
 
 

                                               

NAKKUSHAIGUSTE TÕRJE JA EPIDEEMILISE LEVIKU TÕKESTAMISE 

JUHISED 

 

SIBERI KATK/ ANTRAKS/ PÕRNATÕBI     

RHK 10 kood A22 

Alamjaotised: 

A22.0 nahapõrnatõbi  

A22.1 kopsupõrnatõbi (pulmonaalantraks) 

A22.2 gastrointestinaal-põrnatõbi 

A22.7 põrnatõveseptitseemia 

A22.8 põrnatõve muud vormid 

A22.9 täpsustamata põrnatõbi 

 

Siberi katk (ehk antraks ehk põrnatõbi) on äge zoonoosne bakteriaalne nakkushaigus, mis 

esineb peamiselt taimetoidulistel mets- ja koduloomadel (veis, hobune, kits, lammas, piison, 

kaamel, jõehobune jm), kuid sellesse võivad nakatuda ka inimesed.  

Haigus levib endeemiliselt Aafrikas, Kesk ja Lõuna-Ameerikas, Aasias ja Lõuna-Euroopas. 

Euroopas on siberi katk harva esinev nakkushaigus nii loomadel kui ka inimestel. Inimestel 

esinevad ametialaselt saadud üksikud haigestumised, nakatumine toimub kokkupuutel haige 

loomaga või haige looma saaduste töötlemisel.  

Siberi katku haigusjuhte on esinenud ka süstivatel narkomaanidel. Nakatumine toimus 

saastunud heroiini süstimisel.  

Eestis registreeriti viimane siberi katku haigusjuht inimesel 1968. aastal Tartumaal.  

 

 

Haigustekitaja 

Siberi katku tekitaja on grampositiivne aeroobne bakter Bacillus anthracis. Eristatakse kahte 

tekitaja vormi: vegetatiivset- ja eose vormi. Eosed moodustuvad vegetatiivsetest vormidest. 

Eosed ei moodustu elusorganismis või lahkamata laipades.  

Siberi katku vegetatiivne vorm hävib +55 °C juures 40 minuti jooksul, +60 °C juures 15 

minuti jooksul ning +100 °C juures mõne minuti jooksul. Otsene päikesevalgus hävitab 

vegetatiivse vormi mõne tunni jooksul. Vegetatiivsed vormid hävivad 0,5-1,0% 

desinfektsioonivahendi toimel mõne minuti jooksul. Laipades, kuhu puudub hapniku 

juurdepääs, hävivad need roiskmikroobide toimel 2-7 päeva möödudes. 

Eosed on väliskeskkonnas väga vastupidavad. Maapinnas säilivad nad aastakümneid. Isegi 

pärast viieminutilist keetmist säilitavad võime muutuda taas vegetatiivseteks vormideks 

(andmed eoste inaktiveerimise kohta vt lõikes „Desinfektsioon“).  

 

Nakkusallikas 

Inimesele on nakkusallikateks siberi katku põdevad loomad või haigete loomade saadused 

(liha, luud, loomanahk, vill jm). Haige loom on nakkusohtlik ning eritab tekitajaid kogu 

haigusperioodi vältel. Nakkusohtlikud on haige looma uriin, veresegune eritis suust või 

tupest. Samuti on ohtlik farmi sõnnik. 
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Saastunud maapind võib olla aastakümneid ohtlik nii loomadele kui ka inimestele. Soodsates 

tingimustes (temperatuuril mitte alla +15 °C ja mitte üle +42-43 °C) pinnases niiskuse 

olemasolul ja hea aeratsiooni korral muutuvad eosed vegetatiivseteks vormideks ja 

paljunevad, saastades uusi piirkondi. Ebasoodsates välistingimustes muutuvad vegetatiivsed 

vormid uuesti eosteks.  

 

Levikuteed  

Inimene nakatub: 

- nahavigastuste kaudu otsesel kokkupuutel haige inimese haavaeritisega või loomsete  

saadustega; 

- eoste sissehingamisel; 

- saastunud uimastite süstimisel; 

- saastunud liha söömisel.  

Inimeselt inimesele võib levida haiguse nahavorm. Kopsu- või soolevorm inimeselt inimesele 

ei levi. 

 

Loom nakatub:  

- eoseid sisaldava loomasöödaga; 

- maapinnalt, taimedelt. 

 

Inkubatsiooniperiood  

Kestab 1-7 päeva, kuid võib kesta kuni 60 päeva. 

 

 

Kliiniline pilt 
Nahavormi korral ilmub pärast nakatumist 3-5 päeva jooksul nahale valutu sõlmeke, mis 

muutub sissetõmbunud keskkohaga vesivilliks. Suure villi ümber tekkivad väikesed villid. 

Villid lõhkevad ja 24-36 tunni jooksul tekib nahal villidega ümbritsetud haavand, mis kattub 

iseloomuliku pruunjas-musta koorikuga. Haavand ei ole valus, mäda sealt ei eritu. 

