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Quattromed HTI missiooniks on pakkuda inimestele tervisliku 
seisundi hindamiseks usaldusväärseid ja kliendisõbralikke 
meditsiinidiagnostika lahendusi. 

Loodame, et käesolev laboriteatmiku täiendatud versioon aitab 
Teid laborianalüüside tellimisel ja tulemuste tõlgendamisel ning 
muutub Teile igapäevaseks asendamatuks abimeheks.

Täname kõiki lugejaid ja teatmiku valmimisele kaasaaidanud 
häid nõuandjaid.

Lugupidamisega
Quattromed HTI Laborid kollektiiv



LÜHENDID JA MÕISTED

LÜHEND MÕISTE SELGITUS

S Seerum
Veri 4-6 mL lisandita või geeliga katsutis, lastel erandina 
2 mL.

fS Paastuseerum
Veri 4-6 mL lisandita või geeliga katsutis, patsient eelne-
valt 10-14 tundi söömata ja joomata.

B Veri
Veri 2-4 mL EDTA lisandiga lilla korgiga või tsitraat-
lisandiga musta korgiga või Li-hepariini lisandiga  
rohelise korgiga katsutis.

cB Kapillaarne veri
Nahatorkest saadud vereproov, millest teostatakse 
analüüs vahetult peale nahatorget või mis kogutakse 
spetsiaalsesse mikrokatsutisse.

fP Paastuplasma
Veri glükolüüsi inhibiitoriga halli korgiga katsutis, patsient 
eelnevalt 10-14 tundi söömata ja joomata.

P Plasma
Veri tsitraatlisandiga helesinise korgiga või EDTA lisandi-
ga lilla korgiga või Li-hepariini lisandiga rohelise korgiga 
katsutis.

U Uriin Umbes 50 mL uriini uriinitopsis.

dU Kogutud uriin
Ööpäeva ehk 24 tunni jooksul spetsiaalsesse kanistrisse 
kogutud uriin.

An Anaalkaabe
Kaabe pärakuvoltidelt tampooniga steriilsesse katsutisse. 
Tampoon niisutada füsioloogilises lahuses või glütseroolis.

St Roe Umbes 2 g rooja lusikaga roojatopsis.

SemP Seminaal plasma
Ejakulaadi tsentrifuugimisel saadud sademepealne vedelik 
lisanditeta katsutis.

PrF
Eesnäärme 
sekreet

Rektaalse digitaalse palpatsiooni käigus teostatud ees-
näärme massaaži abil saadud sekreet lisanditeta katsutis.



Analüüside 
koondtabel
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KLIINILISE KEEMIA UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Alaniini  
aminotransferaas  
(S-ALAT)

Seerum 1 mL. 
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril 3 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Albumiin  
(S-Alb)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril 1 päev, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66100

Alfa-amülaas  
(fS-Amyl)

Paastuseerum 1 mL. 
Lipeemia segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril 4 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Aluseline fosfataas  
(S-ALP)

Seerum 1 mL.  
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Antistrepto lüsiin O  
(S-ASO)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril või 2-8°C  
2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66111

Apolipoproteiin B  
(S-ApoB)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril 1 päev, 
2-8°C 8 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66105
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Aspartaadi  
aminotransferaas  
(S-ASAT)

Seerum 1 mL.  
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril 4 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Bilirubiin 
(fS-Bil)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipee mia 
segavad mõõtmist.  
Bilirubiin laguneb  
valguse käes.

2-8°C 7 päeva. Hoida pimedas. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66103

Bilirubiin  
(konjugeeritud) 
(fS-Bil-conj)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipee mia 
segavad mõõtmist.  
Bilirubiin laguneb  
valguse käes.

Toatemperatuuril 2 päeva, 
2-8°C 7 päeva. Hoida pimedas. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66103

C-reaktiivne valk  
(fS-CRP)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

2-8°C 8 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66112

C-reaktiivne valk  
POC meetodil 
(B, S, P-CRP)

Täisveri, seerum või 
plasma 

2-8°C 3 päeva. 
Teostatakse tööpäeviti.
Kasutusel harulaborites.

66112

Fosfaat  
(fS-P)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

Toatemperatuuril 1 päev, 
2-8°C 4 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66109

Gamma-glutamüüli 
transferaas  
(fS-GGT)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Glükohemo globiin  
(B-HbA1c)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga katsuti)

Toatemperatuuril 3 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66118



21

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Glükoos  
(fP-Gluc)

Paastuplasma 1 mL  
(halli korgiga katsuti)

Toatemperatuuril 1 päev, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66101

Glükoos  
glükomeetriga 
(fcB-Gluc)

Paastuveri Ei säilitata, analüüs tehakse 
koheselt. 
Teostatakse tööpäeviti. 
Kasutusel harulaborites.

66101

HDL kolesterool 
(fS-HDL-Chol)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 4 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66105

Kaalium  
(S-K)

Seerum 1 mL.  
Eraldada võimalikult 
kiiresti rakkudest.  
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva (külmikus võib hoida 
ainult siis, kui seerum on eral-
datud rakkudest, fuugimata 
verd mitte jahutada). 
Transport toatemperatuuril. 
Teostatakse tööpäeviti. 

66107 

Kaltsium  
(S-Ca)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril 7 päeva, 
2-8°C 3 nädalat. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66107

Kaltsium,  
ioniseeritud 
(fS-iCa)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 2 tundi (suletult, korki 
ei tohi avada). 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66107

Kloriid  
(S-Cl)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66108
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Kolesterool 
(S-Chol)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66104

Kreatiini kinaas  
(S-CK)

Seerum 1 mL. 
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril 2 päeva, 
2-8°C 7 päeva (pimedas). 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66106

Kreatiniin  
(S-Crea)

Seerum 1 mL.  
Vältida liha söömist ja 
füüsilist koormust enne 
proovi andmist.

Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66102

Kusihape  
(S-UA)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril 3 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66102

Laktaadi  
dehüdrogenaas  
(S-LDH)

Seerum 1 mL.  
Hemolüüs segab  
mõõtmist. 

Toatemperatuuril 3 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66106

LDL-kolesterool 
(fS-LDL-Chol)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66105

Magneesium  
(fS-Mg)

Paastuseerum 1 mL.  
Eraldada võimalikult 
kiiresti rakkudest.  
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66109
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Naatrium  
(S-Na)

Seerum 1 mL. 
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril või 2-8°C  
1 nädal. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66107

Raud  
(fS-Fe)

Paastuseerum 1 mL. 
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

Toatemperatuuril 7 päeva, 
2-8°C 3 nädalat. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66109

Reumatoidfaktor  
(fS-RF)

Paastuseerum 1 mL.  
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66111

Transferriin 
(fS-Transf )

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 8 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66123

Triglütseriidid 
(fS-Trigl)

Paastuseerum 1 mL Toatemperatuuril 2 päeva, 
2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66104

Uurea  
(fS-Urea)

Paastuseerum 1 mL Toatemperatuuril või 2-8°C  
7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66102

Valk  
(fS-Prot)

Paastuseerum 1 mL. 
Hemolüüs ja lipeemia 
segavad mõõtmist.

Toatemperatuuril 6 päeva, 
2-8°C 4 nädalat. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66100
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HEMATOLOOGILISED UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Hemogramm leuko-
grammiga, 3-osaline 
(B-CBC-3Diff)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 24 tundi, 
2-8°C 72 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.
Kasutusel harulaborites.

66201

Hemogramm leuko-
grammiga, 5-osaline 
(B-CBC-5Diff)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 24 tundi, 
2-8°C 72 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66202

Erütrotsüütide settekiirus,  
Westergreni meetod 
(B-ESR)

Veri 2,75 mL  
(tsitraatlisandiga 
musta korgiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 5 tundi, 
2-8°C 12 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.
Kasutusel Tartus ja haru-
laborites.

66200

Erütrotsüütide settekiirus, 
kapillaarmikrofotomeetria 
meetod 
(B-ESR)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti).  
Hemo gramm ja 
ESR teostatav 
samast katsutist.

Toatemperatuuril 4 tundi, 
2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti. 
Kasutusel Tallinna laboris.

66200

Vereäige mikroskoopia 
(B-Smear-m)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 4 tundi, 
2-8°C 8 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66204

Retikulotsüüdid 
(B-Ret)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 6 tundi, 
2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66203
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HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Aktiveeritud osalise 
trombo plastiini aeg 
(P-APTT)

Plasma 2 mL  
(tsitraatlisandiga hele-
sinise korgiga katsuti) 

Toatemperatuuril kuni 4 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66302

Fibrinogeen  
(P-Fibr)

Plasma 2 mL  
(tsitraatlisandiga hele-
sinise korgiga katsuti).  
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril kuni 8 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66303

Protrombiini aeg 
(P-PT-INR)

Plasma 2 mL  
(tsitraatlisandiga hele-
sinise korgiga katsuti).  
Soovitav patsiendil 15 
minu tit enne proovi 
andmist istuda või 
lamada.  
Hemolüüs segab  
mõõtmist.

Toatemperatuuril kuni 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66302

D-Dimeerid 
(P-D-Di)

Plasma 2 mL  
(tsitraatlisandiga hele-
sinise korgiga katsuti)

2-8°C 2 päeva. 
Teostatakse tööpäeviti.

66306



26

IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Veregrupp ja  
Rh(D) kuuluvus 
(B-ABO/Rh(D))

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66400

Erütrotsüütide vastased 
antikehad  
(B-Er-Ak)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti).
Hemolüüs segab 
mõõtmist.

2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66403

Otsene Coombsi test  
(B-DAT)

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66411

Vastsündinu veregrupp 
(B-ABO/Rh(D) (neonat))

Veri 2 mL  
(EDTA lisandiga 
katsuti)

2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril või 
jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66410 
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IMMUUNUURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Alfa-fetoproteiin 
(S-AFP)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Adrenokortiko- 
troopne hormoon 
(P-ACTH)

Plasma 1 mL 
(eeljahutatud, EDTA 
lisandiga katsuti). 
Eraldada plasma ja 
panna sügavkülma.

-20°C 1 kuu. 
Transport sügav külmutatult. 
Teostatakse tööpäeviti.

66706

B-tüüpi natriureetiline 
peptiid  
(P-BNP)

Plasma 1 mL 
(EDTA lisandiga 
katsuti)

2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66709

C-peptiid 
(fS-C-pept)

Paastuseerum 1 mL. 
Hiljemalt 3 tundi  
peale verevõttu  
eraldada seerum.

2-8°C 24 tundi,  
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport jahedas või  
külmutatult. 
Teostatakse tööpäeviti.

66706 

Dehüdroepiandro-
steroonsulfaat 
(S-DHEAS)

Seerum 1 mL 2-8°C 6 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Ferritiin 
(S-Fer)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Folaat  
(fS-Fol)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 2 päeva,  
pikema ajaliselt -20°C. 
Transport jahedas või  
külmutatult. 
Teostatakse tööpäeviti.

66707



28

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Folliikuleid stimuleeriv 
hormoon 
(S-FSH)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Insuliin 
(fS-Ins)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Insuliini sarnane 
kasvufaktor 1  
(S-IGF-1)

Seerum 1 mL 2-8°C 24 tundi,  
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Insuliinisarnast 
kasvufaktorit siduv 
proteiin 3 
S-IGFBP-3)

Seerum 1 mL 2-8°C 24 tundi, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti. 

66707

Kaltsitoniin 
(fS-CT)

Seerum 1 mL -20°C 1 kuu 
Transport külmutatult. 
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Kasvajaantigeen  
CA 125  
(S-CA 125)

Seerum 1 mL 2-8°C 24 tundi, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Kasvajaantigeen  
CA 15-3 
(S-CA 15-3)

Seerum 1 mL 2-8°C 24 tundi, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Kasvajaantigeen  
CA 19-9 
(S-CA 19-9)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Kasvajaantigeen  
CA 72-4 
(S-CA 72-4)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Kartsino-
embrüonaalne 
antigeen 
(S-CEA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Kasvuhormoon  
(fS-GH)

Paastuseerum 1 mL. 
Patsient peab enne 
verevõttu olema 
puhanud vähemalt 
30 min.

2-8°C 8 tundi, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Koera TSH 
(S-canTSH)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

puudub

Koera T4 
(S-canT4)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

puudub

Koe transglutaminaasi 
vastane IgA, IgG 
(S-tTG IgA, IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Koorioni 
gonadotropiin  
(S-hCG)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Kortisool 
(S-Cort)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Kreatiini kinaasi MB 
isoensüümi mass 
(S-CK-MBm)

Seerum 1 mL Toatemperatuuril 4 tundi, 
2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Luteiniseeriv  
hormoon  
(S-LH)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Parathormoon 
(fS-PTH)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 2 päeva,  
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Progesteroon 
(S-Prog)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Prolaktiin 
(S-Prol)

Seerum 1 mL. 
Soovitavalt võtta veri 
hommikul enne kl 10.

2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Prostataspetsiifiline 
antigeen 
(S-PSA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Vaba prostata-
spetsiifiline antigeen 
(S-fPSA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Suguhormoone  
siduv globuliin 
(S-SHBG)

Seerum 1 mL 2-8°C 6 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Testosteroon 
(S-Testo)

Seerum 1 mL. 
Soovitavalt võtta 
veri hommikul enne 
kl 10. Patsient peab 
enne verevõttu olema 
puhanud vähemalt 
30 min.

2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Troponiin I (kõrg-
tundlik, kardiaalne) 
(S-hs-cTnI)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva, 
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.
Kasutusel Tallinna laboris.

66707

Troponiin T  
(kardiaalne)  
(B-cTnT)

Täisveri  
(Li-hepariini lisandiga 
katsuti) 

Toatemperatuuril kuni 8 
tundi. Mitte hoida proove 
jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.  
Kasutusel Tartus ja haru-
laborites.

66707

Tsüklilise tsitrulleeritud 
peptiidi vastane IgG 
(S-CCP)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

Türeoglobuliin 
(S-TG)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Türeoglobuliini  
vastased antikehad 
(S-TG Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Türeoidperoksüdaasi 
vastased antikehad 
(S-TPO Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Türeotropiin ehk 
kilpnääret stimuleeriv 
hormoon 
(S-TSH)

Seerum 1 mL. 
Soovitavalt võtta veri 
hommikul enne kl 10.

2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Vaba trijood türoniin 
(S-fT3)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Vaba türoksiin 
(S-fT4)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Vitamiin B12 
(fS-Vit B12)

Paastuseerum 1 mL 2-8°C 2 päeva, 
pikemaajaliselt -20 °C. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Vitamiin D 
(S-VitD(25-OH))

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Östradiool 
(S-E2)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

Östriool (mitte-
konjugeeritud)  
(S-E3 unconj)*

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

* Östriooli uuringut tehakse osana Kolmiktestist
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ALLERGIA UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
kood

Allergeenide segu 
vastane IgE 
(paneel)*

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril  
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

Allergeeni spetsiifiline 
IgE 

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril  
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Üld IgE 
(S-IgE)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril  
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

* Positiivse vastuse korral teostatakse allergeeni spetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga 
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NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Astroviiruse  
antigeen 
(St-Astrovirus Ag)

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti

66542

A-hepatiidi viiruse 
vastane IgM 
(S-HAV IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

B-hepatiidi viiruse 
pinnaantigeen 
(S-HBs Ag)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66706

B-hepatiidi viiruse 
pinnaantigeeni  
vastased anti kehad 
(S-HBs Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

B-hepatiidi viiruse tuu-
ma antigeeni vastane 
IgM 
(S-HBc IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

B-hepatiidi viiruse 
tuuma antigeeni  
vastased anti kehad 
(S-HBc Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

B-hepatiidi  
viiruse DNA 
(S,P-HBV DNA)

Seerum 1 mL. 
Plasma 1 mL (EDTA 
lisandiga katsut).

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Bordetella pertussis,  
Bordetella parapertussis/ 
bronchiseptica DNA 
(B pertussis DNA)

Ninaneelu kaabe, 
ninaneeluaspiraat, 
kurgukaabe

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud.  
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608 × 2
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Bordetella pertussis PT 
vastane IgA 
(S-B pertussis PT IgA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66706

Bordetella pertussis PT 
vastane IgG 
(S-B pertussis PT IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66706

Borrelia burgdorferi 
DNA 
(B burgdorferi DNA)

Biopsiamaterjal 
diam. 3 mm;  
liikvor 0,5-1,0 mL; 
liigesevedelik  
0,5-1,0 mL; puuk

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud.  
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Borrelia burgdorferi  
vastane IgM 
(S-B burgdorferi IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Borrelia burgdorferi  
vastane IgG 
(S-B burgdorferi IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Borrelia burgdorferi  
vastane IgM,  
immunoblot uuring 
(B burgdorferi IgM conf)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 nädalat. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66714

Borrelia burg dorferi  
vastane IgG,  
immunoblot uuring 
(B burgdorferi IgM 
conf)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 nädalat. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66714

Campylobacter spp. 
uuring

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66512

Campylobacter spp. 
uuring 

Roe 
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66512
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Candida albicans DNA  
(C albicans DNA)

Naha-, tupe-, suu-
limaskesta-, ureetra-
kaabe, esmasjoa 
uriin 3 mL, sperma 
0,5-1 mL, biopsia-
materjal, veri 3 mL 
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66608

C-hepatiidi viiruse 
vastane antikeha 
(sõeluuring) 
(S-HCV Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

C-hepatiidi viiruse 
genotüüp 
(S,P-HCV genot)

Seerum 1 mL. 
Plasma 1 mL (EDTA 
lisandiga katsuti).

Toatemperatuuril 24 tundi, 
2-8°C 72 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66612

Chlamydia  
trachomatis DNA  
(C trachomatis DNA)

Emakakaelakanali-,  
ureetra-, tupe-, 
konjunktiivikaabe, 
esmasjoa uriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestel), sperma 
0,5-1 mL, amnioni-
vedelik 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Chlamydia trachomatis 
vastane IgA 
(S-C trachomatis IgA)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66706

Chlamydia trachomatis  
vastane IgM 
(S-C trachomatis IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66706

Chlamydia trachomatis  
vastane IgG 
(S-C trachomatis IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66706
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Chlamydophila pneu-
moniae, Mycoplasma 
pneumoniae DNA 
(C pneumoniae, M 
pneumoniae DNA)

Ninaneelukaabe Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Chlamydophila pneu-
moniae vastane IgA 
(S-C pneumoniae IgA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2 × nädalas.

66706

Chlamydophila pneu-
moniae vastane IgM 
(S-C pneumoniae IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2 × nädalas.

66706

Chlamydophila pneu-
moniae vastane IgG 
(S-C pneumoniae IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2 × nädalas.

66706

Clostridium difficile 
toksiin A/B uuring

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Ehrlichia  
phagocytophilum, 
Ehrlichia equi DNA 
(Ehrlichia DNA)

Biopsiamaterjal 
diam. 3 mm,  
liikvor 0,5-1 mL, 
puuk, veri 3 mL 
(EDTA või Ficoll 
lisandiga katsuti)

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66680

Enterobius vermicularis 
uuring

Anaalkaabe 
(steriilne plastik-
varrega tampoon 
katsutis )

2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66500

Entero  hemorraagilise 
Escherichia coli (EHEC) 
uuring

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 24 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66510

Roe 
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66510



38

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Enteroviiruse RNA 
(Enterovirus RNA)

Liikvor 0,5-1 mL,  
esmasjoauriin 5 mL,  
rektaal-, kurgu-, 
suulimaskesta- 
konjunktiivikaabe 
biopsiamaterjal, veri 
3 mL (EDTA lisandiga 
katsuti).

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 2 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66609

Epstein-Barr viiruse 
vastane IgG, IgM 
(S-EBV VCA IgG, 
S-EBV VCA IgM, 
S-EBV NA IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 48 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Giardia lamblia  
antigeen

Roe 1-2 g  
(roojatopsis)

Toatemperatuuril 2 tundi, 
2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66521

Helicobacter pylori 
antigeen 
(S-H pylori Ag)

Roe 1-2 g  
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Helicobacter pylori 
vastane IgG 
(S-H pylori IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 4 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Inimese adeno viiruse 
antigeen 
(St-Adenovirus Ag)

Roe 1-2 g  
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Inimese herpesviirus 
8 DNA 
(HHV8 DNA)

Biopsiamaterjal 
diam. 3 mm, veri 3 mL  
(EDTA või Ficoll 
lisandiga katsuti)

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Inimese immuun-
puudulikkuse viiruse 
1. ja 2. tüübi vastane 
antikeha, p24 antigeen 
(S-HIV1,2 Ag+Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti. 
HIV 1,2 Ag+Ab positiivne 
või selguseta tulemus 
kinnitatakse HIV-nakkuse 
Referentslaboratooriumis.

66719

Inimese papilloomi-
viiruse DNA genotüüp 
(HPV DNA genot)

Emakakaelakanali-, 
ureetra-, tupe kaabe, 
biopsia materjal 
diam. 3 mm

Toatemperatuuril 24 tundi, 
2-8°C 14 päeva, -20°C 8 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608  
(neg) 

 
66612 
(pos)

Küünte dermato-
füütide DNA  
(Nail-dermato phyte 
DNA)

Skarifitseeritud  
materjal kahjustu-
nud küüneplaadilt

Toatemperatuuril 1 nädal, 
2-8°C 2 nädalat. 
Transport toatemperatuuril. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66608 × 2

Lihtherpeseviiruse 1.  
ja 2. tüübi DNA 
(HSV1,2 DNA)

Villisisu, liikvor,  
konjunktiivi-, haavandi - 
kaabe 0,5-1 mL, 
silmamaterjal, 
amnioni vedelik, 
vastsündinutel  
plasma 0,5-1 mL 
(EDTA lisandiga 
katsuti)

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Lihtherpeseviiruse 1.  
ja 2. tüübi vastane IgM 
(S-HSV 1,2 IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66707

Lihtherpeseviiruse 1. 
tüübi vastane IgG 
(S-HSV 1 IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66707

Lihtherpeseviiruse 2. 
tüübi vastane IgG 
(S-HSV 2 IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66707
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Mycoplasma  
genitalium DNA 
(M genitalium DNA)

Emakakaelakanali-, 
tupe-, ureetrakaabe, 
esmasjoauriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestelt), amnioni-
vedelik 0,5-1 mL, 
sperma 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Mycoplasma hominis 
DNA 
(M hominis DNA)

Emakakaelakanali-, 
tupe-, ureetrakaabe, 
esmasjoauriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestelt), amnioni-
vedelik 0,5-1 mL, 
sperma 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Mycoplasma hominis,  
Ureaplasma urealyticum,  
Ureaplasma parvum 
külv ja ravimtundlikkus

Emakakaelakanali-, 
tupe-, ureetra kaabe, 
sperma 0,5-1,0 mL, 
esmasjoauriin 10 mL 

Toatemperatuuril 5 tundi, 
2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66514

Mycoplasma  
pneumoniae  
vastane IgA 
(S-M pneumoniae IgA)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66706

Mycoplasma  
pneumoniae  
vastane IgM 
(S-M pneumoniae IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66706

Mycoplasma  
pneumoniae  
vastane IgG 
(S-M pneumoniae IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 2 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66706

Neisseria gonorrhoeae 
DNA 
(N gonorrhoeae DNA)

Emakakaelakanali-, 
tupe-, ureetrakaabe, 
esmasjoauriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestelt), amnioni-
vedelik 0,5-1 mL, 
sperma 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Noroviiruse antigeen 
(Norovirus Ag)

Roe 1-2 g (roojatopsis).  
Kogutud haiguse 
algstaadiumis  
(parim tundlikus 
kuni 48 tunni jooksul 
sümptomite algusest).

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Puukentsefaliidi  
viiruse vastane IgM 
(S-TBEV IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66707

Puukentsefaliidi  
viiruse vastane IgG 
(S-TBEV IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 1-2 × nädalas.

66707

Rotaviiruse antigeen 
(Rotavirus Ag)

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66542

Salmonella spp. 
Shigella spp. uuring

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 24 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66510

Salmonella spp. 
Shigella spp. uuring

Roe 
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66510

Shigella spp. uuring Rektaalkaabe  
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66510

Treponema pallidum 
vastane antikeha 
(sõel uuring) 
(S-T pallidum Ab)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti. 
T. pallidum Ab positiivne 
tulemus kinnitatakse  
T. pallidum vastase anti-
keha kinnitava uuringuga 
(66708).

66706
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Treponema pallidum 
vastane antikeha 
(kinnitav uuring) 
(S-T pallidum Ab conf)

Seerum 1 mL 2-8°C 7 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66708

Mittetreponemaalse 
reagiini antikehad 
(ravi hindamine) 
(S-RPR)

Seerum 1 mL. 
Hemolüüs segab 
mõõtmist.

2-8°C 5 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66540

Toxoplasma gondii 
DNA 
(T gondii DNA)

Amnionivedelik 
0,5-1 mL, liikvor 0,5-1 
mL, veri 3 mL (EDTA 
lisandiga katsuti), 
silma materjal 0,2 mL.

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Toxoplasma gondii 
vastane IgM 
(S-T gondii IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Toxoplasma gondii 
vastane IgG 
(S-T gondii IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 3 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66707

Trichomonas vaginalis 
DNA 
(T vaginalis DNA)

Tupe-, ureetra kaabe, 
esmasjoauriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestelt), sperma 
0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Tuulerõugeviiruse 
DNA 
(VZV DNA)

Villisisu, haavandi-
kaabe, liikvor 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608

Tuulerõugeviiruse 
vastane IgM 
(S-VZV IgM)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66707
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Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Tuulerõugeviiruse 
vastane IgG 
(S-VZV IgG)

Seerum 1 mL 2-8°C 14 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66707

Ureaplasma  
urealyticum DNA, 
Ureaplasma parvum 
DNA 
(U urealyticum DNA, 
U parvum DNA)

Emakakaelakanali-, 
tupe-, ureetrakaabe, 
esmasjoauriin 5 mL 
(soovitavalt ainult 
meestelt), amnioni-
vedelik 0,5-1 mL, 
sperma 0,5-1 mL

Toatemperatuuril 12 tundi, 
2-8°C 5 päeva, -20°C 12 kuud. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66608 

Ussnugiliste munad ja  
algloomade tsüstid

Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

Toatemperatuuril 2 tundi, 
2-8°C 24 tundi. 
Transport toatemperatuuril. 
Teostatakse tööpäeviti.

66502

Ussnugiliste munad ja  
alg loomade tsüstid

Roe 1-2 g 
(roojatops 10% 
formaliiniga)

Toatemperatuuril piiramata 
aja jooksul. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66502

Yersinia spp. uuring Roe 1-2 g 
(roojatopsis)

2-8°C 24 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66511

Yersinia spp. uuring Roe 
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66511
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URIINI JA PEITVERE UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Albumiini ja  
kreatiniini suhe 
(U-Alb/Crea)

Uriin 
(keskjoa)

2-8°C 1 nädal. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66117, 
lisandub 

66102

Albumiin ööpäeva 
uriinis 
(dU-Alb )

Uriin (ööpäevane). 
Kui ei saadeta kogu 
uriini, tuleb saatele-
hele märkida uriini 
kogus ja kogumisaeg.

Toatemperatuuril 1 päev, 
2-8°C 1 nädal. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66117

Kreatiniin uriinis 
(U-Crea)

Uriin (keskjoa) Toatemperatuuril 2 päeva, 
2-8°C 6 päeva. 
Transport toatemperatuuril 
või jahedas.  
Teostatakse tööpäeviti.

66102

Uriini riba analüüs 
(U-Strip)

Uriin (keskjoa) Toatemperatuuril 2 tundi, 
2-8°C 4 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66207

Uriini sademe  
mikroskoopia 
(U-Sed-m)

Uriin (keskjoa) Toatemperatuuril 2 tundi, 
2-8°C 4 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66208

Peitveri roojas 
(St-Hb)

Roe 1-2 g  
(roojatopsis)

2-8°C 24 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66209
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TSÜTOLOOGILISED UURINGUD

Analüüt Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine

HK 
Kood

Papanicolaou meetodil tehtud 
ja skriinija poolt hinnatud 
güneko tsütoloogiline uuring 

Güneko-
tsütoloogiline 
äie, fikseerida 
alkoholiga

Säilitamine toatemperatuuril.
Saatmine transportkarbis. 
Teostatakse tööpäeviti.

66807

Skriinija poolt hinnatud  
üld tsütoloogiline uuring 
(kuni 3 klaasi)

Tsütoloogiline 
materjal

2-8°C 1 päev. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66808

Papanicolaou meetodil tehtud, 
skriinija ja patoloogi poolt  
hinnatud güneko tsüto loogiline 
uuring

Güneko-
tsütoloogiline 
äie, fikseerida 
alkoholiga

Säilitamine toatemperatuuril.
Saatmine transportkarbis. 
Teostatakse tööpäeviti.

66809

Patoloogi poolt hinnatud  
üldtsütoloogiline uuring 
(kuni 3 klaasi)

Tsütoloogiline 
materjal

2-8°C 1 päev. 
Transport jahedas. 
Teostatakse tööpäeviti.

66810

Papanicolaou meetodil  
tehtud ja patoloogi poolt  
hinnatud patoloogiline 
güneko tsütoloogiline uuring

Güneko-
tsütoloogiline 
äie, fikseerida 
alkoholiga

Säilitamine toatemperatuuril.
Saatmine transportkarbis. 
Teostatakse tööpäeviti.

66811
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MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD

Analüüt Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK Kood

Aeroobne külv

Emakakaelakanali-, ureetra-, 
tupe-, naha-, konjunktiivi-, 
nina-, kurgukaabe, mäda, silma-
materjal, pisaravedelik, kõrva-, 
väliskõrva-, keskkõrva, haava-, 
haavandi-, troofilise haavandi 
eritis, abstsessi materjal  
(transportsöötmes)

2-8°C 48 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse töö-
päeviti.

66510

Röga, BAL bronhiaspiraat, 
trahheaaspiraat, uriin, siinuse-
punktaat, sperma, rinna piim, 
liigese-, kõhu õõne-, amnioni-, 
pleura-, perikardivedelik  
(proovitopsis)

Toatemperatuuril 
2 tundi,  
2-8°C 24 tundi. 
Transport jahedas. 
Teostatakse töö-
päeviti.

66510

Positiivse külvi tulemustele võivad lisanduda:

Samastamine Mikroorganismi kultuur 66521

Täpsustav  
samastamine

Mikroorganismi kultuur 66523

Samastamine 
biokeemilise või 
immunoloogilise 
spetsiaalse/ 
automatiseeritud 
külvisüsteemiga

Mikroorganismi kultuur 66522

Ravimtundlikkus ≤6 
preparaadi suhtes

Mikroorganismi kultuur 66530

Ravimtundlikkus >6 
preparaadi suhtes

Mikroorganismi kultuur 66530 × 2

Minimaalse inhi-
beeriva kontsent-
ratsiooni (MIC) 
määramine ühes 
preparaadis

Mikroorganismi kultuur 66531
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BAKTERIOSKOOPILISED UURINGUD

Analüüt Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine,  
saatmine  
ja teostamine

HK kood

Bakterioskoopia/algmaterjali  
mikroskoopiline uuring fikseeri-
tud ja värvitud preparaadis

Emakakaelakanali-, 
ureetra-, tupekaabe 
alusklaasil, fikseerida 
alkoholiga

Säilitamine toa-
temperatuuril.
Saatmine  
transportkarbis. 
Teostatakse 
tööpäeviti.

66501 × 2

SPERMA UURINGUD

Analüüt  
(Lühend)

Uuritav materjal,  
kogus, märkused

Säilitamine, saatmine  
ja teostamine HK kood

Interleukiin 6 ja 8  
(SemP-IL-6/-8;  
PrF-IL-6/-8)

Seminaalplasma, 
eesnäärme sekreet

2-8°C kuni 8 tundi,  
pikemaajaliselt -20°C. 
Transport jahedas või 
sügavkülmutatult. 
Teostatakse 2-3 × nädalas.

66708 × 2

Tsink seminaal plasmas 
(SemP-Zn)

Seminaalplasma Säilitada ja saata sügav-
külmutatuna (-20°C). 
Teostatakse kokkuleppel 
laboriga.

66220

Alfa-glükosidaas  
seminaalplasmas  
(SemP-α-Glucosidase)

Seminaalplasma Säilitada ja saata sügav-
külmutatuna (-20°C). 
Teostatakse kokkuleppel 
laboriga.

66222

Fruktoos seminaal-
plasmas  
(SemP-Fruc)

Seminaalplasma Säilitada ja saata sügav-
külmutatuna (-20°C). 
Teostatakse kokkuleppel 
laboriga.

66221



Uuringumaterjalide 
võtmine
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PROOVINÕU MARKEERIMINE

•	Proovinõu markeerida viivitamatult patsiendi juures ribakoodi kleebi-
sega või veekindla markeriga.
•	Patsiendi andmed kirjutada alati proovinõu seinale, mitte kaanele.
•	Ribakood kleepida proovinõule vertikaalselt ülevalt alla võimalikult 

otse ja siledalt (joonis 1).
•	Markeerimise eest vastutab proovimaterjali võtja. Laboril ei ole õigust 

markeeringut muuta.
•	Markeering proovinõul ja saatekirjal peavad olema üheselt kokku-

viidavad.
•	Kui proovimaterjal eraldatakse originaal-proovinõust teise proovi-

nõusse, on vajalik teine proovinõu samuti markeerida.

VEREPROOVI VÕTMINE

Patsiendi ettevalmistus vereprooviks

•	Ettevalmistus võib analüüsiti erineda. Konkreetse analüüsi kohta küsida vajadusel infot laborist.
•	Veri võtta hommikupoolikul soovitatavalt enne kella 12.00, eelistatult 8.00-10.00.
•	Enne vereandmise protseduuri peab patsient olema vähemalt üks tund ärkvel.
•	Verevõtmisele eelneval päeval võib patsient süüa ja juua nagu tavaliselt, kuid piirata tuleb 

alkoholi, kohvi ja rasvase toidu tarbimist.
•	10-14 tundi enne verevõtmist peab patsient olema söömata ja joomata. Vajadusel võib selle 

aja jooksul juua ühe klaasi puhast maitsestamata vett.
•	Vere võtmise eelselt tuleb vältida:

 › suurt füüsilist ja emotsionaalset koormust
 › võimalusel ravimite kasutamist
 › alkoholi tarvitamist
 › suitsetamist

•	Vereringe stabiliseerumiseks tuleb patsiendil enne vere andmist rahulikult istuda vähemalt 
15 minutit.
•	Protseduuri ajal ei tohi patsient süüa, juua, närida nätsu (patsiendi suu peab olema tühi).

Joonis 1
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VEENIVERE VÕTMINE

Vahendid

VAAKUMKATSUTID
•	Erinevate analüüside jaoks võtta veri ettenähtud lisanditega vaakumkatsutitesse, järgides 

katsutite õiget järjekorda (tabel 1).
•	Tühje vaakumkatsuteid säilitada +4…+25°C juures statiivil püstises asendis.
•	Jälgida katsutite aegumistähtaegu. Aegunud katsuteid mitte kasutada.
•	Kui on vaja võtta proovimaterjal verekülviks, siis tuleb see võtta kõige esimesena, kasutades 

spetsiaalset verekülvi süsteemi.

Tabel 1. Katsutite soovitatav järjekord veenivere võtmisel

Sinise korgiga, Na-tsitraadiga
Kasutusala: Hüübimissüsteemi uuringud 
PT(INR), APTT, D-dimeeride ja fibrinogeeni puhul võib vere võtta  
esimesse katsutisse. Ülejäänud juhtudel võetakse veri järjestikku  
kahte sinise korgiga katsutisse, millest esimest ei kasutata

Musta korgiga, Na-tsitraadiga
Kasutusala: Erütrotsüütide settekiiruse (ESR) määramine Westergreni 
meetodil (v.a. Tallinna labor)

Punase korgiga, hüübimisaktivaatoriga  
(clot activator)
Tsentrifuugimisel sadenevad vormelemendid, peale jääb seerum
Kasutusala: Uuringud seerumist

Rohelise korgiga, Li-hepariiniga
Tsentrifuugimisel sadestuvad vormelemendid, peale jääb plasma
Kasutusala: Kliiniline keemia (metallid), cTnT

Lilla korgiga, EDTA lisandiga
Tsentrifuugimisel sadestuvad vormelemendid, peale jääb plasma. 
Kasutusala: Hematoloogia, HbA1c (glükohemoglobiin), BNP, 
immuuno hematoloogia, erütrotsüütide settekiiruse (ESR) määramine 
analüsaatoril (ainult Tallinna laboris)
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Halli korgiga, glükolüüsi inhibiitoriga 
Kasutusala: Glükoosi määramine

NÕELAD
•	Nõela (joonis 2) valikul arvestada pat-

siendi vanust ja punkteeritava veeni läbi-
mõõtu: liiga jäme nõel lõhub veeni seina, 
peenikese nõela kasutamisel on verevool 
aeglane, mis võib põhjustada hemolüüsi.
•	Lastel kasutada peenemaid nõelu: 22G 

(musta otsaga), täiskasvanutel jämeda-
maid nõelu: 20G (kollase otsaga) ja 21G 
(rohelise otsaga).

NÕELAHOIDJA
•	Nõel keeratakse nõelahoidjasse (joonis 3) 

lateksiga kaetud otsaga (nõela plastik-
katte hall ots).
•	Latekskaitse sulgeb nõela ja sellega vere-

voolu katsutite vahetuse ajaks.

ŽGUTT JA TUGIPADI

NAHAPUHASTUSVAHENDID
•	Desinfitseeriv vahend, nahapuhastuspaber

Oluline teada

•	Vaakumkatsuti peab täituma ettenähtud mahuni, et tagada vere ja lisandi õige vahekord – 
verd ei tohi katsutis olla mahumärgist vähem (lahjendusefekt) ega rohkem (hüübimise oht).
•	Vere võtmisel hoida katsutit sellises asendis, et veri valguks mööda katsuti seina. Kui veri 

pritsib vastu katsuti põhja ja moodustub vaht, võib see põhjustada hemolüüsi.
•	Antikoagulanti sisaldaval katsutil keerata kohe peale täitumist põhi ülespidi, et veri seguneks 

antikoagulandiga – hüübimisanalüüside puhul vähemalt 4 korda, muude katsutite puhul 8 
korda. Õhumull peab liikuma katsuti ühest otsast teise. Katsutit ei tohi loksutada ega raputada! 
•	Kui veri ei valgu katsutisse või selle vool lakkab enne, kui katsuti on täitunud, siis on 

põhjuseks veenipunktsiooni ebaõnnestumine või soonesein on imetud vastu nõela ava.
 › Lahendus: muuta nõela asendit – viia nõel sügavamale, tõmmata tagasi, muuta nõela 

nurka. Kui veenipunktsioon ei õnnestunud, punkteerida uut veresoont. Vältida sama 
veresoone korduvat torkamist.

Joonis 2

Joonis 3
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•	Kui verd on punase korgiga (seerumi) katsutis analüüside teostamiseks piisavalt, kuid 
vaakumkatsuti ei ole täitunud ettenähtud mahumärgini, tekib katsutisse jäänud vaakumi 
tõttu hemolüüs. Selle vältimiseks eemaldada katsutilt kiiresti kork, et õhk sisse pääseks 
ning sulgeda seejärel katsuti uuesti korgiga. Ülejäänud katsuteid ei saa alatäitumise korral 
kasutada.
•	Vere võtmisel ei tohi punktsioonikohta kloppida ega hõõruda. Jõuline käe ”pumpamine“ 

võib põhjustada hemolüüsi ja hemokontsentratsiooni.
•	Desinfitseerimise järgselt lasta nahal õhu käes kuivada, et nõela kaudu ei satuks vaakum-

katsutisse puhastusainet, mis soodustab hemolüüsi.
•	Verevõtmisel on oluline, et veresoonte kokkusurumise aeg žgutiga oleks minimaalne. Žgutti 

ei hoita peal üle ühe minuti. Kuni üheminutiline žguti pealhoidmine ei mõjuta oluliselt 
vereseerumist tehtavaid tavauuringuid.
•	Tavaliselt võetakse verd küünarlohu piirkonna keskmisest soonest. Patsiendile on selles 

piirkonnas nõelatorge vähem valulik, kuna see soon on nahale lähedal. Alternatiivseteks 
verevõtukohtadeks on küünarvarre seesmise pinna-, randme- ja käeseljaveenid.

VERD EI VÕETA:
•	 laialdaselt armistunud alalt
•	põletushaavadega alalt
•	 turses aladelt
•	hematoomiga aladelt
•	kanüüliga veenist
•	dialüüsi-fistliga käelt

Veenivere võtmise protseduur

1. Identifitseerida patsient.
2. Vormistada/kontrollida saatekirjad.
3. Kontrollida, kas patsient on pidanud ettenähtud dieeti ja kas pole allergiat punktsiooni-

koha desinfitseerimisel kasutatavate ainete suhtes.
4. Tagada patsiendile mugav ja sobiv asend – patsiendi käsi peab olema sirutatud välja nii, 

et käsi moodustaks õlast randmeni sirgjoone.
5. Panna endale kätte kindad.
6. Panna valmis vajalikud katsutid – raputada katsutit kergelt, et eemaldada võimalikud 

lisanditilgakesed korgi küljest. Katsutid asetada kasutamise järjekorda.
7. Valida sobiva suurusega punktsiooninõel ja veenduda, et nõel püsib kindlalt nõelahoidjas.
8. Valida punktsioonikoht. Patsiendil paluda suruda käsi rusikasse, et veenid paremini 

nähtavale tuleksid.
9. Puhastada punktsioonikoht desinfitseeriva vahendiga ja lasta sel kuivada.

10. Žgutt asetada umbes 10-12 cm ülespoole sellise tugevusega, et sõrm mahuks žguti ja 
naha vahele.

11. Eemaldada nõelalt kork. Kontrollida, et nõela ava on vaba.
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12. Teostada veenipunktsioon – veen fikseerida pöidlaga natuke allpool punktsiooni kohta 
ja tõmmata nahk pingule, et veen ei liiguks eest ära; nõel torgata veeni 15-30 kraadise 
nurga all nõelaavaga ülespoole.

13. Vere võtmise ajal jälgida, et katsuti kork oleks kõrgemal ja põhi madalamal, et vältida 
katsutis olevate ainete sattumist nõela.

14. Hoides ühe käega tugevalt nõelahoidjast, asetada vaakumkatsuti nõelahoidjasse ning 
suruda katsutit nii, et nõela lateksiga kaetud teravik läbistaks katsuti korgi.

15. Hoida katsutit nii, et veri valguks mööda katsuti seina allapoole.
16. Vabastada žgutt kohe, kui veri ilmub katsutisse.
17. Kui katsuti täitub ettenähtud koguse verega ja verevool lõpeb, eemaldada katsuti hoidjast 

ning vajadusel asetada hoidjasse järgmine katsuti.
18. Lisandiga katsutil keerata peale täitumist põhi 4-8 korda (hüübimise katsutil 4 ja teistel 

8 korda) rahuliku liigutusega ülespidi ja tagasi, et veri seguneks lisandiga.
19. Asetada punktsioonikohale kuiv nahapuhastuspaber ja eemaldada nõel veenist.
20. Avaldada punktsioonikohale otsest survet 3-5 minuti jooksul ilma patsiendi kätt kõverdamata.
21. Proovinõu markeerida.

KAPILLAARVERE VÕTMINE

Vahendid

MIKROKATSUTID
•	Erinevate analüüside jaoks võtta veri 

erinevate lisanditega mikrokatsuti tesse 
(tabel 2).
•	Tühje mikrokatsuteid tuleb säilitada 

+4…+25°C juures.
•	Jälgida mikrokatsutite aegumistäht-

aegu.

LANTSETT
•	Lantseti valikul arvestada patsiendi 

vanust ja seda, kui palju on proovi-
materjali vaja. Mida korralikum on 
nahatorge, seda kvaliteetsema proovi-
materjali saab. Lastel kasutada väikse-
maid lantsette, et mitte vigastada luud.

NAHAPUHASTUSVAHENDID
•	Desinfitseeriv vahend, nahapuhastuspaber.

Tabel 2. Katsutid kapllaarvere võtmiseks

Punase või roosa korgiga,  
EDTA lisandiga
Kasutusala: Hemogramm

Lilla korgiga
Kasutusala: ESR

Pruuni või valge korgiga
Kasutusala: Biokeemia, immunoloogia

Kollase korgiga 
Kasutusala: Glükoos
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Oluline teada

•	Kapillaarveri säilib tunduvalt halvemini kui veeniveri, seetõttu tuleb eriti hoolikalt jälgida 
proovimaterjali säilitamistingimusi vastavalt konkreetsele analüüsile.
•	Vajalik proovikogus:

 › EDTA ja ESR verele: üks kapillaaritäis
 › seerumi kogus sõltub soovitud analüüsidest, vähemalt 2⁄3 mikrokatsuti mahust

•	Kapillaaris ei ole antikoagulanti ja seetõttu võib veri seal hüübida. Hüübimise vältimiseks 
tuleb kapillaar täita ja veri lasta mikrokatsutisse võimalikult kiiresti ning veri ja antikoagu-
lant korralikult omavahel segada.

Kapillaarvere võtmise protseduur

1. Identifitseerida patsient.
2. Vormistada/kontrollida saatekirjad.
3. Kontrollida, kas patsient on pidanud ettenähtud dieeti, kas pole allergiat punktsioonikoha 

desinfitseerimisel kasutatavate ainete suhtes.
4. Tagada patsiendile mugav ja sobiv asend 

ning kontrollida, et patsiendi käed on soojad. 
Vajadusel võib käsi soojendada soojas vees, 
radiaatori juures.

5. Panna endale kätte kindad.
6. Panna valmis vajalikud töövahendid.
7. Valida punktsioonikoht. Üldreeglina punk-

teeritakse vasaku käe IV sõrme lõpplüli peh-
met osa. Võib kasutada ka sama käe III sõrme 
lõpplüli pehmet osa, parema käe vastavaid 
sõrmi. Kuni 3 kuu vanustel lastel punktee-
ritakse jala kanna taldmise pinna välimist 
külge.

8. Puhastada punktsioonikoht sobiva desinfit-
seeriva vahendiga ja lasta punktsioonikohal 
kuivada.

9. Fikseerida patsiendi käsi ja sõrm, kuhu te-
hakse torge; pigistada sõrme lõpplüli peh-
met osa tugevasti nii, et tekiks väikene pais ja 
sõrme ots muutuks tumepunaseks (joonis 4a).

10. Teostada nahapunktsioon sõrme keskteljest 
pisut lateraalsemale (joonis 4b).

11. Esimene veretilk tuleb ära pühkida kuiva 
naha puhastuspaberiga.

12. Täita kapillaar täies ulatuses verega.

Joonis 4a

Joonis 4b

Joonis 4c
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13. Piisava verekoguse saamisel lasta verel voolata kapillaarist mikrokatsutisse hoides ka-
pillaari ja katsutit horisontaalasendis (joonis 4c).

14. Kui kõik katsutid on verega täitunud, asetada punktsioonikohale desinfitseeriva vahendiga 
niisutatud nahapuhastuspaber ja avaldada kohale 3-5 minuti jooksul survet.

15. Eemaldada mikrokatsuti küljest kapillaar ja sulgeda katsuti korgiga.
16. Lisandiga mikrokatsuti kasutamisel segada veri lisandiga. Selleks keerata mikro katsuti 

põhi suhteliselt järsu liigutusega 5-10 korda ülespidi ja tagasi.
17. Proovinõu markeerida.

URIINI KOGUMINE

Uriini (keskjoa) kogumine sõeluuringuks  
ja mikrobioloogiliseks uuringuks

•	Uriini analüüsiks on sobilik hommikune esmane keskjoa uriin.
•	Enne uriiniproovi andmist peab olema 10-14 tundi söömata-joomata. Vajadusel võib selle 

aja jooksul juua ühe klaasi puhast maitsestamata vett.
•	Eelmisest urineerimisest peab olema möödas vähemalt 4-6 tundi.
•	Uriin koguda otse proovinõusse. Uriini ümbervalamine ühest nõust teise ei ole lubatud.
•	Proovinõu peab olema kuiv ja puhas ning hermeetiliselt suletav. Proovinõusid saab laborist.
•	Enne urineerimist peab patsient pesema oma välised suguelundid sooja voolava veega.
•	Kui naistel esineb tupevoolust või menstruaalverd, tuleb kasutada tampooni.
•	Urineerimisel jälgida, et ureetra välissuue oleks paljastatud (naistel häbememokad sõr-

medega laiali, meestel eesnahk tagasi).
•	Uriini kogumiseks urineerida mõni milliliiter uriini WC potti, seejärel uriinijuga katkesta-

mata koguda uriin (umbes 50 ml) proovinõusse ja lõpetada urineerimine taas WC potti.
•	Imikutel ja väikelastel võib kasutada uriini kogumiskotikest. Eelnevalt tuleb lapse välis-

suguelundite piirkond puhtaks pesta, seejärel kinnitada kotike ja jälgida 10-15 minuti jooksul 
uriini kogunemist. Uriin kanda steriilse pipetiga kogumiskotist proovinõusse.
•	Proovinõu markeerida.

Uriini (punktsiooni) kogumine

•	Põis peab olema täitunud.
•	Enne punkteerimist puhastatakse nahk desinfitseeriva lahusega.
•	Põit punkteeritakse nõelaga kõhu keskjoonel, sümfüüsist kõrgemal.
•	Uuringuks anaeroobidele viiakse uriin süstlast koheselt spetsiaalsesse külvisüsteemi.
•	Proovinõu markeerida.
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Uriini (kateetri) kogumine

•	Enne püsikateetri punkteerimist suletakse põiekateeter 0,5-1 tunniks.
•	Kateetri pind puhastatakse desinfitseeriva lahusega.
•	Kateetrit punkteeritakse steriilse kanüüli või nõelaga.
•	Uriin kogutakse spetsiaalsesse proovinõusse.
•	Proovinõu markeerida.
•	Uuringuks ei sobi materjal uriini kogumiskotist.

Uriini (prostatamassaažijärgne) kogumine

•	Kõigepealt kogutakse 1. proovinõusse 10 mL keskjoauriini. 
•	Teostatakse per rectum prostata massaaž. 
•	Seejärel kogutakse 10 mL uriini teise proovinõusse.
•	Proovinõud markeerida.

