
Puukidega levivad haigused ja kuidas end kaitsta 
 
Igal kevadel tõuseb päevakorda puukidega seonduv temaatika. Alljärgnev artikkel juhib 
tähelepanu puugihammustusega levivatele haigustele ja vaktsineerimisele.            
Puugihooaeg kestab tavaliselt aprillist oktoobrini, kuid pehme talv võib seda oluliselt 
pikendada.                                                                                                                       
Haigused                                                                                                                        
Puukentsefaliidi viirusega nakatumisel ilmnevad 1-2 nädalat pärast puugihammustust 
gripisarnased haigusnähud: kerge palavik koos pea- ja lihasvaludega. Need vaevused kestavad 
kuni nädala ja seejärel enamik inimesi tervistub. Ent umbes igal kolmandal nakatunul tungib 
viirus edasi ajju ja ajukelmetesse, tekib kõrge palavik, tugev peavalu, kuklakangestus, 
oksendamine, uimasus ja üldine halb enesetunne. Loomulikult peab sellisel juhul viivitamatult 
arsti poole pöörduma. Mingit spetsiifilist ravi puukentsefaliidi vastu ei ole. Nakatunud võivad 
end lohutada sellega, et haiguse läbipõdemine annab eluaegse immuniteedi, st haigestutakse 
ainult kord elus.                                                              
Täielik vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu koosneb kolmest süstist. Kaks esimest tehakse 
ühe- kuni kolmekuulise vaheajaga, kolmas umbes aasta pärast. Immuunsus pärast esimest 
kahte süsti on hea, aga kestab ainult ühe hooaja, seepärast peab tegema veel kolmanda, et 
immuniteeti pikendada. Umbes 95% vaktsineeritutest on puukentsefaliidi vastu täielikult 
kaitstud. Lisaannus vaktsiini süstitakse seejärel iga kolme aasta tagant, et omandatud 
immuunsust säilitada. Eelkooliealistel lastel kulgeb haigus reeglina kergemate 
haigusnähtudega kui täiskasvanutel. Täpsemaid soovitusi küsige oma perearstilt.  
Täisealise inimese ühe vaktsiini maksumus on ca 25 eurot ja laste vaktsiini maksumus on ca 
24 eurot. 
 
Kõige tavalisem borrelioosi nakkuse sümptom on nahalööve, mis tekib hammustuskohal 1-4 
nädala pärast. Tüüpiline on algul paarisentimeetrise läbimõõduga punetav laik, mis pidevalt 
laieneb. Varem või hiljem lööve kaob. Harvemini tekivad haigusnähud närvisüsteemis, 
liigestes või mõnel juhul ka südames. Need sümptomid on märgiks borrelioosi nakkuse 
levimisest organismis ja neile ei pruugi alati eelneda tüüpilist nahalöövet. Närvisüsteemi 
sümptomid võivad ilmneda mõne nädala kuni kuu möödumisel nakatumisest. Haigusnähud on 
erinevad: väsimus, peavalu, iiveldus, kehakaalu langus, kerge palavik, valud kätes, jalgades, 
kuklas või seljas. Mõnikord esineb ühepoolset näonärvi halvatust. Kui kahjustatud on ka 
liigesed, väljendub see enamasti valuhoogude või paistetusena kas ühes või mitmes liigeses. 
Enamasti on haaratud põlve-, hüppe-, küünar- või randmeliigesed. Mõnikord tekib mitu aastat 
pärast borrelioosi põdemist lillakas nahakahjustus, mis sarnaneb vanale külmakahjustusele. 
Puukborrelioosi diagnoos pannakse haigusloo ja analüüside põhjal. Kui arst kahtlustab 
borrelioosi nakkust, tehakse vereproov ja mõnikord tuleb analüüsiks võtta ka 
seljaajuvedelikku. Kindlaks tehtud borrelioosi nakkust ravitakse antibiootikumidega. Kui 
pärast puugihammustust tekib tüüpiline nahalööve või ilmneb muid sümptomeid, tuleks alati 
arsti poole pöörduda! Pärast läbipõetud borrelioosi ei teki mingit immuunsust, vaid inimene 
võib uuesti nakatuda. Vaktsiini puukborrelioosi vastu Eestis veel pole.                                         
 
Puugid võivad levitada bakterit, mis põhjustab lisaks loomadele ka haigusi inimestel. 
Erlihhioosi diagnoos pannakse vereproovi põhjal. Inimestel tekivad tavaliselt nõrgalt 
väljendunud haigusnähud (palavik, peavalu, lihasvalud), mis kaovad iseenesest, kuid haigus 
võib mööduda ka ilma haigusnähtudeta. 
Haigust ravitakse antibiootikumidega, vaktsiini selle vastu pole. 
 
 



Kuidas end puukide eest kaitsta?                                                                                           
Kindlat kaitset puukide eest ei ole. Aga siiski on võimalik puugihammustuste vältimiseks 
mõndagi teha. Tähelepanu peaks pöörama õigele riietusele. Kanda tuleks kinnist, pikkade 
varrukatega riietust ja pikki pükse. Kuna puugid viibivad peamiselt alusmetsas ja rohus, on 
otstarbekas tõmmata sokid püksisäärte peale. Heledad riided on tumedatest soovitatavamad, 
sest nende peal on puugid hästi näha ja on võimalik nad juba enne hammustust eemaldada. 
Pärast puukide levikuterritooriumil õues viibimist tuleks kogu keha puuke otsides üle vaadata. 
Enne hammustamist otsivad puugid endale tavaliselt sobivat kohta ja ronivad enamasti tükk 
aega mööda keha ringi. Puugid eelistavad õhukese nahaga sooja kehapinda ning seetõttu 
tuleks puuke otsides eriti põhjalikult üle vaadata kaenlaalused, põlveõndlad, kael, pea (eriti 
lastel) ja jalgevahe. 
Kasutama peaks putukatõrjevahendeid. Need aitavad vähemalt mõnda aega. Aga ka need ei 
kujuta endast siiski kindlat kaitset puukide eest.  
 
Kuidas puugitõrjevahendid toimivad?  
Puugid otsivad ohvreid lõhna järgi: Halleri elundiga haistavad nad teatud aineid, mida nad 
tajuvad atraktiivsena. On aga olemas ka teatud lõhnaained, mis puukidele ei meeldi. 
Eesti, Läti ja Leedu on kõrge riskiga piirkonnad. Eestis registreeritakse aastas ligi 200-300 
puukentsefaliidi juhtu. Puukentsefaliidiohu piirkonnad Eestis on põhjarannik, Pärnu ümbrus, 
Kirde-Eesti, Tartu ümbrus ja Kagu-Eesti. 
 
Kasutatud allikas www.puuk.ee 
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