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SalmonellaPerekond (genus)

Salmonella enterica2 liiki Salmonella bongori

S. enterica subsp. enterica serovar Typhimurium

S. Typhimurium

S. Enteritidis

Kokku üle 2.500 serotüüpi (KAUFFMANN-WHITE-skeemi alusel)

S. enterica subsp. enterica

6 alamliiki

S. enterica subsp. salamae

S. enterica subsp. arizonae

S. enterica subsp. diarizonae

S. enterica subsp. houtenae

S. enterica subsp. indica



Salmonella spp. ja salmonelloosi olulisus

• Salmonella perekonda kuuluvad bakterid võivad põhjustada salmonelloosi, mis on maailmas sagedamini 

esinev bakteriaalne toidumürgistus.

• Salmonella serotüüpe on üle 2500, kuid inimeste salmonelloosi haigestumist põhjustab kõige 

sagedamini Salmonella Enteritidis, mida on sagedamini isoleeritud lindudelt k.a. linnulihast ja 

munadest. Inimeste haigestumist põhjustab sageli ka S. Typhimurium ja tema monofaasiline variant.

• Lisaks soolepõletikule võivad salmonellad põhjustada raske kuluga kõhutüüfust, mille tekitajaks on 

Salmonella Typhi ja Salmonella Paratyphi, mille levitajaks on nakatunud inimesed.

• Salmonellaenteriit on peaaegu alati toidumürgistuse tagajärg ning haigusele on iseloomulik rohke 

vesine kõhulahtisus, kõhuvalu, palavik, oksendamine.

• Salmonellade sattumisel toiduainetesse võivad tekkida laialdased toidutekkelised haiguspuhangud. 

• Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) andmetel ulatub salmonelloosist tingitud kahju aastas kolme 

miljardi euroni. 



Salmonella serotüüpide grupeerimine vastavalt peremeesorganismile 

kohanemise ning olulisusest inimesele ja loomadele
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1 S. Paratyphi B harvadel juhtudel isoleeritud ka veistelt S. Paratyphi B var. Java mõnikord lindudel



Salmonellooside tõrje eeskiri
Põllumajandusministri määrus nr 39

• Sigadel on salmonellooside tekitajateks:

– S. Typhimurium, S. Cholerasuis, S. Derby, S. Infantis, S. Enteritidis.

• Veistel on salmonellooside tekitajateks:

– S. Dublin, S. Typhimurium, S. Newport.

• Lammastel ja kitsedel on salmonellooside tekitajateks:

– S. Abortusovis, S. Typhimurium, S. Montevideo, S. Anatum.

• Hobustel on salmonellooside tekitajateks:

– S. Abortusequi, S. Typhimurium, S. Newport, S. Anatum.

• Lindude salmonellooside tekitajateks on:

– S. Arizonae, S. Gallinarum, S. Meleagridis, S. Pullorum, S. Typhimurium, S. Enteritidis, S. Hadar ja 

S. Virchow.

• Inimese terviseohutuse seisukohalt on kõige olulisemad:

– S. Enteritidis, S. Typhimurium ja tema monofaasiline variant, S. Infantis, S. Hadar ja S. Virchow.



Zoonoosid aastal 2018, EL

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Salmonelloosi haigestumine Euroopas 2009-2018

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Haiglaravi vajanud ning surmaga lõppenud haigusjuhtumite määr

Euroopa Liit, 2018

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Toidutekkelised haiguspuhangud EL-s, 2015

EFSA, ECDC, 2015 (Summary report on zoonooses …)

1. kohal

Tugev tõendus ja nõrk tõendus



Olukord Eestis, 

salmonelloosi juhtumid 

inimestel

https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-menuu/tervishoiutootajale/nakkushaigustesse-haigestumine



Soolenakkused Eestis 2017-2019

Terviseamet 2020, https://www.terviseamet.ee/et

Enteraalsed

infektsioonid

2017 2018 2019

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Juhtumite 

üldarv

Per

100,000

Salmonelloos 279 21,2 323 24,6 154 11,7

Campylobacter enteriit 347 26,3 411 31,2 348 26,4

Yersinia enterocolitica

enteriit

43 3,3 63 4,8 42 3,2

Norwalk viirus 

enteropaatia

644 48,9 564 42,9 573 43,4

Rotaviirusenteriit 596 44,5 543 41,3 558 42,3

Listerioos aastal 2017: 4 haigusjuhtu

Listerioos aastal 2018: 28 haigusjuhtu

Listerioos aastal 2019: 22 haigusjuhtu (1,7 juhtumit 100,000 elaniku kohta)

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2016: 8 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2017: 3 haigusjuhtu