Uriini (esmasjoa) kogumine molekulaar-
diagnostilisteks uuringuteks

•	Uriin on molekulaardiagnostilisteks uuringuteks kasutatav ainult meestel.
•	Proovimaterjali võtmise eelselt ei tohi välissuguelundeid pesta.
•	Analüüsiks võtta hommikuse esimese urineerimise esimesed 3-5 mL uriini.
•	Proovinõu markeerida.

Uriini (ööpäevane) kogumine

•	Ööpäevane ehk 24 tunni uriin kogutakse puhtasse kaanega suletavasse mõõte skaalaga 
kogumisnõusse (mahtuvus 2-3 liitrit).
•	Patsient ei vaja analüüsiks erilist ettevalmistust.
•	Uriini kogumise esimese päeva hommikul tühjendada põis WC potti, fikseerida urineerimise 

kellaaeg saatekirjale (uriini kogumise alguse aeg).
•	Kõik järgnevad uriiniportsjonid koguda kogumisnõusse, ükski uriiniportsjon ei tohi kaotsi 

minna.
•	NB! Katehhoolamiinide, kaltsiumi, magneesiumi ja fosfaadi määramiseks lisatakse peale 

esimest uriiniportsjonit kogumisnõusse konservandina kontsentreeritud soolhapet (HCl 
on tugeva söövitava toimega!) vastavalt:

 › katehhoolamiinidele (metanefriin, normetanefriin ) – 10 mL
 › Ca, Mg ja P – 25 mL

•	Soolhape antakse laborist kaasa koos kogumisnõuga.
•	Kogumisnõu hoida urineerimiste vahel jahedas ja pimedas.
•	Iga järgneva uriiniportsjoni lisandumisel tuleb uriini segada.
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•	Viimane uriiniportsjon võtta järgmise päeva hommikul samal kellaajal kogumise algusega, 
fikseerida kogumise lõppaeg saatekirjal.
•	Mõõta kogumisnõu mõõteskaala abil ööpäevase uriini kogus ja märkida see saatekirjale.
•	Laborisse võib saata kogumisnõu kogu uriiniga või sellest umbes 50 mL (enne segada 

kogutud uriin hoolikalt).
•	Proovinõu markeerida.

ROOJA JA ANAALKAAPE VÕTMINE

Rooja võtmine peitvere, ussnugiliste munade,  
Giardia lamblia, Rota-, Adeno-, Astro-, Noroviiruse, 
Helicobacter pylori antigeeni, C. difficile toksiini uuringuks

•	Analüüsiks võtta 1-2 grammi rooja spetsiaalsesse lusikaga proovinõusse.
•	Uuringuks ei sobi anaalkaabe ega tampooniga transportsöötmes saadetud materjal!
•	Proovimaterjal võtta rooja erinevatest osadest.
•	Roe ei tohi kontamineeruda uriiniga ega WC loputusveega.
•	Proovinõu markeerida.

Anaalkaape võtmine Enterobius vermicularis uuringuks

•	Uuringuks võtta materjal hommikul, füsioloogilises lahuses või glütseroolis niisutatud 
tampooniga perianaalsetelt voltidelt.
•	Tampoon asetada steriilsesse lisandita katsutisse.
•	Proovinõu markeerida.
•	Uuringuks ei sobi roe ega tampooniga transportsöötmes saadetud materjal.

Rooja võtmine mikrobioloogiliseks külviks

•	Haiguse aktiivses perioodis võtta 1-2 grammi rooja spetsiaalsesse lusikaga proovi nõusse, 
eelistades rooja limaseid ja veriseid kohti.
•	Võimalik on võtta roe steriilse tampooniga transportsöötmesse.
•	Roe ei tohi kontamineeruda uriiniga ja WC loputusveega.
•	Rektaalkaapest uuringud on soovitavad ainult profülaktilisel eesmärgil. Rektaalkaape 

võtmisel eelnevalt niisutada tampoon transportsöötmes, seejärel viia roteerivate liigutus-
tega tampoon 3-5 cm sügavusele pärakusse ja hõõruda vastu limaskesta. Võetud materjal 
asetada transportsöötmesse.
•	Proovinõu markeerida.
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PROOVIMATERJALI 
VÕTMINE GÜNEKO- 
TSÜTOLOOGILISEKS 
UURINGUKS
•	Materjal võetakse emakakaela ekto- ja endo-

tserviksilt. Enne materjali võtmist tuleb 
eemal dada emakakaelalt limakork (rohke 
lima raskendab proovi hindamist).
•	Soovitatav kasutada kahte võtmisvahendit: 

spaatlit ja endotservikaalset tsütoharja:
 › Spaatliga tõmmatakse 360-kraadise ring-

ja liigutusega üle ektotserviksi (joonis 5).
 › Endotservikaalne materjal võetakse 

kaela kanalist tsütoharjaga, roteerides 
harja 90 kraadi ulatuses (joonis 6).

•	Saadud materjalid (ekto- ja endotservikaalne) 
kantakse ühele alusklaasile (joonis 7):

 › Spaatlil olev ektotserviksi materjal tuleb 
kanda alusklaasi ühele otsale õhukese 
kihina ühe liigutusega.

 › Tsütoharjal olev endotserviksi materjal 
tuleb kanda alusklaasi teisele otsale, ro-
teerides tsütoharja.

•	Naise erinevad füsioloogilised seisundid või-
vad mõjutada PAP-testi võtmise tulemust. 
Näiteks raseduse ajal kipub tsütoharjaga ma-
terjali võtmisel emakakael kergesti veritsema, 
mis põhjustab mitteadekvaatse materjali saa-
mise. Sellisel juhul soovitatakse tsütoharja 
asemel kasutada Cervex-Brush´i® (joonis 8).
•	Kui rakuline materjal on alusklaasile kantud, 

tuleks preparaat koheselt fikseerida kas 95-
96% etanoolis vähemalt 30 min või kasutades 
aero sooli (nt CytoFixx, Heinz Herenz). Pihus-
tada seda 20-30 cm kauguselt alusklaasist 
(joonis 9).

360˚

90˚

Joonis 5.  
Materjali võtmine ektotserviksilt spaatliga

Joonis 6.  
Materjali võtmine endotserviksilt  

tsütoharjaga

Joonis 7.  
Materjali kandmine alusklaasile
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MATERJALI ADEKVAATSUST MÕJUTAVAD:

•	Menstruaaltsükkel – proov võtta menst-
ruaaltsükli 7.-15. päeval, kui on vähem proovi 
hindamist segavat verd ja lameepiteeli rak-
kude tsütolüüsi.
•	Põletik – kui naisel on põletik, siis soovi-

tatakse enne ravida ja võtta proov 3 kuud 
peale ravi lõppu, sest põletikulised elemen-
did segavad proovi hindamist ning samuti 
reaktiivsed rakulised muutused võivad anda 
vale-negatiivse või vale-positiivse tulemuse.
•	Atroofia
•	Postpartum – soovitatakse PAP-test võtta 

mitte enne kui 3 kuud peale sünnitamist, 
et vältida vale-negatiivseid ja -positiivseid 
tulemusi.
•	Emakakaela mehaaniline või keemiline 

ärritu s – soovitatakse mitte võtta proov enne 
48 tunni möödumist vaginaalsete medika-
mentide kasutamist. Vahetult peale kolpo-
skoopiat ei võeta PAP-testi.
•	Radioteraapia – põhjustab erinevaid rakulisi 

muutusi.

Joonis 8.  
Materjali võtmine kasutades Cervex-Brush’i®

Joonis 9. 
Materjali fikseerimine aerosooliga

20 cm

5×360˚

180˚

2.

1.

3.
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PROOVIMATERJALIDE VÕTMINE MIKRO-
BIOLOOGILISTEKS JA MOLEKULAAR-
DIAGNOSTILISTEKS (DNA) UURINGUTEKS

Tarvikud

Tabel 3. Tarvikud mikrobioloogilisteks uuringuteks

Transportsöötmega katsutid

Sinine kork: Amies geelagariga katsuti, plastikvarrega tampoon 
Uuring: Aeroobidele, anaeroobidele, seentele 
Materjal: Kurgukaabe, haavaeritis, mäda, ninakaabe, tupekaabe,  
emakakaelakanali kaabe, silmamaterjal, kõrvaeritis

Oranž kork: Amies geelagariga katsuti, peenikese metall varrega 
tampoon
Uuring: Aeroobidele, anaeroobidele, seentele
Materjal: Soovitavalt silmamaterjal, kõrvaeritis, ninakaaabe, ureetrakaabe

Punane kork: Cary-Blair geelagariga katsuti, plastikvarrega tampoon 
Uuring: Külvid roojast Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Enterohemorraagi-
line E. coli (EHEC) 
Materjal: Roe, rektaalkaabe

http://www.quattromed.ee/arstile/laboriteatmik/uuringumaterjalide-votmine/2-5-teiste-proovimaterjalide-votmine-molekulaardiagnostilisteks-ja-mikrobioloogilisteks-uuringuteks/
http://www.quattromed.ee/arstile/laboriteatmik/uuringumaterjalide-votmine/2-5-teiste-proovimaterjalide-votmine-molekulaardiagnostilisteks-ja-mikrobioloogilisteks-uuringuteks/
http://www.quattromed.ee/arstile/laboriteatmik/uuringumaterjalide-votmine/2-5-teiste-proovimaterjalide-votmine-molekulaardiagnostilisteks-ja-mikrobioloogilisteks-uuringuteks/
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Tampooniga katsutid (plastikvarrega, metallvarrega)

Steriilne plastikvarrega tampoon katsutis 
Uuring: Enterobius vermicularis uuring 
Materjal: Anaalkaabe. Tampoon niisutada enne materjali võtmist  
füsioloogilises lahuses või glütseroolis!

Steriilne metallvarrega tampoon katsutis 
Uuring: Viirustele ninaneelukaapest 
Materjal: Ninaneelukaabe, materjalile lisada 1-2 mL füsioloogilist lahust

Muud proovinõud

Steriilne proovitops 
Uuring: Aeroobidele ja seentele 
Materjal: Uriin, röga, bronhiaspiraat, siinusepunktaat,  
liigesevedelik, pleuravedelik, rinnapiim, sperma

 

Uriini transportkatsuti (UriSwab)
Uuring: Uriinikülviks, kui proovi võtmise järgselt ei jõua 
materjal samal päeval laborisse 
Materjal: Uriin. Kasta švammi osa uriini ja hoida laborisse 
saatmiseni +4˚C juures (kuni 48h)

Roojatops 
Uuring: 
•	Rota-, Adeno-, Noro- ja Astroviiruse suhtes
•	Ussnugiliste munadele ja algloomade tsüstidele, 

k.a Giardia lamblia
•	Enterohemorraagilise E. coli (EHEC) toksiini ja  

Clostridium difficile toksiini määramiseks
Materjal: Roe  
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Roojatops 10%-lise formaliiniga
Uuring: Ussnugiliste munadele ja algloomade tsüstidele 
(kui proovi võtmise järgselt ei jõua materjal samal päeval 
laborisse) 
Materjal: Roe. Lusikatäis rooja suspendeerida korralikult 
formaliinis. Materjali võib panna kuni vedeliku nivoo ulatub 
topsil märgistatud punase jooneni

Proovitops MYC/URE transpordisöötmega 
Uuring: Mycoplasma hominis ja Ureaplasma urealyticum/
parvum külviks ja tundlikkuse määramiseks. 
Materjal: Tupekaabe, emakakaelakanalikaabe,  
ureetrakaabe, sperma, uriin

 

Prooviümbrik 
Uuring: Seentele 
Materjal: Nahakaabe, küünekaabe

 

BACTEC AER, AN, MYC pudelid 
Uuring: Aeroobidele, anaeroobidele ja seentele 
Materjal: Veri, liikvor, liigesevedelik, kõhuõõne vedelik, 
pleuravedelik
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Tabel 4. Tarvikud molekulaardiagnostilisteks uuringuteks

Tampooniga katsutid (plastikvarrega, metallvarrega)

Steriilne plastikvarrega tampoon katsutis 
Uuring: Emakakaelakaape, tupekaape, suulimaskesta, konjuktiivikaape, villisisu, 
haavandi kaape uuring 
Materjal: Proovimaterjal võtta kuiva tampooniga

Steriilne metallvarrega tampoon katsutis
Uuring: Ninaneelukaape, ureetrakaape uuring 
Materjal: Proovimaterjal võtta kuiva tampooniga

Muud proovinõud

Steriilne proovitops 
Uuring: Esmasjoa uriini, biopsia, puugi uuring 
Materjal: Proovimaterjal võtta ilma lisanditeta proovinõusse

Prooviümbrik 
Uuring: Nahakaabe, skarifitseeritud küünematerjal seentele 
Materjal: Materjal võtta kuivalt
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Emakakaelakanalikaabe

•	Proovimaterjal võtta steriilse tampooniga.
•	Esimese tampooniga eemaldada emakakaelakanali suudmelt limakork.
•	Teise tampooniga võtta 1-2 cm sügavuselt kanalist proov, keerates tampooni mööda kanali 

sisepinda vähemalt kümme korda.
•	HPV analüüsiks võtta materjal tsütoloogilise harjakesega 1 cm sügavuselt.
•	Mükoplasmade külviks võtta materjal spetsiaalsesse külvisüsteemi.
•	Proovinõu markeerida.

Ureetrakaabe

•	Proovimaterjal võtta peenikese alumiiniumvarrega steriilse tampooniga.
•	Tampoon viia meestel 4 cm ja naistel 1-2 cm sügavusele ureetrasse ja roteerida vastu 

limaskesta.
•	Mükoplasmade külviks võtta materjal spetsiaalsesse külvisüsteemi.
•	Proovinõu markeerida.

Tupekaabe

•	Steriilse tampooniga hõõruda tupe limaskesta ja võtta tupeeritist tupe tagumisest võlvist 
ja/või emakakaelalt pöörava liigutusega.
•	Mükoplasmade külviks võtta materjal spetsiaalsesse külvisüsteemi.
•	Proovinõu markeerida.

Sperma

•	Materjal kogutakse masturbatsiooni teel steriilsesse hermeetiliselt suletavasse proovinõusse.
•	Kui uuringuks kasutatakse seminaalplasmat, tuleb ejakulaadil lasta seista toatemperatuuril 

või termostaadis (+37°C) ning seejärel tsentrifuugida. Sademepealne vedelik eraldada 
sademest puhtasse nõusse ja paigutada külmkappi.
•	Proovinõu markeerida.

Ninakaabe

•	Proovimaterjal võtta steriilse tampooniga. Lastel võib kasutada peenikest alumiinium-
varrega tampooni.
•	Tampoon viia piki ninavaheseina 5-7 cm kõrvanibu suunas, roteerides vastu limaskesta.
•	MRSA kandlusele võetakse proovimaterjal mõlemast ninaesikust.
•	Proovinõu markeerida.
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Kurgukaabe

•	Proovimaterjal võtta steriilse tampooniga.
•	Proovimaterjal võtta hommikul, enne hammaste pesemist ja söömist.
•	Tampooniga hõõruda tonsillidel, neelu tagaseinal ja kurgukaartel katulist ja põletikulist 

piirkonda.
•	Proovimaterjali võtmisel vältida tampooni kokkupuudet suu limaskestaga.
•	Proovinõu markeerida.

Röga

•	Proovimaterjal võtta steriilsesse keeratava korgiga proovinõusse. Uuringuks ei sobi tam-
pooniga võetud proovimaterjal!
•	Proovimaterjal võtta hommikul, loputada suud keedetud veega ja seejärel köhida röga 

steriilsesse proovinõusse.
•	Mikrobioloogilisteks analüüsideks teostatakse proovimaterjalist esmalt preparaat, mis 

värvitakse Grami järgi. Kui preparaadis on 100 × suurendusel ühes vaateväljas lame epiteele 
>10 ja polümorfonukleaarseid leukotsüüte <10, siis käsitletakse materjali kui sülge ja mikro-
bioloogilist külvi ei teostata.
•	Kui soovitakse uuringut nii aeroobsetele mikroobidele kui mükobakteritele, siis tuleb 

materjal saata kahes eraldi proovinõus.
•	Proovinõu markeerida.

Trahheaaspiraat

•	Proovimaterjal võtta steriilsesse keeratava korgiga proovinõusse.
•	Materjal saadakse esmasel trahhea aspireerimisel steriilse sondiga. Kui sekreedi eritus on 

väike, võib eelnevalt hingamisteedesse viia 2 mL füsioloogilist lahust.
•	Proovinõu markeerida.

Bronhoalveolaarloputuse vedelik, bronhiaspiraat,  
amnionivedelik, liikvor

•	Proovimaterjal võtta steriilsesse lisanditeta katsutisse või steriilsesse keeratava korgiga 
proovinõusse.
•	Proovinõu markeerida.
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Konjunktiivikaabe

•	Proovimaterjal võtta peenikese alumiiniumvarrega steriilse tampooniga.
•	Tampooniga tõmmatakse üle alalau konjunktiivi, vältides kokkupuudet ripsemete ja nahaga.
•	Proovinõu markeerida.

Kõrvaeritis, väliskõrvaeritis, keskkõrvaeritis

•	Proovimaterjal võtta peenikese alumiiniumvarrega steriilse tampooniga.
•	Kuulmekäik puhastada antiseptilise vahendiga ja seejärel võtta eritist läbi steriilse kõrva peegli.
•	Proovinõu markeerida.

Haavaeritis, mäda

•	Proovimaterjal võtta steriilse tampooniga.
•	Haava piirkond puhastada füsioloogilise lahusega, eemaldades vajadusel nekrotiseerunud 

koed ja seejärel võtta materjal võimalikult sügavalt haavapinnalt.
•	Proovinõu markeerida.

Haavandieritis, haavandikaabe, villisisu, nahakaabe

•	Proovimaterjal võtta steriilse tampooniga.
•	Proovinõu markeerida.

Biopsiamaterjal, puuk (terve või osa puugist)

•	Proovimaterjal võtta steriilsesse lisanditeta katsutisse.
•	Proovinõu markeerida.

Rinnapiim

•	Proovimaterjal võtta steriilsesse keeratava korgiga proovinõusse.
•	Rind pesta eelnevalt sooja vee ja seebiga, pigistada paar tilka rinnapiima, eemaldades 

sellega võimaliku kontaminatsiooni ja seejärel koguda rinnapiim proovinõusse.
•	Proovinõu markeerida.
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Pleuravedelik, liigesevedelik, kõhuõõnevedelik

•	Molekulaardiagnostiliseks analüüsiks võtta proovimaterjal steriilsesse lisandideta katsutisse 
või keeratava korgiga proovinõusse.
•	Mikrobioloogiliseks uuringuks võtta proovimaterjal steriilsesse proovitopsi.
•	Mikrobioloogiliseks uuringuks võib kasutada BACTEC külvisüsteemi.
•	Puhastada punkteeritav piirkond desinfitseeriva vahendiga, aspireerida vedelik süstlasse 

ja viia see koheselt proovianumasse.
•	Enne materjali viimist BACTEC pudelisse puhastada kattekorgi aluse kummikorgi pind 

desinfitseeriva vahendiga.
•	Peale materjali lisamist liigutada pudelit ringjate liigutustega, et materjal seguneks söötmega.
•	BACTEC külvipudeleid hoida ja transportida toatemperatuuril.
•	Proovinõu markeerida.

PROOVIMATERJALI VÕTMINE  
BAKTERIO SKOOPILISEKS UURINGUKS

•	Tavaliselt peab arst võtma materjali mitte ainult mikroskoopia jaoks, vaid ka teistele uurin-
gutele. Sellepärast on tähtis teada, et kõige informatiivsemad on järgmistel tingimustel 
saadud algmaterjalid:

 › patsiendil esineb kliiniliste sümptomitega infektsioon
 › patsient ei ole saanud süsteemset antibiootikumravi eelneva 7-8 päeva jooksul
 › patsient ei ole lokaalset ravi saanud eelneva 48-78 tunni jooksul
 › patsient ei ole urineerinud ega olnud vahekorras eelneva 2-3 tunni jooksul
 › naispatsient pole teinud tupeloputust viimase 24 tunni jooksul
 › materjal on võetud menstruatsioonitsükli 10.-14. päeval, kui ei esine füsioloogilist 

leukotsüütide arvu tõusu ja veritsemist.
•	Nimetatud tingimuste mittetäitmisel tuleb seda arvestada mikroskoopia tulemuste inter-

preteerimisel.
•	Ureetrast võetakse materjal 1 µL külviaasaga kas esimesena või kohe peale gonorröa proovi. 

Külviaas viiakse ureetrasse 2-3 cm sügavusele, hoides aasa silma horisontaalselt. Ringjaid/
pöörlevaid liigutusi ei soovitata teha. Külviaasa välja tõmmates vajutatakse kergelt ureetra 
distaalse osa lateraalsele seinale.
•	Tupest võetakse materjal enne teisi proove vatitampooniga või 10 µL külviaasaga. Rohke 

eritise puhul trihhomoniaasi või kandidiaasi kahtlusel tuleb materjal võtta tagumisest 
tupevõlvist (fornix posterior), kus tekitajate kontsentratsioon on maksimaalne. Kui eritise 
hulk ei ole suur, võetakse materjali tupe seinalt.
•	Emakakaela materjal võetakse kas esimesena või kohe peale gonorröa proovi. Emakakaela-

kanalist representatiivset materjali saada on küllalt raske:
 › kui lima puhastada suure vatitampooniga, on võimalik materjali saastumine vagi-

naalsete rakkudega
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 › samas ka intensiivne tservikaalse kanali puhastamine väiksemate tampoonidega jätab 
liiga vähe materjali mikroskoopia jaoks

 › parema ülevaate saamiseks tuleb materjal võtta nii emakakaelalt kui ka emakakaela 
kanalist

 › emakakaela pühkida standardse günekoloogilise spaatli otsaga ning materjal kanda 
alusklaasi ühele otsale 

 › endotservikaalne materjal võtta 1-2 cm sügavuselt kanalist roteerivate liigutustega 
(pööratakse mitu korda ringi) füsioloogilises lahuses niisutatud tsütoharjakesega või 
tampooniga. Materjal kantakse alusklaasi teisele otsale

•	Igalt patsiendilt on vajalik võtta proovimaterjal kahele alusklaasile, sest preparaadi hinda-
misel on vaja kasutada kahte erinevat värvimismeetodit.
•	Ideaalne preparaat on ühekihiline, mis annab võimaluse täpsemalt hinnata nii elementide 

morfoloogiat kui ka nende arvu vaateväljas ja tõstab mikroskopeerimise kvaliteeti.
•	Paks mitmekihiline preparaat võib värvuda ebaühtlaselt ja see toob lisaprobleeme mikro-

organismide värvumise hindamisel.
•	Aasaga võetud materjal kantakse alusklaasile edasi-tagasi liigutusega, hoides aasa paral-

leelselt klaasiga. Alusklaasile peab jääma silmaga nähtav triip.
•	Tampooniga võetud materjal rullitakse parema tulemuse saamiseks õhukese kihina alus-

klaasi pinnale.
•	Materjal fikseeritakse viivitamatult 95% etanooliga.



Proovide säilitamine 
ja transport laborisse
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•	Proovid tuleb edastada laborisse võimalikult kiiresti pärast nende võtmist. 

•	Proovimaterjalide hoidmisel lähtuda säilitustingimustest (vt. Analüüside koondtabel).

•	Proovimaterjale on soovitav hoida suletuna pimedas ja jahedas (erandjuhud, vt. Analüü-
side koondtabel).

•	Kui analüüsiks on vajalik seerum või plasma, siis tuleb verepoov tsentrifuugida või seerum/
plasma eraldada spetsiaalsesse katsutisse.

•	Transportimisel tagada proovimaterjali säilitustingimused. Kui proovi säilitatakse sügav-
külmutatult, siis transportimisel ei tohi proov üles sulada. 

•	Säilitamisel ja transportimisel on oluline hoida proovinõusid püstises asendis.

•	Proovinõu tuleb pakendada transportimiseks põrutamis- ja muljumiskindlalt vältimaks 
proovinõu purunemist.

•	Proovimaterjali lekkimise vältimiseks on vajalik, et proovinõu oleks hermeetiliselt suletud 
ja lekkekindlas ümbrises (suletav konteiner või minigrip kilekott).

•	Kui transport toimub välistemperatuuril alla +2°C, ei ole vajalik külmakehasid transport-
konteineris kasutada, vältida tuleb proovide külmumist välistemperatuuri tõttu.

•	Kui transport toimub välistemperatuuril üle 8°C, tuleb kasutada külmakehasid transport-
konteineris. 

•	Külmakehade kasutamisel hoida proovinõu ja külmakeha teineteisest eraldi (proovinõu 
ei tohi olla vahetult vastu külmakeha). 



Tellimuse tegemine
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Analüüside tellimuse aluseks on paberkandjal saatekiri või elektrooniline tellimus. 
Tellimuse korrektse vormistamise eest vastutab tellija.

PABERKANDJAL TELLIMINE
•	Paberkandjal saatekiri tuleb täita loetavalt.
•	Saatekirjal peavad olema järgmised andmed:

 › patsienti identifitseerivad andmed: kodeering või patsiendi nimi, sugu, sünniaeg või 
isikukood

 › tellija andmed: raviasutus, raviarst, kontakttelefon
 › tähistatud analüüsid, mida soovitakse tellida
 › proovimaterjal
 › proovimaterjali võtmise kuupäev ja kellaaeg
 › täiendav kliiniline info, kui see on oluline (nt diagnoos, kasutatavad ravimid)

ELEKTROONILINE TELLIMINE
•	Laborianalüüside elektroonilise tellimise võimalus on programmide Perearst2, Liisa ja 

Watsoni klientidel. 
•	Kellel oma programm puudub, saab analüüside elektrooniliseks tellimiseks kasutada 

Quattrolab tellimismoodulit. 
•	Nende võimaluste kasutamiseks võtke ühendust kliendi halduritega. 

http://www.quattromed.ee/arstile/tellimuse-tegemine/saatelehed/
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TELLIMUSE MUUTMINE
•	Kui proovimaterjal on juba laborisse saadetud, on vajadusel võimalik tellimust muuta, 

tühistada või juurde tellida, andes sellest laborile teada kirjalikult või suuliselt.
•	Elektroonilist tellimust ei ole võimalik elektrooniliselt muuta.
•	Tellimuse muutmisel on vajalik järgmine info: proovimaterjali saatmise kuupäev, patsiendi 

andmed, tellija, elektroonilise tellimuse puhul proovinõu ribakood.

CITO! ANALÜÜSIDE TELLIMINE

Kõik laborisse Cito! korras saabunud tellimused teostatakse  
eelisjärjekorras samal tööpäeval.
•	Cito! analüüsiks võetud proov markeerida kollase kleebisega, 

jättes kõik kirjed ja ribakoodi märgistuse nähtavale (joonis 10). 
Vastavaid kleebiseid saab laborist.

•	Paberkandjal tellides teha saatekirjale märge ”Cito!“.
•	Elektroonilise tellimuse korral täita arvutiprogrammis vastav 

lahter (tehakse linnuke märke Cito! ette).

Joonis 10.  
Cito! proovi markeerimine

Cito! korras tellitavad analüüsid

•	Kliinilise keemia uuringud:
 › C-reaktiivne valk (S-CRP, cB-CRP)
 › Glükoos (P-Gluc, cB-Gluc)
 › Kaalium (S-K)
 › Kreatiniin (S-Crea)
 › Naatrium (S-Na)
 › Uurea (S-Urea)

•	Hematoloogilised uuringud:
 › Hemogramm leukogrammiga (B-CBC)

•	Hüübimissüsteemi uuringud:
 › Protrombiini aktiivsus, indeks (PT, INR)

•	Immunohematoloogilised uuringud:
 › Veregrupp ja Rh(D) kuuluvus (ABO/Rh(D))
 › Erütrotsüütide vastased antikehad (Er Ak)

http://www.quattromed.ee/ettevottest/kontaktid/klienditugi/
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•	Immuunuuringud:
 › Koorioni gonadotropiin (S-hCG)
 › Troponiin I (kardiaalne) (S-cTnI)
 › Troponiin T (kardiaalne) (B-cTnT)

•	Uriini uuringud:
 › Uriini ribaanalüüs (U-Strip)

MILLAL EI OLE LABORIL VÕIMALIK  
TELLIMUST TÄITA?�

Laboril ei ole võimalik analüüse teostada, kui laborisse saadetud proovimaterjal 
või saatekiri ei vasta kokkulepitud nõuetele. Labor teavitab klienti analüüsi mitte-
teostamisest ja keeldumise põhjusest. Kõik probleemid lahendatakse koostöös tellijaga 
esimesel võimalusel.

Laboril ei ole võimalik tellimust täita, kui:
•	Saatekiri või elektrooniline tellimus puudub.
•	Saatekiri on puudulikult täidetud (nt puuduvad patsiendi andmed, analüüsi tellinud 

asutuse nimi või muud olulised tähistused).
•	Patsient on vastavalt juhendile proovivõtuks ette valmistamata ja see mõjutab analüüsi-

tulemust (nt patsient on enne vereproovi andmist söönud).
•	Rikutud on proovimaterjali võtmise reegleid.
•	Eiratud on proovimaterjali säilitamise ja transportimise nõudeid (vale temperatuur, 

pakendamine või lubatud säilivusaja ületamine).
•	Proovimaterjal puudub.
•	Proovinõu on markeerimata.
•	Markeering proovinõul ja saatekirjal/elektroonilisel tellimusel ei lähe kokku.
•	Proovimaterjal on võetud valesse proovinõusse (nt molekulaardiagnostiline proov on 

saadetud mikrobioloogilises transportsöötmes).
•	Uuringuks on saadetud vale proovimaterjal (nt röga uuringuks on saadetud sülg).
•	Proovimaterjali kogus ei ole uuringu teostamiseks piisav.
•	Proovimaterjal ei sobi analüüsimiseks (nt kui proovimaterjal on hemolüütiline, lipeemiline 

või kontamineerunud).



Kordusuuringute 
ja täiendavate 

uuringute tegemine
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LISA- JA KORDUSUURINGUD
•	Lisa- ja kordusuuringute teostamine laboris säilitatud proovimaterjalist on üldjoontes võimalik:

 › Biokeemiliste ja immuunanalüüside puhul 5 päeva (sõltuvalt analüütide säilivusest).
 › Molekulaardiagnostiliste (PCR) analüüside puhul 2 kuud.

•	Kordusuuring tehakse juhul kui tulemus on mitteootuspärane.
•	Lisauuringut tehakse kliendi soovil laboris olemasolevast proovimaterjalist, kui see on 

võimalik. Lisauuringu tegemiseks on vajalik järgnev info: proovimatejali saatmise kuupäev, 
patsiendi andmed, tellija ja lisauuringud, mida soovitakse.  

TÄIENDAVAD UURINGUD
•	Hemogrammis ilmnenud kõrvalekallete korral (vt hemogrammi interpretatsioon) teostab 

labor vereäige mikroskoopilise uuringu (haigekassa kood 66204).
•	Uriini ribaanalüüsil saadud positiivne tulemus leukotsüütide, erütrotsüütide, valgu, nitritite 

osas on uriini sademe mikroskoopilise uuringu näidustuseks (haigekassa kood 66208).
•	Allergiapaneelide positiivse tulemuse korral teostab labor spetsiifilise IgE uurin gud kokku-

leppel tellijaga.

KINNITAVAD UURINGUD
•	S-T pallidum Ab (Treponema pallidum vastane antikeha seerumis) sõeltesti posi tiivne või 

selguseta tulemus kinnitatakse Quattromed HTI laboris Treponema pallidum vastase anti-
keha uuringuga PaGIA meetodil (haigekassa kood 66708).
•	S-HIV 1,2 Ag+Ab (Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane anti keha, 

p24 anti geen) positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse HIV-nakkuse Referents-
laboratooriumis (lisatasuta).
•	Kõik prolaktiini tulemused >700 mlU/L kontrollitakse üle makroprolaktiini fraktsiooni 

esinemise suhtes (haigekassa kood 66706).
•	Kõik PCR meetodil teostatud Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae positiivsed 

tulemused kinnitatakse üle teise PCR metoodikaga (lisatasuta).



Uuringute kriitilistest 
väärtustest teavitamine
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•	Kriitilised väärtused on laborianalüüside tulemused, mis näitavad eluohtlikke häireid 
patsiendi seisundis.
•	Kriitilistest väärtustest teavitatakse tellijat labori poolt koheselt telefoni teel.

Tabel 5. Kriitilised väärtused

Analüüt Alumine kriitiline piir Ülemine kriitiline piir 

INR >5

APTT >120 sek

Fibrinogeen <1 g/L

Hemoglobiin <70 g/L >200 g/L

Hematokrit <20% >65%

Leukotsüüdid <0,5 × 109/L >50 × 109/L

Neutrofiilid <0,5 × 109/L

Trombotsüüdid <30 × 109/L >800 × 109/L

Vereäige mikroskoopia Intratsellulaarsed organismid, blastid

Glükoos <2,2 mmol/L >25 mmol/L

Naatrium <120 mmol/L >152 mmol/L

Kaalium <2,5 mmol/L >6 mmol/L

Kaltsium, ioniseeritud <0,8 mmol/L >1,5 mmol/L

Fosfaat <0,3 mmol/L

Kreatiniin >500 μmol/L

Troponiin I > 0,04 ng/mL

Troponiin T > 0,05 ng/mL



Tulemuste 
interpretatsioonid
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KLIINILISE KEEMIA UURINGUD

Alaniini aminotransferaas (S-ALAT)

ALAT on põhiliselt maksarakkudes, vähem neerudes, südames ja skeletilihastes esinev 
ensüüm. Rakkude kahjustus põhjustab nimetatud ensüümi vabanemise vereringesse.

Näidustus: Hepatotsellulaarsete haiguste diagnostika ja kulu jälgimine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<1 a <57 U/L >13 a N <33 U/L

1-12 a <39 U/L >13 a M <41 U/L

Tõlgendus:
ALAT suurenenud aktiivsus seerumis on enamasti põhjustatud maksa düsfunktsioonist, 
kusjuures ensüüm on mitte ainult tundlik, vaid ka küllalt spetsiifiline hepatotsellulaarsetele 
haigustele
•	Märgatav aktiivsuse suurenemine hepatiitide, maksanekroosi ja maksa isheemia korral.
•	Mõõdukas aktiivsuse suurenemine erineva geneesiga tsirroosi, sapipaisu, maksakasvaja, 

hepatotoksiliste ravimite tarvitamise, tõsiste põletuste ja skeletilihaste kahjustuse korral
•	Kerge aktiivsuse suurenemine müosiidi, pankreatiidi, müokardi infarkti, infektsioosse 

mononukleoosi ja šoki korral
•	Sageli on oluline hinnata ALAT/ASAT suhet, mis viirushepatiitide korral reeglina on >1 ja 

teiste hepatotsellulaarsete haiguste korral <1.
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Albumiin (S-Alb)

Albumiin on plasmas kõige suuremas koguses esinev valk, moodustades plasma valkude 
massist umbes poole.

Albumiini sünteesitakse maksa parenhüümi rakkudes. Sünteesi reguleeritakse kolloid-
osmootse rõhu ja väljastpoolt manustatava valgu koguse alusel.

Albumiin lahustub väga hästi vees ning seob ja transpordib organismis mitmesuguseid aineid.

Näidustus:
•	 Infusioonravi
•	Verejooks
•	Põletused
•	Enteropaatiad
•	Maksa funktsiooni hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

35-52 g/L

Tõlgendus:

Albumiini kõrged väärtused:
•	Olulised ainult ägeda dehüdratatsiooni korral. Sel juhul on ka hemoglobiini ja hematokriti 

väärtused kõrgemad. Muud kliinilist tähendust ei ole.

Albumiini madalad väärtused:
•	Tilkinfusioon, kiire hüdratatsioon, hüperhüdratatsioon
•	Maksahaigused: nt tsirroos, krooniline alkoholism
•	Rasedus
•	 Infektsioon
•	Kroonilised haigused: kasvajad, nefrootiline sündroom, kilpnäärme haigused, põletused, 

nahahaigused, neeruhaigused, pikaajaline immobilisatsioon, südamepuudulikkus, auto-
immuunhaigused, valgukaotus-enteropaatiad, peptiline haavand

•	Muud kroonilised kataboolsed seisundid
•	Albumiini sisaldus <20 g/L põhjustab turseid
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Alfa-amülaas (fS-Amyl)

Amülaas sekreteeritakse pankrease aatsinuse rakkudest pankrease nõresse, kus ta duodee-
numisse sattudes osaleb tärklise seedimises.

Kuigi amülaas on pakrease patoloogiate suhtes tundlik analüüs, ei ole ta pankrease-spet-
siifiline, kuna amülaasi sekretsioon toimub ka süljenäärmetes.

Näidustus:
•	Pankreatiidi (nii akuutse kui kroonilise) diagnostika ja kulu jälgimine
•	Pankrease tsüsti või pseudotsüsti diagnostika
•	Muude gastrointestinaalpatoloogiate diagnostika
•	Parotiidi (mumpsi) diagnostika

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

<100 U/L

Tõlgendus:

Amülaasi kõrged väärtused: 
•	Pankrease aatsinuse rakkude kahjustus (pankreatiit)
•	Pankrease juha obstruktsioon (pankrease kasvaja, ühissapijuha kivi)

Eelnimetatud haigused põhjustavad ensüümi sattumise kõhunäärmesisesesse lümfisüstee-
mi ja peritoneaalõõnde. Lümfi absorbeerivate veresoonte kaudu satub amülaas üldisesse 
vereringesse. Ensüümi ebanormaalselt kõrge sisaldus saabub 12 tunni jooksul pärast hai-
gestumist. Kuna amülaas väljutatakse organismist neerude kaudu väga kiiresti (kliirens 2 
tundi), siis normaliseerub amülaasi sisaldus 48-72 tunni jooksul pärast põhjuse likvideerimist. 
Persisteeruva pankreatiidi, juha sulguse või juha lekke (pseudotsüst) korral jäävad amülaasi 
väärtused kõrgemaks pikema aja jooksul.

Näiteks mao perforatsiooni korral, kui maosisaldis valgub peritoneaalruumi, kantakse amü-
laas peritoneumi varustavate veresoonte kaudu vereringesse, mille tulemusel tema sisaldus 
seerumis tõuseb. Pankreasse penetreerunud peptiline haavand võib samuti esile kutsuda 
amülaasi tõusu veres.

•	Süljenäärme põletik, nt. parotiit e mumps
•	Ektoopiline rasedus, diabeetiline ketoatsidoos ja mõned kasvajad

Kroonilise pankreatiidi korral, kui kahjustunud on suur osa pankrease rakkudest ning massiivse 
hemorraagilise pankrease nekroosi korral ei ole amülaasi sisaldus seerumis sageli tõusnud, 
kuna järgi on jäänud liiga vähe rakke, mis oleksid võimelised ensüümi tootma.
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Aluseline fosfataas (S-ALP)

ALP-d on leitud kõige kõrgemates kontsentratsioonides maksas, sapiteede epiteelis ja 
luudes. Maksas sisaldub ALP Kupffer’i rakkudes, mis ümbritsevad sapikogumise süsteemi. 
Ensüüm ekskreteeritakse sapi koostisesse. Suurimaks maksaväliseks ALP allikaks on luu kude. 
Tulemuste tõlgendamisel peab arvestama, et ALP sisaldus seerumis on suurenenud nii 
luude kasvamisel (lapseeas, akromegaalia korral) kui ka luumurdude paranemise perioodil. 
Aluseliseks nimetatakse ensüümi seetõttu, et tema maksimaalne aktiivsus saavutatakse 
leeliselises (pH 9-10) keskkonnas.

Näidustus:
•	Maksahaiguste diagnostika
•	Luu ainevahetuse hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<7 k <449 U/L 13-17 a M <390 U/L

7-12 k <462 U/L 18-59 a N 42-98 U/L

1-6 a <280 U/L 18-59 a M 53-128 U/L

7-12 a <300 U/L >60 a N 53-141 U/L

13-17 a N <187 U/L >60 a M 56-119 U/L

Tõlgendus:

ALP kõrged väärtused:
•	Nii ekstra- kui intrahepaatiline sapipeetus. Kõige lihtsam on eristada hepatobiliaarsetel 

põhjustel tõusnud ALP aktiivsust luulistest põhjusest GGT määramisega – esimese korral 
on ka GGT tõusnud, teisel mitte

•	Tuumorid, hepatotoksilised ravimid ja hepatiit 
•	Krooniline alkoholism ja alkohoolne tsirroos. Tavaliselt kaasnevad ASAT, GGT ja bilirubiini 

kõrgenenud väärtused
•	Patoloogilised luuprotsessid: osteoblastsed luumetastaasid (rinnavähi, eesnäärmevähi 

korral), Paget’ haigus (sageli isoleeritud ALP tõus), reumatoidartriit ja osteomalaatsia
•	ALP sisaldus võib olla suurenenud rasedatel, kuna seda produtseerib platsenta 
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Antistreptolüsiin-O (S-ASO)

Streptolüsiinivastased antikehad tekivad organismis A-grupi beeta-hemolüütiliste strepto-
kokkide poolt produtseeritud ensüümi streptolüsiin-O toime neutraliseerimiseks. Nimetatud 
ensüüm põhjustab nakatunud organismis erütrotsüütide lüüsi.

Näidustus:
•	Streptokokk-nakkuse kaudne tõendamine
•	Streptokokk-nakkuse järgsete haiguste: glomerulonefriidi, reuma, bakteriaalse endo-

kardiidi ja sarlakite diagnoosimine

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtus

<200 U/mL

Tõlgendus:
•	ASO tulemus muutub positiivseks 1 nädal kuni 1 kuu peale infektsiooni algust ja tüsistus-

teta kulu korral saavutab infektsioonieelse väärtuse 6-12 kuu jooksul
•	Diagnostiliselt oluliseks peetakse 3-4 kordset suurenemist referentsväärtusega võrreldes
•	Kuna suurenenud väärtus võib olla põhjustatud varem põetud infektsioonist, soovitatakse 

teha korduvaid määramisi mõnenädalaste vahedega ning jälgida tulemusi dünaamikas
•	Streptokokilise püodermia puhul ASO väärtus sageli ei suurene
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Apolipoproteiin B (S-ApoB)

Apolipoproteiinid on lipoproteiinimolekulide valgulised komponendid. Erinevates lipo-
proteiinides on erinevad apolipoproteiinid erinevas koguses. 
Apolipoproteiinide funktsioon: 

 › Lipolüütiliste ensüümide (nt. lipoproteiini lipaas) aktiivsuse reguleerimine
 › Lipoproteiinide struktuursed elemendid
 › Seostuvad retseptoritega, reguleerivad lipoproteiinide haaramist rakkudesse

Apolipoproteiin B (Apo B) on põhiline valk LDL-is ja külomikronites. Teistes lipiidimolekulides 
seda ei esine. Igas lipoproteiini molekulis on üks apolipoproteiin B molekul.

Näidustus:
•	Kardiovaskulaarse riski hindamine, eriti diabeetikutel ja neerupuudulikkusega patsientidel
•	Lipiide langetava ravi efekti hindamine

Analüüsimeetod: Immunoturbidimeetria

Referentsväärtused

Kõrge kardiovaskulaarse riskiga patsiendid, diabeetikud <1 g/L

Väga kõrge kardiovaskulaarse riskiga patsiendid <0,8 g/L

Allikas: Euroopa düslipideemia juhised 2011
Tõlgendus:
•	Lipoproteiinide kõrge sisaldus veres põhjustab pärgarterite ateroskleroosi. Kuna apo-

lipoproteiinid on lipoproteiinide tuvastamise ja eristamise ainulaadsed markerid, on 
nende abil võimalik kõige täpsemalt määrata lipoproteiinide struktuurset terviklikkust 
ja funktsiooni. 

•	Tõsiste aterosklerootiliste muutustega patsientide seerumis on APO B oluliselt kõrgem kui 
tervetel. Lisaks näitavad uuringud, et suurenenud APO B võimaldab eristada ateroskleroosi 
all kannatavaid patsiente tervetest paremini kui HDL ja LDL kolesterool. 

Kõrged väärtused: 
•	Düslipoproteineemia 
•	2. tüübi diabeet
•	Maksahaigused: äge hepatiit, rasvmaks 
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Aspartaadi aminotransferaas (S-ASAT)

ASAT on ensüüm, mida võib leida väga suurtes kontsentratsioonides intensiivse meta-
bolismiga kudedes nagu südamelihas, maksarakud, skeletilihased ning väiksemates kogustes 
neerudes, pankreases ja erütrotsüütides.

Rakukahjustusele järgneva rakkude lüüsumise tagajärjel vabanenud ASAT läheb vereringesse 
ja tema sisaldus seerumis suureneb, olles otseses sõltuvuses kahjustatud rakkude hulgast. 
Seerumi ASAT sisaldus hakkab suurenema umbes 8 tundi pärast rakukahjustust, saavutab 
kõrgpunkti 24-36 tunni pärast ja normaliseerub 3-7 päeva pärast. Kui raku kahjustus on 
krooniline, võib ASAT väärtus olla püsivalt referentsväärtustest kõrgem.

Näidustus: Hepatotsellulaarsete haiguste diagnostika

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<4a <56 U/L

>4a N <32 U/L

>4a M <40 U/L

Tõlgendus:
•	Äge hepatiit – ASAT aktiivsus võib suureneda kuni 20 korda üle referentsväärtuse
•	Äge ekstrahepaatiline obstruktsioon (nt sapikivid) – ASAT aktiivsus suureneb kiiresti kuni 

10 korda üle referentsväärtuse ja normaliseerub pärast takistuse kõrvaldamist samuti 
väga kiiresti

•	Maksatsirroosi korral sõltub ASAT aktiivsus veres kahjustuse ulatusest
•	Äge müokardiinfarkt
•	Progresseeruv lihasdüstroofia ja dermatomüosiit
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Bilirubiin (fS-Bil), konjugeeritud bilirubiin (fS-Bil-conj)

Bilirubiin on erütrotsüütide lõhustumise tagajärjel vabaneva heemi laguprodukt, mis satub 
retikuloendoteliaalsüsteemist (peamiselt põrnast) vees lahustumatuna verre (konjugeerimata 
e vaba bilirubiin). Plasmas seondub bilirubiin albumiiniga ning transporditakse maksa, kus 
see konjugeeritakse glükuroonhappega. Tekkinud vesilahustuv konjugeeritud bilirubiin 
satub sapiga soolde ja vähesel hulgal ka vereringesse.

Seerumi üldbilirubiinist moodustab enamuse (ca 90%) bilirubiini konjugeerimata fraktsioon. 
Bilirubiin esineb veres kolme fraktsioonina:
•	Konjugeerimata bilirubiin – praktiliselt vees lahustumatu
•	Glükuroonhappega konjugeeritud bilirubiin
•	Delta-bilirubiin – seotud kovalentselt albumiiniga

Näidustus:
•	Maksa ja sapiteede haiguste diagnostika
•	 Ikteruse põhjuste leidmine
•	Hemolüüsi tuvastamine ja selle kulu jälgimine: hemolüütilised aneemiad, neonataalne 

ikterus

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

Üldbilirubiin <7 p <216 μmol/L

Üldbilirubiin >7 p <21 μmol/L

Konjugeeritud bilirubiin <5 μmol/L

Tõlgendus:

Hüperbilirubineemia konjugeerimata bilirubiini arvel:
•	Bilirubiini produktsiooni suurenemine (hemolüütilised aneemiad, Rh-konflikt, ABO 

isoimmunisatsioon, massiivne vereülekanne, suurte hematoomide resorptsioon, polü-
tsüteemia)

•	Konjugatsioonivõime mitteküpsus (neonataalne ikterus), konjugatsioonivõime kon-
genitaalne puudulikkus (Gilbert sündroom jt)

•	Hepatiit, tsirroos

Hüperbilirubineemia konjugeeritud bilirubiini arvel:
•	 Intra- või ekstrahepaatiline sapistaas: sapikivid, tuumor, metastaasid, põletik, operat-

sioonitrauma
•	Harvaesinevad kongenitaalsed defektid (Dubin-Johnsoni, Rotor´i jt sündroomid)

Sega-hüperbilirubineemia:
•	Erineva geneesiga (toksiline, põletikuline, tumoroosne, tsirrootiline) maksarakkude 

kahjustus
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C-reaktiivne valk (fS-CRP)

C-reaktiivne valk on maksas sünteesitav nn ägeda faasi valk. Tervetel isikutel esineb seerumis 
väga madalas kontsentratsioonis. CRP sisaldus veres suureneb põletikulise protsessi korral 
väga kiiresti (6-8 tunniga) ning tõus võib olla isegi 1000 × üle algväärtuse. Põhjuse taandu-
misel väheneb ka CRP sisaldus veres kiiresti.

CRP roll põletikuprotsessis on seondumine bakterite rakumembraaniga opsonisatsiooni-
protsessi kaudu, osalemine komplemendi kaskaadi ja T-lümfotsüütide aktiveerimises.

Näidustus:
•	Kahtlus bakteriaalsele põletikule ja raviefekti jälgimine bakteriaalsete infektsioonide korral
•	Bakteriaalsete ja viiruslike põletikuliste seisundite diferentsiaaldiagnostika
•	Kardiovaskulaarse riski hindamine

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtus

<10 mg/L

Kardiovaskulaarse riski hindamine

<1 CRP mg/L Madal risk

1-3 CRP mg/L Mõõdukas risk

>3 CRP mg/L Kõrge risk

>5 CRP mg/L
Välistada põletikuline haigus,  
vajadusel korrata 2 või enama nädala pärast

The American Heart Association and US Centers for Disease Control and Prevention

Tõlgendus:

CRP kõrged väärtused:
•	CRP kontsentratsioon on oluliselt suurenenud bakteriaalse infektsiooni korral ja muutu-

matu või ainult veidi suurenenud viirusinfektsioonide korral. CRP väärtused on korrelat-
sioonis põletikulise protsessi aktiivsusega ja vähenevad kiiresti haiguse taandumisel.

•	CRP kontsentratsioon võib suureneda ka haiguste korral, millega kaasneb rakkude la-
gunemine, koe nekroos: pahaloomulised kasvajad, kroonilised põletikud, operatsioon, 
trauma (tüsistumata kulu korral 1-3 päeva), operatsioonijärgselt jm.

•	Kardiovaskulaarse riski hindamiseks hinnata CRP tulemusi kombinatsioonis seerumi 
lipiididega. CRP ei sobi kardiovaskulaarse riski hindamiseks ägedate ja krooniliste põle-
tike (nt artriidid) puhul. 
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Fosfaat (fS-P)

Täiskasvanu organismis on ~700 g fosfaati, millest 85% paikneb anorgaanilise fosfaadina 
luukoes. Veres leidub orgaanilist fosfaati peamiselt rakusiseselt energia rikaste ühendite 
nagu ATP samuti AMP ning NADP koosseisus. Fosfaat on oluline ka mitmete ensüümide 
aktiveerumisel.

