumile regulaarselt põllutöödel kasutatav tehnika või muud mitteasjakohased veokid, 
lisaks kolme sigala territooriumile töötajate sõiduautod.  

• Kaheteistkümnest tootmisfarmist oli lauda territoorium taraga piiramata kolmel, desobarjäär 
territooriumile sissepääsul puudus või oli ilmselt ebatõhus neljal, vähemalt viies ettevõttes 
sisenes territooriumile regulaarselt põllutöödel kasutatav tehnika või muud mitteasjakohased 
veokid, lisaks kolme sigala territooriumile töötajate sõiduautod.  

• Inimeste lauta sisenemise kohtades oli peasissekäigu juurde desobarjäär enamasti rajatud, kuid 
sageli puudus see teistel väljapääsudel, kust inimesed või seadmed väljusid farmi territooriumile.  

• Rõivaste vahetuseks olid tingimused olemas, kuid sise- ja välistsoon ei olnud enamasti eraldatud 
(efektiivselt vaid ühes tootmisfarmis). 

• Lemmikloomad olid farmis kõikidel väikepidajatel, kuid ka kolmes tootmisfarmis. 
• Bioturvalisuse taset seoses veokite ja inimeste liikumisega farmi võis väga heaks või heaks 

lugeda kahes ettevõttes. 
• Puhangud kodusigade hulgas tekkisid suvekuudel juulist-septembrini, mis viitab kodusigade 

nakatumise sesoonsusele.  
• Kodusigade nakatumine langeb kokku intensiivse viljakoristusperioodiga, samuti metssigade 

suurema liikuvusega, sest sel perioodil moodustuvad uued metssigade karjad.  
• Kodusigade nakatumise sesoonsus on suurema tõenäosusega seotud sigade aktiivsema 

liikumise ning inimtegevuse intensiivistumisega metssigade liikumisaladel (põllud, 
metsavaheteed, metsad), millele lisandub viiruse suurenenud kontsentratsioon keskkonnas tänu 
haigestumise sagenemisele metssigade hulgas, mis on tingitud uutest kontaktidest, mis viivad 
uute nakatumisteni. 

• Peamiste viiruse ülekandeteguritena võib kahtlustada järgmist:  
- sekundaarselt saastunud sööt - teravilja saastumine ladustamisel, jahvatamisel või 

segamisel täiendsöötadega;  
- otseselt saastunud haljassööt ja allapanu; 
- inimene jalanõude, rõivaste või laudainventariga; 
- territooriumile ja/või lauta sisenevad veokid; 
- teised loomad (väikemajapidamistes muud põllumajandusloomad, lemmikloomad). 

• Kõik puhangud kodusigade hulgas tekkisid metssigade taudistunud aladel, välja arvatud üks 
puhang kahe laudaga Jõgevamaal Puurmani vallas, kus lähim taudistunud ala oli ca 30 km 
kaugusel.  

• Puhangute arv maakonnas on korrelatsioonis seal tuvastatud haigusjuhtude arvuga metssigade 
hulgas. Ühegi tekkinud puhangu puhul ei ole põhjust kahtlustada otsest kontakti metssigadega. 
Seega oli tõenäoliselt tegemist viiruse kaudse ülekandumisega loodusest farmi. 