Enterohemorraagiline E. coli infektsioon aastal 2018: 7 haigusjuhtu



Salmonelloosi ja Campylobacter enteriidi haigusjuhtumid inimestel Eestis, 2010-2019

Kaks suuremat salmonelloosi haiguspuhangut 2016. aastal: üks 88 haigusjuhuga (S. Infantis), teine 70 juhuga (S. Enteritidis)
Aastal 2017 oli üks puhang 17 haigusjuhuga (S. Typhimurium) ning teine 12 juhuga (monofaasiline S. Typhimurium)

Aastal 2018 oli üks puhang 82 haigusjuhuga (S. Enteritidis) ning teine suurem puhang 23 haigusjuhuga (S. Enteritidis)
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Salmonelloosi haigestumine aastal 2018

Terviseamet 2019, Eesti

• Esines 18 rühmaviisilist haigestumist

– 17 S. Enteritidis ja üks S. Sandiego kolme juhuga
• kümme kahe haigusjuhuga, kaks kolme haigusjuhuga, kaks nelja, üks viie, üks kuue haigusjuhuga, üks 

puhang 23 haigusjuhuga ning üks puhang 82 haigusjuhuga. 

• 29 juhul oli nakatumine oletatavalt seotud reisimisega

– Afganistanis 1, Aserbaidžaanis 1, Beninis 1, Egiptuses 3, Filipiinidel 1, Gruusias 1, Hispaanias 2, Indoneesias 

1, Kambodžas 2, Poolas 1, Saksamaal 1, Suurbritannias 1, Tais 7, Tšehhis 1, Ukrainas 2, Ungaris 1, 

Venemaal 2.

• Seost toiduga võib oletada 142 juhul, 

– sh kanaliha 19 juhul, munad või toormune sisaldav toit 40 juhul, loomaliha 39 juhul,           

muu liha 7 juhul, muu toit kuuel juhul.



Salmonelloosi haigestumine aastal 2019

Terviseamet 2020, Eesti

• Esines kolm rühmaviisilist haigestumist nelja juhuga (kahel korral monofaasiline 
S.Typhimurium ja ühel juhul Salmonella sp) ning viis rühmaviisilist haigestumist kahe 

juhuga (kolm S. Enteritidis, üks S. Javiana ja üks S. Typhimurium). Registreeriti üks S. 
Oranienburg salmonelloosi haigusjuht kodusest koldest kahe juhuga.

• 21 juhul oli nakatumine oletatavalt seotud reisimisega (Egiptuses neli, Indias üks, Kamerunis 
üks, Marshalli Saartel üks, Poolas üks, Tuneesias üks, Türgis 8, Ungaris üks ja Venemaal 
kolm).

• Salmonelloosi haigestunutel oletati seost toiduga 33 juhul, sh munad või toormune 

sisaldav toit 15 juhul, linnuliha 3 juhul, liha 12 juhul, muu toit kolmel juhul.



Salmonella linnukarjades ning inimeste 

haigestumine salmonelloosi

EFSA Journal 2019;17(2):5596 Layers flocks = Munakanade karjad



Salmonellad lihatootmisahelas

https://www.clickorlando.com/news/2018/09/26/ground-beef-sold-at-target-sams-club-recalled-because-deadly-e-coli-outbreak/



Tugeva tõendusega toidutekkeliste salmonelloosi 

haiguspuhangute toidupõhine jaotus

EFSA Journal 2019; 17(12):5926

Liha ja lihatooted ~22%



Salmonella esinemine lihas ja lihatoodetes

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Inimestelt isoleeritud Salmonella serotüübid 2016
Terviseamet, Eesti

24,3%34.1% 31.6%



Inimestelt isoleeritud Salmonella serotüübid 2017
Terviseamet, Eesti

37%44.4%



Inimestelt isoleeritud Salmonella serotüübid 2018

Terviseamet, Eesti

8,6% (oluline langus)65,9%



Inimestelt isoleeritud Salmonella serotüübid 2019
Terviseamet, Eesti

31,1% (oluline tõus)



Salmonella isolaatide jaotus

lihatootmise ahel, 2013–2018, Eesti

30,3%

15,8%

10,7%

9,1%

6,4%

4,5% 4,5%
3,4%

2,4% 2,2% 2,0%

8,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Serovaride jaotus protsentides

Derby

Typhimurium 1,4 [5], 12:i:-
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Agona

Lexington

Derby põhjustab inimestel 2-3 haigusjuhtumit aastas



Salmonella serovaride jaotus toidus ja põllumajandusloomadel EL-s

• Kaheksa maatriksi hulgas (broilerikarjad, broileriliha, kalkunid, kalkuniliha, sead, sealiha, veised, 

veiseliha) enam levinud Salmonella serotüübid olid järgmised:

– S. Typhimurium (3409 isolaati, 23,4%), enamasti sead k.a. sealiha ning veised k.a. veiseliha

