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Zika-viirusnakkus (RHK-10 A92.8)   

 
Zika-viirusnakkus on endeemiliselt levinud Aafrikas, Kagu-Aasias ja Okeaanias. Alates 

aprillist 2015 on täheldatud Zika-viirusnakkuse epideemilist levikut Kesk- ja Lõuna-

Ameerikas. Riskipiirkonnad leiate ECDC kodulehelt:  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-

information-travellers.aspx. 

Sissetoodud haigusjuhte on esinenud Saksamaal, Taanis, Hollandis, Kanadas, Ameerika 

Ühendriikides, Jaapanis, Austraalias jm.  

 

Haigustekitaja ja siirutajad 

Haigustekitajaks on flaviviiruste hulka kuuluv Zika-viirus, mis avastati 1947. a reesusahvidel 

Ugandas. Zika-viirusel on kaks geneetilist – Aafrika ja Aasia – varianti. Viirused hävivad 

temperatuuril +60⁰ C, eetri ja kaaliumpermanganaadi toimel. Zika viirusi levitavad Aedes liiki 

sääsed  (sh  A. aegypti ja  A. albopictus) sääsehammustuse kaudu. A. albopictus-sääsed on 

levinud ka Euroopa Liidu lõunaosas, eelkõige Vahemere ääres, millega kaasneb sissetoodud 

haigusjuhtude kohaliku leviku oht suveperioodil. 

 

Nakkusallikas  

Nakkusallikaks on haigusnähtudega või haigusnähtudeta vormis Zika-nakkust põdev inimene 

(ligi 80% haigestunutest on asümptomaatilised). Sääsk saab viirused nakatunud inimese  vere 

imemisel vireemia perioodil. Zika-viirused esinevad nakatunud inimese veres vähemalt 

esimese haigusnädala jooksul. 

 

Levikuteed  

Inimene võib  nakatuda 

- nakatunud Aedes liiki sääskede hammustuse kaudu;  

- nakatunud doonorilt vireemia perioodil võetud vere kaudu (vähemalt esimese 

haigusnädala jooksul);  

- sugulisel teel, kuna võivad viirused püsida mehe seemnevedelikus kuni 188 päeva 

pärast paranemist; 

- emalt lootele raseduse ajal.  

 

Inkubatsiooniperiood on 3-12 päeva, keskmiselt 10 päeva. 

 

Kliiniline pilt 

Zika-viirusnakkuse haigusnähud on: palavik (<38,5⁰C), peavalu, mittemädane silma sidekesta 

põletik, kõhuvalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, isutus, näolt kehale leviv laigulis-

sõlmeline nahalööve, lihas- ja liigesevalu ning liigesturse. Haiguse kulg on tavaliselt kerge ja 

umbes nädalaga iseparanev, kuid haigusjärgselt kujuneva jõuetusseisundiga. Paljudel juhtudel 

(haigusnähud tekivad ainult ühel viiest  nakatunud inimesest) võib Zika-viirusnakkus kulgeda 

haigusnähtudeta vormis. 

Zika viirus võib põhjustada Guillain-Barré sündroomi ja raseda nakatumisel loote väärarenguid 

ja mikrotsefaaliat vastsündinul. 

 

Diagnoosimine 

Haigust diagnoositakse kliiniliste sümptomite ja epidemioloogiliste andmete alusel.  

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
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Zika-viirusnakkuse püsilevikuga maalt tagasipöördunud reisijal tuleb palaviku ja lööbe 

tekkimisel diferentsiaal-diagnostiliselt arvestada lisaks Zika-viirusnakkusele dengue’t, 

chikungunya, Lääne-Niiluse viirusnakkust, leetreid, punetisi ja parvoviirus B19-nakkust. 

Epidemioloogilise anamneesi ja kliinilise pildi alusel püstitatud esmane diagnoos kuulub  

laboratoorsele kinnitamisele. 

 

Laboratoorne diagnoosimine 

 Viiruse RNA määramine RT-PCR meetodil ( uuritav materjal - veri, sülg, uriin,  

liikvor, lootevedelik, sperma, rinnapiim). Lühikese vireemilise faasi tõttu on viirust 

veres ja süljes võimalik tuvastada 3-5 päeva jooksul (mõningatel juhtudel kuni 8 päeva 

jooksul) alates sümptomite ilmnemisest. Uriinist on Zika viirust leitud rohkem kui 10 

päeva ning spermast kuni kaks kuud pärast sümptomite avaldumist. 