Seerumi anorgaaniline fosfaat on esindatud di- ja monovalentsete vabade anioonidena 
(55%), mille vahekord sõltub vere pH-st. Umbes 10% seerumi fosfaadist on seotud valkudega 
ja u 35% moodustab kompleksühendeid kaltsiumi, magneesiumi ja naatriumiga.

Rutiinsel fosfaadi kontsentratsiooni määramisel mõõdetakse üksnes anorgaanilise fosfaadi 
sisaldust seerumis.

Organism saab fosfaati toidust. Soolestikus imendub fosfaadist D-vitamiini juuresolekul 
60-80%. Fosfaat läbib vabalt glomerulaarfiltrit ning >80% reabsorbeerub neerukanalikeste 
proksimaalsetes torukestes koos naatriumiooniga tagasi. Fosfaadi tubulaarset reabsorb-
tsiooni reguleerib parathormoon.

Näidustus:
•	Kõrvalkilpnäärme haigused
•	Vitamiin-D ainevahetuse häired
•	Luuhaigused
•	Neerupuudulikkus

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

0,78-1,65 mmol/L

Tõlgendus:

Hüperfosfateemia:
•	Vähenenud ekskretsioon (sagedaseim põhjus on neerupuudulikkus)
•	Hüpoparatüreoidism, akromegaalia, Addissoni tõbi
•	Vitamiin-D liigtarbimine
•	Kudede katabolism (multiipelne müeloom, osteoporoos, tuumorimassi lagunemine)

Hüpofosfateemia – suhteliselt sage:
•	Vähenenud imendumine soolestikust: malabsorptsiooni sündroom, D-vitamiini defitsiit, 

primaarne ja sekundaarne hüperparatüreoos
•	Fosfaadi kiirenenud ekskretsioon: neerutuubuluste kahjustus
•	Fosfaatidevaene enteraalne/parenteraalne toit, paranemisfaasis diabeetiline keto atsidoos, 

alkoholvõõrutusravi, alkaloos (peamiselt respiratoorne)
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Gamma-glutamüüli transferaas (fS-GGT)

Gamma-glutamüüli transferaas on peptidaas, mis katalüüsib peptiidide hüdrolüütilist 
lõhustumist aminohapeteks või väiksemateks peptiidideks. Esineb raku tsütoplasmas ja 
rakumembraanis, transportides seal aminohappeid ja peptiide läbi rakumembraani rakku. 
Gamma-glutamüüli transferaasi leidub kõige rohkem neerude proksimaalsete tuubulite 
epiteelis, vähem maksas, pankreases, soolestikus.

Kuigi neerukoes on GGT sisaldus kõige suurem, pärineb seerumis leiduv GGT peamiselt 
hepatobiliaarsest süsteemist.

Näidustus: 
GGT on tundlik analüüs hepatobiliaarse haiguse esinemise suhtes, olles kõrgenenud ena-
musel maksahaigust põdevatel isikutel sõltumata haiguse põhjusest. Vähese spetsiifilisuse 
tõttu on kliiniline kasutamine piiratud.

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<7 k <200 U/L 13-17 a M <45 U/L

7-12 k <34 U/L >18 a N <38 U/L

1-12 a <23 U/L >18 a M <73 U/L

13-17 a N <33 U/L

Tõlgendus:

GGT kõrged väärtused:
•	Sapiteede obstruktsioon (GGT tõus on kiirem ja suurem kui aluselisel fosfataasil ja 

bilirubiinil)
•	Maksakasvajad ja -metastaasid
•	Äge ja krooniline pankreatiit, pankrease kasvajad (eriti hepatobiliaarse obstruktsiooni 

puhul)
•	 Infektsioossete hepatiitide korral on GGT heaks paranemise indikaatoriks, kuna norma-

liseerub maksaensüümidest kõige aeglasemalt
•	Krooniline alkoholism
•	Vähest GGT aktiivsuse suurenemist esineb ka neerukahjustuse korral ja post operatiivses 

perioodis
•	Ravimid: antikonvulsandid, antidepressandid
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Glükohemoglobiin (B-HbA1c)

Glükohemoglobiin moodustub glükoosijäägi mitteensümaatilisel seostumisel hemoglobiini 
aminorühmaga. HbA1c on põhifraktsioon, mis moodustab ligikaudu 80% kogu glükeeritud 
hemoglobiinist HbA1.

Näidustus:
Glükohemoglobiini kasutatakse nii 1. kui 2. tüüpi diabeeti põdevatel isikutel glükeemia 
pikaajaliseks jälgimiseks, et vältida või edasi lükata diabeedi tüsistuste teket.

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtus

4,0-6,0 % (DCCT) / 20-42 mmol/mol (IFCC)

Tõlgendus:
•	Glükeeritud hemoglobiini kontsentratsioon on otseses seoses glükoosi kontsentratsioo-

niga veres ja erütrotsüütide elueaga (keskmiselt 120 päeva). Seega näitab glükeeritud 
hemoglobiini kontsentratsioon glükoosi integreeritud väärtust proovivõtule eelneva 6 
kuni 8 nädala jooksul. 

•	HbA1c väärtusi ei mõjuta glükoosi sisalduse kõikumine veres, kehaline tegevus ega 
hiljutine glükoosi manustamine.

•	Tulemused väljastatakse vastavalt rahvusvahelise ühtlustamise nõuetele ülemineku-
perioodil kahes vormis. Erinevate ühikute omavahelist suhet selgitab allolev tabel. 

HbA1c (%) 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

HbA1c 
(mmol/mol)

20 31 42 48 53 59 64 75 86
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Glükoos (fP-Gluc, fcB-Gluc)

Glükoos on inimese keha peamine energiaallikas. Seda saadakse toiduga ning glükogenolüüsi 
ja glükoneogeneesi käigus. Glükoosi sisaldust veres hoiavad kitsastes piirides stabiilsena 
hormoonid: insuliin, glükagoon, adrenaliin, kortisool ja kasvuhormoon. 

Näidustus:
•	Diabeedi diagnostika ja ravi juhtimine
•	Hüpoglükeemia avastamine 

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

4,1-6,1 mmol/L (plasmas)

3,5-5,5 mmol/L (täisveres)

Kriitilised väärtused: <2,2 mmol/L või >25 mmol/L

Tõlgendus:

Kõrged väärtused:
•	Diabetes mellitus
•	Hormoonide – kortisooli, glükagooni, adrenaliini, kasvuhormooni liig
•	Transitoorsed põhjused – stress, infektsioonid, operatsioonid, äge pankreatiit, maksa-

kahjustus, koljusisese rõhu tõus
•	Stress – nt infektsioonid, põletused; operatsioonid stimuleerivad katehool amiinide vaba-

nemist, mis omakorda viib glükagooni sekretsiooni kaudu hüper glükeemiani
•	Krooniline neerupuudulikkus
•	Äge pankreatiit

Madalad väärtused:
•	 Insulinoom
•	 Insuliini üledoos
•	Nälgimine
•	Alkoholism
•	Hüpofüüsi ja neerupealiste puudulikkus
•	Sepsis
•	Rasedus
•	Hüpopituitarism (AKTH, kasvuhormooni vaegus)
•	Addisoni tõbi
•	Maksapuudulikkus (>80% maksarakkudest hävinud)
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HDL-kolesterool (fS-HDL-Chol)
Suure tihedusega lipoproteiinide ehk HDL (ingl k High density lipoprotein – HDL) koosseisus 
transporditakse kolesterool kudedest maksa. 

Näidustus:
•	Hüperlipideemiate diagnostika
•	Kardiovaskulaarse riski hindamine

HDL kontsentratsioon on pöördvõrdelises sõltuvuses südame pärgarterite haiguse juhtude 
esinemisega ning seetõttu on HDL-kolesterooli määramine abiks kardiovaskulaarse haiguse 
riski hindamisel.

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

 > 1 mmol/L

Tõlgendus:

Madalad väärtused:
•	 Intensiivne suitsetamine
•	Ülekaal
•	Vähene kehaline aktiivsus
•	Hüpertriglütserideemia
•	Anaboolsed steroidid
•	Vererõhu alandajad
•	Geneetilised faktorid
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Kaalium (S-K)

Kaalium on peamine rakusisene katioon, mis osaleb lihaste, südame, neerude ja kesk-
närvisüsteemi ainevahetuses, määrab sile- ja vöötlihaste toonuse, toimib neuromuskulaarses 
erutusjuhtes.

Kaaliumi kontsentratsioon veres sõltub tema saadavusest (toiduga, endogeensel rakkude 
lagunemisel), eritusest uriiniga ning liikumisest intra- ja ekstratsellulaarse ruumi vahel.

Kaaliumi eritumist uriiniga mõjutavad vere happe–aluse tasakaal, neerutuubuluste tervik-
likkus, kortisool, aldosteroon. Kaaliumi liikumist vedelikuruumide vahel reguleerivad ra-
kusisene pH (atsidoosi korral rakust välja, alkaloosi korral rakku), insuliin, katehoolamiinid.

Näidustus:
Rutiinanalüüs vedeliku- ja happe-aluse tasakaalu häirete korral, kui esinevad:
•	patoloogiline vedelikukadu gastrointestinaalselt või neerude kaudu
•	neerufunktsioonihäired
•	diabeetiline ketoatsidoos
•	kaaliumasendusravi
•	digoksiinimürgistuse oht

Analüüsimeetod: Potentsiomeetria

Referentsväärtus

3,5-5,0 mmol/L

Tõlgendus:

Kaaliumi kõrged väärtused:
•	Renaalne kaaliumi erituse vähenemine: äge ja krooniline neerupuudulikkus, kaaliumi-

säästvad diureetikumid, atsidoos, mineralokortikoidide defitsiit
•	 Jaotuvushüperkaleemia: atsidoos, koekahjustused (hemolüüs, põletused, tuumori-

massid), diabeet
•	Ülemäärane kaaliumi manustamine neerufunktsiooni kahjustuse foonil
•	Pseudohüperkaleemia: vereproovi hemolüüs
•	Tavaliselt on hüperkaleemia ülaltoodud põhjuste kombinatsioon

Kaaliumi madalad väärtused:
•	Kadu ekstrarenaalsetel põhjustel: diarröa, oksendamine, lahtistid, rohke higistamine
•	Renaalne kadu: neeruhaigused, diureetikumid, mineralokortikoidide liig, renaalne tubu-

laarne atsidoos
•	Vähene saadavus toiduga, ebaõige parenteraalne ravi
•	Kaaliumi liikumine ekstratsellulaarsest ruumist intratsellulaarsesse ruumi (dia beetilise 

kooma insuliinravi periood), alkaloos
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Kaltsium (S-Ca), ioniseeritud kaltsium (fS-iCa)

Kaltsiumi koguhulgast (täiskasvanul ~ 1,2 kg) 99% asub luukoes. Veres esineb kaltsium kolmes 
vormis: seotult albumiiniga (~40%), kompleksis bikarbonaadi, tsitraadi ja fosfaadiga (~10%) 
ning vabade ioonidena (~50%) – viimane on bioloogiliselt aktiivne vorm. 

Kaltsium osaleb ensüümreaktsioonides (sh hüübimises), rakumembraanide permeaabelsuse, 
lihaskontraktiilsuse ja neuromuskulaarse erutusjuhte (sh südames) tagamises. Kaltsiumi 
ainevahetust reguleerivad parathormoon, D-vitamiin, kaltsitoniin. 

Kaltsiumi homeostaasi hinnatakse kas kogukaltsiumi või ioniseeritud kaltsiumi kontsentrat-
siooni määramise kaudu. Rutiinuuringuks piisab üldkaltsiumi kontsentratsiooni hindamisest. 
Juhtudel, kus kaltsiumi erinevate vormide suhe veres on häirunud (hüpoalbumineemia, 
neerupuudulikkus, paraproteineemiad, happe-aluse tasakaalu häired), määratakse ionisee-
ritud kaltsiumi kontsentratsiooni.

Näidustus:
•	Endokriin- ja luuhaigused
•	Vitamiin-D vaegus
•	Malabsorbtsioonisündroom
•	Retsidiveeruv neerukivitõbi
•	Pankreatiit
•	Retsidiveeruv duodenaalhaavand
•	Müeloom
•	Ureemia

Analüüsimeetod: 
•	Üldkaltsium: fotomeetria
•	 Ioniseeritud kaltsium: potentsiomeetria

Referentsväärtused

Üldkaltsium 2,15-2,60 mmol/L

Ioniseeritud kaltsium 1,12-1,32 mmol/L

Tõlgendus:

Kaltsiumi kõrged väärtused:
•	Kestva hüperkaltseemia tavaliseks põhjuseks on kaltsiumi suurenenud vabanemine 

luukoest
•	Pahaloomulised kasvajad (ca 90% kõigist hüperkaltseemiatest)
•	Parathormooni liig 
•	Türeotoksikoos
•	Ravimid: A- ja D-vitamiini intoksikatsioon (suurenenud imendumine soolest), tiasiid-

diureetikumid (kaltsiumi retensioon)
•	Pikaajaline immobilisatsioon
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Kaltsiumi madalad väärtused:
•	Parathormooni vaegus. Parathormooni füsioloogiline roll on suurendada veres kaltsiumi 

sisaldust ja langetada fosfaatide oma. Parathormoon vähendab kaltsiumi eritumist neeru-
de kaudu ja stimuleerib luudesse deponeeritud kaltsiumi suundumist verre. Paralleelselt 
suureneb fosfaatide eritumine uriiniga ning soodustub vitamiin-D süntees, mis omakorda 
stimuleerib kaltsiumi absorbtsiooni soolest.

•	Kilpnäärme kasvaja: kaltsitoniini suurenenud kontsentratsioon veres põhjustab kaltsiumi 
ja fosfaatide kiirenenud eritumist uriiniga

•	Malabsorbtsioon: kaltsiumi ja vitamiin-D puudulik imendumine
•	Neerupuudulikkus: fosfateemia tõttu suurenenud kaltsiumi seondumine fosfaatidega
•	Vitamiin-D puudulikkus (enamasti tingitud neerupuudulikkusest) 
•	Äge pankreatiit: rasvkoe nekroosi foonil kiirenenud ioniseeritud kaltsiumi seondumine 

rasvhappesooladega
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Kloriid (S-Cl)

Kloriid on peamine rakuväline anioon, mis koos naatriumiga on kõige suurema osmoosse 
aktiivsusega aine plasmas. Kloriidi sisaldus rakkudes on oluliselt väiksem kui rakuvälises 
vedelikus (sh vereplasmas). 

Kloriid osaleb: 
•	Vee jaotumise regulatsioon
•	Osmootne rõhk
•	Aniooni – katiooni tasakaal rakuvälises vedelikus

Näidustus:
•	Vedeliku- ja happe-aluse tasakaalu häirete diagnostika, eriti hüpokaleemilise alkaloosi 

ning raske pikaajalise oksendamise puhul, mis võivad põhjustada kloriidi sisalduse 
vähenemist seerumis

•	Kloriidi sisaldus seerumis korreleerub enamasti naatriumi omaga

Analüüsimeetod: Potentsiomeetria

Referentsväärtus

99-109 mmol/L

Tõlgendus:

Kloriidi kõrged väärtused:
•	Dehüdratatsioon
•	Metaboolne atsidoos (pikaajaline diarröa, neerutorukeste kahjustus)
•	0,9% NaCl massiivne infusioon 
•	Hüperparatüreoidism

Kloriidi madalad väärtused
•	Hüperhüdratatsioon
•	Ravi diureetikumidega
•	Metaboolne alkaloos (oksendamine)
•	Kongestiivne südamepuudulikkus
•	Antidiureetilise hormooni sekretsioonihäired
•	Addisoni tõbi
•	Krooniline respiratoorne atsidoos
•	Soolakaotusnefriit
•	Põletused
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Kolesterool (S-Chol)

Kolesterool on pehme vahajas substants, mis esineb organismis lipiidide fraktsioonis. Koles-
teroolil on väga tähtis koht rakumembraanide koostisosana ning hormoonide ja teiste 
bioaktiivsete ainete koostises. Kõrgetes kontsentratsioonides on kolesterool riskifaktoriks 
ateroskleroosi ja sellega seotud müokardiinfarkti tekkes. 

Kolesterooli leidub peaaegu kõikides rakkudes ja kehavedelikes. Kolesterool on paljude 
metaboolsete radade lähtepunktiks, nagu D-vitamiini süntees, steroidhormooni süntees 
ja sapphappe metabolism. Osa keha kolesteroolist saadakse küll toiduga, kuid suurem osa 
sünteesitakse maksas ning teistes kudedes.

Ligikaudu kolmandik päevasest kolesterooli toodangust kataboliseeritakse sapphapeteks.

Inimese üldkolesterool jaotub peamiselt kolme lipoproteiiniklassi vahel: väga madala tihe-
dusega lipoproteiinid (VLDL), madala tihedusega lipoproteiinid (LDL) ja kõrge tihedusega 
lipoproteiinid (HDL).

Näidustus: 
•	Ateroskleroosi ja kardiovaskulaarsete haiguste riski hindamine
•	Kolesterooli kontsentratsioon on lähteväärtuseks, mis näitab, kas lipoproteiinide meta-

bolismi tuleks täiendavalt uurida

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

<5 mmol/L

Tõlgendus:
Seerumi kolesterooli sisaldus varieerub oluliselt seoses vanuse, dieedi, kehakaalu, füüsilise 
aktiivsusega, medikamentide tarvitamisega

Kolesterooli kõrged väärtused:
•	Rasva- ja kolesteroolirikka dieedi, kuid samuti kolestaasi, nefrootilise sündroomi, hüpo-

türeoosi, diabeedi ja ülekaalulisuse korral
•	Menopausis ja raseduse ajal võib kolesterooli sisaldus olla tavalisest suurem
•	Geneetilistest teguritest on olulised LDL-retseptori geenimutatsioonid (perekondlik 

hüperkolesteroleemia ja düslipoproteineemiad), mille korral võib juba varajases elueas 
kolesterooli sisaldus olla tõusnud kuni 8-15 mmol/L
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Kreatiini kinaas (S-CK)

Kreatiini kinaas on rakusisene ensüüm, mille aktiivsus on suurim vöötlihastes, südamelihases 
ja ajus. Kreatiini kinaasil on kolm isoensüümi: BB ajus, MM vöötlihastes, MB südamelihases. 
Tervel inimesel pärineb üle 90% seerumi kreatiini kinaasist skeletilihastest. Kreatiini kinaasi 
aktiivsus seerumis on tõusnud kõikide lihasdüstroofiate puhul ning võib olla tõusnud pikka 
aega enne haiguse kliinilist avaldumist. 

Näidustus: 
•	Skeletilihaste haiguste diagnostika
•	Füüsilise koormuse jälgimine 

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<3 a <228 U/L 7-17 a M <270 U/L

4-6 a <149 U/L >18 a N <192 U/L

7-17 a N <123 U/L >18 a M <308 U/L

Tõlgendus:

Kreatiini kinaasi kõrged väärtused:
•	Äge müokardi infarkt. Tõus >10 korra. Tõus algab mõni tund peale infarkti ja püsib mõne päeva
•	Müokardiit
•	Kardioversioon
•	Lihasdüstroofiad
•	Lihase traumad
•	Postoperatiivne periood
•	 Intramuskulaarsed süsted
•	Krampide järgselt
•	 Insult 
•	Tserebraalisheemia
•	Reye’ sündroom
•	Hüpotüreoidism

Kreatiini kinaasi madalad väärtused (ei oma kliinilist tähendust):
•	Vähene lihasmass
•	Hüpertüreoidism
•	Alkohoolne maksakahjustus
•	Vahetult peale öist und on väärtused 10-20% madalamad kui päeval
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Kreatiniin (S-Crea)

Kreatiniin moodustub lihaskoes lihaskontraktsiooni metaboolse protsessi käigus kreatiinist 
ning eritub organismist peamiselt neerude kaudu. Tekkiva kreatiniini hulk on suhteliselt 
stabiilne ja otseselt seotud lihasmassiga. 

Kreatiniini tulemuse alusel arvutatakse 18-70 a isikutel MDRD valemi järgi automaatselt ka 
hinnanguline glomerulaarfiltratsioon (ingl k estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), mis väl-
jendatakse mL/min/1,73 m2 standardkehapindala kohta. MDRD valem ei arvesta isiku kehamassi. 

Näidustus:
•	Sobib väikese bioloogilise variatsiooni tõttu juba diagnoositud neeruhaiguse puhul 

neerufunktsiooni dünaamiliseks jälgimiseks
•	Ei sobi üksiku mõõtmisena sõeluuringuks. Selleks otstarbeks on kasutatav ainult koos 

arvestusliku glomerulaarfiltratsiooniga
•	Neerufunktsiooni sõeluuringuks, eriti lastel ja eakatel, on eelistatud analüüs tsüstatiin C

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<2 a 21-36 µmol/L 11-14 a 50-77 µmol/L

3-4 a 27-42 µmol/L >15 a N 45-84 µmol/L

5-8 a 28-52 µmol/L >15 a M 59-104 µmol/L

9-10 a 34-65 µmol/L

Tõlgendus:

Kreatiniini kõrged väärtused:
•	Glomerulaarfiltratsiooni vähenemine
•	Suur lihasmass
•	Tugev füüsiline koormus
•	Liha söömine kuni 7 h enne verevõttu võib väärtust ~10% võrra mõjutada

Kreatiniini madalad väärtused:
•	Nälgimine
•	Lihasatroofia, väike lihasmass

eGFR tulemuste tõlgendamine

30-59 mL/min/1,73 m2 Mõõdukas neerupuudulikkus

15-29 mL/min/1,73 m2 Raske neerupuudulikkus

<15 mL/min/1,73 m2 Lõppstaadiumis neeruhaigus
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Kusihape (S-UA)

Kusihape on puriininukleosiidide adenosiini ja guanosiini katabolismi lõpp-produkt. Umbes 
75% kusihappest eritub uriiniga, ülejäänu seedetrakti kaudu.

Hüperurikeemia võib olla tingitud kusihappe üleproduktsioonist või vähenenud eritumisest.

Lääneliku elustiiliga sageneb hüperurikeemia esinemine. Põhjuseks toitumise eripära, rohke 
alkoholi tarbimine, vähene kehaline aktiivsus ja teatud ravimite tarvitamine.

Näidustus:
•	Podagra diagnostika
•	Preeklampsia, selle raskuse hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<18 a 360 µmol/L

>18 a N 184-464 µmol/L

>18 a M 220-547 µmol/L

Tõlgendus: 

Kusihappe kõrged väärtused: 
•	Puriini ainevahetuse häired. Podagra diagnoosimist raskendab selge piiri puudumine 

tervete ja haigete isikute väärtuste vahel
•	Puriinirikas toit – kusihappe sisalduse lühiajaline vähene suurenemine veres
•	Neerupuudulikkus
•	Koe lagunemine: kasvajad, radio- ja kemoteraapia, hemolüütiline aneemia
•	Kaalukaotus, nälgimine
•	Dehüdratatsioon, šokk, hüpoksia, atsidoos
•	Suur füüsiline koormus
•	Ravimid: aspiriin, tiasiid-diureetikumid, nikotiinhape
•	Pliimürgistus
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Laktaadi dehüdrogenaas (S-LDH)

Laktaadi dehüdrogenaas on rakusisene ensüüm, mida leidub kõigi keharakkude tsütoplas-
mas, kõige rohkem südame- ja skeletilihastes, erütrotsüütides, maksa- ja neerukoes, vähem 
kopsudes, silelihastes ja ajus. Rakusiseselt on ensüümi aktiivsus u 500× suurem kui seerumis.

LDH on koekahjustuse mittespetsiifiline näitaja – aktiivsus veres suureneb kõikide seisundite 
puhul, millega kaasneb rakumembraani läbilaskvuse suurenemine.

Näidustus:
Toetav uuring südame-, maksa-, erütropoeesi-, neerude-, skeletilihaste-, aju- ja kopsuhaiguste 
või -kahjustuste diagnoosimisel

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

<1 k 135-630 U/L 5-11 a 120-245 U/L

1-12 k 135-375 U/L > 12 a 120-246 U/L

1-4 a 135-305 U/L

Tõlgendus:

LDH kõrged väärtused:
•	Hematoloogilised haigused: megaloblastilised ja hemolüütilised aneemiad, ägedad 

leukeemiad, lümfoomid, kroonilised müeloproliferatiivsed haigused
•	Südamelihase infarkt: alates infarkti algusest LDH aktiivsus suureneb 10-12 tunni jooksul, 

maksimum on 48-72 tunnil, mõõdukalt suurenenud aktiivsus püsib 10.-14. päevani
•	Maksahaigused (hepatiidid, maksatsirroos), kopsukahjustused (kopsuemboolia, sarkoi-

doos), maliigsed tuumorid, lihas- ja neeruhaigused
•	LDH aktiivsuse füsioloogiline suurenemine: raseduse viimane trimester
•	NB! Proovivõtmisel tekkinud hemolüüs ja tugev füüsiline koormus proovivõtu eelselt 

põhjustavad vale-positiivseid tulemusi. Samuti on oluline arvestada, et samal isikul võib 
esineda samaaegselt mitu LDH tõusu põhjust.
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LDL-kolesterool (fS-LDL-Chol)

Kaks kolmandikku veres ringlevast kolesteroolist on madala tihedusega lipoproteiidide (ingl 
k low density lipoprotein – LDL) koosseisus. LDL katabolism leiab aset maksas ja perifeersetes 
kudedes. Suure afiinsusega LDL retseptoreid leidub paljudes rakkudes, kõige enam adreno-
kortikaalsetes rakkudes, milles LDL-st pärinev kolesterool annab peamise osa steroidsete 
hormoonide sünteesi substraadist. 

LDL eemaldamisprotsessi puudulikkus või LDLi prekursorite (väga madala tihedusega lipopro-
teiinide) üleproduktsioon võib põhjustada vereseerumi LDL kontsentratsiooni suurenemise. 

Suurenenud LDL kolesterooli sisaldus on üks kardiovaskulaarse riski faktoritest.

Näidustus: 
•	Hüperlipideemiate diagnostika
•	Kardiovaskulaarse riski hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

<3 mmol/L

Tõlgendus:

LDL-kolesterooli kõrged väärtused:
•	Sekundaarsena mitmete haiguste nagu diabeedi, isheemiatõve, gammopaatiate, hüpo-

türeoosi, maksa- ja neeruhaiguste puhul
•	Rasedus
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Magneesium (fS-Mg)

Täiskasvanu organism sisaldab ~ 25 g magneesiumit. Magneesium on rakusisene katioon, 
millest 55% asub luukoes, 20% lihastes, 19% mujal kudedes ja 1% ekstratsellulaarses vede-
likus. Veres on ~ 55% magneesiumist vabade ioonidena, 30% on seotud valkudega, 15% 
kompleksühendina fosfaatide, tsitraatide jt anioonidega.

Magneesium osaleb kofaktorina paljude ensüümide aktiveerimisel, süsivesikute aine-
vahetuses, valkude biosünteesis, lihaste kontraktiilsusfunktsiooni tagamisel, luukoe arengus, 
neuromuskulaarses erutusjuhtes.

Organism saab magneesiumi toidust. Eritumine neerude kaudu ongi magneesiumi tähtsaim 
tasakaalu regulatsioonimehhanism organismis.

Magneesiumi defitsiit tekib juhul, kui on kujunenud tema omastamise häired või kui eritu-
mine neerude kaudu on suurenenud.

Näidustus:
•	Ebaselged lihasnõrkuse-, tetaaniaseisundid
•	 Infusioonravil ja parenteraalsel toitmisel olevate haigete jälgimine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

0,53-1,11 mmol/L

Tõlgendus: 

Magneesiumi kõrged väärtused:
•	Neerupuudulikkus (kaasuv atsidoos suurendab magneesiumi väljumist rakust ekstra-

tsellulaarsele)

Magneesiumi madalad väärtused:
•	Vähenenud juurdevool: diarröa, oksendamine, lahtistid, malabsorptsioonisündroom, 

nälgus
•	Suurenenud kadu neerude kaudu: kestev ravi diureetikumidega, neerutuubuluste kah-

justus, hüperaldosteronism, hüpoparatüreoidism
•	Maksatsirroos
•	Hüpomagneseemia koos hüpokaleemiaga põhjustab tundlikkuse suurenemist digitaalise-

preparaatide suhtes
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Naatrium (S-Na)

Naatrium on rakuvälise ruumi peamine katioon, mis osaleb vere osmolaalsuse, vee ning 
happe-aluse tasakaalu regulatsioonis ning neuromuskulaarses erutusjuhtes. Naatriumi 
kontsentratsiooni muutused veres peegeldavad eelkõige keha vee ja naatriumi suhet, mitte 
naatriumi puudust või liiga organismis. Organism saab naatriumi toiduga ja eritab seda 
peamiselt neerude, vähem naha kaudu.

Naatriumi reabsorptsiooni neerutorukestes reguleerivad hormoonid aldosteroon ja kortisool.

Näidustus:
Vedelikutasakaalu häirete diagnostika, kui on:
•	Vedelikukaotus
•	 Infusioonravi juhtimine
•	Haige diabeetilises koomas või prekoomas

Analüüsimeetod: Potentsiomeetria

Referentsväärtus

135-145 mmol/L

Tõlgendus:

Naatriumi kõrged väärtused:
•	Vee defitsiidi tunnustega (hüpovoleemiline hüpernatreemia): neeruväline veekaotus ja/

või mittepiisav vee manustamine
•	Vee liia tunnustega (hüpervoleemiline hüpernatreemia): naatriumi liigne juurdevool 

(parenteraalne manustamine)

Naatriumi madalad väärtused
Naatriumi madalad väärtused viitavad tavaliselt hüpoosmolaalsusele, mille põhjal vereplasma 
naatriumisisalduse nihked jagunevad:
•	Hüpoosmolaalne hüponatreemia:

 › Naatriumi ja vee liiaga (tursed e lahjendushüponatreemia): südame-, neerupuudulikkus, 
nefrootiline sündroom, maksatsirroos

 › Naatriumi ja vee defitsiidiga (mahu defitsiit – kudede turgori langus): diarröa, põletused, 
diureetiline ravi, peritoniit, pankreatiit, distaalse tuubuluse talitlushäired

•	Hüperosmolaarne hüponatreemia:
 › Hüperglükeemia, hüpertoonilised infusioonid (glükoosi lahus)
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Raud (fS-Fe)

70% organismis leiduvast rauast on hemoglobiini koosseisus, ülejäänud 30% on deponee-
ritud ferritiini ja hemosideriinina. Toiduga saadud rauast imendub umbes 10% peensooles 
ning transporditakse kandurvalgu transferriiniga seotult luuüdisse.

Kasutatav metoodika mõõdab transferriiniga seotud raua sisaldust seerumis.

Näidustus: 
Koos transferriiniga rauadefitsiidi, -liia ja -mürgistuse diagnoosimiseks. Kuna raua sisaldus 
veres varieerub päeva jooksul suurel määral, tuleks proov kindlasti võtta hommikul.

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

N 9,0-30,4 µmol/L

M 11,6-31,3 µmol/L

Tõlgendus:

Raua kõrged väärtused:
•	Hemosideroos, hemokromatoos – võivad olla nii omandatud kui pärilikud
•	Raua mürgistus – raua manustamine suurtes kogustes
•	Massiivsed vereülekanded

Raua madalad väärtused:
•	Raua vähesus toidus
•	Krooniline verekaotus – menstruatsioon, seedetrakti haavand
•	Rasedus
•	Kasvuperiood
•	Malabsorptsioon (nt tsöliaakia)
•	Kasvajad, põletikud
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Reumatoidfaktor (fS-RF)

Reumatoidfaktor on grupp autoantikehi, mis kuuluvad valdavalt IgM-klassi. Reumatoid faktor 
moodustab immuunkomplekse normaalse IgG-molekuli Fc fragmendi vastu, aktiveerib 
komplemendi ning fikseerub kudedesse.

Reumatoidfaktori tootmises osalevad viiruslike ja/või bakteriaalsete antigeenide toimel 
aktiveeritud B-lümfotsüüdid, mis on migreerunud põletikulisse liigesesse.

Moodustunud immuunkompleksid aktiveerivad komplementsüsteemi ja tekitavad liigese-
kahjustusi.

Näidustus: Autoimmuunhaiguste, artriitide, sidekoehaiguste diagnostika

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused

Negatiivne <15 IU/L

Positiivne >15 IU/L

Tõlgendus:

Reumatoidfaktori kõrged väärtused:
•	Reumatoidartriit – tulemus on positiivne 80-90%-l haigusjuhtudest
•	 Juveniilne reumatoidartriit – tulemus on positiivne 15%-l juhtudel
•	Muude sidekoehaiguste ja krooniliste infektsioonide korral:

 › Sjögreni sündroom: 75%-l juhtudel
 › Süsteemne erütematoosne luupus: 30-40%-l
 › Sklerodermia: 30%-l
 › Dermatomüosiit: 10-15%-l
 › Nodoosne polüarteriit: 5-10%-l
 › Anküloseeriv spondüliit: <5%-l

•	Waldenströmi makroglobulineemia
•	Bakteriaalsete infektsioonide, mõnede viirushaiguste puhul (infektsioosne mononukleoos, 

tuberkuloos jt) ja vaktsinatsioonide järgselt
•	Vanuritel mõõdukalt kõrgenenud väärtused seoses autoimmunisatsiooniga vanuse 

kasvades
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Transferriin (fS-Transf), transferriini saturatsioon

Transferriin on peamiselt maksas apotransferriinina sünteesitav β-globuliin, mille üles andeks 
on organismis raua transportimine. Transferriin on nn negatiivne ägeda faasi valk – st tema 
kontsentratsioon põletike korral väheneb. Ka transferriini saturatsioon on mõjustatud ägeda 
faasi reaktsioonist. 

Normaalselt küllastub transferriin rauaga (transferriini saturatsioon) umbes kolmandiku 
ulatuses. Transferriiniga seotud raud kantakse luuüdi noortel punavererakkudel asuvate 
transmembraansete retseptorite abil rakkudesse hemoglobiini sünteesiks või deponeeri-
miseks ferritiinina ja hemosideriinina. Vabanenud apotransferriin siirdub tagasi verre.

Näidustus:
•	Aneemiate diferentsiaaldiagnostika
•	Hemokromatoosi jt raualadestussündroomide diagnostika 

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused

Transferriin 2,0-3,6 g/L

Transferriini saturatsioon 15-45 %

Tõlgendus:
•	Transferriini madalad väärtused:

 › Sünteesi vähenemine (krooniline maksahaigus, vaegtoitumus, alkoholism)
 › Valgukaotus (nt nefrootiline sündroom)
 › Kroonilise haiguse aneemia, infektsioonid, maliigsed haigused

•	Rauapuudusaneemia korral on transferriini sisaldus suurenenud ning transferriini satu-
ratsioon vähenenud

•	Kroonilise haiguse aneemia korral (tegemist raua kättesaadavuse häirega mitte raua 
puudusega) on transferriini sisaldus referentspiirides või madalam, kuid saturatsioon 
referentsvahemikus

•	Raua liiale viitavad normaalne transferriini sisaldus ja kõrge transferriini saturatsioon
•	Kaasasündinud hemokromatoosile on iseloomulik väga kõrge transferriini saturatsioon 

– meestel üle 60% ja naistel üle 50%
•	Transferriini suurenenud sisalduse põhjuseks võivad veel olla: hilisrasedus, rauaprepa-

raatide kasutamine, suukaudsete hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine
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Triglütseriidid (fS-Trig)

Triglütseriidid on oluline energia varuallikas organismis. Kui vereringes on triglütseriidide 
liig, deponeeritakse osa neist rasvkoesse. 

Suurenenud triglütseriidide ja LDL kolesterooli sisaldus viitab kõrgenenud kardiovaskulaar-
sele riskile. Hüpertriglütserideemia on tüüpiliselt täiskasvanuea haigus, mis on sageli seotud 
diabeedi, insuliini resistentsuse, hüperinsulineemia ja rasvumisega. 

Näidustus: 
•	Hüperlipideemiate diagnostika
•	Kardiovaskulaarse riski hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

>1,7 mmol/L

Tõlgendus:

Triglütseriidide kõrged väärtused:
•	Rasvarikka toidu söömine enne verevõttu
•	Perekondlik hüpertriglütserideemia
•	Hüperlipideemiad
•	Hüpotüreoidism
•	Süsivesikuterikas dieet
•	Diabeedi dekompensatsioon
•	Nefrootiline sündroom
•	Krooniline neerupuudulikkus

Triglütseriidide madalad väärtused:
•	Malabsorbtsiooni sündroom (rasva imendumise häire toidust)
•	Alatoitumus
•	Hüpertüreoidism
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Uurea (fS-Urea)

Uurea moodustub maksas ja on valkude katabolismi põhiline lämmastikku sisaldav lõpp-
produkt. Üle 90% uureast eritub neerude ja ülejäänud väike osa peamiselt gastrointesti-
naaltrakti ning naha kaudu. 

Uurea sisaldus veres sõltub järgmistest faktoritest: 
•	Neerude perfusioon
•	Valkude katabolism
•	Glomerulaarne filtratsioonivõime
•	Valgu sisaldus toidus

Näidustus:
•	Koos kreatiniiniga neeruhaiguse kulu jälgimine
•	Hüdratatsiooni hindamine
•	Valgu ainevahetuse hindamine
•	Ei sobi neerufunktsiooni sõeluuringuks

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

<8,2 mmol/L

Tõlgendus:

Uurea kõrged väärtused:
•	Erinevad neeruhaigused
•	Äge neerupuudulikkus
•	Neerude hüpoperfusioon (prerenaalne ureemia) nt dehüdratatsioon, šokk
•	Kuseteede obstruktsioon (postrenaalne ureemia) nt eesnäärme kasvaja
•	Valgurikas dieet
•	Seedetrakti verejooks

Uurea madalad väärtused:
•	Lastel on uurea sisaldus veres väiksem kui täiskasvanutel, kuna kasvueas domineerib 

valkude anabolism katabolismi üle
•	Normaalse raseduse viimases trimestris (neerude hüperperfusioon, loote valgu vajadus)
•	Valguvaene toit
•	Tilkinfusioon
•	Raske maksakahjustus
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Valk (fS-Prot)

Seerumi valk on kompleks prealbumiinist, albumiinist ja globuliinidest. Valgud on kõige 
olulisemad intravaskulaarse osmootse rõhu tagajad. Valgusisaldus <40 g/L põhjustab tur-
seid. Valguga koos on kasulik määrata ka albumiini kontsentratsiooni ja vajadusel valkude 
fraktsioonid elektroforeesil e proteinogramm.

Näidustus:
Koos albumiini ja valkude elektroforeesiga järgmiste haiguste ja seisundite diagnostika ja 
jälgimine: 
•	Kasvajad (lümfoom, müeloom) 
•	Valgukaotussündroomid 
•	 Immuunpuudulikkus
•	Maksahaigused
•	Toitumishäired
•	Kroonilised tursetega kulgevad seisundid

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

64-83 g/L

Tõlgendus:

Valgu kõrged väärtused:
•	Müeloom, Waldenströmi makroglobulineemia
•	Süsteemne erütematoosne luupus jm kroonilised haigused
•	Dehüdratatsioon

Hüperproteineemiat esineb harvem kui hüpoproteineemiat, kuna hüperglobulineemia puhul 
albumiini süntees väheneb, nii et valgu üldsisaldus esialgu oluliselt ei muutu.

Valgu madalad väärtused:
•	Enamasti on tingitud albumiini vähesusest, harvem immuunglobuliinide sünteesi häiretest
•	Valgu vähene süntees (nt krooniline maksahaigus)
•	Valgukaotussündroomid, põletused, rasked nahahaigused, valgu malabsorptsioon
•	Nälgimine
•	Kasvajad
•	Hüperhüdratatsioon
•	Neerukahjustus (nt nefrootiline sündroom)
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HEMATOLOOGILISED UURINGUD

Hemogramm leukogrammiga (B-CBC 5-diff, B-CBC 3-diff)

Hemogramm on kompleksuuring, kus mõõdetakse hemoglobiini sisaldust veres ning 
loendatakse vererakud: leukotsüüdid, erütrotsüüdid, trombotsüüdid. Lisaks mõõdetakse 
erütrotsüüdid ja trombotsüüdid ning arvutatakse neid iseloomustavad indeksid. 

5-osaline leukogramm esitatakse nii protsentuaalselt kui absoluuthulkadena:
 › neutrofiilid
 › eosinofiilid
 › basofiilid
 › lümfotsüüdid
 › monotsüüdid

3-osaline leukogramm esitatakse nii protsentuaalselt kui absoluuthulkadena:
 › granulo tsüüdid (neutrofiilid, eosinofiilid, basofiilid)
 › lümfotsüüdid
 › monotsüüdid

Näidustus:
•	Aneemiate diagnostika. Peale hemoglobiini ja erütrotsüütide hulga arvestatakse puna-

vere hindamisel ka erütrotsüütide keskmist suurust (MCV), hemoglobiini sisaldust (MCH), 
hemoglobiiniga küllastatust (MCHC) ja erütrotsüütide suurusjaotuvust (RDW-aniso-
tsütoosi näitaja).

•	Haigusliku protsessi olemasolu selgitamine leukotsüütide üldhulga ning leuko grammi 
muutuste alusel, nt infektsioon, allergia, maliigne haigus, immuno supressioon, põletik.

•	Trombotsüütide hulga määramine on oluline uuring veritsusnähtude esinemisel. Trombo-
tsüütide arvu muutus koos neid iseloomustavate indeksitega (MPV-trombotsüütide 
suurus, PDW-trombotsüütide suurusjaotuvus) viitavad võimalikule häirele trombotsüütide 
produktsioonis või nende kiirenenud destruktsioonile.

Analüüsimeetod: Läbivoolutsütomeetria



124

Hemoglobiini referentsväärtused

Vanus Referentsvahemik 
(g/L) Vanus Referentsvahemik 

(g/L)

<3 p 150-220 3-10 a 110-149

3-7 p 143-207 10-13 a M 110-152

7-21 p 120-206 10-13 a N 118-148

21-31 p 95-180 13-15 a M 119-164

1-2 k 95-160 13-15 a N 118-148

2-4 k 95-130 >15 a M 136-163

4-12 k 100-141 >15 a N 118-150

1-3 a 100-141

Erütrotsüütide ja hematokriti referentsväärtused

Vanus
Referentsvahemik

Vanus
Referentsvahemik

RBC 
(×1012/L) HCT (%) RBC 

(×1012/L) HCT (%)

<3 p 4,1-6,0 45-65 1-3 a 3,8-5,3 30-41

3-7 p 4,1-5,7 42-61 3-10 a 3,9-5,3 32-43

7-21 p 3,7-5,6 35-60 10-13 a 4-5,3 33-45

21-31 p 3,2-5,1 26-52 13-15 a 4-5,3 35-46

1-2 k 3,2-4,7 26-44 >15 a M 4,4-5,4 40-54

2-4 k 3,2-4,7 26-40 >15 a N 4-5,1 37-47

4-12 k 3,8-5,3 30-41
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MCV ja MCH referentsväärtused

Vanus
Referentsvahemik

Vanus
Referentsvahemik

MCV (fL) MCH (pg) MCV (fL) MCH (pg)

< 3 p 100-112 33-39 1-3 a 72-87 24-29

3-7 p 98-112 33-39 3-10 a 76-92 25-32

7-21 p 95-107 32-37 10-13 a 77-93 26-32

21-30 p 90-107 31-36 13-15 a 80-94 27-33

1-2 k 86-103 29-35 >15 a M 84-98 28-36

2-4 k 74-95 25-34 15-50 a N 82-99 28-36

4-12 k 72-87 24-29 >50 a N 85-97 28-36

MCHC referentsväärtused

Vanus Referentsvahemik (g/L) Vanus Referentsvahemik (g/L)

<4 k 150-220 3-13 a 110-149

4-12 k 143-207 >13 a 110-152

1-3 a 120-206

RDW referentsväärtus

Vanus Referentsvahemik (%)

Kõik vanused 10-15,5

Leukotsüütide referentsväärtused

Vanus Referentsvahemik (×109/L) Vanus Referentsvahemik (×109/L)

<1 k 6-24 >15 a M 4,5-10,4

1-24 k 6-17 >15 a N 4,1-9,4

2-15 a 4-10



126

Leukogrammi referentsväärtused absoluutarvudes

Vanus Neut #  
(×109/L)

Lymph #  
(×109/L)

Mono #  
(×109/L)

Eo #  
(×109/L)

Baso #  
(×109/L)

<7 p 2,3-19 1,2-8,6 <1,4 0,1-2,4 0-0,2

7-30 p 1,2-11 2,4-17 <2,2 0,2-2,4 0-0,2

1-12 k 1-7 2,7-13 <0,9 0,2-1,7 0-0,2

1-2 a 1-7 2,7-13 <0,9 0,2-1,7 0-0,1

2-5 a 1,2-5,4 1,4-6,5 <0,5 0-0,3 0-0,1

5-11 a 1,4-7,0 1,2-5 <0,4 0-0,3 0-0,1

11-15 a 1,6-7,5 1-4,5 <0,5 0-0,3 0-0,1

>15 a 1,5-6,7 1,3-3,6 0,2-0,8 0,03-0,44 0-0,1

Leukogrammi referentsväärtused suhtarvudes

Vanus
Referentsvahemikud

Neut (%) Lymph (%) Mono (%) Eo (%) Baso (%)

<7 p 38-78 20-36 0-6 2-10 0-1

7-30 p 20-47 40-70 0-9 3-10 0-1

1-24 k 17-41 45-75 0-5 3-10 0-1

2-5 a 29-54 35-65 0-5 0-3 0-1

5-10 a 35-70 30-50 0-5 0-3 0-1

11-15 a 40-75 25-45 0-5 0-3 0-1

>15 a 40-80 20-45 1-11 1-5 0-1
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Trombotsüütide referentsväärtused

Vanus
Referentsvahemikud

 Trombo tsüüdid 
(×109/L) Trombokrit (%)  MPV (fL)  PDW (%)

<21 p 150-340

0,1-1 5-11 12-20
21-30 p 180-390

1-2 k 200-450

>2 k 150-450

Tõlgendus:

HEMOGLOBIIN, HEMATOKRIT, ERÜTROTSÜÜDID
Tavaliselt on hemoglobiini, hematokriti ja erütrotsüütide väärtused omavahel seotud ja 
muudatused samasuunalised.
•	Madalad väärtused: aneemiad
•	Kõrged väärtused: hüpovoleemia, polütsüteemia, krooniline hapnikuvaegus, suitsetamine

MCV, MCH, MCHC, RDW-CV
Erütrotsüütide indeksid iseloomustavad aneemia morfoloogilist tüüpi. 
•	Normotsütaarne normokroomne (MCV norm, MCH norm): 

 › Varases staadiumis raua defitsiit
 › Krooniline haigus (nt pahaloomuline kasvaja) 
 › Äge verekaotus
 › Aplastiline aneemia
 › Omandatud hemolüütiline aneemia (nt südame klapiproteesid) 

•	Mikrotsütaarne hüpokroomne (MCV ↓, MCH ↓):
 › Kaugele arenenud rauadefitsiit
 › Talasseemia
 › Plii- ehk seatinamürgistus

•	Mikrotsütaarne normokroomne (MCV ↓, MCH norm):
 › Neeruhaigus (erütropoetiini defitsiit) 

•	Makrotsütaarne normokroomne (MCV ↑, MCH norm):
 › B12 vitamiini või foolhappe defitsiit
 › Kemoteraapia

MCV ↑ muud võimalikud põhjused: rasedus, mõned ravimid, alkoholism

MCV olulise muutuse korral tuleb kindlasti hinnata erütrotsüütide morfoloogiat vereäige-
preparaadis

RDW 
Näitab erütrotsüütide suuruse varieeruvust ehk anisotsütoosi
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LEUKOTSÜÜDID, LEUKOGRAMM
•	Leukotsütoosi võimalikke põhjusi on palju. Täpsemat informatsiooni annab 5-osaline 

automaatne leukogramm. 
•	Referentsvahemiku piires olev leukotsüütide üldarv ei välista kõrvalekaldeid erinevates 

leukotsüütide populatsioonides.
•	Neutrofiilia – äge põletik, toksiline kahjustus, immuunhaigus, müeloproliferatiivne haigus.
•	Eosinofiilia – allergia, parasiidid, immuunsündroomid, pahaloomulised haigused (lüm-

foom, kartsinoom).
•	Basofiilia – allergia, müeloproliferatiivsed haigused.
•	Monotsütoos – kroonilised põletikud, koekahjustusega kulgevad haigused, kroonilised 

müeloproliferatiivsed haigused.
•	Lümfotsütoos – viirusinfektsioonid, reaktiivsed seisundid, maliigsed lümfoproliferatiivsed 

haigused.
•	Leukopeenia tuleneb enamasti neutropeeniast. Esineb viirusinfektsioonide, vereloome 

toksilise- (nt ravimid), immunoloogilise kahjustuse ja ägedate leukeemiate korral.

TROMBOTSÜÜDID
•	Trombotsütopeenia esineb sagedamini seoses viirusinfektsioonidega, ravimite kasuta-

misega, mõnede autoimmuunsete haiguste, maksahaiguste, megaloblastilise aneemia, 
alkoholismi, vereloomehaiguste, hüpersplenismi korral.

•	Nn pseudotrombotsütopeenia esineb, kui mitu agregeerunud trombotsüüti loendatakse 
ühe suure trombotsüüdina. 

 › Põhjuseks võib olla vere ja antikoagulandi ebapiisav segunemine vahetult peale proovi-
võttu või trombotsüütide tundlikkus EDTA suhtes. Sellisel juhul tuleks trombotsüütide 
loendamiseks analüüsi korrata, võttes veri hüübimisanalüüsideks kasutatavasse tsit-
raadiga katsutisse (helesinine kork). Trombotsüütide agregaadid on enamasti näha 
vereäige mikroskopeerimisel. 

•	Trombotsütoos esineb tavaliselt seoses müeloproliferatiivsete haigustega nagu polü-
tsüteemia ja essentsiaalne trombotsüteemia ning splenektoomia järgselt.

•	Trombotsüütide kõrgenenud väärtused esinevad sageli ka koos leukotsüütide reaktiivsete 
muutustega bakteriaalsete infektsioonide korral.