Pärast ravi alustamist kuivab haavand 1-2 nädalaga ja koorik eraldub. Nahavormiga kaasneb  

palavik, halb enesetunne, peavalu ning kahjustatud piirkonnas tekib lümfisoonte ja 

lümfisõlmede põletik. Nahavormi puhul on suremus 5-20%. Antibiootikumravi ei muuda 

nahavormi kulgu, kuid pärsib tüsistuste teket. 

Kopsuvormi korral on inkubatsiooniperiood keskmiselt 10 päeva. Algul tekivad ülemiste 

hingamisteede põletikunähud, kuid 1-3 päevaga tekib üliraske seisund, hingamishäired ning 

mõne päeva möödudes šokk. Kopsupõletikku tavaliselt ei teki, vaid kujuneb keskseinandi 

lümfisõlmede lagunemisest põhjustatud põletik ehk hemorraagiline mediastiniit. 

Antibiootikumravi võib muuta haiguse kulgu ainult siis, kui seda alustatakse varajases 

staadiumis. Kopsuvormi suremus ravimata juhtudel on üle 85%, ravi korral jääb 55% 

haigetest ellu. 

Soolevormi iseloomustab seedetrakti äge põletik. Esimesed haigusnähud on iiveldus, isutus, 

oksendamine ning palavik. Sellele järgneb kõhuvalu, veriokse ning verine kõhulahtisus. 

Soolevormi puhul on suremus kõrge, ravimata juhtudel ületab 85%. Juhul, kui tüsistusi (soole 

mulgustumine, septiline šokk) ei teki, paraneb haige umbes 2 nädalaga. 
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Laboratoorne diagnoosimine  
Uuritav materjal sõltub haiguse kliinilisest vormist: villi eritis nahavormi korral; röga 

kopsuvormi korral ning väljaheide soolevormi korral. Kõigi kliiniliste vormide korral võib 

uuritavaks materjaliks olla veri, mida uuritakse paralleelselt teiste materjalidega. 

 

Inimestelt võetud proovid: siberi katku kahtluse korral inimestelt haigematerjalist võetud 

kliinilised proovid toimetatakse TA nakkushaiguste labori vahendusel edasisteks uuringuteks 

Rootsi lepingupartnerile.  

 

Loomadelt võetud proovid: Veterinaar- ja Toidulabor uurib siberi katku tekitajaid 

loomakudedes ja vereproovides. 

 

Kahtlased pulbrid: võtab Päästeamet, toimetab TA nakkushaiguste laborisse, kus proovid 

saadetakse uuringuteks Rootsi lepingupartnerile. 

 

Ennetamine 

Immuniseeritakse riskirühma kuuluvaid isikuid - veterinaarid, jahimehed; naha-, karvade ja 

villa töötlemisega tegelevad töötajad.  

 

Inimeste nakatumise vältimiseks on oluline avastada varakult siberi katku haigusjuhud 

loomadel ning rakendada kõik vajalikud tõrjemeetmed haigustekitaja leviku tõkestamiseks, sh 

haigete loomade korjuste põletamine. 

 

Haige isoleerimine ja nakkusohutuse nõuded 

Haige/haiguskahtlane isik transporditakse kiirabiautoga nakkushaiglasse/nakkusosakonda, kus 

isoleeritakse range järelevalve all. Kiirabitöötajad kannavad isikukaitse vahendeid,  

haiget/haiguskahtlast isikut transportinud kiirabiauto kuulub desinfitseerimisele. 

Tervishoiutöötajad järgivad nakatumise vältimiseks standardseid nakkusohutuse nõudeid. 

Tähtis on vastavate isikukaitse vahendite kandmine potentsiaalselt ohtlike materjalide 

käsitlemisel. Personal kannab isikukaitse vahendeid (ühekordsed kindad, peakatted, maskid, 

kitlid), peseb ja desinfitseerib käsi pärast iga haige külastamist, tema eritistega 

kokkupuutumist ja protseduuride teostamist.  

 

Surnu vedamine teise riiki ning teisest riigist Eestisse peab toimuma hermeetiliselt suletud 

tsingitud surnukirstus, mis on täidetud niiskust imava materjaliga. Laip mähitakse antiseptilise 

lahusega immutatud surilinasse (alus Kalmistuseadus).  Laipu üldjuhul ei lahata, seda tehakse 

ainult äärmisel vajadusel, järgides rangeid ettevaatusabinõudeid. Pärast lahangut teostatakse 

lõplik desinfektsioon, jäätmeid peetakse nakkusohtlikeks, nad kuuluvad nõuetekohasele 

utiliseerimisele.  
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Desinfektsioon 

Saastunud keskkonna objektid kuuluvad dekontaminatsioonile.  

 

Haigustekitaja eosed hävivad steriliseerimisel, põletamisel, autoklaaveerimisel ja 

desinfitseerimisel, sh: keetmisel ühe tunni jooksul; 1% formaliini lahuses 2 tunni jooksul; 5% 

formaliini lahuses 45 minutiga, 5% aktiivset kloori sisaldavas lahuses ühe tunni jooksul, 

temperatuuril +110 °C autoklaavis 5-10 minutiga.  

