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Nakatumisteed

AINULT otsese kontakti vahendusel nakatunud materjali (sh veri, liha) 
või haigete loomadega

• söötes toidujäätmeid, mis sisaldavad nakatunud sealiha või 
sealihatoodete jääke

• puutudes kokku kontamineerunud “vahendajatega” nagu 
transpordivahendid, riided, jalanõud, hooned ...

• perekonna Ornithodoros pehmed puugid, kes on eelnevalt 
imenud nakatunud loomade verd (ainult Aafrikas)

• nõelad, süstlad, instrumendid…

Nakatunud veri (vere rakud) on kõige ohtlikum materjal

Nakkus levib karja sees enamikel juhtudel aeglaselt

Viiruse levik õhu kaudu on väga ebatõenäoline



SAK viiruse eluvõime

!!!! Viirus on väga vastupidav lihatoodetes, selle genoom on leitav ka kuumtöödeldud lihatoodetes

EFSA, 2014. Scientific opinion on African swine fever. EFSA Journal 12(4):3628.

Maatriks SAKV leidmise aeg

Soolatud liha + 4-6°C juures vähemalt 80 päeva

Suitsuliha vähemalt 180 päeva

Soolatud ja kuivatatud tooted (nt 
Iberia,  Serrano, Parma sink)

vähemalt 140 päeva

Salaamid 30-120 päeva

Maatriks SAKV leidmise aeg

Jahutatud liha 110 päeva

Külmutatud liha 1000 päeva

Vereproov +4°C juures 18 kuud

Roe 60-160 päeva
11 päeva (toatemperatuuril)

Sealäga 84 päeva (+17°C juures)
112 päeva (+4°C juures)

Saastunud seasulg 1 kuu

SAKV on väga 
resistentne 
füüsikalis-keemiliste 
mõjutuste suhtes. 
Talub hästi madalaid 
ja kõrgeid 
temperatuure ning 
keskkonna pH 
kõikumisi



SAK seire Eesti metssigadel 
2014-2019 (seisuga 30.09.2020)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Testitud
metssigu 1 056 9 565 15 978 9574 4961 4836 7327 53297

leitud
surnuna/hukatud 177 948 1 002 413 82 63 75 2760

kütitud 879 8 617 14 976 9161 4879 4773 7252 50537

SAK positiivsed 73 1 095 1 570 866 311 84 76 4075

Kokku 2021 jaanuar 
Metssigade arv - 2074

SAK pos - 19

Kokku 2014-2020
Metssigade arv - 53297

SAK pos - 4075
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SAK uuringud ja leiud metssigadel
01.01.-31.12.2020

2014.a kokku 1 056 73 0 0
2015.a kokku 9 565 1 095 90 86
2016.a kokku 15 978 1 570 293 146

2017.a kokku 9574 866 276 106

2018.a kokku 4961 311 253 27
2019.a kokku 4836 84 78 2
2020. a kokku 7327 81 65 4
Kokku 2014-
2019 53297 4066 1055 371

% uuritud 
loomade üldarvust 7,6 % 2 %

Maakond

Uuritud 
loomade arv 

kokku

SAK pos
arv 

kokku

neist  
ainult 

AK pos

neist nii  
PCR pos
+       Ak

pos

Harju 444 5 4 1
Hiiu 1149 0

Ida-Viru 315 4 4

Jõgeva 194 2 2

Järva 296 2 2
Lääne 140 5 5

Lääne-Viru 402 7 5

Põlva 262 0 0
Pärnu 337 4 4

Rapla 372 22 9 3
Saare 1630 17 17

Tartu 356 2 2
Valga 352 0 0

Viljandi 626 6 6

Võru 452 5 5

KOKKU 7327 81 65



SAK metssigadel uuringud ajavahemikul 
01.01.-31.01.2021

Maakond

Uuritud 
loomade arv 

kokku

PCR 
positiiv-
sete arv 
kokku

neist  
ainult 

AK pos

neist nii  
PCR pos
+       Ak

pos
Harju 177 1
Hiiu 124

Ida-Viru 106
Jõgeva 101 1
Järva 96 1
Lääne 38 0
Lääne-Viru 128 2
Põlva 98
Pärnu 213
Rapla 88 1 1
Saare 286 1
Tartu 149 5
Valga 86
Viljandi 226 6
Võru 158 0

KOKKU 2074 1 18



SAK uuringud metssigadel ajavahemikul 
01.2015 -01.2021. 

Uuritud loomade arv ning positiivsete leidude arv kuus.



SAK positiivsete metssigade 
arv 2014-2020





Uurimismeetodid laboratooriumis

Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis:

Viiruse (genoomi) tuvastamine

reaal-aja PCR (Tignon M., et al. 2011)

Antikehade tuvastamine

Ak ELISA (Ingenasa, ID-VET)

Immunoperoksüdaastest (IPT)

Euroopa Liidu referentlaboratooriumis SAK alal 

(INIA-CISA):

Viiruse isoleerimine ja hemadsorptsiooni test

Immuunoperoksüdaastest ja immuunoblottest

Genotüpeerimine ja fülogeneetiline analüüs

Erinevad reaal-aja PCR meetodid

Miks nii palju 
analüüsimeetodeid?