TROMBOTSÜÜTIDE INDEKSID: MPV, PDW
MPV ja PDW on olulised trombotsütopeeniate ja trombotsütooside olemuse selgitamisel.
•	Kõrgenenud MPV ja trombotsütopeenia – viide trombotsütopoeesi normaalsele re-

generatsioonivõimele.
•	Artefaktne MPV suurenemine: 

 › Pikk aeg proovivõtu ja analüüsimise vahel – trombotsüüdid paisuvad E DTA-veres.
 › Trombotsüütide agregaadid.

•	PDW ja MPV kõrged väärtused – sage leid krooniliste müeloproliferatiivsete haiguste 
korral.

•	PDW kõrgenenud ja trombotsüütide hulk vähenenud – sage leid megaloblastiliste 
aneemiate korral.
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•	Normaalne PDW ja trombotsüütide arv >500 × 109/L – kaasneb sageli reaktiivsete muu-
tustega veres.

Vereäige mikroskoopia näidustused

Kui vere rakkude absoluuthulkade tulemus on mõni järgnevatest või kui analüsaator annab 
teate ebatüüpilisest morfoloogiast, tehakse täpsustava uuringuna vereäige mikroskoopia. 

Hemoglobiin <70 g/L või >200 g/L 

Leukotsüüdid <1,5 × 109/L või >15 × 109/L

Neutrofiilid <1,0 × 109/L või >20 × 109/L

Lümfotsüüdid <0,8 × 109/L või >5,0 × 109/L (täiskasvanul)

 >7,0 × 109/L (<12a)

Monotsüüdid >1,5 × 109/L (täiskasvanul)

>3,0 × 109/L (<12a) 

Trombotsüüdid <100 × 109/L või >1000 × 109/L
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Erütrotsüütide settekiirus (B-ESR)

ESR on mittespetsiifiline analüüs, mida sageli kasutatakse haigusprotsessi aktiivsuse indi-
kaatorina. Mõnede haigusseisundite puhul settivad erütrotsüüdid kiiremini, mille põhjuseks 
on fibrinogeeni, immunoglobuliinide ja teiste ägeda faasi valkude sisalduse suurenemine 
vereplasmas. Need makromolekulid mõjutavad erütrotsüüte elektrostaatilise jõuga, põhjus-
tades erütrotsüütide agregatsiooni (nn Rouleaux ehk raharullide fenomen). Erütrotsüütide 
settekiiruse muutuse põhjuseks võivad olla veel erütrotsüütide suuruse ja kuju ning hulga 
muutused. Polütsüteemia puhul ESR väheneb ning aneemia puhul vastupidi suureneb. ESR 
suureneb ka vanusega, seda eriti naistel. 

Näidustus:
•	Reumaatiliste haiguste kulu jälgimine
•	Temporaalarteriidi kulu jälgimine
•	Hodgkini ja mitte-Hodgkini lümfoomide remissiooni jälgimine
•	Ebamääraste kaebustega isikutel edasiste uuringute vajaduse hindamine 
•	Ei sobi asümptomaatiliste isikute sõeltestimiseks, kuna ESR väärtuste kõrgenemisel võib 

olla palju erinevaid põhjuseid
•	 Infektsioonhaiguste puhul toimub ESR normaliseerumine peale paranemist alles mitme 

nädala pärast, seetõttu ei sobi ESR ravi edukuse hindamiseks

Analüüsimeetod: 
•	Westergreni meetod (materjal: tsitraatveri)
•	Kapillaarmikrofotomeetria (materjal: EDTA veri)

Referentsväärtused

>15 a N <20 mm/h

>15 a M <15 mm/h

<15 a <10 mm/h

Tõlgendus: 

Kõrged väärtused:
•	 Infektsioon
•	Erütrotsüütide hulga, suuruse ja kuju muutused (nt aneemia)
•	Monoklonaalne gammopaatia
•	Rasedus
•	Pahaloomulised kasvajad 
•	Autoimmuunhaigused
•	Muud kroonilised haigused

Maksapuudulikkuse puhul, kui ägeda faasi valke ei sünteesita piisavalt, võivad ESR väärtused 
jääda madalaks. 
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Retikulotsüüdid (B-Ret)

Retikulotsüüdid on juveniilsed tuumata mitteküpsed erütrotsüüdid. Retikulotsüüdi staa-
dium vältab punavereraku arengutsüklis 2-3 päeva, millest viimased 24 tundi toimuvad 
perifeerses veres. 

Näidustus: Punavereloome funktsionaalse seisundi selgitamine

Analüüsimeetod: 
•	Briljantkresüülsinise 1% vesilahuse ja EDTA-vere suspensioonist fikseerimata äige-

preparaadi mikroskoopia
•	Läbivoolutsütomeetria

Referentsväärtused 

Retikulotsüütide suhtarv 0,5-1,8 %

Retikulotsüütide arv: N 26-95 × 109/L

Retikulotsüütide arv: M 16,4-77,6 × 109/L

Retikulotsüütide hemoglobiin 28-36 pg

Tõlgendus:
•	Retikulotsütoos

 › Väljendunud: hemolüütiline aneemia, äge verejooks
 › Mõõdukas kuni kerge: makrotsütaarsete (B12-vitamiini-, foolhappedefitsiitse) anee-

miate ja rauapuudusaneemia ravijärgne periood
•	Retikulotsütopeenia

 › Luuüdi hüpo- ja aplastilised seisundid
 › Viirusinfektsioonide puhune – tavaliselt iselimiteeruv 
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HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD

Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg (P-APTT)

Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg on hüübimissüsteemi sekundaarse lüli sõeluuring. 
Analüüs iseloomustab hüübimiskaskaadi nn sisemises ja ühises tees osalevate plasma-
faktorite summaarset aktiivsust. 

Näidustus:
•	Sõeluuring hüübimishäirete põhjuste selgitamiseks
•	Hepariinravi (UFH) jälgimine
•	Preoperatiivne sõeluuring
•	DIK-sündroomi diagnostika 

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

26-38 sek

Tõlgendus:

APTT isoleeritud pikenemine:
•	Hüübimisfaktori kaasasündinud defekt: A ja B hemofiilia, von Willebrandi haigus (APTT 

ei pruugi alati olla pikenenud)
•	Hüübimisfaktori omandatud aktiivsuse nõrgenemine: hepariinravi, luupus antikoagulant, 

antifaktor-antikehad

Üheaegne APTT ja PT pikenemine:
•	Suukaudne antikoagulantravi (APTT pikenemine ilmneb ravi hilisemas järgus)
•	Vitamiin K puudulikkus (sapiteede obstruktsioon, tsöliaakia, tsüstiline fibroos, maksa-

puudulikkus)
•	Hüübimise patoloogilised inhibiitorid – tavaliselt koos glomerulonefriidi, SLE, müeloomi, 

müeloproliferatiivsete haiguste ja paraproteineemiatega
•	Preanalüütilised vead: verd katsutis ettenähtust vähem, proovi säilivusaja ületamine
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D-dimeerid (P-D-Di)

D-dimeerid on plasmiini toimel tekkivad fibriini lagunemise lõpp-produktid. Normaalne 
plasma ei sisalda D-dimeere mõõdetavas koguses. Analüüs peegeldab nii trombiini kui 
plasmiini aktiivsust.

Näidustus: 
•	D-dimeeride analüüsi kasutatakse soonesisese hüübimise kindlakstegemiseks. 
•	Peamine kasutusala on süvaveenide tromboosi välistamine – kui tulemus on negatiiv-

ne, siis patsiendil väga suure tõenäosusega süvaveenide tromboosi ei esine. Positiivne 
tulemus ei ole tromboosile spetsiifiline, vajalikud on kinnitavad uuringud.

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

<500 ng/FEU/mL (FEU – Fibrinogen Equivalent Units) 

Tõlgendus: 

Kõrgenenud väärtused:
•	Süvaveenide tromboos
•	Kopsuarteri trombemboolia
•	Kirurgilised protseduurid
•	Traumad 
•	Põletused
•	Pahaloomulised kasvajad
•	DIK (dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon)
•	Primaarne fibrinolüüs
•	Trombolüütiline ravi
•	Arteriaalne trombembolism
•	Rasedus
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Fibrinogeen (P-Fibr)

Fibrinogeen on maksas sünteesitav valk. Hüübimisprotsessis moodustub fibrinogeenist 
trombiini ja kaltsiumioonide koostoimel fibriin.

Fibrinogeen kuulub hüübimise eriuuringute hulka ning sõeluuringuna pole fibrinogeeni 
määramine põhjendatud.

Näidustus:
•	DIK-i diagnostika
•	Fibrinolüütilise ravi jälgimine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

2-4 g/L

Tõlgendus:

Fibrinogeeni kontsentratsiooni suurenemine:
•	Põletikud, ulatuslikud traumad, koekahjustused, tuumorid (fibrinogeen on nn ”ägeda 

faasi valk“)
•	Füsioloogiline: raseduse viimane trimester

Fibrinogeeni kontsentratsiooni vähenemine:
•	Sekundaarne: DIK-sündroom (fibrinolüüsi aktiveerumine), raske maksakahjustus (valgu-

sünteesi vähenemine)
•	Primaarne hüpo- või afibrinogeneemia (üliharva)
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Protrombiini aeg (P-PT-INR)

Protrombiini aeg koos APTT-ga on hüübimissüsteemi sekundaarse lüli sõeluuring. Protrombii-
ni aeg peegeldab sekundaarse lüli nn välise (faktor VII) ja ühise (faktorid X ja II) tee aktiivsust 
hüübimisprotsessis. Need nn protrombiinkompleksi kuuluvad valgud sünteesitakse maksas 
vitamiin K osavõtul. Vitamiin K puuduse või suukaudse antikoagulantravi korral (Marevan jt) 
moodustuvad nimetatud hüübimisfaktorite väheaktiivsed vormid – nn PIVKA-valgud (Proteins 
Induced by Vitamin K Absence), mille tulemusel väheneb vere hüübimisvõime ja tromboosioht. 

Tulemus väljendatakse: 
•	Protrombiini aktiivsusena normaalplasma suhtes (normaalplasma aktiivsus = 100 %)
•	 INR-na (International Normalised Ratio) 

Näidustus:
Protrombiini aeg on kiire ja tundlik sõeluuring välise ja ühise hüübimistee (faktorid II, V, VII 
ja X) häirete avastamiseks ning sobib väga hästi: 
•	Suukaudse antikoagulantravi alustamiseks ja jälgimiseks
•	Välise hüübimistee häirete diagnoosimiseks
•	Maksa sünteesivõime hindamiseks raskete maksahaiguste puhul

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

PT 70-130 %

INR 0,85-1,25

Kriitilised väärtused: INR >5

INR terapeutilised väärtused sõltuvad ravi näidustusest:

Tromboosi ja embolismi profülaktika 2-3

Klapiproteesid 2,5-3,5

Kodade virvendusarütmia 2-3

Süvaveeni tromboos, kopsuarteri trombemboolia 2-3

Tõlgendus:

INR kõrgenenud väärtused:
•	Peroraalsete antikoagulantide kasutamine
•	Maksahaigused (sünteesivõime vähenemine)
•	Vitamiin K malabsorbtsioon
•	DIK-sündroom (protrombiinkompleksi faktorite tarbimise suurenemine)
•	Hüpofibrinogeneemia (<1 g/L)
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•	Tsirkuleerivate antikoagulantide esinemine (nt süsteemne erütematoosne luupus)
•	F VII kongenitaalne defitsiit

INR madalad väärtused ei oma diagnostilist tähendust.
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IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD

Veregrupp ja Rh (D) kuuluvus (B-ABO/Rh(D))

Inimese ABO veregrupp on määratletud erütrotsüütide pinnal olevate A, B, H antigeenide 
ning vereplasmas sisalduvate ”loomulike“ antikehade anti-A ja anti-B poolt. Rh (D) kuuluvuse 
määrab D antigeeni olemasolu erütrotsüütidel. 

Näidustus:
•	Vereülekanne
•	Rasedus 

Analüüsimeetod: Immunoloogiline, geeltehnika

Tõlgendus: 
•	ABO ja Rh on kliiniliselt kõige olulisemad veregruppide süsteemid. Inimese ABO veregrupp 

ja Rh(D) kuuluvus elu jooksul ei muutu. 
•	Kuna vastsündinul ei ole veel anti-A ja anti-B antikehad välja kujunenud, siis neil antakse 

ABO veregrupi esialgne tulemus antigeenide määramise alusel. Antikehad ilmuvad verre 
kuuendaks elukuuks. 

•	Kui patsiendi erütrotsüütidel esineb D antigeen, on patsient Rh (D) positiivne. Kui D 
antigeen puudub, on patsient Rh (D) negatiivne. D antigeen on sünnimomendiks juba 
välja kujunenud. 

•	Vereülekande eelselt ja rasedatel on oluline lisaks veregrupile ja Rh-kuuluvusele teostada 
ka erütrotsütaarsete antikehade uuring.
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Erütrotsüütide vastased antikehad (B-Er-Ak)

Erütrotsütaarsete antikehade määramisega hinnatakse kliiniliselt oluliste immuunantikehade 
olemasolu patsiendi veres.

Näidustus:
•	Vereülekanne
•	Rasedus 

Analüüsimeetod: Indirektne antiglobuliini test, geeltehnika

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Praeguseks on teada 29 veregruppide süsteemi ja ligikaudu 300 erütrotsütaarset anti-

geeni. Kliiniliselt olulised veregruppide süsteemid on ABO, Rh, Kell, Kidd, Duffi, MNS, 
Lewis, Lutheran, P. 

•	 Inimese organismis võivad moodustuda erütrotsüütide vastased antikehad varasemate 
vereülekannete ja raseduste käigus.

•	Positiivse antikehade tulemuse korral tuleb antikehad tüpiseerida. 
•	Kord avastatud antikehi tuleb arvestada vereülekandeks vere valikul patsiendi elu lõpuni. 

Ka siis, kui antikehade uuring on muutunud negatiivseks, sobib vereülekandeks vaid 
vastavate antigeenideta veri. 

•	Raseduse korral võib erütrotsütaarsete antikehade olemasoluga kaasneda risk vast-
sündinute hemolüütilisele tõvele. 
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Otsene Coombsi test (B-DAT)

Otsese Coombsi (direktse antiglobuliin) testiga hinnatakse erütrotsüütide pinnale kinnitunud 
IgG tüüpi antikehade ja/või komplemendi komponendi C3 olemasolu. 

Näidustus: 
•	Vastsündinute hemolüütiline tõbi
•	Autoimmuunne hemolüütiline aneemia ja teised autoimmuunhaigused
•	Vereülekande järgsed reaktsioonid

Analüüsimeetod: Immunoloogiline, geeltehnika

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Positiivne tulemus näitab patsiendi erütrotsüütide sensibiliseerumist IgG antikehade ja/
või C3 komponendiga. 
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IMMUUNUURINGUD

Alfafetoproteiin (S-AFP)

Glükoproteiin, mida sünteesitakse loote rebukoti rakkudes, gastrointestinaaltraktis ja maksas. 
AFP-d nimetatakse veel ka onkofetaalseks antigeeniks – valk, mida normaalselt sünteesi-
takse ainult lootel.

Kõrgeimad väärtused loote plasmas on 12.-14. rasedusnädalani, seejärel toimub AFP sisalduse 
järsk langus. AFP dünaamika lootevees sarnaneb tema dünaamikaga loote plasmas, kuid 
100× väiksemas kontsentratsioonis.

Ema veres tõuseb AFP väärtus 10.-32. rasedusnädalani, seejärel langeb 24. nädala tasemele 
ja jääb sellele tasemele sünnituseni.

Näidustus:
•	Ühe markerina loote sünnieelses diagnostikas (vt Kolmiktest)
•	Hepatotsellulaarne maksavähk
•	Seminoomi ja mitteseminoomitüüpi (embrüonaal-, terato-, kooriokartsinoom) munandi 

kasvajate diagnostika. Määratakse koos hCG-ga
•	Kopsukasvajate diagnostika
•	AFP mõõtmisi ei saa soovitada sõeluuringuks vähktõve avastamisel

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

<5,5 IU/mL

Tõlgendus:

AFP kõrged väärtused:
•	Füsioloogilised – rasedus, mitmikrasedus
•	Loote haigusseisundid ja kaasasündinud arenguhäired – anentsefaalia, hüdrotsefaalia, 

avatud neuraaltoru (sh spina bifida), kõhu eesseina defekt (omphalocele, gastroschisis), 
kaasasündinud nefroos, loote distress-sündroom, oligohüdroamnion, tokseemia, loote 
hüpotroofia, loote hüdrops, Turner’i sündroom, Patau sündroom, Meckel’i sündroom, 
mao-sooletrakti arteesia

•	Ema muud haigused – maksatsirroos, hepatiit, maksanekroos ja pärilik türosineemia
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•	Ähvardav raseduse katkemine, pre-eklampsia, peetunud rasedus
•	Kasvajad – munandivähk, jämesoolekasvajad, lümfoomid, embrüonaalkudedest lähtuvad 

kasvajad, neeru-, kõhunäärme-, maksa-, kopsu-, kilpnäärme-, sapi teede- ja maokasvajad

AFP madalad väärtused:
•	Emal diabeet
•	Ema suur kehakaal
•	Loote kromosoomanomaaliad (Downi, Edwardsi sündroom)
•	Spontaanne abort ja üsasisene surm (fetus mortus). Madalaid AFP väärtusi peale 10. 

rasedus nädalat loetakse prognostiliselt ebasoodsaks ja see viitab loote arengupeetusele 
isegi siis, kui hCG on normi piires

•	Valesti arvestatud raseduse suurus

Hepatotsellulaarse kartsinoomi esmasel diagnoosil leitakse 90-95%-l patsientidel kõrgeid 
AFP väärtusi (>200 IU/mL). Seetõttu kasutatakse AFP kontsentratsiooni määramist nende 
kasvajate diagnostikas ja ravi monitooringus.

Munandivähi klassifitseerimisel ja staadiumi määramisel määratakse AFP-ga samaaegselt ka 
hCG. Puhta seminoomitüüpi kasvaja puhul AFP väärtus ei tõuse ja hCG väärtuste tõusu on 
täheldatud 16%-l. Siiski on AFP kõrgenenud väärtusi täheldatud patsientidel, kellel on diag-
noositud seminoomitüüpi munandivähk koos mitteseminoomitüüpi vähi metastaasidega.

90%-l mitteseminoomitüüpi vähiga patsientidel on tõusnud nii AFP kui ka hCG väärtused. 
Kasvajamarkeri kontsentratsiooni vähenemise kiirus näitab ravi efektiivsust. Väärtuste tõus 
3-18 kuu jooksul viitab vähi retsidiivile. Postoperatiivsed kõrgenenud väärtused osutavad kas-
vaja mittetäielikule eemaldamisele või metastaaside olemasolule. Peale orhidektoomiat kõrge 
AFP sisaldusega patsientidel esineb retsidiive sagedamini kui kõrge hCG-ga patsientidel.

Hepatiidi ja maksatsirroosi puhul jäävad patsientide AFP väärtused madalamale kui 165 IU/mL.
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Adrenokortikotroopne hormoon (P-ACTH)

ACTH on hüpofüüsi eessagaras toodetav peptiidhormoon, mille funktsiooniks on reguleerida 
kortisooli sekretsiooni. ACTH ööpäeva jooksul varieeruvat sekretsiooni stimuleerib korti-
koliberiin. Seetõttu on ACTH kontsentratsiooni korrektseks määramiseks vajalik 2 analüüsi: 
hommikul ajavahemikus 6-8 ja õhtul 20-22. Parema info saamiseks on soovitav määrata 
ACTH koos kortisooliga samadel aegadel.

Näidustus:
•	Neerupealiste puudulikkuse ja hüpersekretsiooni diagnostika 
•	Hüpofüüsi ja hüpotalamuse patoloogiate diagnoosimisel

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

Hommikul <10 pmol/L

Õhtul ½ hommikusest väärtusest

Tõlgendus: 

ACTH ööpäevase rütmi häirumine viitab patoloogilistele protsessidele hüpofüüsis ja neeru-
pealiste koores.

ACTH kõrged väärtused:
•	Primaarne neerupealiste koore puudulikkus (Addison´i sündroom)
•	Hüpofüüsi ACTH-d produtseeriv kasvaja (Cushingi sündroom)
•	Ektoopiline ACTH-sündroom (bronhiaalkartsinoomi või pankrease kartsinoomi poolt 

toodetud hormoon). ACTH struktuur on muutunud ja bioloogiline aktiivsus madal. 
Puudub Cushingi sündroomi kliiniline pilt

•	Stress-situatsioonid (valu ja hirm vereproovi võtmisel)

ACTH madalad väärtused:
•	Hüpofüüsi või hüpotalamuse funktsiooni häired (sekundaarne neerupealiste koore 

puudulikkus)
•	Neerupealiste glükokortikoide produtseeriv kasvaja
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B tüüpi natriureetiline peptiid (P-BNP)

B tüüpi natriureetiline peptiid on vasoaktiivne peptiidhormoon. Seda sünteesitakse müokardi-
rakkudes, kust see vabaneb vatsakese seina venituse tagajärjel. Rakust väljudes lõhustub 
proBNP bioloogiliselt aktiivseks BNP-ks ning inaktiivseks N-terminaalseks fragmendiks 
(NT-proBNP). 

Erinevalt troponiinidest on BNP hormoon, mida sekreteeritakse südamevatsakeste seintest 
verre ka füsioloogiliselt. BNP suurendab Na ekskretsiooni neerude kaudu, mille tulemusel 
väheneb ringleva vere maht. Sekretsiooni stimuleerib peamiselt südame seinte venitus, 
mistõttu sobib südamepuudulikkuse markeriks.

 Näidustus:
•	Südamepuudulikkuse diagnoosimiseks ja raskusastme hindamiseks 
•	Hingamisraskustega patsientidel südamepuudulikkuse välistamiseks
•	Kroonilise südamepuudulikkusega ja ägeda koronaarsündroomiga patsientidel prog-

noosi hindamiseks

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

< 75 a <125 pg/mL

> 75 a <450 pg/mL

Neerupuudulikkusega patsientidel 
(eGFR <60 ml/min/1,73 m2)

< 225 pg/mL

Tõlgendus: 
BNP kontsentratsioon korreleerub südamepuudulikkuse raskusastmega. BNP-l on tugev 
negatiivne ennustusjõud st. otsustuspiirist madalam kontsentratsioon välistab eelnevalt 
ravimata patsiendil südamepuudulikkuse. Kõrge BNP tase vaatamata optimaalsele ravile 
näitab halba prognoosi.

Lisaks südamepuudulikkusele võivad BNP kõrged väärtused esineda alljärgnevate seisun-
dite korral:
•	Vasaku vatsakese hüpertroofia; parema vatsakese ülekoormus
•	Tahhükardia; arütmiad
•	Müokardi isheemia; hüpokseemia
•	Aneemia 
•	Renaalne düsfunktsioon
•	Maksatsirroos
•	 Infektsioon; sepsis
•	Kõrge iga
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C-peptiid (fS-C-pept)

C-peptiid moodustub pankrease Langerhansi saarekeste β-rakkudes sünteesitud proinsuliinist 
selle jagunemisel insuliiniks ja C-peptiidiks. Teda sekreteeritakse verre koos insuliiniga ekvi-
molaarsetes hulkades. C-peptiid bioloogilist aktiivsust ei oma, kuid tema kontsentratsioon 
vereseerumis on heaks orientiiriks endogeense insuliini sekretsiooni hindamisel. 

C-peptiidi määramine võimaldab insuliinravi saaval diabeedihaigel kontrollida pankrease 
enda insuliini sekretsioonivõimet. C-peptiidi määramist ei sega ka insuliini antikehad.

Näidustus:
•	 1. ja 2. tüüpi diabeedi diferentseerimisel
•	Diabetes mellitus
•	Pankrease insuliini sekretsioonivõime hindamine insuliinravi foonil

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

0,27-1,27 nmol/L

Tõlgendus:

Parema informatsiooni saamiseks soovitatakse C-peptiidi määrata glükoosi taluvuse proovina. 
Ühekordne määramine söömata patsiendil on väheinformatiivne. Ainult C-peptiidi analüüsi 
põhjal raviotsuseid langetada ei tohiks.
•	 1. tüübi diabeedi puhul jäävad C-peptiidi väärtused normi alumise piiri lähedale või alla 

selle. 
•	2. tüübi diabeedi puhul saadud kõrged väärtused viitavad insuliini resistentsusele. Hai-

guse süvenedes insuliini eritus väheneb ja ka C-peptiidi väärtused langevad kõrgetelt 
väärtustelt normi alumisele piirile. 

•	 Insulinoomile on iseloomulik kõrge insuliini ja C-peptiidi hulk, kuid see ei korreleeru 
vere glükoosisisaldusega. Hüpoglükeemiasse viidud (glükoos veres alla 2,5 mmol/L) 
patsientidel jääb C-peptiidi väärtus normi piiridesse või ei vähene 50%-ni algväärtusest.
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Dehüdroepiandrosteroonsulfaat (S-DHEAS)

DHEA (dehüdroepiandrosteroon) pärineb suuremas osas (80%) neerupealiste koorest ja 
toodetakse kortisooli ja aldosterooni sünteesimise protsessis. DHEA-d sünteesitakse mõ-
ningal määral ka testistes ja munasarjades. DHEA on androsteendiooni prekursor, mis on 
omakorda testosterooni ja östrogeeni prekursoriks.

DHEAS-i eritumisel verre on ööpäevane rütm. Vahe hommikuse ja õhtuse kontsentratsiooni 
vahel on umbes 20%.

Puberteedi ajal korreleerub DHEAS-i kontsentratsioon luustiku arenguga. Adrenarhe (neeru-
pealiste koore küpsemine vanuses 6-10 a) edenedes DHEAS-i sisaldus kasvab.

Näidustus: 
•	Naistel:

 › Kahtlus hüperandrogeneemilisele ovariaalpuudulikkusele ja hirsutismile
 › Androgeene produtseeriva kasvaja diagnostika
 › Hilinenud puberteet

•	Üldiselt määratakse koos testosterooni ja SHBG-ga

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

N 0,7-12,5 μmol/L

M 0,93-15,4 μmol/L

Tõlgendus: 

DHEAS kõrged väärtused:
•	Neerupealiste kasvaja
•	Neerupealiste hüperplaasia (diagnoosi täpsustamiseks on soovitav juurde määrata 

17-hüdroksüprogesteroon)

Neerupealise kasvajast tingitud hüperandrogeneemiale tuleks mõelda, kui testosteroon on 
referentsväärtuste piires ja DHEAS kõrge (>19 μmol/L).

Adrenaalse hüperandrogeneemia sagedasemaks põhjuseks on ensüümdefektidest tingitud 
adrenogenitaalne sündroom.
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Ferritiin (S-Fer)

Ferritiin on raua depoovalk. Valgulisest kestast (apoferritiin) ja selle sees paiknevatest raua 
aatomitest koosnev ferritiini molekul võimaldab säilitada rauda selle bioloogilises vormis 
ja samas kaitsta rakkusid ioniseeritud raua toksilise toime eest. Vereseerumist leitav ferritiin 
pärineb luuüdi, põrna ja maksa rakkudest ning omab otsest kvantitatiivset seost seal paik-
nevate organismi põhiliste rauavarudega.

Näidustus:
•	Rauapuudusaneemia diagnostika
•	Aneemiate diferentsiaaldiagnostika 
•	Organismi rauavarude hindamine 
•	Rauapreparaatidega läbiviidava ravi kontroll
•	Rauapuudusaneemia riskirühmade (väikelapsed, rasedad, vanurid, veredoonorid, hemo-

dialüüsi patsiendid) jälgimine
•	Ferritiin kasvajamarkerina

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

<8 p 30-400 ng/mL 1-16 a 5-120 ng/mL

8-30 p 30-230 ng/mL > 16 a N 10-150 ng/mL

1-6 k 10-340 ng/mL > 16 a M 28-370 ng/mL

6-12 k 10-80 ng/mL

Tõlgendus: 

Ferritiini määramist peetakse parimaks rauapuudusaneemia analüüsiks, mille positiivne en-
nustusjõud on 95%. Rauapuudus ja rauadepoode tühjenemine on ainus senini leitud põhjus, 
miks ferritiini kontsentratsioon seerumis võib langeda. Seepärast saab ferritiini määramisega 
diagnoosida rauapuuduse teket juba varajases staadiumis ja ennetada rauapuudusaneemia 
kujunemist. Kui aneemia pole tingitud rauapuudusest, siis on rauadepood täidetud ning 
seerumi ferritiini kontsentratsioon on normis. 

Ferritiini analüüsi vastuse interpreteerimisel tuleb arvestada ka muid tegureid, mis mõjutavad 
organismi rauavarusid. Nendeks on rauahulga loomulik ööpäevane varieerumine, menstruatsioo-
nitsükkel, rasedus, suukaudsed hormonaalsed kombineeritud kontratseptiivid, rauapreparaadid.

Ferritiini madalad väärtused: 
•	Rauapuudus
•	Rauapuudusaneemia:

 › Krooniline verekaotus 
 › Ebapiisav rauasisaldus toidus – ühekülgne lehmapiimatoit, taimetoitlus (nt väikelapsed)
 › Rasedus
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 › Raua imendumise häired
 › Äge verekaotus – ferritiini langus 1-2 nädalaga

Rauapuuduse staadiumid ja neid peegeldavad laboratoorsed uuringud

Rauapuuduse staadiumid

Rauavarude  
tühjenemine

Latentne 
rauapuudus 

(rauapuuduslik 
erütropoees)

Rauapuudus-
aneemia

Seerumi ferritiin ↓

Transferriini saturatsioon ↓ 

Seerumi transferriin ↑

Hemoglobiin ↓ 

MCV ↓ 

Ferritiin on ägeda faasi valk, mille kontsentratsioon võib sõltumata rauavarude seisundist suu-
reneda põletike, maksahaiguste, kasvajate korral. See muudab rauapuuduse diagnoosimise 
keeruliseks kroonilise haigusega patsientidel – neil võib ferritiini hulk olla referentspiirides 
või suurenenud isegi rauapuuduse korral.
Ferritiini tulemuste tõlgendamisel on kasulik pidada silmas järgnevaid aspekte:
•	Ferritiini traditsiooniline läviväärtus (10-12 ng/mL) ei ole rauapuuduse selgitamiseks 

kõikidel juhtudel optimaalne
•	Põletikuga aneemiahaigetel peab arvestama ferritiini kõrgema piirväärtusega – kuni 

70 ng/mL. Lisaks on soovitav hinnata ka seerumi transferriini küllastusastet
•	Ferritiini väärtused >100 ng/mL välistavad üldiselt rauapuudusaneemia võimaluse

Rauapuudusaneemia ja kroonilise haiguse aneemia diagnoosimine

Uuring Rauapuudus- 
aneemia

Kroonilise haiguse 
aneemia

Kombineeritud aneemia 
(rauapuudus- + krooni-
lise haiguse aneemia)

Ferritiin ↓↓↓ ↑ N – ↑

Transferriini saturatsioon  
ehk küllastatus. 
S-Transf-Sat% = S-Fe (mmol/L) × 
100% / S-Transf (g/L) × 24

↓↓ N – ↓ ↓ – N

Transferriin* ↑ ↓ (↑) – N – (↓)

Raud (S-Fe)* ↓↓ ↓ ↓↓

* Nende analüüside määramine üksikuna ei ole näidustatud.  
   Koos määramine on vajalik transferriini saturatsiooni arvutamiseks.
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Ferritiini kõrged väärtused:
•	 Infektsioonid, kasvajad, leukeemiad, lümfoomid, sideroblastiline aneemia
•	Maksa parenhüümi kahjustus
•	 Idiopaatiline hemokromatoos
•	Dialüüsi patsiendid
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Folaat (fS-Fol)

Inimesele vajalik folaat ehk vitamiin B9 sünteesitakse nii soole mikrofloora poolt kui ka 
saadakse toiduga. Vitamiin on kiiresti lagunev ja kuumustundlik (laguneb toidu pikaajalisel 
keetmisel). Organismi folaadi varud on maksas. Täiskasvanud inimese ööpäevane folaadi 
vajadus on umbes 50 µg, lastel ning emadel raseduse ja laktatsiooni ajal on vajadus 2-8 
korda suurem.

Folaat ja selle koensüümne vorm (tetrahüdrofolaat – THF) on vajalik nukleiinhapete sün-
teesiks, aju ainevahetuses, erütropoeesiks, soolhappe tekkel maos. Folaadi defitsiidi üheks 
avaldumisvormiks on megaloblastilise aneemia teke, mille põhjuseks on DNA sünteesi 
aeglustumine, mis pärsib omakorda erütropoeesi. 

Näidustus:
•	Megaloblastilise aneemia diagnostika
•	Malabsorptsiooni selgitamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

>7,64 nmol/L

Tõlgendus: 

Folaadi madalad väärtused:
•	Alatoitumus
•	Alkoholism
•	Malabsorptsioon (soolte absorptsioonivõime on langenud)
•	Antibakteriaalse ravi või kemoteraapia tagajärjel muutunud soole mikrofloora
•	Suukaudsete kontratseptiivide, metotreksaadi, fenobarbitaali, antikonvulsantide pika-

ajaline kasutamine
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Folliikuleid stimuleeriv hormoon (S-FSH);  
Luteiniseeriv hormoon (S-LH)

FSH ja LH on hüpofüüsi eessagaras produtseeritud glükoproteiinid, mis alluvad hüpo-
talamuse mõjule GnRH (gonadotropin releasing hormone) vahendusel. Gona dotropiinide FSH 
ja LH ülesandeks on folliikulite kasvu ja küpsemise ning steroidhormoonide (östrogeenid, 
gestageenid, androgeenid) biosünteesi stimuleerimine munasarjade kollaskehas. Meestel 
stimuleerib FSH spermatogeneesi ning LH testosterooni biosünteesi Leydigi rakkudes.

Näidustus: 
Enamasti määratakse FSH ja LH koos.
•	Menstruatsioonitsükli häirete diagnostika
•	 Infertiilsus
•	Ovulatsiooniaja määramiseks ja indutseeriva ravi jälgimiseks
•	Meeste hüpogonadism

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

FSH IU/L LH IU/L

<10 a <6 <6

N, Folliikuli faas 2,5-10,2 1,9-12,5

N, Luteiinfaas 1,5-9,1 0,5-16,9

N, Ovulatsiooni faas 3,4-33,4 8,7-76,3

N, Postmenopaus 23,0-116,3 15,9-54,0

M 11-70 a 1,4-18,1 1,5-9,3

M >70 a 3,1-34,6

Tõlgendus: 
Kliiniliselt olulised on nii püsivalt normist kõrgemad kui ka madalamad FSH ja LH väärtused. 
Samuti on oluline FSH ja LH kontsentratsioonide omavaheline suhe.

Kõrged FSH ja LH väärtused (hüpergonadotroopne hüpogonadism):
•	Primaarne ovariaalpuudulikkus, millega kaasneb primaarne või sekundaarne amenorröa
•	 Indutseeritud enneaegne menopaus – põhjuseks on munasarjade kirurgiline eemalda-

mine (koos emakaga või ilma) või kahjustus keemia- või kiiritusravi tagajärjel
•	Resistentsete ovaariumide sündroom (munasarjadel võivad puududa retseptorid gonado-

troopseks funktsiooniks)
•	Kilpnäärme haigused (hüpotüreoidism)
•	Turneri, Swyeri, Downi sündroomid
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•	FSH kõrge väärtus (>30 mU/mL): klimakteerium. Teatud reservatsiooniga võib arvestada, 
et rasestumine pole enam võimalik ja kontratseptsioon pole vajalik. Samas on soovitatav 
östrogeen-gestageen asendusravi.

•	Meestel testikulaarne hüpogonadism (Klinefelteri sündroom)

Madalad FSH ja LH väärtused (hüpogonadotroopne hüpogonadism): 
•	Sekundaarne ovariaalpuudulikkus – sageli on hüpo- või normogonadotroopsete menst-

ruatsioonitsükli häirete põhjuseks hüpotalamuse või hüpofüüsi defektist tingitud puudulik 
või täiesti puuduv GnRH pulsatiilne sekretsioon hüpotalamusest. Hüpotalaamiline ova-
riaalpuudulikkus võib kliiniliselt avalduda oligomenorröa, corpus luteum’i puudulikkuse, 
anovulatoorse tsükli või amenorröa kujul, olenevalt GnRH sekretsiooni iseloomust.

Häireid hüpotalamo-hüpofüsaarses süsteemis võivad põhjustada:
•	Muutused neurotransmitterite süsteemis hüpotalaamiliselt toimivate farmakonide, 

psüühilise ja füüsilise stressi, raske depressiooni, endogeensete opiaatide mõjul
•	Toitumishäired (Anorexia nervosa, dieet jms)
•	Endokrinopaatiad – hüpotüreoidism, diabeet, Cushingi sündroom 
•	Hüpotalamuse düsfunktsioon – Nucleus arcuatus’e tuuma defektid või hüpoplaasia 

(Kallmanni sündroom) 
•	Traumast või kasvajast tingitud hüpotaalamo-hüpofüsaarse süsteemi kahjustused – 

peatrauma, Sheehani sündroom, ”tühi“ sella turcica
•	Hüperprolaktineemia – prolaktinoom 

LH ja FSH suhte muutumine LH kasuks (LH/FSH >2) viitab hüperandrogeneemilisele ovariaal-
puudulikkusele. Hüperandrogeneemia võib olla ovariaalne (polütsüstiliste ovaariumide 
sündroom) või adrenaalne. Androgeenide päritolu aitavad selgitada DHEAS määramine 
(95% produtseeritakse neerupealiste koores) või deksametasoontest. 



152

Insuliin (fS-Ins)

Insuliini sünteesitakse pankrease Langerhansi saarekeste β-rakkudes. Verre sekreteerub pro-
insuliini molekulina, mis jaguneb C-peptiidiks ja insuliiniks. Peamiseks insuliini sekretsiooni 
reguleerivaks faktoriks on vere glükoosi sisaldus. Glükoosi sisalduse suurenedes eritub insuliin 
verre juba 3-5 minuti jooksul. Glükoosi sisalduse vähenedes alla 1,6 mmol/L insuliini eritus 
lakkab. Insuliini vaegus põhjustab diabeedi kujunemise. Insuliini määramine pole hädavajalik 
diabeedi diagnoosimiseks, vaid pankrease β-rakkude funktsionaalse seisundi täpsemaks 
uurimiseks diabeedi erinevate vormide diferentseerimisel. Ka insulinoomi diagnoosimisel 
on insuliini korduv analüüs abiks, eriti koos C-peptiidi analüüsiga.

Insuliini analüüsi ei ole mõtet teha insuliiniravil olevatele haigetele.

Näidustus:
•	Diabeedist ohustatud ülekaalulistel patsientidel
•	Hüperinsulineemia
•	Diabeediravi korrigeerimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

3-25 mIU/L

Tõlgendus: 

Ühekordne insuliini analüüs ei ole piisavalt informatiivne ei diabeedi diagnoosimiseks ega 
ka diabeedi tüübi määramiseks. 

Parim on insuliini määrata glükoosi taluvuse proovina (GTT) nii, et paralleelselt veresuhkruga 
määratakse ka insuliini ja C-peptiidi kontsentratsioon seerumis. Tuleb võtta kolm analüüsi: 

1. Tühja kõhuga.
2. 1 tund peale GTT algust.
3. 2 tundi peale GTT algust.

1. tüübi diabeedi puhul jääb insuliini sisaldus puuduliku sünteesi tõttu madalaks. 

2. tüübi diabeedi algstaadiumis esineb veel sageli normaalseid insuliini väärtusi, kuigi sek-
retsiooni maksimum võib hilineda ja saabuda alles 90-120 minutit peale GTT algust. 

Insulinoomi puhul on insuliini sisaldus veres suur ka 36-tunnise paastumise järel. Glükoosi-
sisaldus langeb alla 2 mmol/L, insuliin aga jääb üle 3 mIU/L (normi alampiiri).
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Insuliinisarnane kasvufaktor-1 (S-IGF-1)

IGF-1 on peptiid, mis on oma ehituselt ja funktsioonilt sarnane proinsuliinile. IGF-1 sünteesi-
takse peamiselt maksarakkudes, aga ka muudes rakkudes (nt fibroblastides). IGF-1 sünteesi 
stimuleerib peamiselt kasvuhormoon (GH). IGF-1 vahendusel realiseerub kasvuhormooni 
toime kudedes. Erinevalt kasvuhormoonist, mis vabaneb episoodiliselt ning mille sisaldus 
veres kõigub ööpäeva jooksul märkimisväärselt, on IGF-1 hulk stabiilne ning seda ei ole 
tavaliselt vaja korduvalt määrata. Üle 95% seerumis esinevast IGF-1-st on seotud kandur-
valkudega, mida eristatakse kuus klassi. Neist tähtsaim on kandurvalk IGFBP-3 (vt ka IGFBP-3).

Näidustus:
•	Kasvuhäirete diagnoosimine lastel
•	Akromegaalia diagnoosimine ja ravi jälgimine
•	Kasvuhormooni asendusravi jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused
Sõltuvad vanusest, interpreteerimiseks on vajalik märkida saatelehele patsiendi sünniaeg.

0-1 a  55-327 ng/mL 17 a 193-731 ng/mL

2-6 a  50-300 ng/mL 18 a 163-584 ng/mL

7-8 a  60-330 ng/mL 19-20 a 130-480 ng/mL

9 a  74-388 ng/mL 21-35 a 115-360 ng/mL

10 a  88-452 ng/mL 36-50 a  95-285 ng/mL

11a 111-551 ng/mL 51-60 a  85-240 ng/mL

12 a 143-693 ng/mL 61-70 a  70-210 ng/mL

13 a 183-850 ng/mL >71 a  60-180 ng/mL

14-16 a 230-970 ng/mL

Tõlgendus:

IGF-1 on oluline määrata kasvuhormooni liia avastamiseks. IGF-1 olulisus kasvuhormooni 
vaeguse diagnoosimiseks on piiratud: tervete ja kasvuhormooni vaegusega patsientide kasvu-
faktori väärtused alla 6 aasta vanuste laste puhul kattuvad olulisel määral. IGF-1 kasutamist 
diagnostikas piiravad mõnevõrra ka muud tegurid, mis mõjutavad kasvufaktori sisaldust.

IGF-1 madalad väärtused, mis ei ole tingitud kasvuhormooni defitsiidist:
•	Alatoitumus ja pikaajaline paast
•	Hüpotüreoos
•	Diabeet
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Madal IGF-1 (koos või ilma IGFBP-ta) väärtus ei kinnita kasvuhormooni vaegust. Samas välistab 
IGF-1 normaalne sisaldus suure tõenäosusega kasvuhormooni defitsiidi. 

IGF-1 kõrged väärtused:
•	Akromegaalia (IGF-1 keskmiselt neli korda kõrgem)
•	Rasedus
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Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3  
(S-IGFBP-3)

IGFBP-3 on peptiid, mis osaleb rakkude kasvu regulatsioonis. Üle 95% seerumis esinevast IGF-
1-st on seotud kandurvalkudega, mida eristatakse kuus klassi. Neist tähtsaim on kandurvalk 
IGFBP-3. Ta seob sarnase afiinsusega nii IGF-1 kui IGF-2. Põhiline IGFBP-3 sünteesi reguleeriv 
hormoon on kasvuhormoon (GH). Erinevalt kasvuhormoonist, mis vabaneb episoodiliselt 
ning mille sisaldus veres kõigub ööpäeva jooksul märkimisväärselt, on IGFBP-3 (samuti IGF-1) 
hulk stabiilne ja selle määramiseks ei ole vajalik koormuskatse (vt ka IGF-1).

IGFBP-3 sisaldus suureneb lapse- ja puberteedieas (suurim sisaldus 14-16 aastastel), täis-
kasvanuks saades hakkab tasapisi langema. Lisaks vanusele mõjutavad sisaldust ka suguline 
areng, toitumine ning maksa ja neerude funktsioon. 

Näidustus:
•	Kasvuhäirete diagnoosimine lastel
•	Akromegaalia diagnoosimine ja ravi jälgimine
•	Kasvuhormooni asendusravi jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused
Sõltuvad vanusest, interpreteerimiseks on vajalik märkida saatelehele patsiendi sünniaeg.

0-2 a 0,7-3,9 µg/mL 12 a 2,7-8,9 µg/mL

3-4 a 0,9-4,7 µg/mL 13-16 a 3,0-10,0 µg/mL

5-6 a 1,2-5,5 µg/mL 17 a 3,2-8,7 µg/mL

7 a 1,4-6,1 µg/mL 18-30 a 3,0-7,9 µg/mL

8 a 1,6-6,5 µg/mL 31-60 a 3,3-7,0 µg/mL

9 a 1,8-7,1 µg/mL 61-75 a 2,8-6,6 µg/mL

10 a 2,1-7,7 µg/mL >76 a 2,2-5,0 µg/mL

11 a 2,4-8,4 µg/mL

Tõlgendus:

Kasvuhormooni normaalse sekretsiooni korral võib siiski esineda mõnedel patsientidel 
madalamaid või kõrgemaid IGF-1 väärtusi. Sel juhul võib olla vajalik IGF-1 kandurvalgu – 
IGFBP-3 hulga koos määramine. Informatiivseks peetakse ka nende markerite suhet (IGF-1 / 
IGFBP-3), millest saab arvutada vaba IGF-1 indeksi.
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Lastel eelistatakse GH defitsiidi korral määrata IGFBP-3 sisaldust, mille kontsentratsioon 
normaalselt on mitu korda suurem kui IGF-1 kontsentratsioon. Nii välditakse mõõtmisvigu, 
mis võivad tekkida analüüsimetoodika alumise mõõtmispiiri läheduses.

IGFBP-3 madalad väärtused, mis ei ole tingitud kasvuhormooni defitsiidist: 
•	Alatoitumus ja pikaajaline paast
•	Maksapuudulikkus
•	Diabeet

IGFBP-3 kõrged väärtused:
•	Krooniline neerupuudulikkus
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Kaltsitoniin (fS-CT)

Kaltsitoniin on üheahelaline peptiidhormoon, mida sekreteerivad kilpnäärme parafolliku-
laarsed ”C“ rakud. Koos PTH ja D-vitamiiniga osaleb kaltsitoniin fosfori ja kaltsiumi aine-
vahetuses, kuigi tema täielik funktsioon on veel ebaselge. Kaltsitoniinil on kerge kaltsiumi 
ja fosforisisaldust alandav toime.

Kaltsitoniini sekretsioon sõltub plasma kaltsiumi sisalduse suurenemisest või vähenemisest. 
Kaltsiumi sisalduse suurenemisega tõuseb CT produktsioon ja langeb PTH produktsioon. Nii 
PTH kui CT sekretsiooni tõusuga fosfaatide sisaldus vereseerumis väheneb.

CT sisaldus täiskasvanud inimese seerumis on väga väike, olles sageli meetodi alumise 
määramispiirkonna lähedal.

Kaltsitoniini ühekordne määramine on üldiselt väheinformatiivne, sellepärast kasutatakse 
täiendavaid diagnostilisi uuringuid (pentagastriini test). 

Näidustus: Kilpnäärme medullaarse vähi diagnostika ja ravi seire

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

N <1,46 pmol/L

M <2,46 pmol/L

Tõlgendus:

CT kõrged väärtused:
•	Medullaarse kilpnäärme vähi puhul
•	Leukeemia 
•	Müeloproliferatiivne häire 
•	Kopsu ja rinnanäärme kasvajad
•	Feokromotsütoom
•	Hüperparatüreoos (sellega kaasneb PTH tõus)
•	Hüpergastrineemia
•	Neerupuudulikkus
•	Rasedus, laktatsioon
•	Östrogeenravi, rasedusvastased ravimid
•	Vastsündinutel

Pentagastriini testil ei muutu CT sisaldus tervete inimeste vereseerumis, küll aga medullaar-
vähiga haigetel. Test annab CT sisalduse järsu tõusu juba vähi väga varases staadiumis.
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Kasvajaantigeen CA 125 (S-CA 125)

CA 125 on glükoproteiin, mida leidub munajuhade epiteelkoes, munasarja tsüstides ja 
endo meetriumi epiteelrakkudes ning vähemal määral ka teistes epiteelkudedes (bronhides, 
sooletraktis). Füsioloogiline funktsioon on seni teadmata.

Näidustus:
•	Munasarja kasvajate diagnoosimine postmenopausis naistel (koos ultraheliuuringuga)
•	Munasarja kasvajate ravi ja haiguse kulu kontroll
•	Ei sobi sõeluuringuks

CA 125 kasutamist munasarjavähi diagnostikas piirab madal spetsiifilisus, sest CA 125 tõusnud 
väärtusi leitakse ka paljude teiste pahaloomuliste kasvajate ning mitmete muude haiguste 
ning füsioloogiliste seisundite (menstruatsioon ja rasedus) korral. CA 125 sisaldus veres suure-
neb menstruatsiooni ja raseduse ajal tavaliselt mitte üle 100 U/mL. Valepositiivsus on 11-33%.

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

≥18 a <30 U/mL 

Tõlgendus:

Pahaloomulised kasvajad Sagedus Muud haigused Sagedus

Ovariaalkartsinoom kuni 85% Maksatsirroos kuni 80%

Pankrease kartsinoom kuni 60% Peritoniit kuni 75%

Sapiteede kartsinoom kuni 50% Endometrioos kuni 55%

Rinnanäärme kartsinoom kuni 40% Pankreatiit kuni 25%

CA 125 spetsiifilisus munasarjavähile varieerub <50%-st 1. staadiumis kuni >90%-ni 3.-4. staa-
diumi kartsinoomide korral. Palpatoorselt või sonograafiliselt leitud suure kolde olemasolul 
väikeses vaagnas tõuseb pahaloomulise protsessi olemasolu tõenäosus koos CA125 väärtuse 
tõusuga. Siiski ei kaasne munasarjavähiga alati CA 125 sisalduse suurenemist ja healoomu-
lised günekoloogilised haigused võivad anda samuti väga tugevat CA 125 väärtuse tõusu. 
Sel juhul ei ole kõrged CA 125 väärtused mitte protsessi pahaloomulisuse kinnitajaks, vaid 
üksnes sellele viitavaks näitajaks.