 

Haigete saastunud riided ja voodipesu kuuluvad autoklaveerimisele +121 °C juures 60 minuti 

jooksul või neid leotatakse vähemalt 8 tundi 10% formaliini lahuses (WHO juhend).  

 

Näidustustel inaktiveeritakse või hävitatakse tööstuslikult kasutatavat villa, loomakarvu ja 

loomanahku eoste hävitamise eesmärgil.  

 

Epideemiatõrje meetmed siberi katku haigusjuhu avastamisel 
Haiguse esinemisel inimestel teostavad Terviseameti ametnikud ja tervishoiuteenuse osutajad 

koostöös veterinaarteenistusega vajalikud tõrjemeetmeid. Inimeste siberi katku koldes 

karantiini ei kehtestata. 

 

Haiguse esinemisel loomadel vastavate tõrjemeetmete korraldamist (sh karantiini 

kehtestamist) haigustekitaja leviku tõkestamiseks haige looma viibimise kohas ja ümbruses 

juhendab VTA. 

 

Siberi katku tekitaja (eose vorm) kuulub bioterrorismi agensite ja bioloogilise relva hulka. 

Vastavalt US CDC ja EL bioterrorismi ohutegurite nimekirjale kuulub ta A ohurühma (väga 

kõrge ohupotentsiaaliga nakkushaigused ja haigustekitajad), seetõttu viitab kahtlase pulbri 

avastamine või rühmaviisiline haigestumine võimalikule bioterrorismile. Sellel juhul 

rakendavad  tervishoiutöötajad ja tervisekaitseametnikud koostöös veterinaarteenistusega 

vajalikud tõrjemeetmeid KAPO juhendamisel. 

 

Tervishoiuteenuse osutaja (TTO) tegevused 

1. Teavitab siberi katku kahtlusest või diagnoosimisest inimesel TA kohalikku asutust  

2. Korraldab haige hospitaliseerimise nakkusosakonda/nakkushaiglasse, määrab vastavad 

uuringud ja ravi  

3. Korraldab haige looma või tema eritistega kokkupuutunud isikute (hooldajate, 

ravijate/veterinaari jm) arstlikku järelevalve (kehatemperatuuri mõõtmine kaks korda päevas), 

terviseuuringu ja määrab vajadusel profülaktilise antibiootikumikuuri. Arstlik järelevalve 

kestab loomade karantiiniaja lõpuni, millele lisatakse haiguse maksimaalne 

inkubatsiooniperioodi kestus (7 päeva) 

4. Järgib nakatumise vältimiseks standardseid nakkusohutuse nõudeid, korraldab jooksva 

ja lõppdesinfektsiooni läbiviimist raviasutuses 

5. Korraldab nakkusohtlike jäätmete (haige isiku haavaeritised, saastunud sidemed jm 

haigematerjal) nõuetekohase käitlemise 

6. Jälgib enda tervislikku seisundit 7 päeva jooksul pärast viimast kokkupuudet 

nahavormi haige eritistega, vajadusel saab kokkupuutejärgse antibiootikumi ravi 

7. Vaktsineerib epidemioloogilisel näidustusel riskirühma kuuluvad isikud. 

8. Haiget/haiguskahtlast isikut transportinud kiirabiauto kuulub desinfitseerimisele 
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Terviseameti (TA) tegevused 

1. Info laekumisel siberi katku juhtumist/kahtlusest inimesel teavitab TA talituse ametnik  

Häirekeskust ning annab soovitused nakkusohutuse tagamiseks (sh isikukaitsevahendite 

kasutamisest) 

2. Kogub ja analüüsib epidemioloogia-alast infot haigusjuhtude, haiguskahtlaste isikute 

ja nakatumise asjaolude kohta ja hindab edasise leviku riski  

3. Täpsustab nakkuskahtlaste isikute nimekirja ning edastab selle TTO-le (lähima haigla 

nakkusosakonda või perearstile) arstlikku järelevalve korraldamiseks, laboratoorseks 

uurimiseks ja profülaktilise antibiootikumiravi määramiseks epidemioloogilistel näidustustel 

4. Teeb epidemioloogilise uuringu nakkusallika ja levikufaktori väljaselgitamiseks 

koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga 

5. Määrab vajalikud epideemiatõrje meetmed (sh riskirühmade immuniseerimine, 

desinfektsioon, desinsektsioon, deratisatsioon jm) ning juhendab nende rakendamist 

6. Korraldab elanikkonna teavitamist olukorrast ning nakatumise  ennetusmeetmetest 

vastavalt epidemioloogilisele olukorrale 

7. Kahtlase pulbri avastamisel korraldab TA NH Labor Päästeameti poolt võetud 

proovide saatmise uuringuteks Rootsi lepingupartnerile. 

 

 

Uuendatud 9.08.2016 

Terviseameti NSEO EVB 

 

 


