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LEETRID 

Identifitseerimine EIA ja real-time PCR meetodil; 

genotüpeerimine PCR ja sekveneerimise meetodil 

 

Leetriviiruse tuvastamine on kõige edukam kui proov on võetud 3 päeva jooksul peale 

lööbe tekkimist, kuid viirust võib tuvastada ka kuni 7 päeva peale lööbe teket 

(harvadel juhtudel 10 kuni 14 päeva).  

Samaaegselt tuleb võtta kaks proovi: täisveri või vereseerum ja kurgu- või 

ninaneelukaabe (juhul kui on soov tellida leetriviiruse määramiseks ainult real-time 

PCR uuringut, piisab kurgu- või ninaneelukaape saatmisest). Kahe proovimaterjali 

paralleelne võtmine suurendab võimalust viirust avastada. Seerumiprooviga viiakse 

läbi esialgne immunoloogiline uuring. Kui analüüsi tulemusena õnnestub 

proovimaterjalist tuvastada leetriviiruse vastaseid spetsiifilisi IgM-antikehi, 

teostatakse kinnitav uuring real-time PCR meetodil kurgu- või ninaneelukaapest.  

Proovi laborisse saabumisest kuni vastuse väljastamiseni kulub maksimaalselt 3 

tööpäeva. Kui tegemist on kindla kahtluse ja/või kriitilise haigusjuhtumiga (nn cito! 

prooviga), teavitada sellest kindlasti laboripersonali.  

Positiivseks osutunud proovid genotüpeeritakse epidemioloogilistel eesmärkidel 

riikliku seire raames WHO leetrite ja punetiste elimineerimise programmi täitmiseks.  

TÄISVERI, VERESEERUM 

MATERJALI VÕTMINE: 

o Vereproov koguda spetsiaalsesse vaakumkatsutisse (mahuga 5 ml):  

o täisvere uuringuks lilla korgiga,  

o vereseerumi uuringuks punase/kollase korgiga,  

o eraldatud seerum steriilses katsutis.  

o Nahapind punktsiooni kohal desinfitseerida 70° piirituse või muu desinfitseeriva 

vahendiga; lasta punktsioonikohal kuivada 1-2 min.  

o Punkteerida veeni, tõmmata veri katsutisse (lastel 1-3 ml, täiskasvanutel 10 ml). 

o Vajadusel loksutada proovikatsutit ringjate liigutustega 3 minuti jooksul, et veri 

seguneks söötmega. 

o Markeerida katsut  - patsiendi  ID, isikukood/sünniaeg, proovimaterjal (täisveri 

või vereseerum). 

o Koostada saatekiri - patsiendi ID, isikukood/sünniaeg, proovimaterjal (täisveri või 

vereseerum), lööbe tekkimise kuupäev; saatja andmed – arst, asutus, tel. number!        

Saatekiri võib olla mõlema materjali (täisveri või vereseerum ja kurgu- või 

ninaneelukaabe) puhul ühine. Saatekirja (Uuringud immunoloogilistel, 

molekulaarbioloogilistel ja rakukultuuri meetoditel) leiate Terviseameti 

kodulehelt: http://terviseamet.ee/laborid/nakkushaiguste-labor/saatekirjad.html. 

Kui tegemist on kindla kahtluse ja/või kriitilise haigusjuhtumiga, märkida 

saatekirjale „cito!“. 

http://terviseamet.ee/laborid/nakkushaiguste-labor/saatekirjad.html
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MATERJALI SÄILITAMINE: 

o täisveri  +2 kuni +8 °C kuni 24 tundi  (ei tohi külmutada!). Alternatiivselt võib 

täisverest tsentrifuugides eraldada vereseerumi; 

o vereseerum +2 kuni +8 °C kuni 5 ööpäeva. Vajadusel võib seerumit säilitada  

-20°C juures ning saata laborisse külmakehaga. 

MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED: 

o täisveri  +2 kuni +8 °C külmakeha või kuiva jääga termokonteineris kuni 6 tundi,   

o vereseerum +2 kuni +8 °C külmakeha või kuiva jääga termokonteineris kuni 6 

tundi.   

KURGU- JA NINANEELUKAAPED 

MATERJALI VÕTMINE 

o Proov võtta steriilse kuiva tampooniga (Dacron või sünteetiline) vastavasse 

katsutisse. Soovitav on kasutada spetsiaalseid tampooniga katsuteid ! 

 

o Kuna viirus on tugevasti rakkudele kinnitunud, on proovivõtmisel hingamisteedest 

oluline koguda võimalikult palju silinderepiteelirakke, keerutades tampooni 

tugevalt neeluõõnes või kurgu tagaosas.  

  
http://www.cdc.gov/pertussis/clinical/diagnostic-testing/specimen-collection.html 

selgitav video korrektsest ninaneelukaape võtmisest 

o Markeerida katsut  - patsiendi  ID, isikukood/sünniaeg, proovimaterjal (kurgu- või 

ninaneelukaabe). 

o Koostada saatekiri - patsiendi ID, isikukood/sünniaeg, proovimaterjal (täisveri või 

vereseerum), lööbe tekkimise kuupäev; saatja andmed – arst, asutus, tel. number!        

http://www.cdc.gov/pertussis/clinical/diagnostic-testing/specimen-collection.html


4/28/15 

Saatekiri võib olla mõlema materjali (täisveri või vereseerum ja kurgu- või 

ninaneelukaabe) puhul ühine. Saatekirja (Uuringud immunoloogilistel, 

molekulaarbioloogilistel ja rakukultuuri meetoditel) leiate Terviseameti 

kodulehelt: http://terviseamet.ee/laborid/nakkushaiguste-labor/saatekirjad.html 

Kui tegemist on kindla kahtluse ja/või kriitilise haigusjuhtumiga, märkida 

saatekirjale „cito!“. 

MATERJALI SÄILITAMINE 

NB! Leetriviirus on tundlik kuumutamisele, kuivusele ja päikesekiirtele. Viiruse 

eluvõimelisus väheneb märkimisväärselt kui proove ei hoita külmas! 

o Säilitada +4 kuni +8 °C juures kuni 48 tundi. Parima tulemuse saamiseks saata 

proovid laborisse esimesel võimalusel! 

o Vältida külmutamist -20 °C juures!  

MATERJALI TRANSPORDITINGIMUSED: 

o Respiratoorsed proovid saata laborisse +4 kuni +8 °C juures 48 tunni jooksul 

peale proovivõttu külmakehaga termokonteineris.  

o Vältida külmutamist -20 °C juures!  

 

Kui laborisse saabub proov, mille puhul pole kinni peetud säilitamise või 

transpordinõuetest, teavitatakse sellest klienti ning tehakse vastavasisuline märge 

(allkirjaga varustatud) prooviga kaasasolevale saatelehele ning analüüsi vastusele. 

Proov võetakse töösse ainult kokkuleppel kliendiga erandjuhtudel. Labor ei võta 

endale vastutust säilitus- ja/või transporditingimustele mittevastanud proovide 

analüüside tulemuste õigsuse eest. 

 

 

http://terviseamet.ee/laborid/nakkushaiguste-labor/saatekirjad.html