Juba diagnoositud munasarjavähi korral kasutatakse CA 125 määramist ravi efektiivsuse ja 
haiguse kulu jälgimisel. Selleks on vajalik markeri ravieelse algkontsentratsiooni teadmine. 
Reeglina väheneb kasvaja täielikul eemaldamisel CA 125 kontsentratsioon 75-90% lähte-
kontsentratsioonist esimese nädala jooksul ning 2-3 nädalaga peaksid CA 125 väärtused 
normaliseeruma.

Kõrged ravijärgsed väärtused näitavad, et tegemist on püsiva kasvajalise aktiivsusega.
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Kasvajaantigeen CA 15-3 (S-CA 15-3)

CA 15-3 on füsioloogiline mutsiinilaadne limaskestade ekskretsiooniprodukt, mida leitakse 
jälgedena ka tervete inimeste vereseerumist. Ka selle markeri füsioloogilise funktsiooni 
kohta puuduvad tõepärased andmed.

Näidustus:
•	Rinnanäärme kasvaja kulu kontroll
•	Rinnanäärme kasvaja retsidiivide varajane avastamine
•	Ei sobi sõeluuringuks

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

≥18 a <32,4 U/mL 

Tõlgendus:

CA 15-3 kõrged väärtused:
•	Rinnanäärme kasvaja
•	25%-l maksatsirroosi ja hepatiidi haigetel
•	20%-l munasarja adenoomiga haigetel
•	Kõhunäärme-, kopsu-, kolorektaalsed vähkkasvajad

CA 15-3 tundlikkus rinnanäärme vähi suhtes on alates 5%-st 1. staadiumis kuni 60%–80%-ni 
4. staadiumis olevate protsesside korral. Eriti kõrgeid CA 15-3 väärtusi leitakse metastasee-
runud kasvaja vormide korral, mistõttu CA 15-3 saab vaadelda ka kui prognostilist markerit.

Põhiliseks kasutusalaks on hinnang ravi efektiivsusele, milleks on kindlasti vajalik markeri 
ravieelse algkontsentratsiooni teadmine. Tänu CA 15-3 kasutamisele võib avastada rinnanäär-
me kasvaja lokaalretsidiivi või metastaasid kuni 17 kuud enne nende kliinilist manifesteeru-
mist. Olulisemateks CA 15-3 absoluutväärtustest on sellisel juhul markeri püsivalt tõusvad 
väärtused (ka normi piires).
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Kasvajaantigeen CA 19-9 (S-CA 19-9)

Antigeen CA 19-9 on oligosahhariid, mida sünteesitakse pankreases ja sapijuhas ning mao, 
soole, endomeetriumi ja süljenäärme epiteelis ainult Lewis ª genotüübiga indiviididel. CA 19-9 
sisaldus seerumis suureneb gastrointestinaaltrakti kasvajate ja mõnede hepatobiliaartrakti 
põletikuliste haiguste puhul.

Näidustus:
•	Pankrease kasvajate diagnostika (spetsiifilisus 76%) ja ravi jälgimine koos CEA määramisega
•	Kolorektaalse kasvaja korral on marker sobiv varajase retsidiivi, jääk-kasvaja, remissiooni 

või prognoosi hindamisel
•	Ei sobi sõeluuringuks

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

≥18 a <37 U/mL 

Tõlgendus:

CA19-9 kõrged väärtused:

Pahaloomulised kasvajad Sagedus Muud haigused Sagedus

Sapiteede kartsinoom 70-90% Sapipõie põletik 2%

Mao- ja pankreasekartsinoom 70-90% Hepatiit 2%

Kolorektaalkartsinoom 30-50% Pankreatiit 2%

CA 19-9 sisalduse tõusu on täheldatud ka munasarja mutsinoosadenokartsinoomi ja emaka 
adenokartsinoomi korral.
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Kasvajaantigeen CA 72-4 (S-CA 72-4)

CA 72-4 on glükoproteiin, mida leidub mitmete kasvajarakkude pinnal. 

Näidustus:
Residuaaltuumori avastamine peale gastrointestinaaltrakti- või munasarjavähi eemaldamist. 

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

<2,68 U/mL

Tõlgendus:

CA 72-4 kõrged väärtused:
•	Referentsväärtusest kõrgemaid CA 72-4 väärtusi esineb: 3,5%-l tervetest isikutest, hea-

loomulise gastrointestinaalse haigusega 6,7%-l, gastrointestinaalse vähiga 40%-l, kop-
suvähiga 36%-l ja ovaariumi vähiga 24%-l patsientidest. 

•	CA 72-4 ravieelne kontsentratsioon korreleerub tuumori suuruse ja staadiumiga. Peale 
tuumori eemaldamist langeb sisaldus veres referentsväärtuseni keskmiselt 23,3 päevaga. 
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Kartsinoembrüonaalne antigeen (S-CEA)

Kartsinoembrüonaalne antigeen on glükoproteiin. Kuigi CEA-d leidub loote esimesel kuuel 
kuul sooles, maksas ja pankreases, on tema bioloogiline funktsioon loote arengus ebaselge. 
Vähesel määral sünteesitakse CEA-d ka täiskasvanu jämesoole limaskestas, kopsudes, põrnas, 
maksas, sooles jm. CEA sisalduse suurenemine veres on täheldatav erineva lokalisatsiooniga 
vähivormide ja mitmete krooniliste põletikuliste protsesside korral.

Näidustus:
•	Kolorektaalse adenokartsinoomi retsidiivide varajaseks kindlakstegemiseks
•	Metastaseerunud rinnavähi ravi jälgimisel
•	Luu- ja kopsuvähi metastaaside avastamisel

CEA spetsiifilisus ja tundlikkus kasvajate diagnostikas on küllaltki madal. Esineb korrelatsioon 
preoperatiivse CEA kõrge väärtuse ja retsidiveerumise ning meta staseerumise kõrgenenud 
riski vahel.

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

Mittesuitsetajad <5 ng/mL

Suitsetajad <10 ng/mL

Tõlgendus:

CEA kõrged väärtused:

Pahaloomulised  
kasvajad

Sagedus Muud haigused Sagedus

Kolorektaalkartsinoom 80% Maksa tsirroos 30%

Pankreasekartsinoom 60% Hemodialüüs 30%

Rinnakartsinoom 40% Soole polüpoos 15%

Kopsukartsinoom 45% Hepatiit 15%

Sapiteede kartsinoom 50% Kopsuhaigused 15%

Maokartsinoom 50% Hemorroidid 12%

Söögitoru kartsinoom 40% Pankreatiit 10%

Emaka kartsinoom 35% Neeruhaigused 10%

Ovariaalkartsinoom 25% Haavandtõbi 5%

Sapikivid 5%
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Kolorektaalkartsinoomi (CRC) puhul korreleerub CEA sisaldus pöördvõrdeliselt retsidiivide 
tekke ajaga, samas sõltudes tuumori staadiumist, tihedusest ja diferentseerumisastmest. 
Madalalt diferentseerunud kasvaja võib vähem produtseerida CEA-d, kuigi on pahaloomu-
lisem kui keskmiselt ja kõrgelt diferentseerunud CRC. Preoperatiivse kiiritusravi ajal püsima 
jääv kõrge CEA väärtus näitab, et kasvaja on radiatsioonialast väljas. Samuti on prognosti-
liselt halb preoperatiivse kemoteraapia ajal püsiv suur CEA sisaldus. CEA kontsentratsioon 
seerumis võib suureneda 4-6 kuud enne retsidiivide kliinilist avaldumist. Postoperatiivseks 
jälgimiseks soovitatakse CEA-d mõõta 3 esimest aastat iga kuu ja edasi 2 aastat kolme kuulise 
intervalliga. Radikaalse operatsiooni puhul langeb CEA väärtus 4-6 nädalaga (poolestusaeg 
t ½ 3-11 päeva). Vastasel juhul on tegemist mitteradikaalse operatsiooniga, kasvaja kiire 
retsidiiviga või metastaseerumisega. 
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Kasvuhormoon (fS-GH)

Kasvuhormoon on polüpeptiid, millest põhiline kogus produtseeritakse hüpofüüsi eessagaras 
uneaja esimese 1,5 tunni jooksul. GH osaleb üle somatomediinide nii valkude metabolismis 
kui ka glükoosi transpordis ja glükogeeni (organismi glükoosi varuaine) sünteesis, samuti 
luukoe sünteesis. 

Näidustus:
•	Kääbuskasv ja gigantism lastel
•	Akromegaalia täiskasvanutel

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

N <24 mIU/L

M   <9 mIU/L

Tõlgendus:

GH kõrged väärtused:
•	Akromegaalia
•	Anorexia nervosa

GH madalad väärtused:
•	Kasvupeetus ja kääbuskasv

Kuna GH sekretsioon sõltub paljudest faktoritest (stress, uni, füüsiline koormus, sugu, iga, 
östrogeenid ja veresuhkru tase), on tema kontsentratsioon veres väga kõikuv. Adekvaatse 
vastuse saamiseks määratakse seda hormooni sageli kas glükoosi taluvuse prooviga või 
füüsilise koormuse testiga üheaegselt. Indutseeritud hüperglükeemia puhul väheneb tervel 
inimesel kasvuhormooni sisaldus veres, akromegaaliahaigel aga mitte.



165

Koe transglutaminaasi vastane IgA, IgG (S-tTG IgA, IgG)

Tsöliaakia ehk gluteenenteropaatia on primaarselt peensoole limaskesta haarav autoim-
muunhaigus, mida iseloomustab krooniline põletik, mille tagajärjeks on  soolehattude 
atroofia, malabsorptsioon ja muud kliinilised väljendused. Haigus võib alata nii lapse- kui 
ka täiskasvanueas ja on üldiselt aladiagnoositud. 

Enamusel patsientidest annab hea tulemuse eluaegne gluteenivaba dieet. 

Näidustus: Tsöliaakia diagnostika

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Fluorestsents-immuunmeetod (FIA)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Koe transglutaminaasi vastane IgA on kõige tundlikum ja spetsiifilisem seroloogiline 

analüüs tsöliaakia suhtes
•	Kuna tsöliaakiat põdevate patsientide seas on IgA puudulikkuse esinemine üldpopulat-

sioonist 10-15 korda sagedasem, võib koe transglutaminaasi vastane IgA olla neil isikutel 
vale-negatiivne ning vajalik on ka IgG määramine

•	Koe transglutaminaasi antikehade kontsentratsiooni dünaamika peegeldab haiguse 
remissiooni või ägenemist

•	Koe transglutaminaasi vastased antikehad ei sobi tsöliaakia diagnoosimiseks alla 2-aas-
tastel lastel
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Koorioni gonadotropiin (S-hCG)

Inimese koorioni gonadotropiini süntees toimub platsenta trofoblastides alates hetkest kui 
embrüo on kinnitunud emakaseinale. hCG funktsiooniks on takistada kollaskeha (corpus 
luteum) lagunemist ja seeläbi toetada progesterooni sünteesi raseduse esimestel nädalatel 
nii kaua, kuni progesterooni hakkab tootma platsenta.

 Näidustus:
•	Raseduse tuvastamine
•	Sünnieelse sõeltesti koosseisus (vt peatükk Kolmiktest)
•	Koorioni kartsinoomi, põismooli, munandivähi (teratoom, seminoom) diagnostikas ja 

ravi jälgimisel

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

Mehed ja mitterasedad naised <5 mIU/mL

Rasedad naised >30 mIU/mL

Tõlgendus:

Normaalse raseduse korral on hCG määratav seerumist 5-7 päeva pärast viljastamist ehk 
kolmanda rasedusnädala lõpuks. 

Kontsentratsioon on kõige suurem (~100 000 mIU/mL) kolmandal raseduskuul, seejärel 
hakkab vähenema. Sünnituse järgselt langeb hCG kontsentratsioon raseduseelsele tasemele 
(<5 mIU/mL) 2-3 nädala pärast. Kui 3 nädalat pärast sünnitust ei ole hCG väärtused langenud 
raseduseelsele tasemele, võib põhjuseks olla platsenta retensioon emakas.

Mitterasedatel ja raseduse väga varases staadiumis (alla 6 päeva), mil hCG hulk ei ole veel 
jõudnud tõusta, on hCG kontsentratsioon <30 mIU/mL. Raseduse varajases staadiumis 
(I trimestri lõpuni) hCG kontsentratsioon kahekordistub 1,5 päeva tagant, st kaks või enam 
päeva hiljem samalt rasedalt kogutud proovimaterjali analüüsimisel peaks hCG kontsent-
ratsioon olema kaks korda kõrgem. Raseduse neljanda nädala lõpuks on hCG keskmiselt 
1000-2000 mIU/mL.

Kui hCG väärtus tõuseb liiga aeglaselt, jääb püsima või hoopis hakkab langema, viitab see 
emakavälisele (ektoopilisele) rasedusele või peetunud rasedusele. Ektoopilise raseduse 
ravijärgseks seireks tuleks hCG-d määrata iga 2-3 päeva tagant.

hCG kõrged väärtused:
•	Füsioloogiline – mitmikrasedus
•	Kaasasündinud arenguhäired ja loote haigusseisundid – anentsefaalia, nabasong, oligo-

hüdroamnion, loote hüdrops, Downi sündroom, Patau sündroom, Kleinefelteri sündroom
•	Pre-eklampsia, peetunud rasedus ja platsenta infarkt
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•	Kasvajad – munandivähk (seminoomi ja mitteseminoomitüüpi), trofoblasti kasvajad, 
koorioni kartsinoom, harva ka pankrease-, rinnavähi, melanoomide ja müeloomide korral 

•	Määratavas madalas kontsentratsioonis ka seedetrakti põletike korral

hCG madalad väärtused raseduse ajal:
•	Emakaväline rasedus
•	Spontaanne abort ja üsasisene surm
•	Loote kromosoomanomaaliad (Turneri ja Edwardsi sündroom, Triploidia)
•	Ähvardav raseduse katkemine
•	Loote hüpotroofia

Meeste ja mitterasedate naiste kõrged hCG väärtused viitavad kasvajale. 

Mittetrofoblastikoe tuumorite korral on hCG sisaldus madal (alla 1000 mIU/mL). 

Mitteseminoomitüüpi munandivähi puhul tõusevad hCG väärtused üle 5000 mIU/mL. hCG 
korreleerub kasvaja massi ja haiguse prognoosiga. 

Koorioni kartsinoomi ja põismooli korral on hCG produktsioon väga kõrge (200 000-1 000 000 
mIU/mL), kusjuures kontsentratsioon suureneb ka raseduse teisel poolel.

Postoperatiivselt tuleks kemoteraapia ajal hCG sisaldust määrata igal nädalal, kuni see on 
langenud normaalsele tasemele. Kui hCG väärtused ei lange või hakkavad hoopis tõusma, 
on kahtlus, et trofoblastikude ei ole täielikult eemaldatud. 
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Kortisool (S-Cort)

Kortisool (hüdrokortisoon) on neerupealiste koore fastsikulaarkihis sünteesitav steroid-
hormoon. Sekretsiooni reguleerib hüpofüüsi ACTH negatiivse tagasiside põhimõttel öö-
päevase rütmi järgi. Maksimaalne väärtus on hommikul kell 6-8, minimaalne õhtul kell 
20-22 vaatamata magamisharjumustele. Kortisoolist 75% on veres seotud kandurvalgu 
trans kortiiniga ning ainult 10% (bioloogiliselt aktiivne osa) on vaba fraktsioonina. 

Füsioloogiliselt on kortisool organismis vajalik põletikuvastases reaktsioonis, vererõhu 
stabiliseerimisel, glükoneogeneesis, soolhappe ja pepsiini sekretsioonil maos. Äge stress 
põhjustab veres kortisooli taseme kiire tõusu.

Näidustus:
•	Koos ACTH määramisega neerupealiste koore puudulikkuse diagnostika
•	Cushingi sündroomi diagnostika ja diferentsiaaldiagnostika

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

< 14 p 17-546 nmol/L

> 15 p (hommikune) 138-690 nmol/L

> 15 p (õhtune) 1⁄2 hommikusest väärtusest 

Tõlgendus:

Sarnaselt ACTH sisaldusele viitab juba ööpäevase rütmi häirumine haiguslikule protsessile 
neerupealisete koores. Proovimaterjal on soovitav võtta hommikul kl 6-8 ja õhtul kl 20-22 vahel.

Kortisooli kõrged väärtused:
•	Kortisooli sekreteeriv kasvaja või liigne ACTH stimulatsioon hüpofüüsi poolt (ööpäevane 

rütm puudub)
•	Liigne kehakaal ja diabeet või Anorexia nervosa, kui ööpäevane rütm säilib
•	Ektoopiline tuumor (bronhiaalkartsinoom või pankrease kartsinoom)
•	Stress-situatsioonid (sh tugev valu) ja rasedus, ka östrogeenravi, äge infektsioonhaigus, 

alkoholism

Kortisooli madalad väärtused:
•	Neerupealiste koore ja hüpofüüsi vaegtalitlus (Addisoni tõbi) 
•	Adrenogenitaalne sündroom (naistel hirsutism ja virilism)
•	Hüpotüreoidism, valguvaegusseisundid (nefrootiline sündroom, raske maksakahjustus)
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S-Cort P-ACTH

Primaarne hüperkortisolism (Cushingi sündroom) ↑ ↓

Sekundaarne hüperkortisolism  
(hüpofüüsi või ektoopiline tuumor, Cushingi tõbi)

↑ ↑

Primaarne hüpokortisolism (Addisoni tõbi) ↓ ↑

Sekundaarne hüpokortisolism (hüpofüüsi vaegtalitus) ↓ ↓

Mõõtmist segavad ravimid: glükokortikoidid, östrogeeni sisaldavad ravimid, barbituraadid, 
levodopa, fenütoiin, morfiin, liitium, okasepaam jt.
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Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass (S-CK-MBm)

Kreatiini kinaasi MB isoensüüm koosneb M ja B alaühikutest ning leidub peamiselt südame-
lihases. CK-MB moodustab 10-20% kogu südamelihase CK aktiivsusest. Infarkti korral see 
osakaal suureneb.

Näidustus:
Müokardi kahjustuse diagnoosimine. Infarktile on iseloomulik, et CK-MB sisaldus suureneb 
veres 3-8 tundi peale infarkti, saavutab maksimumi 12-24 tunni möödudes ning väheneb 
normaaltasemele 24-48 tunni möödudes.

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

<5 ng/mL

Tõlgendus:
•	Müokardiinfarkt
•	Skeletilihaste vigastus trauma või operatsiooni järgselt
•	Lihasdüstroofiad
•	Neerupuudulikkus (lõpp-staadiumis)
•	Raske lihastreening

Kõigil neil juhtudel on troponiin referentsväärtuste piirides kui ei esine müokardi kahjustust.

•	Südameoperatsioonid – ei esine infarktile iseloomulikku dünaamikat
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Parathormoon (fS-PTH)

PTH on peptiidhormoon, mida toodetakse kõrvalkilpnäärmetes. PTH reguleerib kaltsiumi 
ja fosfori ainevahetust, tagades kaltsiumi ioonide optimaalse hulga veres. Parathormoon 
reguleerib kaltsiumi vabanemist luudest, kaltsiumi imendumist soolest ning kaltsiumi eemal-
damist uriini kaudu. Kui kaltsiumi hulk veres väheneb, toodetakse juurde parathormooni, 
mis taastab tasakaalu. PTH indutseerib D-vitamiini sünteesi. 

Näidustus:
•	Hüper- ja hüpokaltseemia
•	Hüper- ja hüpoparatüreoidismi diagnostika

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

1,48-7,63 pmol/L

Tõlgendus:

PTH kõrged väärtused:
•	Primaarne hüperparatüreoidism. Põhjuseks on kõrvalkilpnäärme healoomuline kasvaja 

või kõrvalkilpnäärmete suurenemine ehk hüperplaasia, mille puhul kõrvalkilpnäärmed 
toodavad liiga palju parathormooni. Selle tulemuseks on vere liiga kõrge kaltsiumi sisaldus 
– hüperkaltseemia (luud kaotavad liigselt kaltsiumi). Ülemäära kaltsiumi imendub ka 
toidust ning uriini kaltsiumisisaldus suureneb, olles soodustavaks teguriks neerukivide 
tekkele

•	Sekundaarset hüperparatüreoidismi põhjustavad sooletrakti haigused, neerupuudu-
likkus, D-vitamiini defitsiit. Iseloomulik on kaltsiumi kontsentratsiooni vähenemine ja 
kaltsitoniini sekretsiooni langus. Sekundaarne hüperparatüreoos on kompensatoorne 
seisund pikaajalisele hüpokaltseemiale

•	Pankrease, kopsu ja rinnanäärme vähk ning lümfoom ja leukeemia
•	Dialüüsi haigetel

PTH madalad väärtused:
•	Hüpoparatüreoidism on kõrvalkilpnäärme alatalitlus parathormooni puudulikkuse 

tõttu, millega kaasneb hüpokaltseemia. Selline hüpoparatüreoidism võib olla tingitud 
kõrvalkilpnäärmete eemaldamisest kilpnäärme operatsiooni käigus.
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Progesteroon (S-Prog)

Progesteroon on steroidhormoon, mida sünteesitakse munasarjades, kuid erinevalt östra-
dioolist, põhiliselt corpus luteumi’s ning raseduse ajal platsentas. Progesteroon stimuleerib 
endomeetriumi näärmete sekretsiooni, valmistades ette viljastatud munaraku implantat-
siooni ja vähendades raseduse ajal emaka kontraktiilsust. Suurem progesterooni süntees 
luteiinfaasis tõstab basaaltemperatuuri 0,3-0,5°C võrra. Progesterooni sünteesi kollaskehas 
indutseerivad LH ja hCG ning progesteroon omakorda inhibeerib gonadotropiinide sün-
teesi. Progestrooni bioloogilise toime avaldumiseks on vajalik östrogeenne stimulatsioon. 

Näidustus:
•	Corpus luteumi alatalitluse diagnostika (varajaste spontaanabortide riski hindamine)
•	Ovulatoorse ja anovulatoorse tsükli eristamine
•	Ektoopilise raseduse tuvastamine (määratakse koos hCG-ga)
•	Progesteroonravi jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

< 11a lapsed 0,67-3,5 nmol/L Rasedad I trim, N 13,0-108 nmol/L

Folliikuli faasis, N < 2,89 nmol/L Rasedad II trim, N 76-241 nmol/L

Luteiinfaasis, N 8,58-68,4 nmol/L Rasedad III trim, N 165-960 nmol/L

Postmenopaus, N < 1,24 nmol/L >11a M < 4,11 nmol/L

Tõlgendus:
•	Progesterooni kontsentratsiooni määramine sobib corpus luteum’i funktsiooni hindami-

seks. Progesterooni väärtused üle 25 nmol/L seitsmendal päeval pärast oletatavat ovulat-
siooni on ovulatoorse tsükli tunnuseks. Täpsemaks kollaskeha funktsiooni hindamiseks 
soovitatakse analüüsi määrata 4-10 päeva enne uue menstruaaltsükli algust kolm korda 
kolmepäevase intervalliga. 

•	Kollaskeha funktsioon loetakse normaalseks, kui saadud kolme progesterooni väärtuste 
summa on >60 nmol/L.

•	Progesterooni määramine koos ultrahelidiagnostikaga aitab diagnoosida ektoopilist 
rasedust. Kui 5. rasedusnädalal jääb progesterooni väärtus alla 48 nmol/L, on tõenäoliselt 
tegemist emakavälise rasedusega.
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Prolaktiin (S-Prol)

Prolaktiini sünteesitakse hüpofüüsi eessagaras. Selle süntees ja vabanemine allub hüpo-
talamuse stimuleerivale ja inhibeerivale mõjule. Kliiniliselt on oluline, et türeotropiin (TSH) 
ja prolaktiin omavad ühist vabastajahormooni – TRH. Prolaktiin stimuleerib rinnanäärme 
kasvu ja funktsiooni ning kutsub esile laktatsiooni. Prolaktiin eritub pulseerivalt. Menstruat-
sioonitsükliga seoses muutub tema kontsentratsioon veres vähe. Raseduse ajal prolaktiini 
kontsentratsioon veres suureneb ja on suurim sünnituse ajal. Kuna prolaktiin inhibeerib 
munasarjade funktsiooni, siis on rinnaga toitmine ühtlasi ka looduslikuks kontratseptsiooniks. 

Meestel pole prolaktiini funktsioon täpselt teada. Kõrge prolaktiini kontsentratsioon pärsib 
testosterooni produktsiooni. Prolaktiin on ka stresshormoon.

Näidustus:

Naistel
•	Amenorröa, oligomenorröa, anovulatoorne tsükkel, corpus luteum’i puudulikkus, galak-

torröa, virilismi põhjuste selgitamine
•	Prolaktiini sekreteerivate tuumorite diagnostika ja ravi efektiivsuse jälgimine
•	Hüpotalamuse haigused

Meestel 
•	Liibido ja potentsi häirete, hüpogonadismi, galaktorröa põhjuste selgitamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

<3 a lapsed 163-1040 mIU/L Postmenopaus, N 38-430 mIU/L

3-9 a N 63-420 mIU/L 3-12 M 63-420 mIU/L

>9 a N 96-770 mIU/L >12 a M 53-360 mIU/L

Tõlgendus:
Naise viljatuse põhjuste väljaselgitamiseks soovitatakse esimesena määrata prolaktiini. 
Kliinilise tähendusega on üksnes prolaktiini suurenenud väärtused, mis põhjustavad sugu-
näärmete funktsiooni pärssumist. Tulemuseks on oligomenorröa või amenorröa, millega 
tihti kaasneb galaktorröa.

Hüperprolaktineemia:
•	Hüpotalamuse haigused – prolaktiini inhibeeriva faktori (PIF) sekretsioon või transpordi 

häire, hüpofüüsivarre kompressioon tuumorite poolt
•	Primaarne hüpotüreoos, millega kaasneb TRH sisalduse suurenemine
•	Hüpofüüsi haigused – kasvajad (prolaktinoom, muud adenoomid), eessagara lakto-

troopsete rakkude hüperplaasia. Üldise prolaktiini väärtus >5000 mIU/L mitterasedal 
viitab prolaktinoomile

•	 Idiopaatiline hüperprolaktineemia



174

•	Füsioloogilised põhjused – rasedus, imetamine, uni, rindade muljumine, hüpo glükeemia, 
füüsiline koormus ja stress. Raseduse ajal on prolaktiini kontsentratsioon 10-20 korda kõrgem.

•	Ravimid – antidepressandid, tsimetidiin, östrogeenid, vererõhuravimid, neuro leptikumid
•	Hüperprolaktineemia põhjuseks võib olla ka makroprolaktiin, mis ei ole bioloogiliselt 

aktiivne. Iga neljas prolaktiini kõrge väärtus on põhjustatud makroprolaktiinist. Seega 
tuleks hüperprolaktineemia diagnoosimisel välistada makro prolaktiini olemasolu.
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Makroprolaktiin (S-Prol macro)

Veres esineb prolaktiin mitmel erineval kujul:
•	Bioaktiivne monomeer molekulmassiga 23kDa (little) 60-90% kogu prolaktiinist
•	Prolaktiin molekulmassiga 40-60kDa (big) 15-30% kogu prolaktiinist
•	Prolaktiin molekulmassiga >100kDa (big-big) 0-10% kogu prolaktiinist

Makroprolaktiin on suure molekulmassiga (big-big) prolaktiini ja anti-PRL IgG (auto antikeha) 
kompleks. See kompleks on bioloogiliselt inaktiivne, kuid põhjustab prolaktiini valekõrgeid 
väärtusi. 

Makroprolaktiini sisaldavate proovide hulk on ligikaudu 8-20%. Makroprolaktiini fraktsiooni 
hulga määramiseks kasutatakse proovi sadestamist polüetüleenglükooliga (PEG).

Näidustus:
Kõik prolaktiini tulemused, mis on >770 mlU/L, peab makroprolaktineemia suhtes üle kont-
rollima enne patsiendile edasiste uuringute ja ravi määramist.

Analüüsimeetod: PEG sadestamine ja kemoluminestsentsmeetod

Tõlgendus:
•	Makrofraktsiooni hulk >60% (prolaktiini väärtus peale PEG-ga sadestamist <40% algsest 

väärtusest) – proovimaterjalis on makroprolaktiini molekulid 
•	Makrofraktsiooni hulk <40% (prolaktiini väärtus peale PEG-ga sadestamist >60% algsest 

väärtusest) – proovimaterjalis ei ole makroprolaktiini
•	Makrofraktsiooni hulk 40-60% – makroprolaktiini olemasolu on kahtlane
•	Kui prolaktiini väärtus peale sadestamist ületab ülemise referentsväärtuse piiri, võib 

patsiendil üheaegselt olla nii makroprolaktineemia kui tõeline hüperprolaktineemia. 
Kuna proovi PEG-ga töötlemisel sadestub välja ka osa monomeersest prolaktiinist, 
võivad ülemise referentsväärtuse lähedal olevad prolaktiini väärtused samuti viidata 
hüperprolaktineemiale. 
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Prostataspetsiifiline antigeen (S-PSA)

PSA on eesnäärme epiteelrakkudes produtseeritud koespetsiifiline glükoproteiin. PSA-d võib 
leida eesnäärmejuhade epiteeli tsütoplasmast ja juhade valendiku sekreetidest. PSA kont-
sentratsioon seerumis on normaalselt väga madal, kuid tõuseb eesnäärme haiguste korral.

Näidustus:
•	Eesnäärme healoomulise hüperplaasia (BPH) diagnoosimine
•	Eesnäärmevähi varajane avastamine
•	Eesnäärmevähi diagnoosiga patsientide jälgimine
•	Eesnäärmevähi ravi efektiivsuse hindamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus: 
Vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Uroloogide Seltsi poolt koostatud meeste kusemis-
häirete käsitlus- ja ravijuhendile (Meeste kusemishäirete käsitlus- ja ravijuhend perearstidele. 
Aprill 2011, Eesti Arsti lisa) kasutatakse alates 1. juunist 2011 PSA tulemuste tõlgendamisel 
eesnäärmevähi riski hindamiseks vanusespetsiifilisi mediaanväärtusi: 

Vanus
Kontroll 4 

aasta pärast
Vanuseline 

mediaan
Kontroll 1 

aasta tagant

Välista põletik 
ja eesnäärme-

vähk

40-49 a <0,7 ng/mL 0,7 ng/mL 0,7-1,4 ng/mL >1,4 ng/mL

50-59 a <0,9 ng/mL 0,9 ng/mL 0,9-1,8 ng/mL >1,8 ng/mL

60-69 a  <1,4 ng/mL  1,4 ng/mL 1,4-2,8 ng/mL >2,8 ng/mL

PSA sisaldus veres on suur patsientidel, kellel on eesnäärmevähk, eesnäärme healoomu-
line hüperplaasia või muud kuseteede kudede põletikud. Vanusespetsiifilisest mediaanist 
madalama PSA väärtusega meeste eesnäärmevähki haigestumise risk on madal ja neil võib 
PSA testi korrata 4 aasta pärast. Üle 75-aastastel meestel, kelle PSA hulk on <3 ng/mL, pole 
edaspidine PSA jälgimine vajalik, sest nende risk surra eesnäärmevähki on väga madal. 
Suurem on vähirisk meestel, kelle PSA väärtus ületab kahekordset PSA vanuselist mediaani.

PSA sisaldus ei tohi olla aluseks eesnäärmevähi staadiumi määramisel.

PSA kontsentratsiooni määramist kasutatakse ka eesnäärme vähi retsidiivide avastamiseks 
opereeritud või medikamentoosset ravi saanud patsientidel. Esimene analüüs on soovitav 
määrata 1 kuu pärast operatsiooni.

Ravi 5α-reduktaasi inhibiitoritega vähendab PSA sisaldust veres poole võrra.
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Vaba prostataspetsiifiline antigeen (S-fPSA)

Vaba PSA on PSA vaba fraktsioon, mis ei ole seotud α1-antikümotrüpsiiniga (ACT) või teiste 
siduvate valkudega. Eesnäärmevähi korral leiab vereringest peamiselt PSA kompleksi ACT’ga 
(PSA-ACT).

Vaba PSA % sõltub mitmetest faktoritest. Üks nendest on eesnäärme ja/või üleminekutsooni 
ruumala, mida mõõdetakse transrektaalse ultraheliuuringuga. Teine faktor on patsiendi vanus, 
kuna nii vaba PSA kui üld PSA kontsentratsioon suureneb vanusega ja vaba PSA % väheneb.

Näidustus: 
Eesnäärme hüperplaasia ja eesnäärme kartsinoomi diferentseerimiseks üld PSA väärtuste 
2,5-10 ng/mL juures vältimaks negatiivseid biopsiaid ja nendega kaasnevaid kulutusi

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused
Vaba PSA väärtust arvutatakse protsendina üldise PSA väärtusest

Healoomuline protsess ≥15% üld PSA-st 

Pahaloomuline protsess <15% üld PSA-st

Tõlgendus:

•	Normaalsel juhul moodustab vaba PSA hulk umbes 26% ja rohkem üldise PSA hulgast 
•	Eesnäärme hüperplaasia korral jääb vaba PSA hulk 10% ja 26% vahele
•	 Eesnäärme pahaloomulise kasvaja korral on vaba PSA hulk üldjuhul alla 10% kogu PSA hulgast
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Suguhormoone siduv globuliin (S-SHBG)

SHBG on põhiline steroidhormoone (testosterooni ja östradiooli) siduv valk. SHBG süntees 
toimub maksas ja on reguleeritud androgeenide/östrogeenide suhtega organismis. SHBG 
afiinsus testosterooni suhtes on 10 korda suurem kui östradiooli suhtes. Seetõttu on naiste 
SHBG kontsentratsioon seerumis oluliselt suurem kui meestel. 60% testosterooni ja 20% östra-
diooli üldhulgast meestel on seotud SHBG-ga. Samad näitajad naiste kohta on vastavalt 80% 
ja 37%. Vaba (bioloogiliselt aktiivse) fraktsioonina on steroidhormoone vereringes vaid 1-3%.

Näidustus:
•	 Infertiilsus
•	Meestel hüpogonadismi diagnostika, andropaus
•	Naistel hirsutismi, virilismi, tsüklihäirete põhjuste selgitamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

SHBG FAI (vaba androgeeni indeks)

N, mitterasedad 28-146 nmol/L N 0,8-10

N, postmenopaus 12-166 nmol/L
N, kes tarvitavad  

p/o kontratseptiive
<3,4

M 17-66 nmol/L M 15-95

Tõlgendus:

Mida väikesm on SHBG sisaldus, seda suurem on bioloogiliselt aktiivse vaba steroid hormooni hulk.
Kombineerides testosterooni ja SHBG tulemusi, on võimalik arvutada ”vaba andro geeni 
indeks“ (FAI), mis näitab vaba ehk bioloogiliselt aktiivse testosterooni sisaldust:
FAI = Testo (nmol/L) / SHBG (nmol/L) × 100

Mehed:
•	SHBG määramine koos testosterooniga on oluline androgeenide metabolismi häirete korral 
•	Mehel võib SHBG kontsentratsiooni suurenemine organismis olla hüpogonadismi põhju-

seks, kuna väheneb vaba testosterooni hulk, kuigi üldise testosterooni kontsentratsioon 
võib olla normi piires

•	SHBG kontsentratsioon suureneb eaga

Naised:
•	Naistel võib SHBG madalaid väärtusi põhjustada vaba testosterooni hulk, mis võib 

suureneda polütsüstiliste ovaariumide sündroomi, neerupealiste hüper aktiivsuse (hü-
perandrogenism) või liigse kehakaalu korral

•	SHBG kontsentratsioon suureneb raseduse ajal

Nii meestel kui naistel kaasneb hüpertüreoosiga SHBG sisalduse suurenemine ja hüpo-
türeoosiga SHBG sisalduse vähenemine.
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Testosteroon (S-Testo)

Meeste peamiseks androgeenseks hormooniks on testosteroon, mida sünteesitakse testiste 
Leydigi rakkudes ning mille paljude funktsioonide hulka kuulub osalemine spermatogeneesis 
ning sugunäärmete ja väliste suguorganite kasvu ja funktsiooni stimuleerimises. Naistel 
produt seeritakse testosterooni munasarjade theca interna rakkudes ja neerupealistes. Sün-
teesi stimuleerib luteiniseeriv hormoon (LH).

Enamus veres ringlevast testosteroonist on seotud suguhormoone siduva globuliiniga 
(SHBG) ja nõrgemalt ka albumiiniga. Vaba fraktsioonina on meestel 1-3% ja naistel 0,5-1,3% 
testosteroonist.

Androgeenid stimuleerivad karvakasvu kubeme- ja aksillaarpiirkonnas, suurendavad liibidot 
ning mõjutavad välissuguelundite kujunemist.

Näidustus:

Naistel:
•	Steriilsuse põhjuste selgitamine
•	Kahtlus hüperandrogeneemilisele ovariaalpuudulikkusele
•	Androgeene produtseeriva kasvaja diagnostika ja hirsutism

Meestel:
•	Hüpogonadismi diagnostika, infertiilsuse ja teiste seksuaalsete düsfunktsioonide ning 

impotentsuse uurimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

<1a M 0,4-0,7 nmol/L >18a M 8,4-28,7 nmol/L

1-6a M 0,1-1,1 nmol/L <9a N 0,2-0,7 nmol/L

7-12a M 0,1-2,4 nmol/L >9a N 0,5-2,6 nmol/L

13-18a M 1,0-38,5 nmol/L Postmenopaus, N <3,9 nmol/L

Tõlgendus:

Munasarjades on folliikuli küpsemiseks vajalik östrogeenide balansseeritud ülekaal andro-
geenide suhtes. Hüperandrogeneemia kutsub esile östrogeenide-androgeenide tasakaalu 
muutumise androgeenide kasuks nii otseselt kui ka kaudselt perifeerses rasvkoes toimuvate 
protsesside kaudu. Hüperandrogeneemia korral toimub perifeerses rasvkoes androgeenide 
metaboliseerumine östrogeenideks, mis kutsub esile LH suurenenud vabanemise hüpo-
talamusest ja FSH sekretsiooni pidurdumise. FSH sekretsiooni vähenemine viib östradiooli 
defitsiidile munasarjades ning kuna suurenenud LH vabanemine stimuleerib androgeeni-
de sünteesi theca interna rakkudes, siis sellega kaldub östrogeenide–androgeenide suhe 
andro geenide kasuks. Androgeenide ülekaal põhjustab areneva folliikli atreesiat ning 
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muna sarjades toimuvad polütsüstilistele munasarjadele iseloomulikud muutused, mille 
kliiniliseks väljenduseks on hirsutism või virilism.

Testosterooni kõrged väärtused:
•	Naistel polütsüstilised munasarjad (FSH–LH suhte muutumine LH kasuks), munasarjade ja 

neerupealiste androgeene produtseerivad kasvajad, ravimid – androgeenid, anaboolsed 
steroidid, glükokortikoidid, kontratseptiivid, antiepileptikumid

•	Meestel hüpertüreoidism, adrenaalne tuumor, poistel varane puberteet

Testosterooni madalad väärtused:
•	Meestel primaarne ja sekundaarne hüpogonadism, Klinefelteri sündroom, Down’i sünd-

room, hiline puberteet, hüpopituitarism, orhidektoomia, pikemaajaline alkoholi tarbimine, 
raske füüsiline koormus, östrogeenteraapia

Androgeenide päritolu selgitamiseks saab kasutada 95% ulatuses neerupealistest pärineva 
DHEAS määramist või deksametasoontesti. Kui mõlema androgeeni tase on referentsväärtuse 
piires, kuid kliiniliselt on ilmne androgeenide üleproduktsioon, siis viitab see ülemäärasele 
vabale testosteroonile ning SHBG hulga vähenemisele. Selline olukord võib kaasneda näiteks 
hüpotüreoosiga.

Hüpertüreoosi puhul SHBG sisaldus suureneb. See toob endaga kaasa vaba testosterooni 
hulga vähenemise ja kerge hüpogonadismi, kuigi testosteroon jääb normi piiridesse.

Paremaks hüpogonadismi diagnoosimiseks soovitatakse teha testosterooni stimulatsiooni-
test. Üks võimalus on kooriongonadotropiini test.
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Troponiin (kardiaalne) (S-cTn)
Troponiin on lihastes leiduv valk. Inimese südame- ja skeletilihastes asuv troponiinkompleks 
koosneb kolmest alaühikust: troponiin T, troponiin I ja troponiin C. Täiskasvanu südame- ja 
skeletilihastes on troponiin T ja troponiin I molekulides erinev aminohapete järjestus, mistõttu 
on võimalik määrata südamespetsiifilise troponiin I ja T sisaldust seerumis. 

Südamelihase kahjustuse järgselt vabaneb troponiin 2-3 tundi pärast kahjustuse teket, 
saavutab maksimumkontsentratsiooni 18.-24. tunnil ja püsib kõrgenenuna kuni 14 päeva. 

Tänapäevased määramismeetodid võimaldavad määrata troponiini väga väikeseid kont-
sentratsioone. Sellise väga tundliku määramismeetodiga tehtud analüüsi nimetus ongi 
kõrgtundlik (hs – high sensitive) südamespetsiifiline troponiin. 

Näidustus: 
Eelistatud marker ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) diagnoosimisel ja südamelihase kahjustusega 
patsientide tüsistuste riski hindamisel.

Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik) (S-hs-cTnI)

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

<0,04 ng/mL (ÄMI otsustuspiir)

Troponiin T (kardiaalne) (B-cTnT)

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Referentsväärtus

<0,05 ng/mL

Tõlgendus:
•	Kõrgtundliku südamespetsiifilise troponiini määramine võimaldab varasemat ja täpsemat 

ÄMI diagnostikat. Troponiini sisaldust soovitatakse määrata rindkerevaludega patsiendi 
esmasel pöördumisel, seejärel 6 tunni möödudes ja kaebuste ning südamelihase kah-
justuse kahtluse püsimisel 12 tunni möödudes. Müokardi isheemiat saab 80%-l patsien-
tidest diagnoosida 4. kuni 6. tunnil, kuid kindlalt välistab müokardi isheemia negatiivne 
troponiini väärtus 12 tundi peale sümptomite algust.
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•	Positiivne tulemus viitab müokardi kahjustusele, kuid ei kinnita kahjustuse isheemilist 
mehhanismi. Troponiini kontsentratsioon võib tõusta ka südamelihase kahjustuse taga-
järjel, mis pole tingitud isheemilisest põhjusest (nt. müokardiit, perikardiit, südame-
puudulikkus, hüpertensioon, kopsuarteri trombemboolia, südame kontusioon, amü-
loidoos, kemoteraapia, sepsis, šokk, neerupuudulikkus). 

•	Südamelihase kahjustuse isheemilise ja mitteisheemilise põhjuse eristamiseks tuleks 
jälgida troponiini väärtuseid dünaamikas. 

Prognostiline informatsioon: 
Mida kõrgem on troponiini kontsentratsioon, seda suurem on nii lühiajaline kui ka pikaajaline 
risk saada kardiovaskulaarseid tüsistusi või surra. Väga selgelt esineb see seos alljärgnevate 
haigusseisundite korral: 
•	Äge koronaarsündroom
•	Äge südamepuudulikkus 
•	Kopsuarteri trombemboolia
•	Sepsis
•	 Insult
•	Südame kontusioon
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Tsüklilise tsitrulliinitud peptiidi antikehad (S-aCCP)

Tsüklilise tsitrulliinitud peptiidi vastaseid antikehi produtseeritakse lokaalselt reuma toidartriiti 
(RA) põdevate patsientide põletikulises sünooviumis. 

Näidustus: 
•	RA diagnostika koos muude laboratoorsete ja kliiniliste uuringutega
•	Varase RA diagnoosimine, eriti juhtudel kui kaebused ja kliiniline pilt ei täida RA diag-

nostilisi kriteeriume
•	Haiguse algfaasis agressiivsema ravi vajaduse hindamine 

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Reumatoidartriidi suhtes on CCP-vastaste antikehade sensitiivsus 77,4% ning spetsiifilisus 

98,8%. CCP-vastaste antikehade esinemine varase ja väljakujunenud RA puhul peegeldab 
erosiivsemat haiguse vormi. 

•	Kõrgemad väärtused ennustavad halvemat prognoosi ja selle kaudu agressiivsema ravi 
vajadust. 
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Türeoglobuliin (S-TG)

Türeoglobuliin (TG) on kilpnäärme folliikulite kolloidi peamine koostisosa ning osaleb nii 
türeoidhormoonide (T3 ja T4) sünteesis kui ka salvestamises. Terve inimese vereringes on 
TG sisaldus väike (5-10 ng/mL). Kõrgemaid väärtusi võib ette tulla vastsündinutel ja raseduse 
3. trimestri ajal. 

Näidustus:
•	Papillaarse ja follikulaarse kilpnäärmevähi diferentsiaaldiagnostika
•	Kilpnäärme lõikuse järgse ravi jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

<55 ng/mL

Tõlgendus:

TG kõrged väärtused:
•	Kilpnäärme diferentseerunud vähk ja selle kaugmetastaasid
•	Türeoidiit
•	Toksiline adenoom
•	Difuusne toksiline struuma 

Papillaarse ja follikulaarse kilpnäärme vähi raviks kasutatakse radikaalset operatsiooni ja 
järgnevat kõrgedoosilist türoksiinravi TSH sekretsiooni pärssimiseks. Ravi ajal tuleb kont-
rollida TG kontsentratsiooni ja hoida see nullilähedasena. Neoplastilised kilpnäärmerakud 
on võimelised sekreteerima türeoglobuliini ka ilma TSH stimulatsioonita. Ravi ajal suurenev 
TG kontsentratsioon viitab mitteradikaalsele operatsioonile või metastaaside tekkimisele. 
TG sisaldus ei suurene kaela lümfisõlmede metastaaside puhul, küll aga luu- ja kopsu-
metastaaside puhul.

Retsidiivi või metastaseerumise kahtlusel opereeritud vähihaigel katkestatakse mõnikord 
4-5 nädalaks türoksiinravi ja määratakse korduvalt TG kontsentratsiooni, et võrrelda neid 
raviaegsete TG väärtustega. TG kontsentratsiooni suurenemine viitab metastaseerumisele.

Kõigil operatsioonile suunatud patsientidel tuleks määrata TG sisaldust ka ilma kahtluseta 
pahaloomulisele protsessile ning perioodiliselt 1-2 aastat operatsiooni järgselt. Operatsiooni-
eelne kõrge TG kontsentratsioon ja operatsioonijärgselt mitte vähenev TG kontsentratsioon 
viitab diferentseerunud vähi väikesele peitkoldele jääkkoes. 

TG-antikehade suur sisaldus võib põhjustada TG kontsentratsiooni vähenemise ja juhtida 
valedele järeldustele. Seepärast on soovitav määrata koos TG-ga ka TG-antikehad.
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Türeoglobuliini ja türeoidperoksüdaasi vastased antikehad  
(S-TG Ab, S-TPO Ab)

Kilpnäärme mikrosomaalne peroksüdaas (TPO) katalüüsib türosiini jodeerimist türeo-
globuliinis kilpnäärme hormoonide T3 ja T4 sünteesil. Kilpnäärme auto immuunsete haiguste 
korral tekivad veres autoantikehad kilpnäärme peroksüdaasi vastu (TPO Ab), mis blokeerides 
jodiidide oksüdeerimist, pärsivad kilpnäärme hormoonide T3 ja T4 sünteesi. Kilpnäärme 
mikrosomaalse peroksüdaasi autoantikehi esineb 20%-l naistest ja 8%-l meestest.

Türeoglobuliini vastased antikehad (TG Ab) võivad tekkida, kui kilpnäärmekoe lagunemisel 
türeoglobuliin lekib vereringesse. 

Näidustus:

TPO Ab: 
•	Graves’i tõbi
•	Hashimoto türeoidiit
•	Endokriinne oftalmopaatia 
•	Küsitava geneesiga hüpo- või hüpertüreoos
•	Autonoomne kilpnäärme sõlm
•	Sünnitusjärgne türeoidiit

TG Ab: 
•	Kõrgelt diferentseerunud kilpnäärmevähkide lõikusjärgse ravi jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

TG Ab <60 IU/mL

TPO Ab <60 IU/mL

Tõlgendus:
Mitmed kilpnäärmehaigused nagu struuma, kilpnäärme valulikkus, hüpo- ja hüpertüreoos, 
võivad olla tingitud immunogeneetilistest protsessidest ja organ spetsiifiliste antikehade 
olemasolust. Hashimoto türeoidiidiga kaasnevad kuni 95%-l ja Graves’i tõve korral 70%-l 
juhtudest kõrged TPO Ab tiitrid. Mikrosomaalse peroksüdaasi pidev inhibeerimine TPO Ab 
poolt põhjustab kilpnäärmehormoonide sünteesi languse, mille tagajärjeks on hüpotüreoos. 
Raseduse esimese trimestri ajal mõõdetud kõrge TPO Ab ennustab sünnitusjärgset türeoidiiti. 

Kuna TG Ab esineb enamasti koos TPO Ab-ga, siis annab nende koos määramine väga vähe 
lisainformatsiooni ja ei ole kliiniliselt põhjendatud. 

Autoimmuunsete protsesside diagnoosimisel on informatiivseim TPO Ab ja TR Ab, sest TG 
Ab sisaldus võib olla neil puhkudel väga kõikuv ja mitte alati tõusta üle normi.
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TG antikehad segavad kilpnäärmevähi ravi seireks olulise türeoglobuliini (TG) määramist, 
andes metoodikast sõltuvalt kas valemadalaid või valekõrgeid tulemusi. Seega tuleks neid 
määrata alati koos TG Ab-ga. 

TG antikehade esinemise korral on TG määramine kasutu.
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Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon (S-TSH)

TSH (thyroid stimulating hormone) ehk türeotropiin on hüpofüüsi eessagara glükoproteiin-
hormoon, mis stimuleerib kilpnäärme hormoonide türoksiini (T4) ja trijoodtüroniini (T3) 
sünteesi ja vabanemist. TSH sünteesi stimuleerib hüpotalamuses sünteesitav TRH (thyro-
tropin releasing hormone) ning negatiivse tagasiside kaudu pärsivad T4 ja T3. TSH sisalduse 
määramine seerumist on esimene uuring hüpo- ja hüpertüreoosi kahtluse korral.

Näidustus:
•	Hüpotüreoosi diagnostika
•	Hüpertüreoosi diagnostika
•	Kilpnäärme hormoonide asendusravi efektiivsuse hindamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

Norm 0,4-4,0 mIU/L  

Hoiatav 2,5-4,0 mIU/L 

Tõlgendus:
TSH sekretsioon on väga tundlik seerumi türoksiini kontsentratsiooni suhtes. Seerumi T4 
kahekordne muutus põhjustab TSH kontsentratsiooni sajakordse muutuse. Kui TSH kont-
sentratsioon on väljaspool referentsväärtusi, on vajalik vaba T4 määramine.

