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LEETRIVIIRUSE UURINGUD 

EIA,  real-time PCR ja edasine genotüpeerimine 

 

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).  

 

Leetrite kahtluse korral tuleb võtta patsiendilt samaaegselt kaks proovi: täisveri või 

vereseerum ja kurgu- või ninaneelukaabe. 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. Positiivseks osutunud proovid genotüpeeritakse epidemioloogilistel 

eesmärkidel riikliku seire raames WHO leetrite ja punetiste elimineerimise programmi 

täitmiseks. Leetriviiruse genotüpeerimine on tervishoiuteenuse osutajale tasuta. 

 

NB! Kuna leetrite kahtlus on „cito“ olukord, siis palume teavitada vere ja/või 

kurgu-ninaneelukaape proovide saatmisest laborisse telefonil 794 3660. 

 

Uuringumeetod  EIA (IgM, IgG) Real-time PCR (tuvastamine ja 

edasine genotüpeerimine) 

Proovimaterjal Uuringuks kasutatakse 

vereseerumit. 

Proovimaterjal koguda 

vaakumkatsutisse: 

- täisveri lilla korgiga, 

- vereseerum 

punase/kollase korgiga, 

-eraldatud seerum 

steriilsesse katsutisse. 

Uuringuks kasutatakse kurgu- või 

ninaneelukaabet (vt pöördel). 

Proov võtta steriilse kuiva 

tampooniga (Dacron või 

sünteetiline) katsutisse (vt 

pöördel). 

Katsuti 

märgistamine 

Märkida patsiendi nimi, isikukood või muu proovimaterjali ja 

saatekirja seostamist võimaldav tähistus. 

Saatekiri Märkida saatekirjale patsiendi, tellija ja proovimaterjali 

andmed ning proovivõtu kuupäev. Väga oluline on tellija 

telefoninumbri lisamine. 

Teha saatekirjale märge „cito!“ 

Saatekiri (väljatrükitav) 

https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-

laborid/kesklabor/kliinilised-analuusid  

Proovimaterjali 

säilitamine ja 

transport 

 

Leetriviirus on tundlik kuumutamisele, kuivusele ja 

päikesekiirtele. Viiruse eluvõimelisus väheneb, kui proove ei 

hoita jahedas. 

Parima tulemuse saamiseks saata proovid laborisse võimalikult 

kiiresti. Transport jahedas külmakehaga transpordikastis, kuid 

vältida proovimaterjali külmumist. 

- täisveri 4 - 8°C kuni 24 tundi  

- vereseerum 4 - 8°C kuni 7 ööpäeva 

- kurgu- või ninaneelukaabe, 4 - 8°C kuni 48 tundi 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/bur

den/laboratory/manual_section3.1/en/  

https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor/kliinilised-analuusid
https://www.terviseamet.ee/et/laborid/terviseameti-laborid/kesklabor/kliinilised-analuusid
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual_section3.1/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual_section3.1/en/


   

 

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

transpordinõuetest, teavitatakse sellest tellijat ning tehakse vastavasisuline märge 

(allkirjaga varustatud) prooviga kaasasolevale saatekirjale ning analüüsi vastusele. 

Proov võetakse töösse ainult kokkuleppel tellijaga erandjuhtudel. Labor ei võta endale 

vastutust säilitus- transporditingimustele mittevastanud proovide analüüside tulemuste 

õigsuse eest. 

 

 

 

 

Joonis 1.  Kurgu- või ninaneelukaape proovivõtuvahend 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Ninaneelukaape võtmine 

Video:http://www.copanusa.com/education/videos/flocked-swab-sample-

collection/collection-nasopharyngeal-specimens-swab-technique/  

http://www.copanusa.com/education/videos/flocked-swab-sample-collection/collection-nasopharyngeal-specimens-swab-technique/
http://www.copanusa.com/education/videos/flocked-swab-sample-collection/collection-nasopharyngeal-specimens-swab-technique/