• kusjuures monofaasiline S. Typhimurium seondus eelkõige sigade k.a. sealihaga ning kalkunitega

– S. Infantis (3397 isolaati, 23,3%), eelkõige linnud (nii kanabroilerid kui kalkunid) ja linnuliha

– S. Enteritidis (1136 isolaati, 7,8%), eelkõige linnud, linnuliha, munad ning veised

– S. Dublin (858 isolaati, 5,9%), peamiselt veised

– S. Derby (779 isolaati, 5,3%), võrdselt kalkunid ja sead (k.a. sealiha) ja veiseliha

EFSA Journal 2016;14(12):4634



Inimeste top-5 serovaride esinemus (%) viies loom/toit kategoorias 
Protsent on arvutatud konkreetse loom/toit kategooria isolaatide üldarvust

Kategooriad: veised, broilerid, munakanad, sead, kalkunid

EL, 2018 

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Inimeste top-5 serovaride esinemus (%) viies loom/toit kategoorias 
Protsent on arvutatud konkreetse loom/toit kategooria isolaatide üldarvust

Kategooriad: veised, broilerid, munakanad, sead, kalkunid 

EL, 2018

EFSA Journal 2019; 17(12):5926



Määrus (EÜ) 2073/2005

1. peatükk. Toiduohutuskriteeriumid

20 Käesolevat kriteeriumi kohaldatakse Gallus gallus liiki aretuskarjadest, munevatest kanadest, broileritest ning aretus- ja nuumkalkunite karjadest saadud värske liha suhtes



2. peatükk. Protsessi hügieenikriteeriumid, Liha ja lihatooted

Salmonella analüüside puhul kasutatakse proovivõtuks abrasiivse käsna meetodit. Valitakse kõige tõenäolisemalt saastunud alad. Proovivõtuala summaarne 
pindala peab olema vähemalt 400 cm2. 

Lindude puhul uuritakse Salmonella esinemise suhtes enamasti terveid kaelanahkasid.

(5) 50 proovi võetakse kümne järjestikuse proovivõtu jooksul vastavalt käesolevas määruses sätestatud proovide võtmist ja proovivõtusagedust käsitlevatele eeskirjadele.

(10) Kui tuvastatakse Salmonella spp., serotüpiseeritakse isolaadid täiendavalt Salmonella Typhimurium'i ja Salmonella Enteritidis'e osa



Proovide võtmine rümpadelt Salmonella esinemise tuvastamiseks

Linnurümba loputamise meetod

Kodulinnurümpadelt 
kaelanaha eemaldamise 

meetod



Tõrjel lähtuda eelkõige põhimõtetest ja meetmetest, 

mis esitatud ….



Nakkusallika kõrvaldamiseks, nakkuse edasise leviku 

tõkestamiseks ja ristsaastumise vältimise meetmed
Salmonelloside tõrje eeskiri, 3. jagu, Tõrjemeetmed, §24

• Loomapidaja rakendab looma- ja linnukarjas § 18 lõikes 4 Salmonella spp. tuvastamisel järgmisi 

abinõusid:
– 1) korraldab sea- ja veisekarja puhul nakatunud loomade eraldamise ja vajaduse korral ravi;

– 2) korraldab pärast nakatunud looma või linnukarja tapmisele saatmist loomakasvatushoone või rajatise 

pesemise ja desinfektsiooni ning vajaduse korral deratisatsiooni ja uluklindude tõrje ning 

võtab kasutusele abinõud, et välistada koera, kassi ja uluklinnu pääs loomapidamisruumi;

– 3) peab arvestust Salmonella spp., looma, karja ja sööda uuringute, nakatunud looma liikumise ja 

tapmisele saatmise, ruumide ja inventari puhastamise ning desinfitseerimise, tapmisele saadetud 

looma veovahendi puhastamise ja desinfitseerimise kohta;

– 5) rakendab looma- ja linnukarjas nakkusallika kõrvaldamiseks, nakkuse edasise leviku 

tõkestamiseks ja ristsaastumise vältimiseks ning vastavalt väljaselgitatud epidemioloogilisele 

olukorrale asjakohaseid loomatauditõrje seaduse §7 sätestatud biomeetmeid;

– 6) peseb jäätmete eemaldamiseks kasutatud prügikonteineri ning loomade ja lindude veoks 

kasutatud veovahendi;

– 8) puhastab ja desinfitseerib tootmispinnad ja seadmed ning võtab puhastatud pindadelt ja 

seadmetelt hügieeniproovid.