Selline uuringu strateegia ei sobi alljärgnevatele isikutele:
•	Tsentraalse hüpotüreoosiga patsiendid
•	Hospitaliseeritud haiged, kes saavad TSH-d supresseerivaid ravimeid (dopamiin, glüko-

kortikoidid)
•	Patsiendid, kellel muudetakse asendus- või supressioonravi
•	Ägeda psühhiaatrilise haigusega patsiendid

95% tervetel inimestel on seerumi TSH väärtus vahemikus 0,4 kuni 2,5 mIU/L. 

TSH kõrged väärtused:
•	Primaarne hüpotüreoos – TSH sisaldus võib suureneda juba subkliinilises staadiumis, 

kui kilpnäärme hormoonide kontsentratsioonid on veel referentsväärtuste vahemikus
•	Autoimmuuntüreoidiit
•	Sekundaarne hüpertüreoos – kilpnäärme hüperstimulatsioon on tingitud hüpo talamuse 

või hüpofüüsi kahjustusest
•	Äge põletik või haigus
•	Üle 65 aastastel inimestel
•	TSH retseptorite antikehad (TRAK) – hüpofüüsi resistentsus kilpnäärme hormoonidele
•	Heterofiilsed antikehad – türoksiiniravi ei anna tulemusi
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TSH madalad väärtused:
•	Primaarne hüpertüreoos – TSH kontsentratsioon on langenud (<0,03 mIU/L) T3 ja T4 

liigse produktsiooni tõttu
•	Sekundaarne või tertsiaarne hüpotüreoidism – hüpofüüsist või hüpotalamusest tingitud 

hüpotüreoos. Kilpnäärme hormoonide tootmine samuti madal
•	Sõlmeline struuma
•	Ravitud Basedowi tõbi
•	Toksiline kilpnäärme adenoom

Patsientidel, kellel TSH kontsentratsioon on suurem kui 2,0 mIU/L, on suurenenud risk 
haigestuda järgmise 20 aasta jooksul kilpnäärme haigustesse. Seetõttu peaks TSH väärtusi, 
mis jäävad vahemikku 2,5-4,0 mIU/L, võtma kui hoiatavaid ja kordama TSH analüüsi poole 
aasta pärast.

Türoksiinravil oleval patsiendil peaks tableti võtmise ja vereproovi andmise vahele 
jääma vähemalt 4 tundi. 
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Vaba trijoodtüroniin (S-fT3)

T3 (trijoodtüroniin) – üks kahest põhilisest kilpnäärmehormoonist, aminohappe türoniini 
jodeeritud derivaat. Moodustub vähesel määral kilpnäärmes, suuremalt jaolt aga perifeer-
setes kudedes T4-st. fT3 on trijoodtüroniini (T3) transportvalkudega sidumata osa, mis on 
vereseerumis hormonaalselt väga aktiivne ja tema hulga muutused organismis on kiired.

Näidustus:
•	Hüpo- ja hüpertüreoosi diagnostika
•	Kahtlus hüpertüreoosile (TSH↓), kuid fT4 normaalne
•	T3 hüpertüreoosi monitooring

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

3,5-6,5 pmol/L

Tõlgendus:

Vaba T3 kõrged väärtused:
•	Hüpertüreoos 
•	T3 toksikoos – 10-20%-l hüpertüreoosi juhtudest esineb T3 intoksikatsioon – isoleeritud 

fT3 tõus normaalse fT4 väärtuse juures

Vaba T3 madalad väärtused:
•	Hüpotüreoos – ei saa kasutada hüpotüreoosi diagnoosimiseks, kuna fT3 jääb normaalseks 

ka siis, kui fT4 sisaldus väheneb
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Vaba türoksiin (S-fT4)

T4 (türoksiin, tetrajoodtüroniin) – peamine kilpnäärme hormoon, aminohappe türo siini jodee-
ritud derivaat. Sünteesi ja vabanemist kontrollib hüpofüüsi eessagara hormoon TSH. 99,9% 
türoksiinist tsirkuleerib organismis kandurvalkudega (TBG) seotult. T4 üldhulk sõltub nende 
kandurvalkude hulgast. Kilpnäärme funktsionaalse seisundi hindamiseks tuleks kasutada vaba 
türoksiini (fT4) määramist, kuna selle kontsentratsioon ei sõltu tavaliselt TBG hulga kõikumistest. 

Näidustus:
•	Hüpo- ja hüpertüreoosi diagnostika
•	Ravi hindamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

11,5-22,7 pmol/L

Tõlgendus:
Vaba T4 määramine on oluline, kui teised näitajad (TSH) on piiripealsed või esineb vastu-
rääkivusi nende tulemuste tõlgendamisel. Samuti kui on tegemist TBG kontsentratsiooni 
muutustega (rasedus, östrogeenravi). 

Kilpnäärme seisundi hindamise muudab keeruliseks mingi muu (mitte kilpnäärmest tingi-
tud) äge haigus, sest mõnel patsiendil võib sellega kaasneda primaarne hüpotüreoos või 
kompensatoorne sekundaarne hüpotüreoos. Sellises olukorras on soovitatav määrata lisaks 
TSH kontsentratsioon.

VabaT4 kõrged väärtused:
•	Hüpertüreoos
•	Sünnitusjärgne periood
•	Hepariinravi
•	Amiodaroonravi
•	Haigused, millega kaasneb vabade rasvhapete sisalduse tõus
•	Pärilik düsalbumineemiline hüpertüroksineemia

VabaT4 madalad väärtused:
•	Hüpotüreoos
•	Rasedus (lõpufaasis), kuid harva alla alumist referentsväärtuse piiri
•	Difenüülhüdatoniin ravi
•	Fenütoiin ja karbamasepiin ravi

Eduka asendusravi puhul türoksiiniga on fT4 umbes 20% kõrgem eutüreoidsest. Normaalne 
fT4 sisaldus võib olla alaravimise tunnus.

fT4 määramist segavad reumatoidfaktor, heterofiilsed- ja T4 autoantikehad, hepa riinravi, 
albumiini sidumisvõime kõrvalekalded (pärilik düsalbumineemiline hüper türoksineemia). 
Seda peaks arvesse võtma, kui patsiendi kliiniline pilt ei sobi analüüsitulemustega.
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Vitamiin B12 (fS-Vit B12)

Vitamiin B12 (kobalamiin) on loomsest toidust saadav vitamiin, mis on vajalik folaadi meta-
bolismis, nukleiinhapete, müeliini jt biomolekulide sünteesil, panto teenhappe ja vitamiin C 
funktsioneerimisel. Vitamiin B12 talitleb koensüümina (dA-B12) rasvhapete sünteesis. Normaalse 
toitumise puhul B12 defitsiiti ei teki (va väga ranged taimetoitlased), sest organismi B12 varu 
on suur ja vitamiini puudusest tekkinud defitsiit avaldub alles aastate pärast. Kuna vitamiin 
B12 defitsiitsel aneemial puuduvad spetsiifilised sümptomid, siis võib diagnoos tihti hilineda. 
Vitamiin B12 defitsiitne aneemia esineb sagedamini >65 a inimestel.

Näidustus:
•	Megaloblastilise aneemia diferentsiaaldiagnostika
•	Müeloleukeemiate diagnostika

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

156-672 pmol/L

Tõlgendus:

Vitamiin B12 defitsiidi põhjused:
•	Malabsorptsioon (soolte absorptsioonivõime on langenud)
•	Sisemise faktori puudus
•	Sisemise faktori vastased antikehad
•	B12 puudumine toidust (väga range taimetoitlus)
•	Laiussi Diphyllobothrium latum`i parasiteerimine organismis
•	Muutunud soole mikrofloora

Vitamiin B12 defitsiit põhjustab megaloblastilist aneemiat, mille väljenduseks on makro-
tsütaarne aneemia ja luuüdi morfoloogilised muutused.

B12 defitsiitse aneemia riskirühma kuuluvad inimesed, kelle B12 vitamiini kontsentratsioon on 
juba alla 180 pmol/L. Vahemikus 150-250 pmol/L soovitatakse määrata lisaks homo tsüsteiini 
ja holotranskobalamiini sisaldust. Viimane on transkobalamiiniga seotud B12 vitamiini bio-
loogiliselt aktiivne vorm ja moodustab kogu B12 vitamiinist 10-30%.

Sageli kaasneb B12 defitsiitse aneemia korral ka folaadi defitsiit, mille tõttu häirub müeliini 
süntees. Kliiniliselt avalduvad müeliini sünteesi häired neuriitidena ja neuropaatiatena, võib 
kaasneda ka paralüüs.

Peroraalsed kontratseptiivid ja antibiootikumid võivad B12 vitamiini sisaldust kergelt langetada. 

Vitamiin B12 kõrged väärtused:
•	B12 vitamiini ravi
•	Mõned maksa- ja neeruhaigused 
•	Akuutne või krooniline müeloidne leukeemia
•	Pahaloomulised kasvajad
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Vitamiin D (S-Vit D (25-OH))

D vitamiinid (D2 ja D3) on rasvlahustuvad steroidhormoonid ja olulised kaltsiumi homoöstaasi 
regulaatorid. Nad soodustavad toidus sisalduva kaltsiumi imendumist ning reabsorptsiooni 
proksimaalsetest neerutuubulitest, reguleerides niimoodi organismi kaltsiumi tasakaalu. 

D2 – ergokaltsiferooli organism ei sünteesi ja see saadakse põhiliselt toiduga (taimed ja mõ-
ned seened). D3 – kolekaltsiferool on loomse (põhiliselt kala) päritoluga, kuid suurim kogus 
D3 vitamiinist sünteesitakse nahas UVB kiirguse toimel. Suvise keskpäevase päiksekiirguse 
(UVB) 10-15 min toime vältel kätele ja näole sünteesitakse nahas 800-1000 IU previtamiin D3, 
millest piisab täiskasvanud inimese päevase vajaduse katmiseks. 

Mõlema D vitamiini vormi puhul on põhiline veres tsirkuleeriv metaboliit 25(OH)D-vitamiin 
ehk kaltsidiool. Enamus meetodeid määrab just seda D vitamiini metaboliiti, sest see on 
parim vitamiini tagavara indikaator. Mõõta tuleb D vitamiini summaarset kogust.

Näidustus:
•	D vitamiini vaegus
•	D vitamiini kontsentratsiooni jälgimine üleannustamise vältimiseks

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

<25 nmol/L defitsiit 50-250 nmol/L piisav

25-50 nmol/L ebapiisav >250 nmol/L toksiline

Tõlgendus:
D vitamiini vähesuse puhul on häiritud eelkõige kaltsiumi ja fosfaatide imendumine soolest. 
D vitamiini vaegust on peetud rahhiidi põhjuseks juba 1920 ndatest aastatest. Pikka aega 
peeti organismi normaalseks D vitamiini tasemeks kogust, mis takistab rahhiidi ja osteo-
malaatsia väljakujunemist ja selleks on vere kaltsidiooli hulk 25 nmol/L. Tänapäeval peetakse 
optimaalseks D vitamiini hulgaks 75-80 nmol/L. Praeguseks on leitud organismi madala 
(<50 nmol/L) D vitamiini taseme seosed vähki haigestumise/suremuse, sclerosis multiplex’i, 
infektsioonide, hüpertensiooni, reumatoid artriidi, diabeedi ja autoimmuunhaigustega. 
D vitamiin reguleerib ka geeni ekspressiooni rakutuumas. Peamiselt on need geenid seotud 
rakutsükli regulatsiooniga, DNA reparatsiooniga, prolifereerumise ja diferentseerumisega.

D vitamiini defitsiidi põhjused:
•	Vähene päikesevalgus 

 › tingitud geograafilisest asupaigast 
 › pidev päiksekaitsefaktoriga kreemide (suurem kui SPF 8) kasutamine
 › riietega katmine

•	Rinnaga toitmine, rasedus
•	 Iga – vanemas eas nahk ei sünteesi enam nii efektiivselt D vitamiini
•	Tume nahavärv – melaniin vähendab naha võimet sünteesida D vitamiini
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•	Rasvumine – D vitamiin on rasvlahustuv
•	 Imendumishäired peensooles, mis on tingitud D vitamiini retseptorite defektsusest või 

organismi resistentsusest
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Östradiool (S-E2)

Östradiool on bioloogiliselt kõige aktiivsem steroidhormoon. Seda produtseeritakse muna-
sarjades – folliikulite teeka ja granuloosa rakkudes, lisaks veel neerupealiste koores ja plat-
sentas. Veres esineb peamiselt seotult suguhormoone siduva globuliiniga (SHBG). 

Östrogeenid kuuluvad naise sekundaarsete sootunnuste arengu stimulaatorite hulka ning 
määravad naise iseloomulike füüsiliste ja psüühiliste tunnuste arengu. Samuti osaleb östra-
diool luude mineraliseerumisprotsessi regulatsioonis. 

Östradiooli sekretsioon sõltub menstruaaltsükli faasist. Follikulaarses faasis suureneb kont-
sentratsioon gonadotropiinide toimel, olles maksimaalne enne ovulatsiooni. Östradiooli 
mõjul toimub folliikuli küpsemise faasis endomeetriumi rakkude proliferatsioon. Seejärel 
östrogeenide hulk väheneb ja suureneb uuesti koos progesterooni kontsentratsiooni suu-
renemisega luteaalfaasis inhibeerides gonadotropiinide eritumist.

Lastel ja postmenopausis naistel on östrogeenide sisaldus väga väike.

Näidustus:

Naistel:
•	Ovariaalfunktsiooni hindamine (primaarne ja sekundaarne amenorröa ning oligo-

menorröa, infertiilsus)
•	Medikamentoosselt indutseeritud ovulatsiooni kontroll
•	Varase puberteedi põhjuste selgitamine
•	Östrogeenravi jälgimine

Meestel:
•	Günekomastia, hüpogonadism

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused

<1a N <181 pmol/L <1a M <79 pmol/L

1-5 a N <91 pmol/L 1-5a M <97 pmol/L

6-10 a N <139 pmol/L 6-10a M <75 pmol/L

11-14 a N <431 pmol/L 11-14a M <100 pmol/L

>14 a Folliikuli faas , N 72-529 pmol/L >14a M <146 pmol/L

Ovulatsiooni faas, N 234-1309 pmol/L

Luteiinfaas, N 205-786 pmol/L

Postmenopaus, N <118 pmol/L
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Tõlgendus:

Steroidhormoonid koos gonadotropiinidega (LH ja FSH) on väga olulised hüpotalamo-
hüpofüsaar-ovariaal süsteemi reguleerivad hormoonid. Kuna östradiooli produtseeritakse 
peamiselt munasarjades, siis selle määramine annab informatsiooni munasarjade funkt-
sioonist ja ovulatsiooni toimumisest. 

E2 kõrged väärtused naistel:
•	Munasarjakasvaja 
•	Enneaegne puberteet
•	Liigne kehakaal

E2 kõrged väärtused meestel:
•	Günekomastia 
•	Östrogeene tootvad teratoom, neerupealiste- ja munandikasvajad

E2 madalad väärtused naistel:
•	Hüpogonadismist põhjustatud primaarne ja sekundaarne amenorröa – anovulatoor-

ne tsükkel (madalad E2 väärtused folliikuli faasis ja folliikul ei jõua preovulatoorsesse 
staadiumisse)

•	Corpus luteum’i puudulikkus. Östradiooli väärtused on esimeses faasis madalad, teine 
maksimum luteiinfaasis puudub
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Kolmiktest ehk Sünnieelse kromosoomihaiguse ja kaasa-
sündinud arenguhäire riskihinnang II trimestril seerumis  
(S-TT-Grav II trim)

Loote sünnieelne diagnostika. 

Raseduse II trimestri sõeluuring, mis põhineb seerummarkerite S-hCG, S-AFP ja S-uE3 kont-
sentratsioonide väärtuste alusel statistilise riski arvutamisel PRISCA programmiga ning riski 
hindamisel eelkõige Down’i sündroomi, Edwards’i sündroomi ja neuraaltoru defekti suhtes. 
Väärarengute varasel avastamisel on võimalik rasedus õigeaegselt katkestada, kui tulevase 
lapse vanemad seda soovivad. Sõeluuringu eesmärgiks on kõikide rasedate hulgast välja 
selgitada riskirühm, kelle riski tõenäosus sünnitada päriliku haiguse või kaasasündinud väär-
arenguga last on suurem. Ainult kolmiktesti alusel ei saa loote väärarenguid diagnoosida.

Näidustus: 
Loote väärarengute ja kromosoomihaiguste riski hindamine

Patsiendi ettevalmistus: 
Enne proovi võtmist informeeritakse naist uuringu olemusest ja temalt võetakse nõusolek 
uuringuks. Vereproov võetakse 15.-17. rasedus nädalal.

Vajalikud andmed saatekirjal:
•	Raseda andmed – sünniaeg, kehakaal (verevõtu ajal), suitsetamine, suhkruhaigus, kunstlik 

viljastamine
•	Andmed raseduse kohta – mitmikrasedus
•	Viimane menstruaalperiood, menstruaaltsükli kestvus
•	Ultraheliuuringu andmed koos mõõtmiskuupäevaga
•	Vere võtmise kuupäev

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:
Saadud tulemus on statistiline ning sõltub suurel määral algandmetest, eelkõige õigest 
raseduse suuruse hindamisest.

Kui programm annab normaalse ehk negatiivse tulemuse, tähendab see, et tõenäosus sün-
nitada haiget last ei ole tavalisest suurem ja naine täiendavaid uuringuid ei vaja. 

Kõrgenenud riski puudumine ei välista haige lapse sündi. Kolmiktesti avastamisemäär on 
ligikaudu 70%. Üksikutel juhtudel on normaalse tulemuse korral võimalik siiski haige lapse 
sünd (nn valenegatiivne tulemus).
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Kui nimetatud markerite sisalduses on normist kõrvalekaldeid, hinnatakse testi tulemus 
positiivseks, st tõenäosus sünnitada terve laps on keskmisest väiksem. Positiivne tulemus 
ei tähenda ilmtingimata kroonilist haigust või arenguhäiret. Küll aga kuulub naine kõrge-
nenud riskiga naiste gruppi, kes vajab edasist konsultatsiooni geneetiku poolt ja vajadusel 
täpsustavaid diagnostilisi uuringuid.

Kõrgenenud riskid: 
•	Downi sündroomi (SD) risk on 1: 270 ja suurem 
•	Edwardsi sündroomi (SE) risk on 1: 400 ja suurem
•	Neuraaltorudefekti (NTD) kahtlus, kui AFP mom on 2,01 ja suurem
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ALLERGIA UURINGUD

Allergia kujutab endast organismi immuunsüsteemi reaktiivsuse muutumist ja suuremat tund-
likkust tavaliselt ohutu aine vastu. Allergia avaldumine võib olla erinev – näiteks astma, nohu, 
silma sidekestapõletik, atoopiline dermatiit, nõgestõbi või anafülaksia.

Sensibiliseerumist (tundlikuks muutumist) mingi allergeeni suhtes väljendab spetsiaalselt 
selle aine vastaste IgE antikehade sisalduse tõus organismis. Hindamiseks saab kasutada 
mitmeid inhaleeritavate ja toiduallergeenide sõeluuringuks mõeldud paneele (segusid) ja 
allergeenispetsiifilise IgE antikehade määramist.

Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE 
uuringud kokkuleppel tellijaga.

Laboris tehtavate allergiapaneelide (segude)  
ja üksikute allergeenide vastaste antikehade loetelu 

SÕELUURING PHADIATOP®
•	S-s IgE Inhaleeritavate allergeenide (segu S: Dermatophagoides pteronyssinus, Clado-

sporium herbarum, kass, koer, hobune, kask, timut, puju) vastane IgE seerumis

RAVIMID 
•	S-c1 IgE Penicillin G vastane IgE
•	S-c5 IgE Ampicillin vastane IgE
•	S-c6 IgE Amoxicillin vastane IgE

KODUTOLM
•	S-hx2 IgE Tolmuallergeenide (segu 2: majatolm, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermato-

phagoides farinae, tarakan) vastane IgE
•	S-d1 IgE Dermatophagoides pteronyssinus vastane IgE

LOOMAD JA LINNUD
•	S-ex1 IgE Epidermaalsete allergeenide (segu 1: kassi epiteel ja -kõõm, koera kõõm, hobuse 

kõõm, lehma kõõm) vastane IgE seerumis 
•	S-ex73 IgE Sulgede (segu 73: hanesuled, kanasuled, pardisuled, papagoisuled) vastane IgE
•	S-e1 IgE Kassi epiteeli ja kõõma vastane IgE
•	S-e3 IgE Hobuse kõõma vastane IgE
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•	S-e4 IgE Lehma kõõma vastane IgE
•	S-e5 IgE Koera kõõma vastane IgE
•	S-e6 IgE Merisea epiteeli vastane IgE
•	S-e81 IgE Lamba epiteeli vastane IgE
•	S-e82 IgE Küüliku epiteeli vastane IgE
•	S-e84 IgE Hamstri epiteeli vastane IgE
•	S-e85 IgE Kanasulgede vastane IgE

TOIDUAINED
•	S-fx1 IgE Toiduallergeenide (segu 1: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, 

mandel) vastane IgE
•	S-fx2 IgE Toiduallergeenide (segu 2: tursk, krevett, rannakarp/jõekarp, tuunikala, lõhe) 

vastane IgE
•	S-fx3 IgE Toiduallergeenide (segu 3: nisu, kaer, mais, tatar, seesamiseemned) vastane IgE
•	S-fx5 IgE Toiduallergeenide (segu 5: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja) 

vastane IgE
•	S-fx15 IgE Toiduallergeenide (segu 15: apelsin, banaan, õun, virsik) vastane IgE
•	S-fx20 IgE Toiduallergeenide (segu 20: nisu, rukis, oder, riis) vastane IgE
•	S-fx73 IgE Toiduallergeenide (segu 73: sea-, veise-, kanaliha) vastane IgE
•	S-f1 IgE Munavalgevastane IgE
•	S-f2 IgE Lehmapiimavastane IgE
•	S-f3 IgE Tursavastane IgE
•	S-f4 IgE Nisuvastane IgE
•	S-f5 IgE Rukkivastane IgE
•	S-f6 IgE Odravastane IgE
•	S-f7 IgE Kaeravastane IgE
•	S-f9 IgE Riisivastane IgE
•	S-f10 IgE Seesamiseemnetevastane IgE
•	S-f11 IgE Tatravastane IgE
•	S-f12 IgE Hernevastane IgE
•	S-f13 IgE Maapähklivastane IgE
•	S-f14 IgE Sojavastane IgE
•	S-f17 IgE Sarapuu pähkli vastane IgE
•	S-f20 IgE Mandlivastane IgE
•	S-f24 IgE Krevetivastane IgE
•	S-f25 IgE Tomativastane IgE
•	S-f31 IgE Porgandivastane IgE
•	S-f33 IgE Apelsinivastane IgE
•	S-f35 IgE Kartulivastane IgE
•	S-f36 IgE Kookospähklivastane IgE
•	S-f40 IgE Tuunikalavastane IgE
•	S-f41 IgE Lõhevastane IgE
•	S-f49 IgE Õunavastane IgE
•	S-f79 IgE Gluteenivastane IgE
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•	S-f92 IgE Banaanivastane IgE
•	S-f93 IgE Kakaovastane IgE
•	S-f218 IgE Paprikavastane IgE
•	S-f225 IgE Kõrvitsavastane IgE

HEINTAIMED
•	S-gx1 IgE Heintaimede õietolmu (segu 1: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas) vastane IgE
•	S-g6 IgE Timuti õietolmu vastane IgE
•	S-g7 IgE Pilliroo õietolmu vastane IgE

PUTUKAD
•	S-i1 IgE Mesilasmürgivastane IgE
•	S-i3 IgE Herilasmürgivastane IgE
•	S-i6 IgE Tarakanivastane IgE

OLMEALLERGEENID
•	S-k80 IgE Formaldehüüdivastane IgE
•	S-k82 IgE Lateksivastane IgE

HALLITUSSEENED JA MIKROORGANIMSID
•	S-mx1 IgE Hallitusseente (segu 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Apergillus 

fumigatus, Alternaria alternata) vastane IgE 
•	S-m1 IgE Penicillium notatum vastane IgE seerumis
•	S-m2 IgE Cladosporium herbarum vastane IgE seerumis
•	S-m3 IgE Aspergillus fumigatus IgE seerumis
•	S-m5 IgE Candida albicans IgE seerumis
•	S-m6 IgE Alternaria alternata IgE seerumis

PUUD
•	S-tx9 IgE Puude õietolmu (segu 9: lepp, kask, sarapuu, tamm, paju) vastane IgE 
•	S-t3 IgE Kase õietolmu vastane IgE
•	S-t4 IgE Sarapuu õietolmu vastane IgE
•	S-t12 IgE Paju õietolmu vastane IgE
•	S-t7 IgE Tamme õietolmu vastane IgE
•	S-t14 IgE Papli õietolmu vastane IgE
•	S-t16 IgE Männi õietolmu vastane IgE

UMBROHUD
•	S-wx3 IgE Umbrohtude õietolmu (segu 3: puju, inglise teeleht, valge hanemalts, harilik 

kuldvits, kõrvenõges) vastane IgE
•	S-w6 IgE Puju õietolmu vastane IgE
•	S-w9 IgE Teelehe õietolmu vastane IgE
•	S-w20 IgE Kõrvenõgese õietolmu vastane IgE

PARASIIDID
•	S-p1 IgE Ascaris-vastane IgE
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Analüüsimeetod: Fluorestsents-immuunmeetod (FIA)

Tõlgendus: 

Allergia standardne klassifikatsioonisüsteem

Klass kU/L Reaktiivsus

0 0,1-0,34
Väga madal – allergiale iseloomulikud sümptomid  
puuduvad; ei välista atoopilist allergiat väikelastel

I 0,35-0,69
Madal – allergiale iseloomulikke  
sümptomeid esineb harva

II 0,7-3,49
Mõõdukas – mõnedel esineb allergiale  
iseloomulikke sümptomeid

III 3,5-17,49
Kõrge – enamusel esineb allergiale  
iseloomulikke sümptomeid

IV 17,5-52,49
Väga kõrge – suur antikehade sisaldus, sümptomid seda 
ilmsemad, mida suurem on antikehade sisaldus

V 52,5-99,99 Ülikõrge – väga suur antikehade sisaldus

VI >100 Ülikõrge – erakordselt suur antikehade sisaldus

Spets IgE >0,35 kU/L tulemus näitab, et inimesel on soodumus IgE vahendatud allergiaks. 
Allergiale iseloomulikud sümptomid tekivad alates allergia klassifikatsiooni II klassist, väike-
lastel ja imikutel juba klass 0 ja I puhul. Allergiat põhjustava allergeeni väljaselgitamiseks 
tuleb vaadelda spets IgE tulemust alati koos kliiniliste sümptomite ja anamneesiga. Kõrgeim 
IgE sisaldus on 4-6 nädalat pärast kokkupuudet allergeeniga. Spetsiifiliste IgE antikehade 
sisaldus ei pruugi, kuid enamasti korreleerub üldise IgE sisaldusega.

Organismis tekkinud IgE tüüpi antikehad reageerivad ka allergeeniga sarnaste valkudega. 
Kõige levinum on see õietolmuallergia korral. Näiteks kase õietolmule allergiline inimene 
peaks olema ettevaatlik allpoolnimetatud toiduainetega. 
•	Kask – pähklid, mandlid, õun, pirn, ploom, kirss, kiivi, aprikoos, porgand, kartul, tomat, seller
•	Heintaimed – tomat, kartul, pähklid, nisu
•	Puju – seller, petersell, porgand, maitseained (ingver, kaneel, kurkum, piprad, koriander 

jne), päevalilleseemned
•	Samasse sugukonda kuuluvad taimed ja loomad annavad ristreaktsioone (nt kask ja 

lepp; puju ja võilill, päevalill, saialill; timut ja teised heinad).

Ristallergia puhul võivad ärritusnähud esineda aastaringselt.
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Molekulaarne ehk komponendi allergoloogia

Molekulaarne ehk komponendi allergoloogia annab võimaluse ristreaktiivsuse täpse iseloo-
mu ja põhjuse väljaselgitamiseks. Sel puhul uuritakse allergia päritolu komponendi tasemel. 
Allergeeni komponendid on valgud, mis on struktuurilt üksteisele väga sarnased (homo-
loogid) ja kuuluvad samasse ”valguperekonda“, olles samal ajal täiesti erineva päritoluga. 

Allergia diagnoosimine molekuli tasemel toob selgust ka küsimuses, kui spetsiifiline on 
allergiline reaktsioon antud allergiaallikale (kask, maapähkel jne) või on tegemist hoopis 
samasse ”valguperekonda“ kuuluva homoloogiga, mille indutseeritud allergilised reakt-
sioonid on tunduvalt leebemad. Allergilise reaktsiooni tugevus sõltub sellest, millisesse 
”valguperekonda“ antud allergeeni komponent kuulub. Kõige tugevama reaktsiooni (k.a. 
anafülaksia) annavad säilitusvalgu (storage protein) perekonda kuuluvad allergeenid. 

Valkude perekonnad ja nende kliiniline tähendus
•	PR-10 valgud – Lagunevad seedetraktis ja kuumuse toimel. Kuumtöödelduna enamasti hästi 

talutavad. Nad on Bet v1 molekulide homoloogid ja põhjustavad kase õietolmu allergikul 
lokaalseid sümptomeid nagu oraalne allergiline sündroom (OAS) puuviljade, köögiviljade 
ja sarapuupähkli söömisel (esineb rohkem Põhja-Euroopa elanikel).
•	Säilitusvalgud (Storage Protein) – Kuumus- ja seedimisekindlad valgud. Allergilised reakt-

sioonid esinevad ka kuumtöödeldud toiduainete puhul. Põhjustavad lisaks lokaalsetele 
allergianähtudele (OAS) ka tõsiseid süsteemseid reaktsioone. 
•	LTP (Lipid Transfer Protein) – Leidub seemnetes ja pähklites. Kuumus- ja seedi misekindlad 

valgud. Allergilised reaktsioonid ka kuumtöödeldud toiduainete puhul. Põhjustavad tõsiseid 
süsteemseid reaktsioone. Lisaks põhjustavad lokaalseid sümptomeid (OAS) puuviljade ja 
köögiviljade söömisel (esineb rohkem Lõuna–Euroopa elanikel). 
•	Profiliinid – Lagunevad seedetraktis ja kuumuse toimel. On kuumtöödelduna enamasti 

hästi talutavad. Esinevad kõigis õietolmudes ja taimses toidus. Põhjustavad suurel hulgal 
ristreaktsioone ka väga kaugete liikide vahel, kuna on üksteisega väga sarnased. Seostatakse 
harva kliiniliste sümptomitega, kuid üksikutel patsientidel võivad põhjustada lokaalseid 
ja isegi tugevaid reaktsioone. 
•	Parvalbumiinid – Kuumus- ja seedimisekindlad valgud. Allergilised reaktsioonid ka kuum-

töödeldud toiduainete puhul. Põhjustavad lisaks lokaalsetele allergianähtudele (OAS) ka 
tõsiseid süsteemseid reaktsioone. Põhiline allergeen kalas. Põhjustavad ristreaktiivsust 
erinevate kalaliikide vahel.
•	Tropomüosiinid – Aktiini siduvad valgud lihaskius. Põhjustavad ristreaktiivsust koorik-

loomade, tolmulestade ja prussaka vahel.
•	Polkaltsiinid (kaltsiumit siduv valk) – Põhjustavad suurel hulgal ristreaktsioone erinevate 

õietolmude vahel, kuid mitte toiduainetega. 
•	CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) – Valkudega seotud süsivesikute mo-

lekulid. Põhjustavad suurel hulgal ristreaktsioone. Esindatud kõigis taimedes, õietolmudes 
ning mõnedes putukates ja putukamürkides. Kliiniliste sümptomitega seostub harva. 
Vähestel patsientidel võib põhjustada ebameeldivaid reaktsioone.
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Allergeenide komponendid

TOIT
•	Maapähkel, allergeeni komponendid 

 › f422 rAra h 1 säilitusvalk (7S)  
 › f423 rAra h 2 säilitusvalk (2S)    
 › f424 rAra h 3 säilitusvalk (11S)     
 › f352 rAra h 8 PR-10 valk (Bet v 1 homoloog) 

•	Munavalge, allergeeni komponent
 › f233 nGal d 1 ovomukoid (kuumuskindel)

•	Sojauba, allergeeni komponendid
 › f353 rGly m 4 PR-10 valk (Bet v 1 homoloog)
 › f431 nGly m 5 säilitusvalk (7S)
 › f432 nGly m 6 säilitusvalk (11S)

•	Kala ja krevett, allergeeni komponendid
 › f355 rCyp c 1 karpkala, parvalbumiin 
 › f426 rGad c 1 tursk, parvalbumin
 › f351 rPen a 1 krevett, tropomüosiin

•	Lehmapiim, allergeeni komponendid
 › f76 nBos d 4 α-laktoalbumiin 
 › f77 nBos d 5 ß-laktoglobuliin
 › f78 nBos d 8 kaseiin

•	Nisu, allergeeni komponent
 › f416 rTri a 19 omega-5 gliadiin

•	Sarapuupähkel, allergeeni komponent
 › f425 rCor a 8 LTP valk

PUUD JA TAIMED
•	Timut, allergeeni komponendid

 › g205 rPhl p 1 
 › g215 rPhl p 5b

•	Kask, allergeeni komponendid
 › t215 rBet v 1 PR-10 valk
 › t216 rBet v 2 profiliin
 › t220 rBet v 4 polkaltsiin

PUTUKAD
•	Mesilane, allergeeni komponendid 

 › i208 rApi m 1 fosfolipaas A2 
•	Herilane, allergeeni komponendid

 › i211 rVes v 1 fosfolipaas A1
 › i209 rVes v 5 antigeen 5
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LEMMIKLOOMAD
•	Kass, allergeeni komponendid

 › e94 rFel d 1 kassispetsiifiline
 › e220 nFel d 2 kassi seerumi albumiin

•	Koer, allergeeni komponendid
 › e101 rCan f 1 koeraspetsiifiline
 › e221 nCan f 3 koera seerumi albumiin

Fel d 2 ja Can f 3 annavad ristreaktsioone omavahel ja ka teiste loomadega nagu hobune, 
küülik jt. 
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Immuunglobuliin E (S-IgE)

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Üld IgE referentsväärtused

< 1 a <30 IU/mL

1-10 a <50 IU/mL

> 10 a <95 IU/mL

Referentspiirides üld IgE ei välista allergiat ja vastupidi.

Üld IgE kõrged väärtused, mis ei ole tingitud allergiast:
•	Soole parasiidid
•	Kandidoos
•	Respiratoorsed viirused
•	Pahaloomulised kasvajad
•	 Immuunpuudulikkus
•	Reuma
•	Maksahaigused

Glükokortikoidide tarvitamine vähendab IgE sisaldust seerumis.



206

NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA

Astroviiruse antigeen (St-Astrovirus Ag)

Astroviirus on üheahelaline ümbriseta RNA viirus, mis kuulub sugukonda Astroviridae. Naka-
tumine toimub fekaal-oraalsel teel. Sümptomid tekivad 3.-4. päeval pärast nakatumist, esineb 
kõhulahtisus, iiveldus, harva oksendamine. Haigus kestab ~5 päeva, kuid viiruse eritumist 
võib esineda veel kuu möödudes peale infektsiooni. Viirusenteriit on iselimiteeruva kuluga.

Näidustus: Äge kõhulahtisus

Uuritav materjal: Roe

Analüüsi meetod: Immuunokromatograafia 

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Analüüsi tundlikkus langeb nädala möödudes infektsiooni algusest. Positiivse tulemuse 
korral on astroviirus tõenäoline haigustekitaja.
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A-hepatiidi viiruse vastane IgM (S-HAV IgM)

A-hepatiidi viirus (HAV) on RNA viirus, mis kuulub pikornaviiruste hulka. Levib peamiselt saas-
tunud toidu ja veega. Nakatumine toimub halbades hügieenitingimustes fekaal-oraalsel teel. 

A-hepatiidi inkubatsiooniperiood on 15-40 päeva (keskmiselt 30 päeva). A-hepatiidi puhul 
ei esine kroonilist viiruskandlust. HAV IgM antikehad muutuvad määratavaks kohe haiguse 
ägedas faasis, kui tekivad esimesed sümptomid (n.ö kollatõbi) ja jäävad seerumis määratavaks 
3-6 kuuks. IgG tüüpi antikehade ilmumine verre tähistab ägeda faasi lõppu. IgG antikehad 
jäävad määratavaks elu lõpuni ja annavad edaspidise immuunsuse selle viiruse suhtes. 

Näidustus: HAV-infektsiooni kahtlus

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Kui HAV IgM on positiivne, tähendab see ägedat A-hepatiidi infektsiooni.
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B-hepatiidi diagnostika

B-hepatiidi viirus on DNA viirus, mis kuulub Hepadnaviiruste sugukonda. Nakatumine 
toimub kokkupuutel verega, seksuaalsel teel või sünnituse käigus emalt vastsündinule. 
Inkubatsiooniperiood on 4 nädalast kuni 6 (isegi 9) kuuni. Isegi minimaalne kogus verd 
(<1µL) võib sisaldada nakatumiseks piisaval hulgal viirust.

Kliiniline pilt oleneb patsiendi vanusest ja immuunstaatusest. 2⁄3 täiskasvanuist põeb nakkust 
sümptomiteta või gripisarnase haigusena, 1⁄3 selgesti väljendunud ikterusega. Kui haigus 
kulgeb kliiniliste sümptomiteta, siis inimene pole teadlik nakkuse olemasolust, kuid samas 
on ta nakkusohtlik teistele.

Äge B-hepatiit paraneb 90%-l patsientidel 6 kuu jooksul, <10% kujuneb krooniline hepatiit 
(st viirus sisaldub veres ka 6 kuud pärast nakatumist) ja <1% kujuneb fulminantne hepatiit 
maksapuudulikkusega. Maksatsirroos tekib <1% kõikidest nakatunud patsientidest. 

Maksatsirroos võib viia hepatotsellulaarse kartsinoomi tekkeni (eriti kui kaasub alkoholi 
liigtarvitamine ja/või krooniline C-hepatiit). Mõni päev peale nakatumist muutub veres mää-
ratavaks HBV DNA. Umbes 6. nädalast on veres määratavad HBe Ag ja HBs Ag. 8.-9. nädalal 
ilmuvad verre HBc Ab ja HBc IgM. Tsütolüüs koos hepatiidi nähtudega ilmneb alles 14. nädalal. 

Kõige esimesena viitab paranemisele HBe Ag kadumine ja HBe Ab ilmumine verre (sero-
konversioon). Seejärel muutuvad mõne nädala pärast negatiivseteks HBs Ag, HBV DNA ja 
taanduvad hepatiidinähud. HBs Ag kadumise ja HBs Ab ilmumise vahele jääb 4 nädalane 
nn aknaperiood. Sellel ajal on veel määratavad HBc Ab ja HBc IgM. Pikemaks ajaks jäävad 
läbipõetud ägedat hepatiiti märgistama veres HBc Ab, HBs Ab ja HBe Ab. Kroonilise hepatiidi 
korral jäävad veres püsima HBV DNA, HBe Ag, HBs Ag, ei teki HBe Ab ega HBs Ab. Samuti võib 
esineda transaminaaside aktiivsuse suurenemist veres. Nagu ägeda hepatiidi korralgi kaob 6 
kuu möödudes HBc IgM ja jääb määratavaks HBc Ab. HBe Ag on mõtet määrata vaid siis, kui 
HBs Ag on positiivne. HBe Ag näitab viiruse intensiivset replikatsiooni ja seda, et patsient on 
väga nakkusohtlik. Ägeda hepatiidi korral on HBe Ag kadumine hea prognostiline marker 
ja kroonilise hepatiidi ravi korral viitab see ravi püsiefekti saavutamisele. Negatiivne HBe Ag 
ei välista aga HBV DNA vireemiat (precore mutatsioon).
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B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen (S-HBs Ag)

Näidustus: 
•	Sõeluuring doonoritel, rasedatel, tervishoiutöötajatel
•	B-hepatiidi ja viiruskandluse diagnoosimine
•	B-hepatiidi kulu jälgimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
HBs Ag on üks varasematest verre ilmuvatest B-hepatiidi markeritest, olles määratav 6 nä-
dalast kuni 6 kuuni ja juba enne kliiniliste sümptomite teket. Sümptomite tekkides on HBs 
Ag tase kõrgeim, hakates seejärel langema ning kadudes 2-6 kuu möödudes. 

Kui HBs Ag püsib veres >6 kuu ja HBs Ab puudub, viitab see kroonilisele B-hepatiidile.

B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad  
(S-HBs Ab)

Näidustus: 
•	B-hepatiidi kulu jälgimine
•	Varem läbipõetud B-hepatiidi diagnoosimine
•	Vaktsineerimise efektiivsuse hindamine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtused 

Negatiivne <10 mIU/mL 

Nõrk kaitse 10-100 mIU/mL 

Piisav kaitse >100 mIU/mL 

Tõlgendus:
Immuunsuse hindamiseks B-hepatiidi suhtes tuleks analüüs teha 1-6 kuud peale 3. vaktsiini-
doosi manustamist. Inimestel, kellel ei teki antikehi, tuleks viiruskandluse välistamiseks 
määrata HBs Ag. Kui HBs Ab jääb ka peale vaktsiini lisadoosi negatiivseks, on tegemist 
organismi eripäraga ning isik on B-hepatiidi nakkusele vastuvõtlik.

Kui vaktsineerimisega on saavutatud piisav kaitse, tuleks mõne aasta pärast analüüsi korrata, 
et antikehade hulga vähenedes teostada revaktsineerimine. 
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B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM  
(S-HBc IgM)

Näidustus: Ägeda B-hepatiidi diagnoosimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Antikehadest on esimesena määratav HBc IgM, mis ilmub verre paar nädalat pärast HBs Ag 
ilmumist (8 nädalat nakatumisest) ja püsib veres ligikaudu kuus kuud. Ägeda infektsiooni 
korral esineb aknaperiood, kus HBs Ag on juba kadunud, kuid HBs Ab ei ole veel määratavas 
koguses. Selles faasis on infektsioon avastatav HBc Ab ja HBc IgM abil. 

B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad  
(S-HBc Ab)

Näidustus: 
•	B-hepatiidi kulu jälgimine
•	Varem läbipõetud B-hepatiidi diagnoosimine

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
HBc Ab (IgG tüüpi antikeha) muutub seerumis määratavaks koos IgM tüüpi anti kehaga või 
nädal hiljem (8-9 nädalat nakatumisest) ning püsib määratavana aastaid. Ägeda infektsiooni 
korral esineb 2-4 nädalane aknaperiood, kus HBs Ag on juba kadunud, kuid HBs Ab ei ole 
veel määratavas koguses. Selles faasis on infektsioon avastatav HBc Ab ja HBc IgM abil. HBc 
Ab ei teki vaktsineerimise järgselt ja esineb ka kroonilist hepatiiti põdevatel patsientidel.
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B-hepatiidi viiruse DNA (HBV DNA)

Näidustus: 
•	Kahtlus B-hepatiidile
•	Kinnitav analüüs Hbs Ag ja HBc Ab positiivse tulemuse korral
•	Väga varase ägeda B-hepatiidi korral ainus määratav marker

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Positiivne tulemus kinnitab HBV infektsiooni. Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid 
näitab antud proovimaterjalis HBV puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri.

B-hepatiidi markerite tõlgendamine

Analüüs Tulemus Tõlgendus

HBs Ag –
Pole viirusega kokku puutunud
Puudub immuunsus

HBc Ab –

HBs Ab –

HBs Ag –

Põdenud B-hepatiiti
Immuunne

HBc Ab +

HBs Ab +

HBe Ab +

HBe Ag –

HBV DNA –

HBs Ag –

Vaktsinatsiooni järgne immuunsus

HBc Ab –

HBs Ab +

HBV DNA –

HBe Ag/HBe Ab –
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Analüüs Tulemus Tõlgendus

HBs Ag +

Äge B-hepatiit

HBc Ab +

HBc IgM +

HBs Ab –

HBV DNA +

HBe Ag +

HBe Ab –

HBs Ag +

Krooniline B-hepatiit

HBc Ab +

HBc IgM –

HBs Ab –

HBV DNA +

HBe Ag +

HBe Ab –

HBs Ag +

Inaktiivne HBs Ag kandlus
Maksakahjustuse oht väike
Patsient pole nakkusohtlik

HBc Ab +

HBs Ab –

HBV DNA –

HBe Ag –

HBe Ab +

HBs Ag –
Paranemine ägedast infektsioonist (nn aknaperiood) 
Paranenud, HBs Ab väga madal 
HBc Ab valepositiivne 
Viiruse kandja, HBs Ag väga madal

HBc Ab +

HBs Ab –
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Bordetella pertussis diagnostika

B. pertussis on aeroobne gram-negatiivne pulkbakter, mis põhjustab ägedat hingamisteede 
infektsiooni – läkaköha. 

B. parapertussis põhjustab läkaköhale sarnast, kuid tavaliselt kergemakujulist haigust. Ka 
seostatakse B. parapertussise infektsiooni mittespetsiifilise köha ja bronhiidiga.

B. bronchiseptica põhjustab hingamisteede nakkust koduloomadel, väga harvadel juhtudel 
ka inimestel.

PCR metoodika abil saab eristada Bordetella pertussis nakkust Bordetella parapertussis/
bronchiseptica nakkusest. B. parapertussis ja B. bronchiseptica nakkust eristada ei ole võimalik.

Läkaköha peiteperiood on keskmiselt 6-20 päeva. Nakkavus on suurim haiguse varases etapis. 
Kliiniliselt eristatakse kolme faasi: katarraalne-, paroksüsmaalne- ja rekonvalestsents-staa-
dium. Esimeses faasis on haigusnähud sarnased külmetushaigusele – nohu, aevastamine, 
väike palavik, kurguvalu ja kerge köha. Köha muutub järk-järgult tugevamaks, ühe-kahe 
nädala pärast kujuneb välja läka köhale iseloomulik hootine köha. Väikelastele on tüüpiline 
köhahoo lõpus vilinaga sisse hingamine, tsüanoos, köhahoog võib lõppeda ka oksendamisega. 
Köhahood esinevad sageli öösiti. Väikelastel võib läkaköha tüsistusena tekkida kopsupõle-
tik. Läkaköha vastu vaktsineeritud lastel ja täiskasvanutel on haiguse kulg kergem ja sageli 
ebatüüpiline. Läkaköha kandub edasi süljepiiskadega ning on väga nakkav.
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Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/
bronchiseptica DNA (B pertussis DNA)

Näidustus: Pikaajaline köha, hingamisteede infektsioonid

Uuritav materjal: Ninaneelu kaabe, ninaneeluaspiraat, kurgukaabe 

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab B. pertussis või B. parapertussis/bronchiseptica infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis B. pertussis 

ja/või B. parapertussis/bronchiseptica puudumist või on tekitajat proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali õige võtmine. 



215

Bordetella pertussis PT vastane IgG, IgA  
(S-B pertussis PT IgG, IgA)

Bordetella pertussis põhjustab läkaköha – piisknakkuse teel kergesti levivat ägedat hingamis-
teede infektsiooni. Inkubatsiooniperiood on 6-20 päeva. Nakkavus on suurim haiguse 
varases etapis. Haigust iseloomustavad paroksüsmaalsed köhahood, mille järgselt tekib 
sissehingamisel iseloomulik heli. Imikutel võib nakkus kulgeda väga raskelt ja olla ka elu-
ohtlik. Vanematel vaktsineeritud lastel ja täiskasvanutel kulgeb nakkus kergemalt 1-3 kuud 
kestva köhana. Sellistel juhtudel on vajalik laboratoorne diagnostika. 

Vt ka Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/bronchiseptica DNA (B pertussis DNA).

Ainult PT (pertussis toxin) vastased antikehad on spetsiifilised B. pertussis infektsioonile. 

Näidustus: 
•	Uurida tuleks ainult patsiente, kellel esinevad läkaköhale iseloomulikud sümptomid. 
•	 Imikutel ja väikelastel on eelistatud B. pertussis DNA määramine ninaneelust võimalikult 

kiiresti pärast sümptomite teket
•	Bordetella pertussis PT vastase IgG määramine on näidustatud vanematel lastel ja täis-

kasvanutel, s.h. laste vanematel ja pereliikmetel. 
•	Vastavalt sümptomite kestusele soovitatakse: 

 › < 2 nädalat – Bordetella pertussis DNA
 › 2-4 nädalat – Bordetella pertussis DNA + Bordetella pertussis PT IgG
 › > 4 nädalat – Bordetella pertussis PT IgG

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtused

Bordetella pertussis PT vastane IgG <40 IU/mL 

Bordetella pertussis PT vastane IgA <12 IU/mL 

Tõlgendus: 
•	Bordetella pertussis PT toksiin on enamuse Euroopas kasutatavate atsellulaarsete vaktsii-

nide koostises, mis muudab vaktsineeritud isikutel seroloogiliste uuringute tulemuste 
tõlgendamise keeruliseks. 

•	Kuna B. pertussis on levinud patogeen, esineb Bordetella pertussis PT IgG enamuse noo-
rukite ja täiskasvanute seerumis. 

•	Ühekordse proovi puhul on IgG diagnostiline otsustuspiir 40 IU/mL isikutel, keda ei ole 
viimase 12 kuu jooksul läkaköha vastu vaktsineeritud. 

•	Hiljuti vaktsineeritud isikutel tuleks võtta kordusproov 2-4 nädala pärast. Infekt sioonile 
diagnostiline on IgG tõus >100% või vähenemine >50% võrreldes esimese prooviga. 
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•	Kui kordusproovi ei ole võimalik võtta, võib kasutada lisaks Bordetella pertussis PT IgA 
määramist.

•	PT IgA >12 IU/mL viitab infektsioonile, kui isikut ei ole viimase 12 kuu jooksul vaktsineeritud. 