 

 IgM ja IgG antikehade määramine ELISA või immuunfluorestsentsi meetoditega  

(uuritav materjal – seerum). IgM antikehad ilmuvad alates 4.-5. haiguspäevast ning 

püsivad veres 2-3 kuud; IgG antikehad ilmuvad umbes 8-10 päeva pärast nakatumist 

ning püsivad veres mitmeid kuid. ECDC andmetel valideeritud seroloogilisi teste pole. 

 Seroloogiliseks uurimiseks kasutatakse paarisseerumeid, mis on kogutud intervalliga 2-

3 nädalat. Hiljutisele nakatumisele viitab serokonversioon või antikehade tiitri 

neljakordne tõus paarisseerumites. Sõltuvalt kontekstist ning esialgsete seroloogiliste 

uuringute spetsiifilisusest, võib olla vajalik teostada kinnitav viiruse neutralisatsiooni 

test. Zika viiruse vastaste antikehade määramisel võib esineda ristreaktsioone teiste 

flaviviirustega, mistõttu seroloogilise uuringu tulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada 

hemorraagilistesse palavikkudesse nakatumise võimalust ning vajadusel teostada 

täiendavaid uuringuid. 

 

Teavitamine 

Info Zika-viirusnakkuse (RHK-10 A92.8) diagnoosimisest ning positiivsetest 

uuringutulemustest  kuuluvad teavitamisele vastavalt VV 2009. a määrusele nr 134 

„Nakkushaiguste ja nakkuskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe 

edastamise kord ja edastatavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate 

isikuandmetega“  

 

Ennetamine 

 

- Vaktsiini ei ole. Zika-viirusnakkuse ennetamise põhimeede on sääsehammustuste 

vältimine riskipiirkondades viibimisel  

- Rasedatel või rasedust planeerivatel naistel on soovitatav mitte külastada Zika-

viirunakkuse riskipiirkondi. Vastasel juhul peaks rasestumist planeeriv naine lükkama 

selle edasi vähemalt 6 kuuks pärast Zika-viirusnakkuse riskipiirkondadest naasmist 

- Rasedad naised, kes viibisid Zika-viirusnakkuse riskipiirkondades, peaksid 

informeerima sellest oma arsti 

- Guillain-Barré sündroomi (GBS), loote väärarengu ja  vastsündinu mikrotsefaalia  

diagnoosimisel arvestada  diferentsiaal-diagnostiliselt ka Zika-viirusnakkust. 

- Riskipiirkonda külastanud meestel ja naistel tuleb hoiduda kaitsmata 

seksuaalkontaktidest vähemalt 6 kuud pärast naasmist viiruse edasikandumise 

ennetamiseks sugulisel teel 

- Veredoonorluse ohutuse tagamise nõudest lähtudes ei võeta verd 28 päeva jooksul: 
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a) isikult, kes viibis Zika-viirusnakkuse leviku riskipiirkonnas  

b) pärast haigusnähtude kadumist isikult, kes põdes või kellel kahtlustati Zika-

viirushaigust,  

c) isikult, kellel oli viimane seksisuhe mehega, kes põdes Zika-viirushaigust või kes 

viibis Zika-viirushaiguse leviku riskipiirkonnas 3 kuud enne seksisuhet.  

- Seemnerakke ei võeta spermadoonorilt 6 kuu jooksul pärast Zika-viirusnakkuse 

riskipiirkondadest naasmist 

 

Täiendavat infot leiab siit: 

ECDC info tervishoiutöötajatele:  
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/factsheet-health-

professionals/Pages/factsheet_health_professionals.aspx 

 

ECDC 15.07.2016 juhend Zika virus and safety of substances of human origin – A guide for 

preparedness activities in Europe  
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Zika-virus-safety-of-substances-of-human-

origin.pdf 

 

ECDC Interim guidance for healthcare providers and Zika virus laboratory diagnosis: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-guidance-healthcare-providers-and-

laboratory-diagnosis.pdf 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/ 

 

http://www.cdc.gov/zika/ 

 

 

Uuendatud 15.09.2016 
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