Mida tulemused näitavad?

Labori tulemusi saab kasutada nakkuse kestvuse orienteeruvaks 
hindamiseks

PCR ak test hinnanguline nakkuse kestvus

pos neg <12p (või loom suri / proov võeti enne 12p)

pos pos >12p (või loom suri / proov võeti pärast 12p)

neg pos >24p (või proov võeti pärast 24p)



SAK-i antikehad

Antikehad tekivad tugeva immuunsusega loomadel 
kokkupuutel viirusega - loomad põevad haiguse läbi 
või on viiruse doos väga väike, et ei teki haigestumist.

Antikehad ei anna loomadele immuunsust ja nad võivad 
uuesti nakatuda SAK-i

Võivad olla viiruse latentsed kandjad ja levitajad

Sigade aafrika katk on eriti ohtlik 
loomataud ja mitte ükski testitulemus 
ei tohi olla positiivne – nii viiruse kui 
antikehade uurimistulemus.



Vaktsiiniviiruse kanditaat ja 
selle esimene biokatse. 

Viirustüvi ASFV Lv17/WB/WB/Rie1  -isoleeritud 
2017 a. Lätis kütitud metsseal – viirusel ei 
esine hemadsorptsiooni reaktsiooni s.t. ta ei 
seondu punaste verelibledega.

Nõrgestatud viirusega nakatati 9 metssiga + 3 
kontaktsiga.

30 päeva pärast viidi juurde 4 väga virulentse 
SAK tüvega nakatatud looma + 2 kontaktsiga



Vaktsiiniviiruse kanditaat ja 
selle esimene biokatse. 

Loomi hoiti koos 24 päeva

Igapäevane kliiniline jälgimine + 2 korda 
nädalas vereproovide võtmine – testiti 
viirusele ja antikehadele.

Biokatse lõpus koguti igalt loomalt 16 
koeproovi, mida testiti viirusele.



Usaldusväärse uurimistulemuse tagab oskuslik proovivõtt, proovi 
korrektne pakkimine ja säilitamine transpordil



Uuritav materjal

Organid- põrn, neer, lümfisõlmed, tonsillid

Vereseerum, EDTA täisveri 

Luuüdi



Proovivõtt kütitud loomalt

1. Vereseerumi uuringuks on vajalik võtta vereproov !!!

2. Kasuta puhast, uut vereseerumi katseklaasi (küsi kohalikust veterinaarkeskusest)

3. Sule katseklaas korralikult ja vaata et ei lekiks

4. Kirjuta katseklaasile veekindla markeriga proovi ID (nt jahiloa number)

5. Pane proov(id) plastkotti ja sule kott korralikult (parimad on soonsulguriga 
(Minigrip) või traadiga suletavad kotid)

6. Plastkotile kirjuta veekindla markeriga proovi ID

7. Kui proove on rohkem kui üks, võid panna need plasttopsi ning seejärel 
pakendada plastkotti, sulge kott korralikult ja vaata taas et ei lekiks

…. ära unusta, et tegemist on eriti ohtliku loomataudiga, 
seega, kui midagi lekib või määrib, võid olla ise nakkuse levitaja!



Proovide säilitamine ja transport

1. Vii proovid lühima võimaliku aja jooksul kohalikku veterinaarkeskusesse või 
volitatud loomaarstile

2. Kui see ei ole võimalik, säilita proove +4 … +6 C juures (ära külmuta)

Täida kaaskiri, see on sama oluline kui proovivõtt

… tee seda loetavalt, kindlasti peab kirjas olema:
- e-posti aadress 
- kontakttelefon 
- jahiloa number

ka kõik ülejäänud andmed ja info on olulised

Sõltuvalt olukorrast suhtleb VTL teiega nii telefoni, e-posti kui SMS teel

UUS! Ära unusta märkida jahipiirkonda



Uuringud Tartu laboris

Eelmisel päeval laborisse jõudnud proovid uuritakse 
järgmisel tööpäeval 

Enne kell 10 laborisse jõudnud proovid uuritakse samal 
tööpäeval

VTL Tartu labor võtab SAK proove vastu ka 
töövälisel ajal sh õhtuti ja nädalavahetustel

!!! Korralikult pakitud ja kaasas kaaskiri !!!

VTL Tartu labor võtab SAK proove vastu ka 
töövälisel ajal sh õhtuti ja nädalavahetustel

!!! Korralikult pakitud ja kaasas kaaskiri !!!



Miks tähtajad alati ei kehti?

 Vajadus uuringut korrata
 Tehnilised tõrked
 Inimfaktor
 Proovide suur hulk

Uuringute prioriteedid:

1. Kodusead
2. Kütitud metssead laborisse laekumise 

järjekorras
3. Surnuna leitud 

metssead



TÄNAN 
TÄHELEPANU 

EEST!

Sisukat koostööd soovides 