S. Bordetella pertussis PT IgG diagnoosimine

Ref. väärtus Diagnoos

<40 IU/mL Infektsioon välistatud

40-100 IU/mL S. Bordetella pertussis PT IgA <12 IU/mL: infektsioon välistatud

40-100 IU/mL S. Bordetella pertussis PT IgA >12 IU/mL: infektsioon

>100 IU/mL Infektsioon

Allikas: Läkaköha nüüdisaegne diagnostika. Eesti Arst 2012; 91(1)
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Borrelia burgdorferi DNA (B burgdorferi DNA)

Borrelia burgdorferi sensu lato (sensu lato – laias tähenduses, edaspidi B. burgdorferi) on hetero-
geenne haigustekitaja, mis koosneb 15 liigist. Neist kolm liiki loetakse inimesele patogeenseks: 
B. burgdorferi sensu stricto (sensu stricto – täpses tähenduses), B. garinii ja B. afzelii. Kõik kolm 
liiki on Euroopas esindatud ja põhjustavad haigestumist inimesel. 

B. burgdorferi on spiroheet, mis põhjustab puukborrelioosi ehk Lyme’i tõbe. See on multi-
süsteemne haigus, mis võib kliiniliselt väljenduda dermatoloogiliste, neuroloogiliste ja 
reumaatiliste sümptomitena. Inimene nakatub infitseeritud puukide hammustuse kaudu. 
Borreelia reservuaariks looduses on põhiliselt närilised, mets- ja koduloomad, mõnikord 
ka linnud. 

50-80%-l patsientidest tekib hammustuse kohale erüteem (erythema migrans), mis võib olla 
valulik, sügeleda või ei põhjusta üldse vaevusi. Kaasneda võib peavalu, liiges-, lihasvalu, 
üldine nõrkus, väsimus, lümfisõlmede suurenemine. Ravimata juhtudel võib nädalaid või 
kuid hiljem areneda meningoentsefaliit, müokardiit, artriit. 

PCR meetodi abil saab B. burgdorferi olemasolu erüteemi piirkonnast määrata juba siis, kui 
antikehade tiiter ei ole veel tõusnud. PCR meetodi spetsiifilisus on 93-100%. Meetodi kliiniline 
sensitiivsus on nahabiopsiast 70%, liikvorist 17-21%, sünoviaalvedelikust 66%.

Vt ka Borrelia burgdorferi vastane IgM, IgG (S-B burgdorferi IgM, IgG)

Näidustus: 
Kahtlus puukborrelioosile (erythema migrans, artriit, müokardiit, närvisüsteemi kahjustused)

Uuritav materjal: Biopsiamaterjal, liikvor, puuk, liigesevedelik

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab B. burgdorferi sensu lato infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis B. burgdorferi 

sensu stricto, B. garinii ja B. afzelii puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine. 
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Borrelia burgdorferi vastane IgM, IgG  
(S-B burgdorferi IgM, IgG)

Vt ka Borrelia burgdorferi DNA (B burgdorferi DNA) 

Näidustus: 
Kahtlus puukborrelioosile

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Tegemist on kaudse diagnostikaga – määratakse mitte patogeeni olemasolu, vaid orga-

nismi immuunvastust sellele. 
•	 IgM antikehad ilmuvad verre 2.-4. nädalal peale nakatumist ning võivad püsida mõne 

kuu. IgM antikehade olemasolu viitab B. burgdorferi sensu lato värskele infektsioonile. 
•	 IgG antikehad ilmuvad verre 4.-6. nädalal peale nakatumist ja võivad püsida positiivsetena 

mitu aastat peale nakkust. 
•	Kuna B. burgdorferi vastaste antikehade analüüs võib anda ristreaktsioone teiste spiro-

heetide, Rickettsia spp., Ehrlichia spp, Helicobacter pylori, viirusnakkuste (CMV, EBV jne) ja 
reumatoidartriidi korral esinevate antikehadega, siis analüüsi spetsiifilisuse tõstmiseks 
on soovitatav teha immunoblot uuring. 

•	Antikehad ei pruugi detekteeritavad olla, kui proovimaterjal on võetud 2 nädala jooksul 
peale esmaste sümptomite ilmnemist, sellisel juhul tuleks analüüsi korrata 2-4 nädala pärast. 

•	Kui antikehade tulemus jääb piirväärtusesse, on soovitav analüüsi 2-4 nädala pärast 
korrata. Korduva piirväärtuse tulemuse korral on soovitav teha immuno blot uuring.
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Campylobacter spp. uuring

Kampülobakterid on ühed sagedasemad ägeda gastroenteriidi põhjustajad arenenud 
maades. Sagedasemad tekitajad on C. coli ja C. jejuni. Kliiniline pilt varieerub subkliinilisest 
raskekujulise infektsioonini. Enamasti esinevad palavik, kõhuvalu ja verine kõhulahtisus. Kuigi 
haigus on iseparanev (kestus päevadest nädalateni), esineb ravimata patsientidel retsidiive 
kuni 10%-l juhtudest. Ekstraintestinaalseid infektsioone esineb harva. Tüsistustena võivad 
esineda Guillain-Barre sündroom, reaktiivne artriit ja Reiter’i sündroom. Haigus tekitaja reser-
vuaariks on peamiselt koduloomad ja nakatumine toimub enamasti ebapiisavalt töödeldud 
toiduga, inimeselt-inimesele ülekanne on harv. 

Näidustus: Äge gastroenteriit ja infektsioonijärgne kontroll 

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: Külv selektiivsele söötmele

Tõlgendus: 
Positiivne leid viitab ägedale infektsioonile. Campylobacter’i asümptomaatilist kandlust 
sooles esineb arenenud riikide elanikel harva. 
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Candida albicans DNA (C albicans DNA)

Candida albicans on oportunistlik pärmseen, mis koloniseerib umbes 80%-l tervetel ini-
mestel epidermist ja limaskesti. Mikroobi liigse vohamise tagajärjel tekib kandidoos ehk 
soor. Enamikel juhtudel saab infektsioon alguse inimese enda endogeensest mikrofloorast. 
Kandidoosi võivad soodustada antibiootikumravi, stress, traumad, haigused, immuunsüs-
teemi nõrgenemine.

Pindmine kandidoos võib areneda nahal, küüntel, suuõõnes, neelus, seede- ja urogenitaal-
traktis. Süvakandidoos areneb neerudes, maksas, põrnas, närvisüsteemis, silmades, südames 
ja teistes elundites. 

C. albicans on peamine vaginaalse kandidoosi põhjustaja. Lisaks võib mikroob põhjustada 
endometriiti, tsüstiiti ja meestel balaniiti või balanopostiiti.

Süsteemne kandidoos tekib enamasti immuunsupresseeritud patsientidel (HIV-kandjad, 
organtransplantatsiooni retsipiendid). Süsteemse kandidoosi teket soodustab pikk anti-
bakteriaalne ravi, sooleperforatsioon, operatsioonid, tsütostaatiline ravi ja võõrmaterjalid 
organismis (näiteks intravaskulaarne kateeter). 

Näidustus: 
Kahtlus seeninfektsioonile

Uuritav materjal: 
Nahakaabe, suulimaskesta kaabe, tupekaabe, ureetrakaabe, uriin (esmas joa), sperma, biopsia-
materjal, veri (EDTA lisandiga katsuti)

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab C. albicans´i olemasolu. 
•	Negatiivne tulemus näitab antud proovimaterjalis C. albicans´i puudumist või on tema 

kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali kor-
rektne võtmine.
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C-hepatiidi diagnostika

HCV on väike üheahelaline RNA viirus, mis kuulub Flaviviiruste sugukonda. HCV jaotatakse 
Simmondsi klassifikatsiooni järgi kuueks peamiseks genotüübiks ning mitmeks subtüübiks 
(üle 80). Genotüüpe tähistatakse numbritega 1 kuni 6, subtüüpe väikeste tähtedega a, b, c 
jne vastavalt nende avastamise kronoloogilisele järjekorrale.

Nakatumine toimub enamasti parenteraalselt, tunduvalt harvemini perinataalselt, olme-
kontaktide või sugulisel teel.

C-hepatiidi inkubatsiooni aeg on kuni 50 päeva. 1-2 nädalat peale nakatumist muutub veres 
määratavaks HCV RNA. HCV Ab muutub veres määratavaks 11-12 nädalat peale nakatumist, 
kuid see võib võtta aega ka kuni 6 kuud. Enamasti kulgeb äge C-hepatiit kliiniliste sümpto-
miteta. 50-80%-l juhtudest muutub infektsioon krooniliseks st HCV RNA on veres määratav 
ka 6 kuud peale nakatumist. Kroonilise infektsiooni ajal võivad HCV Ab ja HCV RNA muutuda 
ajuti negatiivseks, seega ei välista ühekordne negatiivne tulemus alati infektsiooni. 5-30%-l 
C-hepatiiti nakatunutest areneb maksatsirroos, eriti neil, kellel kaasub mõni muu maksa 
kahjustav faktor (alkoholi tarvitamine, ülekaal, krooniline B-hepatiit, HIV, hemokromatoos). 
Maksatsirroos omakorda võib viia hepatotsellulaarse vähi tekkeni.

C-hepatiidi markerite tõlgendamine

HCV Ab HCV RNA Tõlgendus

– – Äge hepatiit on välistatud

– + Äge hepatiit, jälgida HCV Ab teket

+ – Pole ägedat hepatiiti

+ + Äge või krooniline hepatiit

HCV Ab ALAT HCV RNA Tõlgendus

+ Normis
– 

(korduvalt)
Läbipõetud (ravitud) C-hepatiit

+ Kõrge + Biokeemiliselt aktiivne hepatiit

+
Normis 

(korduvalt)
+ Biokeemiliselt mitteaktiivne hepatiit

+ Kõrge
– 

(korduvalt)
C-hepatiit pole tõenäoline
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C-hepatiidi viiruse vastane antikeha (sõeluuring) (S-HCV Ab)

C-hepatiidi viiruse infektsiooni kahtluse korral on esimeseks sammuks määrata HCV viirus-
valkude vastu suunatud spetsiifilisi antikehi. 

Näidustus: 
•	Sõeluuring (nt doonoritel, rasedatel) 
•	C-hepatiidi ja viiruskandluse diagnoosimine

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
HCV Ab on määratav 2-6 nädala pärast peale nakatumist, serokonversioon >6 kuu pärast 
on erand.

C-hepatiidi viiruse genotüüp (HCV genot)

Näidustus: 
•	Kahtlus HCV infektsioonile 
•	Doonoritel
•	Raviefekti hindamine

Uuritav materjal: Seerum, plasma (EDTA lisandiga katsuti)

Analüüsimeetod: RT-PCR (pöördtranskriptsiooniga polümeraasi ahelreaktsioon), geno-
tüpeerimine

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab HCV infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis HCV puu-

dumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri.

C-hepatiidi viiruse genotüpeerimine on oluline viirusvastase ravi, optimaalse ravidoosi 
ja ravikestvuse määramisel, kuna erinevad genotüübid alluvad ravile erinevalt (HCV RNA 
määratakse ka 6 kuud peale edukat antiviraalset ravi, hindamaks püsivat raviefekti).
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Chlamydia trachomatis DNA (C trachomatis DNA)

Chlamydia trachomatis on obligatoorne rakusisene parasiit. Nakatumine toimub peamiselt 
sugulisel teel. Meestel võib põhjustada uretriiti, prostatiiti, proktiiti, konjunktiviiti, epididümiiti 
või Reiteri sündroomi. Naistel põhjustab endotservitsiiti, uretriiti, proktiiti, konjunktiviiti. In-
fektsioon võib astsendeeruda, põhjustades endometriiti, väikevaagna põletikku, salpingiiti, 
periapenditsiiti, perihepatiiti, peritoniiti, võib olla ektoopilise raseduse, iseenesliku abordi 
ja viljatuse tekkepõhjuseks. Vastsündinu nakatub sünnitusteede läbimisel. Vastsündinutel 
võib C. trachomatis põhjustada konjunktiviiti, kopsupõletikku, keskkõrvapõletikku, riniiti, 
nasofarüngiiti, vulvovaginiiti, proktiiti, gastroenteriiti.

Näidustus: 
•	Urogenitaalinfektsioonid
•	Konjunktiviit
•	Artriit

Uuritav materjal: Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa, soovitavalt ainult 
meestel), amnionivedelik, sperma, konjunktiivikaabe, tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis 

C. trachomatis´e puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramis-
piiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Chlamydia trachomatis vastane IgA, IgM, IgG  
(S-C trachomatis IgA, IgM, IgG)

Chlamydia trachomatis on enim levinud sugulisel teel nakkav patogeen. 

Vt ka Chlamydia trachomatis DNA (C trachomatis DNA)

Näidustus: 
•	 IgM antikehade uuring on valikmeetod vastsündinute pneumoonia diagnoosimisel. 
•	Naistel võib ravimata C. trachomatis infektsioon põhjustada kroonilist salpingiiti, mis 

omakorda võib olla ektoopilise raseduse ja viljatuse põhjuseks. 
•	Meestel on C. trachomatis sage uretriidi tekitaja. 
•	C. trachomatis vastastel antikehadel on diagnostiline tähtsus krooniliselt persisteerivate 

urogenitaalinfektsioonide ja tüsistuste (reaktiivne artriit) diagnostikas, kui DNA uuring 
ei ole sageli enam võimalik. 

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Negatiivne – proov ei sisalda C. trachomatis vastaseid antikehi või ei esine neid määra-

tavas koguses.
•	Piirväärtus – soovitav korrata analüüsi 2-4 nädala pärast uuest proovist. Kui tulemus 

samuti ”piirväärtus“, tuleks see lugeda ”negatiivseks“. 
•	Positiivne IgM – viitab ägedale või hiljuti läbipõetud infektsioonile 
•	Positiivne IgA – viitab ägedale või hiljuti läbipõetud infektsioonile
•	Positiivne IgG – viitab varem läbipõetud infektsioonile 
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Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA  
(C pneumoniae, M pneumoniae DNA)

Klamüüdiad on obligatoorsed rakusisesed parasiidid, mis rakendavad peremeesraku aine- 
ja energiavahetuse oma paljunemise teenistusse. C. pneumoniae tekitab sinusiiti, bronhiiti, 
farüngiiti, kopsupõletikku, keskkõrvapõletikku. Haigus levib piisknakkusena. Enamikku 
C. pneumoniae infektsioonidest iseloomustab hiiliv kulg, aeglaselt arenevale neelupõletikule 
järgneb kopsupõletik. Kopsuklamüüdial on kalduvus persisteeruda, haigestuda võib elu 
jooksul korduvalt. Lastel esineb haigus sageli ilma sümptomiteta. C. pneumoniae nakkust 
seostatakse reaktiivse artriidi, astma, sarkoidoosi, endo-, müokardiidi ja ateroskleroosiga.

M. pneumoniae võib põhjustada kergelt kulgevaid ülemiste hingamisteede põletikke ning raske 
kuluga ebatüüpilist kopsupõletikku. Haigus areneb vaid 5-10% nakatunutest. 

M. pneumoniae poolt põhjustatud kopsupõletik tekib tavaliselt aeglaselt. Esmalt tekib fa-
rüngiit, põskkoopapõletik, harvem keskkõrvapõletik ning seejärel alumiste hingamisteede 
põletik. Kopsupõletik hõlmab enamasti ühe alumise kopsusagara ja on interstitsiaalne või 
bronhopneumonaalne. 

Vt ka Chlamydophila pneumoniae vastane IgA, IgM, IgG (S-C pneumoniae IgA, IgM, IgG), 
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA, IgM, IgG (S-M pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Näidustus: 
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae infektsiooni kahtlus, ravi efektiivsuse 
kontroll

Uuritav materjal: Ninaneelukaabe

Analüüsimeetod: PCR

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab C. pneumoniae ja/või M. pneumoniae infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis C. pneu-

moniae ja/või M. pneumoniae puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Chlamydophila pneumoniae vastane IgA, IgM, IgG  
(S-C pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Seroepidemioloogilised uuringud on näidanud, et seropositiivsus kasvab järsult laste ja 
noorte täiskasvanute vanusegrupis ning C. pneumoniae antikehi on leitud 60-80%-l 60-70 
aastastel inimestel.

Vt ka Chlamydophila pneumoniae DNA (C pneumoniae DNA) 

Näidustus: 
Kahtlus Chlamydophila pneumoniae infektsioonile

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA 

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Tegemist on kaudse diagnostikaga – määratakse mitte patogeeni olemasolu, vaid organismi 
immuunvastust sellele. Immuunvastus on väga individuaalne, seepärast on soovitav määrata 
kõik kolm antikeha korraga. Samuti on soovitav korrata IgA ja IgG määramist 10-14 päeva 
pärast ning hinnata tulemusi dünaamikas. 

IgM 
•	Positiivne tulemus viitab ägedale infektsioonile.
•	Püsib kuni 6 kuud.
•	 IgM kaob verest sõltumata haiguse kulust. Ei sobi ravi efektiivsuse hindamiseks.
•	Täiskasvanutel reinfektsiooni korral IgM ei teki.
•	Lastel ei teki sageli ka esmasinfektsiooni puhul.

IgG
•	Püsib positiivsena aastaid peale nakkust. Esineb 60-80%-l täiskasvanutel.
•	Ägeda infektsiooni diagnoosimiseks võtta kordusproov 10-14 päeva pärast. IgG väärtuse 

4-kordne tõus kinnitab ägedat infektsiooni.
•	Ei sobi ühekordse analüüsina ägeda infektsiooni diagnoosimiseks.

IgA
•	Tekib nii primaarse- kui reinfektsiooni puhul.
•	Positiivne tulemus viitab käimasolevale infektsioonile. Soovitav võtta kordusproov 10-14 

päeva pärast ning hinnata tulemusi dünaamikas. 
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Clostridium difficile toksiin A/B uuring 
Clostridium difficile on sagedaseim antibiootikumraviga seotud kõhulahtisuse tekitaja. 
Kliiniliselt võib infektsioon varieeruda kergest vesisest diarröast kuni eluohtliku koliidini. 
Enamasti esineb C. difficile infektsioon haigla patsientidel nii sporaadiliselt kui ka põhjustades 
infektsioonipuhanguid. Viimasel ajal on täheldatud C. difficile infektsiooni sagenemist ka 
ambulatoorsetel antibiootikumravi saanud patsientidel. C. difficile infektsioon tekib enamasti 
kas antibiootikumravi ajal või peale selle lõpetamist (kuni mitu kuud peale ravikuuri lõppu). 
Harvem on C. difficile infektsioon seotud tsütostaatikumide, prootonpumba inhibiitorite ja 
muude ravimite kasutamisega. 

Näidustus: 
•	Haiglas tekkinud kõhulahtisus (eriti >2 p peale hospitaliseerimist)
•	Antibiootikumraviga seotud kõhulahtisus ambulatoorsetel patsientidel

Reeglina ei ole C. difficile uuring näidustatud alla 2 aastastel lastel, kuna nad on sageli 
asümptomaatiliselt C. difficile’ga koloniseeritud (näidustatud vaid raskekujulise koliidi või 
mingi eelneva soolepatoloogia foonil). 

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Tõlgendus: 
•	Positiivne toksiini test viitab C. difficile infektsioonile
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Ehrlichia phagocytophilum, Ehrlichia equi DNA  
(Ehrlichia DNA)

Ehrlichia/Anaplasma perekonda kuuluv obligatoorne intratsellulaarne, gram-negatiivne 
bakter. Ehrlichia sp paljuneb leukotsüütides. Inimesed saavad Ehrlichia sp nakkuse kõige 
sagedamini puugi hammustuse teel (vaheperemees), kuid on teada ka perinataalse üle-
kande juhte. 

Inimese granulotsütaarset erlihhioosi (HGE) põhjustavad peamiselt Ehrlichia phagocytophilum 
ja Ehrlichia equi, haiguse inkubatsiooni periood on 5-11 päeva. Kliinilisteks sümptomiteks 
on tavaliselt kõrge palavik, peavalu, lihasvalud, võib esineda ka iiveldust, oksendamist, 
kõhulahtisust, liigestevalu, harva löövet (vähem kui 11%-l patsientidel). Enamus juhtudel 
on haigus kerge kuluga või kulgeb asümptomaatiliselt. Üksikutel patsientidel võib olla 
haaratud ka kesknärvisüsteem.

Näidustus: Kahtlus Ehrlichia infektsioonile

Uuritav materjal: Biopsiamaterjal, liikvor, puuk, veri (EDTA või Ficoll lisandiga katsuti) 

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab Ehrlichia sp infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis Ehrlichia 

puudumist või on kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline on 
proovimaterjali korrektne võtmine.
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Enterobius vermicularis uuring

Täiskasvanud naaskelsaba e Enterobius vermicularis elab jämesooles ja pärasooles. Nakatu-
mine toimub munadega saastunud käte kaudu. Sagedamini nakatuvad 5-14 aastased lapsed. 
Munad säiluvad keskkonnas 20 päeva. Tavaliselt esineb korduv enda nakatamine või uuesti 
nakatumine. Emane parasiit muneb öösel perianaalsetele voltidele umbes 10000 muna ning 
ise sureb. Munad valmivad 6 tundi ja on seejärel nakatamisvõimelised. Peremeesorganismi 
seedetrakti sattudes asustavad vastsed kaksteistsõrmiksoole, kus 5-6 nädala pärast valmivad 
täiskasvanud naaskelsabad, kes elavad kuni 1 kuu.

Kuna emane parasiit muneb perianaalsetele voltidele, siis sobib uuringuks just anaalkaabe. 
Roojas leidub üksikuid mune. 

Naaskelsaba munadele on iseloomulik üheltpoolt lamenenud tugev paks kest, mille sees 
võib näha osaliselt või täielikult valminud vastset. Täiskasvanud isend on 1 cm pikk, valge 
või kreemjas ja teravatipulise sabaosaga.

Näidustus: 
•	Ärritus ja sügelus päraku piirkonnas
•	Profülaktiline kontroll lastekollektiivi minejatel 

Uuritav materjal: Anaalkaabe

Analüüsimeetod: Algmaterjali mikroskoopia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivse leiu vastus: Enterobius vermicularis leidub 
•	Negatiivne vastus: Enterobius vermicularis ei leidu

Positiivse leiu korral lisandub vastuse kommentaaridesse info, kas tegemist on munade 
või vastsetega. Täiskasvanud naaskelsaba leid kinnitab diagnoosi. Negatiivne leid võib 
olla valenegatiivne, kuna emane parasiit muneb sporaadiliselt, seega on vajalik 3-5 päeva 
järjestikune analüüsi võtmine.

Ühekordse uuringuga on võimalik avastada 50%, kolmekordsega 90% ja viiekordsega 99% 
juhtudest. 

Enterobius vermicularise infektsiooniga ei kaasne tavaliselt veres eosinofiiliat ega IgE tõusu.
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Enterohemorraagilise Escherichia coli (EHEC) uuring 

Enterohemorraagiline E. coli produtseerib Shiga toksiine (kasutatakse ka mõistet Shiga toksii-
ne produtseeriv E. coli, STEC) ning enamik tüvesid kuulub serotüüpi O157. Kliiniliselt varieerub 
EHEC infektsioon kergest vesisest kõhulahtisusest kuni raskekujulise hemorraagilise koliidini. 
Enamasti kaasneb kõhuvalu ja palavik. Umbes 4% EHEC infektsiooniga patsientidest (lastel 
kuni 14%-l) tekib hemorraagilis ureemiline sündroom (HUS) mis väljendub hemolüütilise 
aneemia, trombotsütopeenia ja ägeda neerupuudulikkusena. HUS on oluline neerupuudu-
likkuse põhjustaja lastel. EHEC levib peamiselt kontamineeritud toidu (eriti liha ja piim) ja 
veega, kuid ka inimeselt inimesele, põhjustades puhanguid eeskätt lasteaedades ja koolides.

Näidustus: 
•	Verine kõhulahtisus
•	HUS 
•	Alla 5 a vanustel lastel soovitavalt alati kõhulahtisuse puhul
•	Kontrolluuringud peale EHEC infektsiooni 

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: Külv söötmele ja shigatoksiini määramine

Tõlgendus: 
Positiivne toksiini test rooja külvist viitab EHEC infektsioonile või kolonisatsioonile. 
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Enteroviiruse RNA (Enterovirus RNA)

Poliovirus, Coxsackievirus, Echovirus, Enterovirus kuuluvad pikornaviiruste sugukonda, perekon-
da Enterovirus. Need on RNA genoomiga viirused ning maailmas laialt levinud haigustekitajad. 
Ülekanne toimub põhiliselt fekaal-oraalselt. Põhjustavad väga erinevaid kliinilisi sündroome. 

Enamus enteroviiruse infektsioone on asümptomaatilised või kerge kuluga, kuid eriti vast-
sündinutel ja immuunsupresseeritud patsientidel võivad need kulgeda eluohtlikult. Kõige 
sagedamini esineb äge palavikuga kulgev haigus, millega võib kaasneda isutus, oksendamine, 
diarröa, eksanteem ja ülemiste hingamisteede infektsiooni nähud. Enteroviirused võivad 
põhjustada ka meningiiti, entsefaliiti, müo-, perikardiiti, hemorraagilist konjunktiviiti, her-
pangiini, HFM (hand-foot-and-mouth disease). Vastsündinutel võib enteroviirusinfektsioon 
kulgeda väga erinevate kliiniliste nähtudega, kõige tõsisem haigus on müokardiit, millega 
võib kaasneda entsefaliit, hepatiit ja kopsupõletik. Polioviirused põhjustavad poliomüeliiti, 
mida Eestis pole tänu vaktsineerimisele aastaid esinenud.

Enteroviirustega sarnaseid haigusnähte põhjustab samuti pikornaviiruste sugukonda kuuluv 
Parechovirus, mida antud meetodiga ei tuvastata.

Näidustus: 
Kahtlus enteroviiruse infektsioonile (meningiit, entsefaliit, müokardiit, vastsündinute in-
fektsioonid)

Uuritav materjal: Liikvor, uriin (esmasjoa), rektaalkaabe, kurgukaabe, suulimaskesta kaabe, 
konjunktiivikaabe, biopsiamaterjal, veri (EDTA lisandiga katsuti)

Analüüsimeetod: RT-PCR (pöördtranskriptsiooniga polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab enteroviiruse infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis entero-

viiruste puudumist või on nende kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. 
Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM  
(S-EBV VCA IgG; S-EBV VCA IgM; S-EBV NA IgG)

Infektsioosset mononukleoosi seostatakse 90%-l juhtudest herpesviiruste sugukonda kuuluva 
Epstein-Barr viirusega. Inimene on ainus teadaolev EBV reservuaar. Viirus levib enamasti 
süljega, nakatab ninaneelu epiteelirakke ja levib organismis B-lümfotsüütidega. Väikelastel 
kulgeb infektsioon tavaliselt asüptomaatiliselt või kergete haigusnähtudega, teismelistel ja 
noorukitel palaviku, tonsilliidi ja suurenenud lümfisõlmedega ning täiskasvanutel krooni-
lise kurnatussündroomina. Veres esineb lümfotsütoos atüüpiliste lümfotsüütidega. Sageli 
kaasneb kõhuvalu, hepato-splenomegaalia ja lööve. Inkubatsiooniperiood on 4-6 nädalat, 
sümptomid kestavad tavaliselt 1-2 nädalat. EBV jääb persisteeruma B-lümfotsüütidesse ja 
umbes 6%-l inimestest võib nakkus reaktiveeruda. 

Näidustus: 
Kahtlus infektsioossele mononukleoosile

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Immunokromatograafia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
EBV-tekkese infektsioosse mononukleoosi diagnoosimiseks ja serostaatuse määramiseks 
on immuunkompetentsel patsiendil optimaalne määrata kolme spetsiifilist Epstein-Barr 
viiruse vastast antikeha:
•	VCA-IgM (viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgM) ilmub tavaliselt verre esimesel haigus-

nädalal ja on määratav kuni 3 kuud
•	VCA-IgG (viiruse kapsiidi antigeeni vastane IgG) ilmub tavaliselt verre esimesel nädalal 

pärast sümptomite teket ja võib püsida kogu elu
•	  NA-IgG (viiruse tuuma antigeeni vastane IgG) viitab paranemisele ja püsib kogu elu

Kõikidel patsientidel ei pruugi esmasel nakatumisel VCA-IgM tekkida ning VCA-IgM ja VCA-
IgG võivad ilmuda ka samaaegselt.
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Infektsiooni staadium VCA-IgM VCA-IgG NA-IgG Kommentaar

Puudub kokkupuude  
viirusega

– – –

Varane primaarne  
infektsioon

+ – –
VCA-IgG pole 
veel tekkinud

Primaarne infektsioon + + –

Läbipõetud infektsioon
– + –

NA-IgG pole veel 
tekkinud

Reaktivatsioon + + +

Läbipõetud infektsioon – + +
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Giardia lamblia antigeen

Giardia lamblia on algloom, kes parasiteerib peensooles ja sapipõies nii inimestel kui kodu-
loomadel. Elutsükkel koosneb kahest staadiumist: vegetatiivsest (trofosoidid) ja tsüstilisest. 
Nakatumine toimub enamasti fekaal-oraalsel teel, kuid ka tsüstidega saastatud vee ja toidu-
ga. Sagedamini nakatuvad <5 aastased lapsed ja vanurid. Tsüstid on eluvõimelised niiskes 
keskkonnas 21˚C juures 3 nädalat ja jahedas vees 8˚C juures üle kolme kuu. Organismist 
väljudes trofosoidid tsüste ei moodusta ja hukkuvad kiiresti. Tsüstid võivad elimineeruda 
organismist mõne nädalaga, kuid võivad jääda persisteeruma ka aastateks. Inkubatsiooni-
periood on 1-2 nädalat. 

Infektsioon võib kulgeda asümptomaatiliselt tsüstide eritumisega, ägeda kõhulahtisusega 
või kroonilise kõhulahtisusega kaasnevalt malabsorptsiooni ja kaalukaotusega. Võivad 
esineda kõhukrambid, iiveldus või isutus. Ägeda kõhulahtisuse korral on roe esialgu vesine, 
hiljem hallikas ja halvalõhnaline. Verd, mäda ja lima tavaliselt ei leidu. Üks iseloomulikumaid 
viiteid Giardia lamblia infektsioonile on üle nädala kestnud kõhulahtisus. Lasteaialastel võib 
esineda asümptomaatilist tsüstide eritumist kuni 6 kuud.

Näidustus: 
•	Äge kõhulahtisus
•	Kõhulahtisus kestvusega >10 päeva
•	Malabsorbtsiooni sündroom
•	Ebaselge etioloogiaga kõhuvalud 

Uuritav materjal: Roe

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Klassikaline Giardia lamblia diagnostika on siiani olnud mikroskoopia, otsides vegetatiivseid 
või tsüstilisi vorme. Viimastel aastatel on ilmunud diagnostikasse ka erinevaid immuun-
meetodeid.

Immuunmeetodit eelistatakse just juhtudel, kui kahtlus Giardia lamblia infektsioonile on suur. 
•	Positiivne leid roojas kinnitab diagnoosi
•	Negatiivne leid ei välista Giardia lamblia olemasolu. Üksiku rooja uuringu sensitiivsus on 

70%, seetõttu on soovitav esmaselt negatiivse tulemuse puhul saata materjal kordus-
uuringuks.
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Helicobacter pylori antigeen (S-H pylori Ag)

Helicobacter pylori on peamine peptilise haavandi põhjustaja ning oluline maovähi riski-
faktor. Samuti on H. pylori seotud ägeda ja kroonilise gastriidiga. Haigestumus on kõrge 
arengumaades (80-90%), kuid tunduvalt madalam arenenud riikides (mõni % noortel kuni 
50% vanadel inimestel). Enamikel juhtudel kulgeb infektsioon asümptomaatiliselt.

Näidustus: 
•	H. pylori infektsiooni diagnoosi kinnitamiseks peptilise haavandi ja MALT lümfoomiga 

patsientidel. 
•	Ravi efektiivsuse kontroll (vähemalt 4-8 nädalat peale ravi lõppu). Asümptomaatilistel 

patsientidel ei ole H. pylori uuring ega ravi näidustatud. 

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: H. pylori antigeeni määramine immunokromatograafilisel meetodil

Tõlgendus: 
•	Positiivne leid roojas viitab H. pylori esinemisele.
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Helicobacter pylori vastane IgG (S-H pylori IgG)

Helicobacter pylori on spiraalikujuline gram-negatiivne mikroaerofiilne bakter, kes koloni-
seerib sageli seedetrakti (eriti mao) limaskesti. Seroloogilised uurimused on näidanud, et 
H. pylori nakkus on laialt levinud. Seropositiivsete arv kasvab populatsioonis 0,5-2% eluaasta 
jooksul, 60-aastaste seas on seropositiivsete hulk juba ligikaudu 50%. Bakter võib sattuda 
makku toidu või joogiveega fekaal-oraalsel teel või kontaktist nakatunud inimesega. Na-
katutakse enamasti lapseeas ning meditsiinilise sekkumiseta võib infektsioon püsida kogu 
elu. Patsientide seas, kellel on diagnoositud mao- ja/või kaksteistsõrmiksoole haavand, 
on seropositiivsete arv vastavalt 80% ja 93%. Samas ei pruugi H. pylori esinemine maos 
põhjustada gastrointestinaalhaigusi ja vastupidi. Haigestumist soodustavad närvipinge, 
suitsetamine, korrapäratu toitumine, liigne alkoholi tarbimine ja pärilik eelsoodumus. Üle 
80% nakatunutest on asümptomaatilised kroonilise infektsiooni kandjad.

Krooniline nakkus võib avalduda kolmes vormis:
•	Kõige sagedamini tekib kerge pangastriit, mis ei mõjuta mao füsioloogiat ja ei ole haiguslik.
•	Atroofiline gastriit, mis peamiselt hõlmab maokeha ning millega kaasneb tõusnud risk 

maovähi tekkeks.
•	Enamasti mao lukutikoopas tekkiv gastriit, millega kaasub suurenenud happesekretsioon 

ja tõuseb risk peptiliste haavandite tekkeks.

Kroonilise H. pylori infektsiooni tagajärjel muutub nii B12 vitamiini kui ka raua imendumine 
mao limaskestades. Tulemuseks on B12 vitamiini puudus, eriti eakatel.

Näidustus: 
•	Maohaavand
•	Kaksteistsõrmiksoolehaavand
•	Krooniline gastriit

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	 IgG antikehade olemasolu seerumis viitab, et on olnud kokkupuude H. pylori´ga, mitte ei 

diagnoosi ägedat põletikku. Kui patsiendil kliinilised sümptomid puuduvad, on tegemist 
H. pylori nakkuse kandjaga. 

•	H. pylori vastaste IgG antikehade määramine on abiks ebaselgete düspeptiliste vaevuste 
ja peptiliste haavandite võimaliku etioloogia selgitamisel. 

•	Antikehi on soovitav määrata enne ravi alustamist.
•	 Isegi eduka ravi korral võib antikehade tiiter jääda püsima või väheneda (40-50%-l) alles 

6 kuu kuni ühe aasta jooksul pärast ravi. Ravijärgset täielikku IgG antikehade kadumist 
on täheldatud vaid 25%-l inimestest.
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Inimese adenoviiruse antigeen (St-Adenovirus Ag)

Inimese adenoviirus kuulub sugukonda Adenoviridae. Adenoviirus on ümbriseta DNA viirus. 
Kõhulahtisust põhjustavad adenoviiruse serotüübid 40, 41. Nakatumine toimub fekaal-oraalsel 
teel. Sümptomid tekivad 1.-2. päeval pärast nakatumist. Esineb vesine kõhulahtisus, palavik, 
kestusega 1-2 nädalat. Viirusenteriit on iselimiteeruva kuluga. 

Näidustus: Äge kõhulahtisus

Uuritav materjal: Roe

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Analüüsi tundlikkus langeb nädala möödudes infektsiooni algusest. 
•	Positiivse tulemuse korral on adenoviirus tõenäoline haigustekitaja.
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Inimese herpeseviirus 8 DNA (HHV8 DNA)

Human herpesvirus 8 (HHV8) kuulub Rhadinovirus perekonda, Gammaherpesvirus alampere-
konda. Nakatumine toimub otsesel kontaktil inimestelt, kes aktiivselt eritavad viirust. Viirus 
püsib latentses olekus lümfoidrakkudes ning võib perioodiliselt reaktiveeruda. HHV8 on 
oluline lümfoomide arengus ja Castelmani haiguse puhul. Viirust on leitud kõikide Kaposi 
sarkoomi vormide puhul, seetõttu nimetatakse viirust sageli ka Kaposi sarkoomiga seotud 
herpesviiruseks (KSHV).

Haiguse kliiniline pilt sarnaneb HSV-2 infektsioonile, HHV8 primaarsele infektsioonile spetsii-
filisi sümptome esineb harva (kõhulahtisus, väsimus, lokaliseeritud lööve, lümfadenopaatia). 
Immuunpuudulikkusega patsientidel seostatakse primaarse HHV8 infektsiooniga: Kaposi 
sarkoomi, palavikku, lümfadenopaatiat, tsütopeeniat, artralgiat ja põrna suurenemist. 

HHV8 infektsiooni esinemissagedus varieerub alates <1%-st Jaapanis kuni 50%-ni Aafrikas. 
HIV positiivsetel patsientidel võib HHV8 seropositiivsus olla 20-50%. HHV8 seropositiivsetel 
patsientidel detekteeritakse harva antigeeni olemasolu.

Näidustus: 
Kahtlus inimese herpesviirus 8 infektsioonile

Uuritav materjal: Biopsiamaterjal, veri (EDTA või Ficoll lisandiga katsuti)

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Positiivne tulemus kinnitab Inimese herpeseviirus 8 infektsiooni. Negatiivne tulemus ei 
välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis HHV8 puudumist või on tema kogus 
proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi  
vastane antikeha, p24 antigeen (S-HIV 1,2 Ag+Ab)

HIV (Human Immunodeficiency Virus) on lentiviiruste perekonda kuuluv retroviirus. Eksisteerib 
kaks HI-viirust: HIV-1 ja HIV-2. HIV-1 jaotatakse 3 gruppi: M, O ja N. Grupp M hõlmab 9 alatüüpi, 
alatüüpide seas eristatakse viiruse eri variante. 

Nakatumine toimub seksuaalkontakti käigus, parenteraalsete protseduuridega, vereülekan-
dega või emalt lapsele raseduse, sünnituse või imetamise käigus. HIV nakatab rakke, mis 
kannavad CD4-pinnaretseptorit: T4-lümfotsüüte ja monotsüüte/makrofaage. Nakatunud 
isik on nakkusohtlik alates nakatumise momendist. Infektsioon võib pikka aega püsida 
latentsena, ent viiruse aktiveerudes hävitab see peremeesrakud, mille tagajärjel areneb 
immuunpuudulikkus. 

Nakkus väljendub kolme faasina: akuutne infektsioon; asümptomaatiline infektsioon; oman-
datud immuunpuudulikkuse sündroom (AIDS).

Primaarse HIV infektsiooni korral esinevad 1-2 nädalat kestvad sümptomid: palavik, farüngiit, 
peavalu, lümfadenopaatia, lööve, müalgia, artralgia. Võivad esineda ka seroosne meningiit, 
perifeersed polüneuropaatiad, müelopaatiad, entsefaliit. Selles faasis on näidustatud HIV-1 
p24-antigeeni (alates 16. päevast peale nakatumist) või HIV RNA uuring (alates 10. päevast 
peale nakatumist), kuna antikehad võivad olla veres veel mittemääratavad. 

Tavaliselt järgneb aastatepikkune asümptomaatiline viiruskandlus, generaliseerunud lümf-
adenopaatia ning seejärel varajane sümptomaatiline HIV-haigus. 

AIDS areneb tavaliselt 8-10 aastat pärast nakatumist ning seda iseloomustab progresseeruv 
immuunpuudulikkus, kasvajad ja neuronaalsed kõrvalekalded. Peamisteks surmapõhjusteks 
on nakkushaigused ning kasvajad. 

Näidustus: 
•	Sõeluuring (nt veredoonoritel, rasedatel) 
•	Kahtlus HIV infektsioonile 
•	Nakatunute kontaktsed
•	Kõrgenenud riskiga isikud 

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: 
Kemoluminestsentsmeetod – kasutatav testsüsteem võimaldab määrata lisaks IgM ja IgG 
antikehadele, mis ilmuvad verre keskmiselt 4-6 nädala möödudes nakatumisest, ka HIV-
antigeeni (p24), mis lühendab nakkuse avastamise aknaperioodi (aega nakatumisest kuni 
HIV laboratoorse tõestuseni) 3-4 nädalani.

Referentsväärtus

Negatiivne
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Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus vajab alati kinnitavat uuringut referentslaboratooriumis.
•	Esmase negatiivse vastuse puhul on nakkuskahtluse korral soovitav teha kordusanalüüs 

2-4 nädala pärast.
•	Antikehade määramine ei võimalda hinnata infektsiooni kulgu ega viiruse hulka veres. Sel-

leks on vajalikud kvantitatiivne HIV RNA analüüs ning T helper-rakkude hulga määramine.
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Küünte dermatofüütide DNA (Nail-dermatophyte DNA)

Küünte seenhaigusi põhjustavad erinevad dermatofüüdid. Eestis on levinuimaks haigus-
tekitajaks Trichophyton rubrum, sageduselt järgmine on Trichophyton interdigitale. Küünte 
seenhaigusesse haigestutakse peamiselt ravimata jäänud jalgade seenhaiguse tõttu. Küünte 
seenhaiguste vastu on olemas tänapäeval efektiivne antimükootiline ravi. Esmalt peaks aga 
kindlaks tegema, kas haigus on dermato füütide poolt põhjustatud või on tegemist küünte 
düstroofilise kahjustusega (mehhaanilised vigastused, psoriaas jne).

Küünte seenhaigus on väga levinud. Haigus saab enamasti alguse küünte distaalsetest ser-
vadest valkja või kollaka laiguna. Edasi võib nakkus levida, põhjustades kogu küüneplaadi 
hüperkeratoosi või onühholüüsi. Lisaks ebaesteetilisele vaatepildile võib selline küüs põh-
justada ka valu. Kahjustunud küüs on nakkusallikaks.

Traditsiooniline seenhaiguste diagnostika hõlmab klassikalisi mikrobioloogilisi meetodeid 
ning ajakulu võib kõikuda 10-15 päevast kuni 3-4 nädalani. DNA testi puhul saab vastuse 
oluliselt kiiremini (kuni viie tööpäeva jooksul). Test põhineb PCR meetodil (seente DNA 
määramisel) ning annab vastuse, kas proovimaterjalis leidub haigustekitaja – Trichophyton 
rubrum’i või teiste dermatofüütide DNAd. Proovimaterjalina sobib kahjustunud küüneplaadi 
kaabe (skarifikatsioon).

Näidustus: Varba- ja/või sõrmeküüne kahjustus

Uuritav materjal: Skarifitseeritud materjal kahjustatud küüneplaadilt 

Analüüsimeetod: PCR metoodika

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Positiivne tulemus kinnitab T. rubrum infektsiooni ja/või teiste dermatofüütide olemasolu 
küünematerjalis. Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni olemasolu, vaid näitab antud 
proovimaterjalis dermatofüüdi DNA puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Inimese papilloomiviiruse DNA genotüüp  
(HPV DNA genot)

Papilloomiviirus on DNA viirus ja kuulub Papovaviridae sugukonda. Inimest nakatab enam 
kui 100 erinevat viiruse genotüüpi, üle 40 neist on seotud genitaaltrakti infektsiooniga. 
Viirus infitseerib kahjustunud koha basaalseid epiteelrakke, tulemuseks on lokaalne, kõigi 
epiteelkihtide hüperplaasia. 

Quattromed HTI Laboris saab määrata limaskesta nakatavaid HPV genotüüpe. Genitaal-HPV 
infektsiooni levik toimub puutekontakti vahendusel, vastsündinu võib nakatuda sünnituse 
käigus (harva areneb kõri papillomatoos). HPV genotüübid jaotatakse kahte gruppi nende 
onkogeensuse põhjal: kõrge riski genotüübid võivad tekitada emakakaelas, tupes, vulvas, 
pärakus ja peenisel düsplastilisi muudatusi, mille tagajärjel võib areneda kasvaja. Madala 
riski genotüübid põhjustavad healoomulisi rakulisi muudatusi (kondüloome). 

HPV on väga levinud viirus nii meestel kui naistel. Kuni 70% kõrge riski HPV nakkustest 
suudab inimese immuunsüsteem kahe aasta jooksul kõrvaldada ja neoplaasia areneb vaid 
0,1-1% kõrge riski HPV nakkust kandvatel inimestel. Sellest hoolimata on emakakaelavähk 
naiste kasvajate seas maailmas levikult teisel kohal. Vähi arengu eelduseks on aastaid kestev 
HPV nakkus, samuti võivad rolli mängida erinevad riski faktorid nagu suitsetamine, teised 
sugulisel teel levivad infektsioonid, pikaaegne suukaudsete rasestumisvastaste vahendite 
kasutamine. Kasvajat saab ennetada vaktsineerimise või perioodilise günekoloogilise kontrolli 
abil. HPV DNA määramine täiendab PAP-testist saadavat informatsiooni. 

Näidustus: Kahtlus inimese papilloomiviiruse infektsioonile

Uuritav materjal: Emakakaelakanalikaabe, biopsiamaterjal, ureetrakaabe, tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon), genotüpeerimine

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab inimese papilloomiviiruse infektsiooni. Negatiivne tulemus 

ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis HPV puudumist või on tema 
kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali kor-
rektne võtmine.

•	Genitaal-HPV infektsioonid jaotatakse onkogeensuse alusel gruppidesse:
 › Madala riskiga grupp – genotüübid 6, 11, 40, 42, 44, 54, 61, 70 (LVX160), 72 (LVX100), 

81 (CP8304), CP6108. Genotüübid 6, 11 võivad infitseerida nii genitaaltrakti kui üle-
misi hingamisteid, suuõõnt, konjunktiivi. Leitud peamiselt genitaalkondüloomide ja 
madala astmelise skvamoosse intraepiteliaalse kahjustuse korral.

 › Kõrge riskiga grupp – genotüüpe 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 
73 (MM9), 82 (MM4 ja IS39) seostatakse kõrgastmelise skvamoosse intraepiteliaalse 
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kahjustusega ja invasiivse tservikaalse kasvajaga. HPV erinevad tüübid põhjustavad 
vähemalt 98% emakakaela kasvajatest. 

 › Teadmata riskiga grupp – genotüübid 27, 30, 32, 34, 55, 57, 62, 64, 69, 71 (CP8061), 83 
(LV82 ja MM7), 84 (MM8). Nende genotüüpide korral pole kasvajarisk teada.



244

Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA (HSV1,2 DNA)

Herpes simplex viirus kuulub Herpesviiruste sugukonda ja on DNA viirus, mille kaks sero-
varianti HSV1 ja HSV2 võivad põhjustada suu, näo, neelupiirkonna, suguelundite infektsioone. 
Nakatumine toimub otsesel kontaktil inimestelt, kes aktiivselt eritavad viirust. Omandatud 
infektsioon on eluaegne, esmane ja korduvad haiguse episoodid on tavaliselt iselimiteeruvad, 
latentne infektsioon püsib dorsaalsetes närviganglionites. Genitaalherpest tekitab 70-90%-l 
juhtudest HSV2, primaarne haigus on peaaegu alati seotud seksuaalse ülekandega. 

HSV2 tekitab bilateraalselt naha ja limaskesta valulikke ultseratiivseid ja eksudatiivseid 
kahjustusi genitaalidel, millega võivad kaasneda üldnähud nagu palavik, pea- ja lihasvalu. 
Ureetra võib olla haaratud nii meestel kui ka naistel. Sõltuvalt seksuaalharjumustest võib 
tekitada ka perianaalse, rektumi või suupiirkonna infektsioone. 

HSV1 nakatumine toimub lapseeas, põhjustades gingivostomatiiti, farüngiiti, konjunktiviiti 
või kolmiknärvikahjustust. Dissemineerudes võib põhjustada meningoentsefaliiti, kopsu-
põletikku, ösofagiiti, hepatiiti, proktiiti. Silmainfektsioone põhjustab valdavalt HSV1, tekita-
des konjunktiviiti, keratokonjunktiviiti või keratiiti. Korduvad keratiidid võivad põhjustada 
keratouveiiti ja sarvkesta armistumise tõttu nägemise kadumist. 

Loote ja vastsündinute HSV infektsioonidest 70-85% on HSV2 tekitatud. Raseduse kolmandal 
trimestril ema genitaalherpese primaarinfektsioon või nakatumine teise serotüübiga tõstab 
vastsündinu nakatumise riski (33%) võrreldes reaktivatsiooniga (3%). Enamik emadest, kelle 
lastel tekib herpesinfektsioon, on asümptomaatilised ja 50%-l lastest ei pruugi nakatumisel 
esineda nahal muutusi. Vastsündinul võib esineda naha, silma-, suulimaskesta kahjustus, 
kesknärvisüsteemi kahjustus või dissemineeritud infektsioon. 

Näidustus: 
Kahtlus herpesviirusinfektsioonile (urogenitaalinfektsioonid, kesknärvisüsteemi infektsioonid, 
kaasasündinud ja vastsündinute infektsioonid)

Uuritav materjal: Villisisu, haavandikaabe, liikvor, konjunktiivikaabe, silmamaterjal, amnioni-
vedelik, vastsündinutel plasma (EDTA lisandiga katsuti)

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon), Nested-PCR

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab HSV1 või HSV2 infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis HSV1 ja 

HSV2 puudumist või on nende kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. 
Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.

Süsteemsete infektsioonide puhul võib esineda valenegatiivne tulemus, kui materjal on võetud 
1.-3. päeval pärast sümptomite teket või kui enne proovi võtmist on alustatud viirus vastase raviga.
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PCR meetodi sensitiivsus langeb 10.-12. päeval pärast haiguse algust.

Vastsündinu herpesinfektsiooni diagnoosimiseks ei piisa ainult liikvorist, proovi materjal 
uuringuks tuleks võtta ka verest, uriinist ja nahalööbest, mis tõstavad viiruse avastamise 
tõenäosust.
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Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM, IgG  
(S-HSV1,2 IgM, IgG)

Lihtherpeseviirus (Herpes simplex) on inimestel väga laialt levinud infektsioonitekitaja. Esmane 
HSV-1 nakatumine toimub tavaliselt varases lapseeas (6-18 kuud).

HSV-2 põhjustab tavaliselt minimaalselt sümptomeid ning kulgeb enamasti ilma äratuntavate 
sümptomiteta. Riskirühmadeks HSV infektsiooni suhtes on lapsed, omandatud T-rakulise 
defitsiidiga ning immuunsupresseeritud isikud. 