Loomatauditõrje seadus, Bioohutusmeetmed

• Loomataudi ennetamiseks rakendab loomapidaja järgmisi bioohutusmeetmeid:
– isiku ja veovahendi liikumise korraldamine;

– loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale kõrvalise isiku pääsemise 

piiramine;

– loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale välisriigist saabunud isiku 

pääsemise piiramine enne 48 tunni möödumist selle isiku Eestisse saabumisest;

– karja juurde toodava looma pidamine muudest loomadest eraldi, lähtudes looma taudialasest staatusest;

– haige looma eraldamine tervetest;

– sööda, allapanu ja muu võimaliku nakkust edasikandva materjali käitlemise korraldamine ning nimetatud 

materjali korrapärane puhastamine ja desinfitseerimine;

– korrapärane näriliste ja putukate tõrje;

– loomakasvatushoonesse ja -rajatisse ning loomade pidamiseks piiritletud alale mets- ja koduloomade 

pääsemise takistamine ning muud asjakohased loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed.

• Loomapidaja koostab loomakasvatushoones ja -rajatises ning loomade pidamiseks piiritletud alal 

rakendatavate bioohutusmeetmete kohta bioohutuskava loomatauditõrje eeskirjas sätestatud juhul ja aja 

jooksul. 



Salmonella leviku ohje

Loomad/linnud/inimesed = RESERVUAAR

– Leviku ohje pole lihtne! 

• Väga palju serotüüpe (serovarid); keskkonna stressorite suhtes küllaltki 
resistentne; inimesele ülekandeteed väga erinevad.

Põllumajandusloomad / -linnud on väga oluline Salmonella reservuaar

NB: Salmonella bakterid võivad elus püsida ning paljuneda väga erinevates 

keskkondades, mistõttu ei sõltu nad otseselt lõpp-peremeestest (inimene/loom/lind).

Võimeline väga pikalt püsima nii väliskeskkonnas, kui ka toidu käitlemisega 

seonduvates keskkondades. Püsib nii kuivades kui niisketes tingimustes.

http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://edim.vitamib.com/HNB/edim/edim.nsf/container/1/$file/milk.JPG&imgrefurl=http://edim.vitamib.com/HNB/edim/edim.nsf/all/22432D09D9F941EBC1256E6000559C6D?opendocument&h=759&w=516&sz=280&hl=et&start=1&um=1&tbnid=GPaAJsACB9peCM:&tbnh=142&tbnw=97&prev=/images?q%3Dmilk%2Bproduction%26um%3D1%26hl%3Det%26sa%3DG
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://edim.vitamib.com/HNB/edim/edim.nsf/container/1/$file/milk.JPG&imgrefurl=http://edim.vitamib.com/HNB/edim/edim.nsf/all/22432D09D9F941EBC1256E6000559C6D?opendocument&h=759&w=516&sz=280&hl=et&start=1&um=1&tbnid=GPaAJsACB9peCM:&tbnh=142&tbnw=97&prev=/images?q%3Dmilk%2Bproduction%26um%3D1%26hl%3Det%26sa%3DG


KOKKUVÕTE
• Salmonella serotüüpe on väga palju (>2500) ning paljudest neist teatakse väga vähe

– Inimestel põhjustavad enamasti haigestumist alla 100 Salmonella serotüübi.

• Inimestel Eestis põhjustab salmonelloosi enim S. Enteritidis, kuid viimastel aastatel on suurenenud ka   

S. Typhimuriumi ja tema monofaasilise variandi osatähtsus (salmonelloosi tekitajana). 

– Ka lihatootmise ahelas on märkimisväärselt suurenenud S. Typhimuriumi ja tema monofaasilise variandi 

osatähtsus.

• Salmonelloosi ennetamine algab farmitasandist, kus tuleb vältida loomade ja lindude nakatumist
– bioohutusmeetmete rakendamine k.a. sööda kontroll. 

• Häid hügieeni- ja tootmistavasid tuleb rakendada kogu toidu käitlemise ahela ulatuses. 

• Salmonella esinemise suhtes tuleb proove võtta loomadelt, söödast, toidust ning seonduvast 

keskkonnast. 

• Töötajad võivad olla potentsiaalsed salmonellade kandjad, mistõttu tuleb tagada isikliku hügieeninõuete 

range täitmine. Salmonella kandjad ei tohi toitu käidelda.

• Salmonella ülekandeteede ning epidemioloogilise rolli kindlaks tegemiseks ning mõistmiseks on vaja 

süsteemselt läheneda täisgenoomse sekveneerimise metoodika rakendamisele Eestis

– Salmonelloosi allikate ja ülekandeteede kindlaks tegemiseks tuleb rakendada „Üks tervis“ põhimõtet.



Tänusõnad
Eesti Maaülikool

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
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Terviseamet

https://www.efsa.europa.eu/en/news/salmonella-most-common-cause-foodborne-outbreaks-european-union