HSV-2 võib põhjustada potentsiaalselt eluohtlikke infektsioone vastsündinul. HSV-2 infekt-
sioon võib mängida rolli HIV nakkuse ülekandumisel. Herpes võib suurendada vastuvõtlikkust 
HIV suhtes.

Vt ka Lihtherpeseviiruse DNA (HSV1,2 DNA)

Näidustus: 
Kahtlus HSV infektsioonile olukorras, kus haiguskoldest ei ole materjali võtmine PCR ana-
lüüsiks võimalik – st villid või haavand on juba paranenud.

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne IgM viitab ägedale või hiljuti läbipõetud infektsioonile. 
•	Positiivne IgG viitab varem läbipõetud infektsioonile. 
•	Negatiivne – proov ei sisalda HSV vastaseid antikehi või ei esine neid määratavas koguses.
•	Piirväärtus – soovitav korrata analüüsi 2-4 nädala pärast uuest proovist. Kui tulemus 

samuti ”piirväärtus“, tuleks see lugeda negatiivseks. 

Infektsiooni ei tohiks diagnoosida üksiku positiivse analüüsitulemuse alusel, vaid arvestada 
tuleks ka anamneesi ja kliinilisi sümptomeid. 

Immuunpuudulikkusega isikutel ja vastsündinutel on antikehade määramine piiratud 
väärtusega. 
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Mycoplasma genitalium DNA (M genitalium DNA)

Mükoplasmad on väikseimad meditsiiniliselt olulised bakterid. Neil puudub rakusein, mis-
tõttu nad on resistentsed rakuseinale toimivatele antibiootikumidele. Nakatumine toimub 
sugulisel teel. Meestel võib põhjustada uretriiti ja prostatiiti, naistel seostatakse nakkust nii 
tservitsiidi, uretriidi, adneksiidi kui ka (sünnitus- ja abordijärgse) vaagnapõletikuga. Võib 
põhjustada ka viljatust ja reaktiivset artriiti.

Näidustus: Urogenitaalinfektsioonid, vaagnapõletik, artriit

Uuritav materjal: 
Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, uriin (esmasjoa, soovitavalt meestelt), amnioni-
vedelik, sperma, tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab M. genitalium infektsiooni.
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis M. genitalium´i 

puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramis piiri. Oluline 
on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Mycoplasma hominis DNA (M hominis DNA)

Mükoplasmad on väikseimad meditsiiniliselt olulised bakterid. Neil puudub raku sein, mis-
tõttu on nad resistentsed rakuseinale toimivatele antibiootikumidele. Nakatumine toimub 
sugulisel teel. 

Mycoplasma hominis võib põhjustada sünnitus- ja abordijärgset vaagnapõletikku, endo-
metriiti. M. hominist seostatakse ka bakteriaalse vaginoosi, püelonefriidi ja artriidiga. Teda 
on avastatud ka haava ja pehme koe põletikest.

Näidustus: Urogenitaalinfektsioonid, sünnitus- ja abordijärgne vaagnapõletik, artriit

Uuritav materjal: 
Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, esmasjoa uriin (soovitavalt meestelt), amnionivedelik, 
sperma, tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab M. hominis infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis M. hominis´e 

puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline 
on proovimaterjali korrektne võtmine. 
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Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum/
Ureaplasma parvum külv ja ravimtundlikkus

Analüüsi käigus määratakse Mycoplasma hominis ja ureaplasmade (U. urealyticum, U. parvum) 
antibiootikumtundlikkust 8 preparaadi suhtes: tetratsükliin, doksütsükliin, erütromütsiin, 
klaritromütsiin, asitromütsiin, josamütsiin, klindamütsiin ja ofloksatsiin. 

Mükoplasmade ravimtundlikkust on vähe uuritud, kuid resistentsust erinevatele antibioo-
tikumidele esineb.

Ureaplasmadel esineb loomulik resistentsus linkosamiididele (klindamütsiin); Mycoplasma 
hominis erütromütsiinile, klaritromütsiinile ja asitromütsiinile.

Näidustus: Ravimtundlikkuse määramine

Uuritav materjal: Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, tupekaabe, sperma, esmasjoa uriin 

Analüüsimeetod: Külv spetsiaalsesse söötmesse, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Mükoplasmade kasvu korral mõõdetakse antibiootikumtundlikkust kahes kontsentrat-

sioonis. Tulemust hinnatakse kas tundlikuks, mõõdukalt tundlikuks või resistentseks. 
•	Analüüs ei võimalda positiivse tulemuse korral eristada ureaplasma erinevaid liike ega 

määrata M. genitalium’i olemasolu. Urogenitaalsete mükoplasmade transportsööde 
sisaldab küll antibiootikume ja antifungaalseid aineid, kuid mõningate seente ja bakte-
rite kasv võib siiski esineda ja seeläbi segada tulemuste interpretatsiooni. Samuti võib 
esineda inokulatsiooni efekt, kus mükoplasmade madala tiitri tõttu proovimaterjalis ei 
pruugi tulemus kajastada tõelist antibiootikumtundlikkust.
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Mycoplasma pneumoniae vastane IgA, IgM, IgG  
(S-M pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Mycoplasma pneumoniae on väikseim ja lihtsaim isereplitseeruv bakter. M. pneumoniae 
võib põhjustada kergelt kulgevaid ülemiste hingamisteede põletikke ning raske kuluga 
ebatüüpilist kopsupõletikku. Haigus areneb vaid 5-10%-l nakatunutest. 

M. pneumoniae poolt põhjustatud kopsupõletik tekib tavaliselt aeglaselt. Esmalt tekib fa-
rüngiit, põskkoopapõletik, harvem keskkõrvapõletik ning seejärel alumiste hingamisteede 
põletik. Kopsupõletik hõlmab enamasti ühe alumise kopsusagara ja on interstitsiaalne või 
bronhopneumonaalne. 

Lisaks põletikele hingamisteedes seostatakse M. pneumoniae´t ka hemolüütilise aneemia, 
polüradikuliidi, entsefaliidi, aseptilise meningiidi, perikardiidi, pankreatiidi, astma ja artriidiga. 

M. pneumoniae levib piisknakkusena, on vähekontagioosne. Kõige sagedamini haigestuvad 
lapsed ja noored täiskasvanud ning immunosupresseeritud täiskasvanud. 

M. pneumoniae´l puudub rakusein, mistõttu on ta resistentne rakuseinale toimivatele anti-
biootikumidele.

Näidustus: Kahtlus Mycoplasma pneumoniae infektsioonile

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA 

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:

IgA
•	Tekib nii primaarse- kui reinfektsiooni puhul.
•	Positiivne tulemus viitab käimasolevale infektsioonile. Soovitav võtta kordusproov 2-3 

nädala pärast ning hinnata tulemusi dünaamikas. 

IgM 
•	Positiivne tulemus viitab ägedale infektsioonile. 
•	Püsib kuni 6 kuud.
•	 IgM kaob verest sõltumata haiguse kulust. Ei sobi ravi efektiivsuse hindamiseks.
•	Täiskasvanutel reinfektsiooni korral IgM ei teki.
•	Lastel ei teki sageli ka esmasinfektsiooni puhul.

IgG
•	Püsib positiivsena aastaid peale nakkust.
•	Ägeda infektsiooni diagnoosimiseks võtta kordusproov 2-3 nädala pärast ning hinnata 

tulemusi dünaamikas. 
•	Ei sobi ühekordse analüüsina ägeda infektsiooni diagnoosimiseks.
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Neisseria gonorrhoeae DNA (N gonorrhoeae DNA)

Nakatumine toimub sugulisel teel. Meestel põhjustab ägedat uretriiti, proktiiti, farüngiiti, 
epididümiiti, prostatiiti, hilisemas staadiumis kuseteede striktuuri. Naistel põhjustab uretriiti, 
proktiiti, farüngiiti, väikse vaagna põletikku, salpingiiti, selle tagajärjel viljatust, pelvioperito-
niiti, perihepatiiti. Nakatunud emade poolt sünnitatud lastel võib esineda asümptomaatilist 
gonorröad, võib areneda gonokokiline konjunktiviit ja dissemineeritud gonorröa. Dissemi-
neeritud gonorröa võib areneda 0,5-3%-l patsientidel, neil võib esineda müalgia, artralgia, 
mono- või asümmeetriline polüartriit, spetsiifiline nahalööve, võib esineda endokardiiti, 
meningiiti ja konjunktiviiti. 

Näidustus: Kahtlus gonokokilisele infektsioonile

Uuritav materjal: 
Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, esmasjoa uriin (soovitavalt meestelt), amnionivedelik, 
sperma, tupekaabe

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab N. gonorrhoeae infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis N. gonor-

rhoeae puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. 
Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Noroviiruse antigeen (Norovirus Ag)

Viirustest põhjustatud kõhulahtisused moodustavad arenenud maades hinnanguliselt 30-
40% kõigist infektsioossetest kõhulahtisustest. Noroviirus on oluliseim mittebakteriaalse 
kõhulahtisuse puhangute põhjustaja kõigis patsientide vanusegruppides. Rotaviirus on 
oluliseim ägeda kõhulahtisuse tekitaja alla 5 aastastel lastel ning ka teised viirusdiarröade 
tekitajad nagu sapoviirus, astroviirus ja adenoviirus põhjustavad infektsioone enamasti 
lastel. Noroviirus levib fekaal-oraalselt, peamiselt saastunud toidu ja veega. Kliiniliselt kulgeb 
haigus ägeda oksendamise ning tavaliselt 1-2 päeva kestva kõhulahtisusega. 

Näidustus: Äge gastroenteriit, eriti haiguspuhangud

Uuritav materjal: 
Roe, kogutud haiguse algstaadiumis (parim tundlikkus 48 tunni jooksul sümptomite algusest)

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Tõlgendus: 
Positiivne antigeeni test viitab noroviiruse infektsioonile.
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Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM, IgG  
(S-TBEV IgM, IgG)

Puukentsefaliidi viirus (TBEV – Tick-Borne Encephalitis Virus) on üheahelaline RNA viirus, 
mis kuulub flaviviiruste perekonda. Puukentsefaliidi viiruseid on kolm alatüüpi: Lääne, 
Siberi ja Kaug-Ida alatüüp. Baltimaades on leitud kõiki kolme alatüüpi. Viiruse looduslikuks 
peremeheks on nii mets- kui koduloomad, inimene on juhuslik vaheperemees. Viirus levib 
puugihammustusega. Nakatuda võib ka juues pastöriseerimata piima. Esmalt kantakse 
viirus vere või lümfi kaudu regionaalsetesse lümfisõlmedesse, maksa, põrna, luuüdisse ning 
peale viiruse replikatsiooni uuesti verre. Viirus võib kanduda kesknärvisüsteemi. Haiguse 
peiteperiood on 1-2 nädalat.

Haigus kulgeb kahe lainena:
•	 1-2 nädalat peale puugihammustust tekib palavik ja ”gripisümptomid“, mis kestavad 

2-4 päeva. 
•	Umbes 8 päeva pärast järgneb 20-30%-l nakatunutest teine palavikufaas, millega võib 

kaasneda kesknärvisüsteemi haaratus: meningiit, entsefaliit, meningoentsefaliit ja/või 
meningoentsefaloradikuloneuriit.

Lastel on haiguse kulg tavaliselt kergem kui täiskasvanutel. Haiguse läbipõdemine annab 
eluaegse immuunsuse.

TBEV vastaste IgM ja IgG antikehade analüüs võib anda ristreaktsioone teiste flaviviiruse 
vastaste antikehadega.

Näidustus: Puugihammustuse järgne haigestumine

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	 IgM antikehad on määratavad 7-10 päeva peale nakatumist, nende olemasolu viitab TBE 

viiruse ägedale infektsioonile.
•	 IgG antikehad hakkavad tekkima 1-2 nädalat peale kokkupuudet TBE viirusega. IgG anti-

kehade olemasolu viitab läbipõetud haigusele või tõhusale vaktsineerimisele.
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Rotaviiruse antigeen (St-Rotavirus Ag)

Rotaviirus on ümbriseta, segmenteeritud, kaheahelaline RNA viirus ja kuulub sugukonda 
Reoviridae. Rotaviirus on kõige sagedasem vastsündinute ja <5 aastaste laste kõhulahtisuse 
tekitaja. Rotaviiruse gastroenteriidid on sageli raske kuluga ja viivad kiirelt vedelikukaotuseni 
organismist. Täiskasvanutel kulgeb rotaviiruse infektsioon tavaliselt asümptomaatiliselt. 
Nakatumine toimub fekaal-oraalsel teel ja viiruspuhangud tekivad tavaliselt talvel. Inkubat-
siooniperiood on ~2 päeva. Haigus algab palaviku ja oksendamisega, mis kestab 2-3 päeva, 
ja mille järgselt tekib profuusne, vesine kõhulahtisus kestusega 4-5 päeva. Viirust võib roojas 
leida kuni 2 kuud peale infektsiooni. Immuunkomprimeeritud lastel põhjustab rotaviirus 
kroonilist kõhulahtisust ja ekstraintestinaalset infektsiooni. Suhteliselt raskelt kulgevad 
rotaviirusinfektsioonid ka luuüdi või neeru transplantatsiooni järgselt, kuid HIV patsientidel 
ei ole näidatud haigestumise suurenemist.

Näidustus: Äge kõhulahtisus

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsi meetod: Immuunokromatograafia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Analüüsi tundlikkus langeb nädala möödudes infektsiooni algusest. Positiivse tulemuse 
korral on rotaviirus tõenäoline haigustekitaja.
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Salmonella spp. uuring

Salmonella on üks sagedasemaid ägeda kõhulahtisuse tekitajaid. Kontamineerunud toidu 
või vee tarbimisel tekib 6-48 tunni pärast iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus, harva ka 
palavik. Roe võib olla vedel või keskmise konsistentsiga, verd esineb harva. Kõhulahtisus 
möödub iseenesest 3-7 päeva jooksul. Kui kõhulahtisus on kestnud rohkem kui 10 päeva, siis 
tõenäoliselt ei ole tegemist Salmonella poolt põhjustatud infektsiooniga. 

Sümptomite möödumisel võib patsient jääda kandjaks 4-5 nädalaks. Krooniliseks kandjaks 
loetakse inimest, kellel esineb bakteri eritumist roojas >1 aasta. Antibiootikumravi pikendab 
Salmonella spp. eritumist roojas.

Salmonella typhi ja paratyphi poolt põhjustatud infektsiooni tuleb kahtlustada kõikidel pat-
sientidel, kellel on anamneesis reis troopilisse või subtroopilisse piirkonda ja esineb kõrge 
palavik. Inkubatsiooniperiood on keskmiselt 7-14 päeva. Peale nakatumist võib tekkida kerge 
kõhulahtisus, mis tavaliselt möödub palaviku tekkimisel, kuid see sümptom on iseloomulik 
pigem AIDS-i patsientidele ja <1 aastastele lastele. 30%-l patsientidel võib haigusega kaas-
neda makulopapulaarne lööve kehal. Ravimata juhtudel võivad ilmneda 3-4 nädala jooksul 
komplikatsioonid nagu soole perforatsioon või nekroos. 

Lõplik diagnoos nõuab bakteri isoleerimist verest, luuüdist, nahalööbest, roojast või steriilsest 
kehavedelikust. Enteeriline palavik on ainus haigus, mille puhul soovitatakse luuüdi punk-
taati uurida rutiinselt, sest selle sensitiivsus võrreldes verega on 90% / 50-70%. Bakterite hulk 
püsib luuüdis kauem ja bakterid on leitavad veel 5 päevase antibiootikumravi foonil. Lastel 
on rooja külv sensitiivsem kui täiskasvanutel: vastavalt 50% ja 27%. Kõige suurem tõenäosus 
saada positiivne tulemus on, kui saata uuringuks vere-, luuüdi- ja roojakülv üheaegselt.

Näidustus: Äge kõhulahtisus, profülaktiline uuring kandlusele

Uuritav materjal: Roe, rektaalkaabe 

Analüüsimeetod: Külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Salmonella spp. ei kuulu inimese normaalsesse soolemikrofloorasse. Positiivne leid tähendab 
infektsiooni või kandlust.
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Shigella spp. uuring

Shigella spp. 47 serotüüpi jagatakse nelja gruppi: 
•	Grupp A: Shigella dysenteria
•	Grupp B: Shigella flexneri
•	Grupp C: Shigella boydii
•	Grupp D: Shigella sonnei

Esimeste haiguspäevade jooksul on baktereid roojas palju ja bakteri isoleerimine pole prob-
leemiks, kuid haiguse hilisemas perioodis ja haigusjärgses perioodis võib bakteri eritumine 
olla väike. Mida kiiremini jõuab materjal võtmisest külvini, seda suurem on korrektse tule-
muse saamise tõenäosus. Proovimaterjalist, mis on seisnud toatemperatuuril 24 tundi, on 
bakteri isoleerimine vähe tõenäoline. Roojas valitakse külviks just limaseid ja veriseid kohti.

Näidustus: Äge kõhulahtisus

Uuritav materjal: Roe, rektaalkaabe

Analüüsimeetod: Külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Shigella spp. ei kuulu inimese normaalsesse soolemikrofloorasse. Positiivne leid tähendab 
infektsiooni.
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Süüfilise diagnostika

Süüfilise tekitajaks on spiroheet Treponema pallidum subsp. pallidum.

Treponema pallidum levib peamiselt seksuaalsel kontaktil, ent ka vere kaudu ja transplatsen-
taarselt. Süüfilise kulus eristatakse varast ehk infektsioosset ja hilist ehk mitteinfektsioosset 
staadiumi.

Varane (infektsioosne) süüfilis Hiline (mitteinfektsioosne) süüfilis

Aeg  
nakatumisest Staadium Aeg  

nakatumisest Staadium

3-4 nädalat  
(9-90 päeva)

Primaarne
>1 aasta (CDC)  

>2 aasta (WHO)
Hiline latentne

6 nädalat pärast 
primaarhaavandit  
(2 nädalat-6 kuud)

Sekundaarne 3-20 aastat Tertsiaarne

<1 aasta (CDC)  
<2 aasta (WHO)

Varane latentne

Kaasasündinud süüfilis

<2 aastat sünnist Varajane kaasasündinud süüfilis

>2 aastat sünnist Hiline kaasasündinud süüfilis

•	Primaarne süüfilis areneb 10-90 päeva vältel ning väljendub nakatumiskohal erüteemi-
na, millest areneb haavand. Haavand võib püsida 2-6 nädalat, mille jooksul treponeemid 
paljunevad. Nakatunul võib esineda lokaalne lümfadenopaatia. Haavandi iseeneslikule 
paranemisele järgneb 2-24 nädalane asümptomaatiline periood.
•	Sekundaarse süüfilise käigus dissemineerub bakter kudedesse. Võib esineda palavik, ge-

neraliseerunud lümfadenopaatia ja lööve. Neljandikul nakatunutest võib ravi puudumisel 
sekundaarne staadium paari järgneva aasta jooksul korduda.
•	Latentne faas võib kesta 20-30 aastat, sel ajal lokaliseerub bakter eelkõige põrnas ja 

lümfisõlmedes.
•	Tertsiaarne süüfilis areneb umbes 1⁄3 ravimata patsientidel, mis tihti väljendub neuroloo-

giliselt ja kardiovaskulaarselt.

Raseduse jooksul dissemineeruv infektsioon võib vastsündinul väljenduda kaasasündinud 
süüfilisena, võivad esineda arenguhäired. 

Parim analüüs süüfilise diagnoosimiseks oleks kõrgelt sensitiivne, spetsiifiline igas staa-
diumis; muutuks negatiivseks pärast adekvaatset ravi ja näitaks reinfektsiooni. Kahjuks ühte 
kõikidele eelolevatele nõuetele vastavat analüüsi ei leidu. Seetõttu kasutatakse süüfilise 
diagnoosimisel erinevate testide kombinatsioone. Millist analüüsi süüfilise diagnostikas 
kasutada, sõltub ka sellest, kas tahetakse kindlaks teha ainult infektsioosset staadiumi või 
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kõiki staadiume. Tähtis printsiip süüfilise diagnoosimises on, et treponemaalse sõeluuringu 
tulemus kinnitatakse teise treponemaalse uuringuga, mis on samaväärse sensitiivsusega, 
kuid metoodiliselt sõltumatu, et välistada valepositiivseid tulemusi. Haiguse aktiivsuse ja 
ravi efektiivsuse hindamisel on abiks RPR tiiter.

Sõeluuring T. pallidum Ab

Kinnitav uuring ID-PaGIA: T pallidum Ab

Haiguse aktiivsust määrav uuring RPR tiiter
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Treponema pallidum´i vastane antikeha (sõeluuring)  
(S-T pallidum Ab)

Näidustus: 
•	Sõeluuring (nt veredoonoritel, rasedatel) 
•	Kahtlus süüfilisele, sh varasele neurosüüfilisele (seletamatu etioloogiaga otiit, uveiit, 

meningiit)
•	Nakatunute kontaktsed
•	Kõrgenenud riskiga isikud:

 › esmaselt diagnoositud muu suguhaigus
 › HIV positiivsed
 › HBV, HCV positiivsed
 › isikud, kelle seksuaalkäitumine seab nad suurema nakatumisriski alla

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Sõeluuring määrab seerumist nii IgM kui IgG antikehi. Treponema pallidumi vastased 

IgM antikehad on määratavad 2.-3. nädalal ja IgG antikehad 4. nädalal peale nakatumist. 
Seetõttu tuleks patsiendil, kellel kahtlustatakse väga varast süüfilist, teostada negatiivse 
tulemuse puhul 2 nädala möödudes kordusuuring.

•	 IgM muutub mittemääratavaks 3.-9. kuul pärast varase süüfilise ravi, kuid võib püsida 
kuni 1,5 aastat hilise süüfilise ravi järgselt.

•	Negatiivne IgG leid ei välista nakkust süüfilise tekitajaga, tegemist võib olla üle 10 aasta 
vanuse edukalt ravitud infektsiooniga. 

•	Vastsündinutel ja imikutel (<6 kuu), kellel IgG antikehad või RPR test on positiivsed, kuid 
IgM antikehad jäävad negatiivseks, on tegemist emalt lapsele ülekantud antikehadega.

Treponema pallidum antikehade sõeluuringu positiivsed ja piiripealsed tulemused kinnita-
takse geel-partikkel immuunanalüüsiga.
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Treponema pallidum´i vastane antikeha (kinnitav uuring) 
(S-T pallidum Ab conf)

Kui kinnitava uuringuga saadakse positiivne tulemus, tehakse ägeda ja läbipõetud nakkuse 
eristamiseks RPR analüüs (vt. Mittetreponemaalse reagiini antikehad). 

Kui kinnitava uuringuga saadakse negatiivne tulemus, tehakse täiendav kinnitav uuring – 
T. pallidum IgG immunoblot. 
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Mittetreponemaalse reagiini antikehad 
(ravi hindamine) (S-RPR)

Mittetreponemaalne RPR määrab IgG ja IgM antikehi, mis tekivad kudede kahjustusel 
vabaneva kardiolipiini antigeeni vastu. Seega ei näita positiivne tulemus otseselt trepone-
maalset reaktsiooni.

Analüüs muutub positiivseks 4.-8. nädalal peale nakatumist. Kõikidele positiivsetele ana-
lüüsidele teostakse ka tiiter haiguse aktiivsuse ja ravi efektiivsuse hindamiseks. RPR tiitri 
dünaamika jälgimisel on oluline, et analüüsid teostataks samas laboris ja sama metoodikaga.

Näidustus: Haiguse aktiivsuse ja ravi efektiivsuse hindamine

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Aglutinatsioon

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	6 kuud pärast ravi neljakordne või suurem antikehade tiitri langus näitab suure tõenäo-

susega edukalt läbiviidud primaarse või sekundaarse süüfilise ravi. RPR peaks muutuma 
negatiivseks 1 aasta peale efektiivset ravi primaarse süüfilise ja 2 aastat peale edukat ravi 
sekundaarse süüfilise puhul. Enamusel hilise süüfilisega patsientidest muutub analüüs 
negatiivseks 5 aasta jooksul, 25%-l patsientidest muutub analüüs negatiivseks hilises 
staadiumis ka ilma ravita.

•	Püsiv positiivne tulemus immuunkompetentsel patsiendil hoolimata ravist viitab re-
infektsioonile, puudulikule ravile või bioloogilisele valepositiivsele reaktsioonile. Need 
klassifitseeritakse ägedaks (kestusega <6 kuud) ja krooniliseks (kestusega >6 kuu). Ägedat 
valepositiivset RPR tulemust võivad põhjustada infektsioonid (mononukleoos, malaaria, 
brutselloos, mumps, HIV jt), vaktsineerimine, rasedus või narkootikumide süstimine.

•	Kroonilist valepositiivset tulemust võivad põhjustada autoimmuunhaigused, reumatoi-
dartriit, luupus, leepra või kasvajad.

•	Reinfektsiooni või retsidiivi võib kahtlustada, kui esineb 4-kordne RPR tiitri tõus.

Süüfilise markerite tõlgendamine IgM IgG RPR

Aktiivne või värskelt ravitud süüfilis + + +

Aktiivne või värskelt ravitud süüfilis + + –

Aktiivne või värskelt ravitud süüfilis – + +

Primaarne süüfilis + – +

Primaarne süüfilis + – –
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Süüfilise markerite tõlgendamine IgM IgG RPR

Hiline ja edukalt ravitud või latentne süüfilis – + –

Puudub tõend aktiivsest süüfilisest* – – teadmata

*  IgM ja IgG võivad olla negatiivsed, kui on tegemist varase süüfilisega, immuunpuudulikkusega 
    või edukalt ravitud patsientidel (>10 aastat haiguse algusest).
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Toxoplasma gondii DNA (T gondii DNA)

Toxoplasma gondii on obligatoorne rakusisene parasiit, kelle põhjustatud haigust nimetatakse 
toksoplasmoosiks. Nakatumine toimub parasiite sisaldava väheküpsetatud liha söömisel, 
looma eritiste kaudu ja emalt lootele ülekandel.

Toksoplasma võib nakatada organismi erinevaid kudesid. Tervetel lastel ja täiskasvanutel 
kulgeb nakkus enamasti asümptomaatiliselt ja limiteerub iseeneslikult. Võib esineda lümf-
adenopaatia ja koorioretiniit. Harvadel juhtudel tekib müokardiit, polümüosiit, kopsupõletik, 
hepatiit või entsefaliit. Nakkus võib muutuda eluohtlikuks immuunpuudulikkuse korral. 
Raseduse ajal esmakordselt omandatud toksoplasma võib nakatada loote ning põhjusta-
da abordi, loote surma või kaasasündinud toksoplasmoosi. Vastsündinutel võib esineda 
hüdro tsefaalia, mikroentsefaalia, intrakraniaalne kaltsifitseerumine, koorioretiniit, pimedus, 
epilepsia, psühhomotoorne- või mentaalne taandareng. 

Vt ka Toxoplasma gondii vastane IgM, IgG (S-T gondii IgM, IgG)

Näidustus: 
•	Koorioretiniit
•	Pneumoniit
•	Müokardiit
•	Entsefaliit
•	Kaasasündinud toksoplasmoos

Uuritav materjal: Amnionivedelik, liikvor, veri (EDTA lisandiga katsuti), silmamaterjal

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Positiivne tulemus kinnitab T. gondii infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis T. gondii 

puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline 
on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Toxoplasma gondii vastane IgM, IgG (S-T gondii IgM, IgG)

Vt ka Toxoplasma gondii DNA (T gondii DNA)

Näidustus:
•	Lümfadeniit
•	Ebaselge etioloogiaga pikaleveninud palavikud
•	Silmapõletikud
•	 Iseeneslikud abordid
•	Kaasasündinud infektsiooni kahtlus
•	Primaarse infektsiooni kahtlus rasedal

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: Kemoluminestsentsmeetod

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Toxoplasma gondii spetsiifilised IgM antikehad tekivad esimesel nädalal peale nakatumist 

ja püsivad kuni aasta.
•	 IgG antikehad hakkavad tekkima 1.-2. nädalal peale nakatumist ja püsivad organismis 

aastaid. Seetõttu võib ka vastsündinul, kelle ema on põdenud toksoplasmoosi, olla veres 
normaalsest suurem IgG antikehade hulk, mis kaob 10-ndaks elukuuks. Kaasasündinud 
infektsiooni (ema rasedusaegse primaarse nakatumise) puhul IgG antikehade kõrge 
tiiter vastsündinu veres ei lange, vaid püsib kaua kõrgena. Varases lapseeas võivad neist 
80-90%-l areneda harvaesinevad komplikatsioonid: hüdrotsefaalia, koorionretiniit ja 
intrakraniaalsed kaltsifikatsioonid.
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Trichomonas vaginalis DNA (T vaginalis DNA)

Trichomonas vaginalis on fakultatiivne anaeroobne algloom. Nakatumine toimub peamiselt 
sugulisel teel. Sünnituse käigus võib kanduda ka emalt lapsele. WHO andmetel jääb 25-50% 
nakatunud naistest asümptomaatiliseks, meestel on see protsent veelgi suurem. T. vaginalis 
võib naistel põhjustada vaginiiti, tservitsiiti, uretriiti, tupeesikunäärme põletikku. T. vaginalis´t 
seostatakse ka enneaegse sünnituse, imikute madala sünnikaalu, endometriidi, adneksiidi 
ja viljatusega. Meestel võib põhjustada uretriiti, prostatiiti, balanopostiiti, epididümiiti ja 
viljatust.

Näidustus: Urogenitaalinfektsioon, vaginiit, uretriit, tservitsiit

Uuritav materjal: Tupekaabe, ureetrakaabe, esmasjoa uriin (soovitavalt meestelt), sperma

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab Trichomonas vaginalis´e infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis T. vaginalis´e 

puudumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline 
on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Tuulerõugeviiruse DNA (VZV DNA)

Varicella zoster viirus (VZV) ja Herpes simplex viirus (HSV) kuuluvad alfaherpesviiruse alam-
sugukonda. Varicella zoster viirus põhjustab kahte erinevat kliinilist sündroomi: tuulerõugeid 
(varicella) ja vöötohatist (herpes zoster).

VZV põhjustab primaarse infektsioonina tuulerõugeid. Pärast haigust jääb viirus latentsena 
organismi seljaaju dorsaaljuure ganglionidesse. Tuulerõugete levinumad tüsistused on 
naha sekundaarne bakteriaalne infektsioon, pneumoonia, meningo entsefaliit, hepatiit ja 
trombotsütopeenia. Need tüsistused esinevad enamasti täiskasvanuil ja eriti immuun-
puudulikkusega patsientidel.

Rasedusaegse tuulerõuge infektsiooni puhul enamasti lootele kliiniliselt märgatavaid kah-
justusi ei teki, kaasneva lootekahjustuse risk on umbes 2%. Ohtlikum on ema nakatumine 
raseduse varajases staadiumis (enne 20. rasedusnädalat), mis võib põhjustada lootel kon-
genitaalse varicella-sündroomi: mikrotsefaalia, jäsemete hüpoplaasia, nahaarmid. Raseduse 
hilisemas järgus võib viirus põhjustada enneaegset sünnitust. Kui ema haigus vallandub 
vahetult enne või pärast sünnitust, võib vastsündinu haigestuda tuulerõugetesse. Sellisel 
juhul on haiguse kulg kiire ja raske.

Viiruse reaktivatsioonil tekib vöötohatis. Vöötohatise esinemissagedus tõuseb vanuse kasva-
des, tavaliselt pärast 50. eluaastat ja immuunpuudulikkuse korral. Herpes zoster infektsiooni 
korral on vesikulaarne lööve lokaliseerunud, valulik, piirdudes enamasti ühe dermatoomiga, 
võib retsidiveeruda. Ligikaudu pooled vöötohatistest lokaliseeruvad torakaalpiirkonda. 

Näidustus: 
Kahtlus VZV infektsioonile (nahalööve, meningoentsefaliidid, infektsioonid immuun-
puudulikkusega haigetel).

Uuritav materjal: Villisisu, haavandikaabe, liikvor

Analüüsimeetod: Nested-PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab VZV infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis VZV puu-

dumist või on tema kogus proovimaterjalis allpool meetodi määramispiiri. Oluline on 
proovimaterjali korrektne võtmine.
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Tuulerõugeviiruse vastane IgM, IgG (S-VZV IgM, IgG)

Tuulerõuged on laialtlevinud haigus, mis algab palaviku ja väsimuse ning makulopapulaarse 
lööbega, mis mõne tunni jooksul muutub villiliseks. Villid paranevad u 3 nädalat. Haigus ei 
ole enamasti eluohtlik. Täiskasvanutel esineb harva primaarset viiruslikku pneumooniat 
ning lastel võib raske tüsistusena esineda kesknärvisüsteemi kahjustusi. 

Viiruse reaktivatsioon avaldub kliiniliselt vöötohatisena, millele eelneb terav hästi lokali-
seeritud valutunne. Kaasneb IgG sisalduse tõus seerumis. IgM tõusu esineb reaktivatsiooni 
korral väga harva. 

Vt ka Tuulerõugeviiruse DNA (VZV DNA)

Näidustus: Kahtlus VZV infektsioonile 

Uuritav materjal: Seerum

Analüüsimeetod: ELISA

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Negatiivne – proov ei sisalda VZV vastaseid antikehi või ei esine neid määratavas koguses.
•	Piirväärtus – soovitav korrata analüüsi 2-4 nädala pärast uuest proovist. Kui tulemus 

samuti ”piirväärtus“, tuleks see lugeda ”negatiivseks“. 
•	Positiivne IgM viitab ägedale või hiljuti läbipõetud infektsioonile. 
•	Positiivne IgG viitab varem läbipõetud infektsioonile või reaktivatsioonile.



268

Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA 
(U urealyticum DNA, U parvum DNA)

Ureaplasmasid leitakse väga sageli tervete täiskasvanute urogenitaaltraktist, ent nad võivad 
ka käituda kui patogeenid. Ureaplasma urealyticum jaguneb kaheks liigiks:
•	Ureaplasma parvum (biovar 1 ehk parvo biovar)
•	Ureaplasma urealyticum (biovar 2 ehk T960 biovar).

Nakatumine toimub sugulisel teel, lootele võivad levida astsendeeruvalt, transplatsentaar-
selt ja sünnitusteede läbimisel. Meestel võib ureaplasma põhjustada mittegonokokilist 
uretriiti, prostatiiti, epididümiiti, orhiiti. Naistel võib ureaplasma põhjustada ägedat salpin-
giiti, tservitsiiti, koorioamnioniiti, endometriiti, iseeneslikku aborti ja enneaegset sünnitust. 
Vastsündinud (eriti enneaegsed) võivad olla madalama sünnikaaluga. Ureaplasma võib 
koloniseerida vastsündinu hingamisteid, võib põhjustada vastsündinul kopsupõletikku, 
kroonilist kopsuhaigust, harvem ka sepsist ja meningiiti. Ureaplasmasid on seostatud vil-
jatusega nii meestel kui naistel, reaktiivse artriidi, Reiteri tõve ning põie- ja neerukividega. 
Ureaplasmade liigi eristamine on oluline, sest U. parvum ja U. urealyticum võivad erineda 
oma patogeensuse poolest. 

Näidustus: 
•	Urogenitaalinfektsioonid
•	Koorionamnioniit
•	Enneaegne sünnitus
•	Neonataalsed infektsioonid
•	Artriit

Uuritav materjal: 
Emakakaelakanalikaabe, ureetrakaabe, esmasjoa uriin (soovitavalt meestelt), amnionivedelik, 
sperma, tupekaabe

Analüüsimeetod: PCR (polümeraasi ahelreaktsioon)

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Positiivne tulemus kinnitab ureaplasma infektsiooni. 
•	Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni, vaid näitab antud proovimaterjalis 

U. urealyticum´i või U. parvum´i puudumist või on nende kogus proovimaterjalis allpool 
meetodi määramispiiri. Oluline on proovimaterjali korrektne võtmine.
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Ussnugiliste munade ja algloomade tsüstid

Näidustus: 
•	Kahtlus ussnugilistest põhjustatud infektsioonile
•	Teadmata etioloogiaga kõhulahtisus või kõhuvalud
•	Teadmata põhjusega eosinofiilia
•	Makrotsütaarne aneemia

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: Formaliin-etüülatsetaat kontsentratsioonimeetod, mikroskoopia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
Üksikproovimaterjalist on parasiitide leidmise tõenäosus 40-50%. Kui esimese analüüsi 
tulemus on negatiivne ja sümptomid püsivad, tuleks võtta kordus proovimaterjal. Kordus-
analüüsid võetakse 10 päeva jooksul, arvestades parasiitide vahelduvat eritumist. On näi-
datud, et 3 proovimaterjali saatmisel laborisse pole mitte alati kõik kolm positiivsed ja võib 
ka esineda erinevaid tekitajaid. Rooja säilitamine külmkapis võib pikendada parasiitide 
morfoloogia säilumist.
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Yersinia spp. uuring

Yersinia enterocolitica põhjustatab enamasti gastroenteriiti, mille kliiniline kulg on varieeruv ja 
sõltub tüve serotüübist. Sagedasemateks sümptomiteks on kõhulahtisus, palavik ja kõhuvalu. 
Y. enterocolitica võib põjustada ka mesenteriaalset lümfadeniiti (mis kliiniliselt meenutab 
apenditsiiti), harvad tüsistused on sepsis ja reaktiivne artriit. Yersinia levib kontamineeritud 
vee ja toiduga (peamiselt lihatooted), kuid on võimalik ka inimeselt-inimesele ülekanne. 
Peale kliinilist paranemist (haiguse kestus u 1-3 nädalat) võib mikroobikandlus seedetraktis 
kesta veel kuni mitu kuud.

Yersinia pseudotuberculosis põhjustab enamasti iseparanevat gastroenteriiti lastel ja noortel 
täiskasvanutel, harva mesenteriaalset lümfadeniiti. Hilistüsistustena võivad kaasneda eryt-
hema nodosum, Reiter’i sündroom ja nefriit.

Näidustus: Külvi näidustusteks on äge gastroenteriit ja Yersinia kandluse kontroll 

Uuritav materjal: Roe 

Analüüsimeetod: Külv selektiivsel söötmel

Tõlgendus: 
Yersinia leid roojas viitab ägedale infektsioonile või infektsioonijärgsele kolonisatsioonile. 
Hilistüsistuste ilmnemise ajal võib külvi leid olla negatiivne, sellistel juhtudel võib kasulikuks 
osutuda antikehade uuring. 
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URIINI JA PEITVERE UURINGUD

Albumiin kogutud uriinis, albumiini ja kreatiniini suhe 
(dU-Alb, U-Alb/Crea)

Näidustus:
Väikeste albumiini koguste (mikroalbuminuuria) määramine uriinis võimaldab avastada 
algavat nefropaatiat ja hinnata kardiovaskulaarset riski. Kasutatakse diabeetikutel ja hüper-
toonikutel sõeluuringuna. 

Uuritav materjal: 
Esimene hommikune või kogutud uriin. Esimesest hommikusest uriinist määratakse albu-
miini ja kreatiniini suhe.

Analüüsimeetod: Turbidimeetria

Referentsväärtused

Kogutud uriin Esimene hommikune uriin

Norm <30 mg/24h <3 mg/mmol kreat

Mikroalbuminuuria 30-300 mg/24h 3-30 mg/mmol kreat

Albuminuuria >300 mg/24h >30 mg/mmol kreat

Tõlgendus:
Mikroalbuminuuria diagnoosimiseks peavad 3-6 kuu jooksul teostatud kolmest analüüsist 
vähemalt kaks olema positiivsed. 

Segavad tegurid: 
•	Uroinfektsioon
•	Füüsiline koormus
•	Hüpertensioon
•	Palavikuga haigus
•	Lühiaegne hüperglükeemia
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Uriini ribaanalüüs (U-strip)

Näidustus: 
•	Kuseteede infektsioonide avastamine ja jälgimine
•	Kuseteede mitte-infektsioossete haiguste avastamine ja kulu jälgimine
•	Glükosuuria avastamine teatud patsiendigruppides, nt rasedad

Ribaanalüüs võimaldab mõõta samaaegselt 10 erinevat parameetrit: 
•	Glükoos
•	Ketokehad
•	Erikaal
•	Erütrotsüüdid
•	pH
•	Valk
•	Nitritid
•	Leukotsüüdid
•	Bilirubiin
•	Urobilinogeen

Glükoos

Glükosuuria tekib, kui glükoosi sisaldus uriinis ületab neerude reabsorptsiooni võime. Glüko-
suuria läviväärtuseks on tavaliselt vere glükoosisisaldus 8,3-10 mmol/L. Vanematel inimestel 
ja aastaid diabeeti põdenutel on see lävi sageli kõrgem.

Analüüsimeetod: Glükoosoksüdaas – peroksüdaas

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Diabeet. Kasutatakse diabeedi varaseks avastamiseks ja selle kulu jälgimiseks. Glükosuuria 

puudumine ei välista glükoosi ainevahetushäireid ega diabeeti. Samuti tuleb arvestada, 
et glükosuuria võib esineda ka muude seisundite puhul.

•	Renaalne glükosuuria. Kui neerutorukeste glükoosi reabsorptsioonilävi on oluliselt 
langenud, võib leida uriinis glükoosi isegi siis, kui veres on glükoosisisaldus normaalne. 
Glükosuuriat esineb sageli rasedatel (5-10%), kuid peale sünnitust see kaob.

•	Alimentaarne glükosuuria. Võib esineda suurte koguste süsivesikute manustamise 
järgselt. 

•	Neerupuudulikkusega kaasnev glükosuuria. Esineb, kui neerufunktsioon langeb alla 
30% normaalsest. Samuti ägeda neerupuudulikkuse korral. 

•	Vale-negatiivsed tulemused: salitsülaatide metaboliidid suurtes kogustes.
•	Vale-positiivsed tulemused: tugevad oksüdeerivad puhastusvahendid.
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Ketokehad

Ketokehad (atseetoatsetaat, alfa-hüdroksübutüraat ja atsetoon) ilmuvad uriini lipiidide suure-
nenud degradatsiooni tulemusel, kui süsivesikutest ei saada piisavalt energiat nt diabeetilise 
ketoatsidoosi, suure füüsilise pingutuse, nälgimise, soolepõletike ja oksendamise puhul. 

Diabeetikutel viitab positiivne tulemus metaboolsele dekompensatsioonile. Esineb peaaegu 
alati prekomatoosse- ja komatoosse seisundi puhul. 

Sõeluuringu puhul ei oma tähtsust, kuid on vajalik analüüs diabeetikute, rasedustoksikoo-
siga ja erakorralisete haigete, eriti laste uurimisel ja ravi jälgimisel. Meetod on väga tundlik, 
avastades kerget ketoosi juba öise paastumise järgselt.

Analüüsimeetod: 
Atseetoatsetaat ja atsetoon reageerivad naatrium-nitroprussiidi ja glütsiiniga, moodustades 
violetse värvikompleksi. Reaktsioon on spetsiifiline neile kahele ketoonile. Alfa-hüdroksü-
butüraat ei reageeri.

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:
Ketokehad võivad esineda uriinis järgmiste seisundite puhul:
•	Nälgimine
•	Valgurikas dieet
•	Oksendamine
•	Palavikuga kulgev infektsioon
•	Kongenitaalsed metaboolsed haigused
•	Vale-positiivsed tulemused: fenüülketoonid ja -ftaleiin, kaptopriil ning teised sulfhüd-

rüülrühma sisaldavad ained.

Erikaal

Uriini erikaal sõltub otseselt tarbitud vedeliku hulgast, kuid seda mõjutavad higistamine, 
madal temperatuur ja ravimid. 

Analüüsimeetod: 
Ioonide kontsentratsiooni määramine. Mitteioonseid osakesi nagu glükoos ja uurea ei 
mõõdeta. 

Referentsväärtus

1.010-1.030
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Tõlgendus: 
•	Oluline parameeter teiste ribaanalüüsi tulemuste ning narko- ja dopinguproovide tõl-

gendamisel. Madal erikaal võib viidata proovi võltsimisele. 
•	Väikese erikaaluga proovis on piiripealsetel positiivsetel tulemustel suurem kliiniline 

tähendus kui suure erikaaluga proovis. 
•	Proovis, mille erikaal on <1.010, lagunevad uriini rakud kiiresti ning sademe mikroskoopia 

tulemus võib olla vale-negatiivne. 
•	Erikaal ei sobi neerude kontsentratsioonivõime hindamiseks.

Erütrotsüüdid

Hematuuria esineb paljude patoloogiliste seisundite puhul, mistõttu on alati vajalik positiivse 
tulemuse põhjuse selgitamine.

Analüüsimeetod: 
Hemoglobiini või müoglobiini peroksüdatiivsel toimel muutub indikaatori värv. Reageerib 
nii hemoglobiinile kui müoglobiinile.

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:
•	Erütrotsüüdid esinevad uriinis pre-renaalse, renaalse või post-renaalse haiguse puhul, 

kuid põhjuseks võib olla ka suur füüsiline pingutus.
•	Müoglobiin esineb uriinis lihaste nekroosi ja müosiitide puhul.
•	Ribaanalüüs võib olla positiivne, kuigi mikroskoobis erütrotsüüte ei näe. Seda juhul, kui 

erütrotsüüdid on lüüsunud kas juba organismis või peale proovivõttu või kui analüüsi 
tegemine hilineb.

•	Hematuuria sagedasemad põhjused: 
 › Kuseteede kivid
 › Kasvajad
 › Glomerulonefriit
 › Püelonefriit
 › Hüübimishäired
 › Müoglobinuuria tekib lihaste trauma või nekroosi tagajärjel (nt füüsiline koormus, 

põletused, progresseeruvad lihashaigused). 
 › Vale-positivsed tulemused: mikroobide peroksüdaas, oksüdeerivad detergendid, 

saastumine menstruaalverega.



275

pH

Uriini pH varieerub 5-st kuni 9-ni. Kontsentreeritud hommikune uriin on tavaliselt happe-
line. Lastel on uriin sageli alkaalne. Bakterid tõstavad uriini pH-d metaboliseerides uurea 
ammoniaagiks. 

Analüüsimeetod: 
Analüüs põhineb kolme indikaatori – metüleenpunase, broomtümoolsinise ja fenoolftaleiini 
kombinatsioonil.

Referentsväärtus

5-7

Tõlgendus:
•	Alkaalses ja lahjas uriinis halveneb leukotsüütide säilimine oluliselt (tüüpiline olukord 

kuseteede infektsiooniga lastel). Samuti lagunevad alkaalses uriinis silindrid.
•	Uriini pH-d mõjutavad: toitumine, nälgimine, ravimid, mürgistused, erinevad haigused. 

Valk

Proteinuuria on neeruhaiguste sage mittespetsiifiline sümptom. Valgu leiule uriinis peab 
alati järgnema täpsem diferentsiaaldiagnostika. 

Analüüsimeetod: 
pH muutusel põhinev värvusreaktsioon. Uriini ribaanalüüs mõõdab albumiini alates kont-
sentratsioonist 0,06 g/L. Neerupäsmakeste varase kahjustuse avastamiseks kasutakse uriini 
albumiini määramist immuunmeetodil.

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:
•	Healoomuline proteinuuria. Esineb sagedamini <30 aastastel isikutel. Põhjused: ke-

haline koormus, emotsionaalne stress, ortostaas, lordoos, hüpotermia, rasedus, vaso-
konstriktorid. Healoomuline proteinuuria ei esine püsivalt. Hommikuses esimeses uriinis 
on valgu sisaldus normaalne. See võimaldab suhteliselt kergesti eristada healoomulist 
proteinuuriat haiguslikust.

•	Ekstrarenaalne proteinuuria. Võib esineda ägedate haiguste puhul: koliit, krambid, 
infarkt, insult, postoperatiivne periood, palavik.

•	Renaalne proteinuuria. Tingitud glomerulaarmembraani suurenenud läbilaskvusest. 
Tavaliselt püsiv, ilma ööpäevase rütmita.

•	Postrenaalne proteinuuria. Kusepõie- või prostata põletiku ja kuseteede vere jooksu puhul.
•	Vale-negatiivsed tulemused: globuliinid, immunoglobuliinide kerged ahelad.
•	Vale-positivsed tulemused: ammoonium-rühma sisaldavad desinfektandid.
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Nitritid
Nitritid moodustuvad uriinis nitraatidest ensüümi nitraatreduktaasi toimel, mida produtseerib 
enamus gram-negatiivseid uropatogeene.

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus:
•	Nitritite leidumine uriinis on üks olulisemaid uroinfektsiooni tunnuseid. Entero kokid ja 

stafülokokid ei tooda nitraatreduktaasi ja nitritite analüüs jääb negatiivseks sõltumata 
bakterite sisaldusest uriinis. Positiivse tulemuse eelduseks on ka see, et uuritav isik tarvitaks 
piisavalt taimetoitu, et nitraadid satuks uriini ja et uriin seisaks põies küllalt kaua (4-8 h).

•	Üksik negatiivne tulemus ei välista kuseteede infektsiooni. Infektsioonikahtluse korral 
tuleks teha mikrobioloogiline uuring sõltumata nitritite tulemusest.

•	Vale-negatiivsed tulemused: uuritav ei söö taimetoitu, lühike inkubatsiooniaeg põies, 
gram-positiivsed bakterid, >4 h seisnud proov.

•	Vale-positiivsed tulemused: proovi kontaminatsioon.

Leukotsüüdid

Analüüsimeetod: Ribaanalüüs mõõdab neutrofiilsete granulotsüütide esteraasi aktiivsust, 
sh reageerib ka lüüsunud neutrofiilidele, mida uriini sademe mikroskoopial ei näe. Meetod 
ei avasta lümfotsüüte.

Tõlgendus:
•	Leukotsüütide esinemine uriinis on oluline neerude ja kuseteede põletikulisele haigusele 

viitav sümptom. Põhjuseks võivad olla:
 › Infektsioonid
 › Glomerulopaatiad
 › Mürgistused
 › Põie tühjendamise häired
 › Kasvajad

•	Vale-negatiivsed tulemused: valk >5 g/L, glükoos >20 mmol/L, suurtes annustes tse-
faleksiin, gentamütsiin, boorhape.

•	Vale-positiivsed tulemused: säilitusained (formaldehüüd), imipeneemid, klavulaanhape, 
naistel kontaminatsioon tupeeritisega.
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Bilirubiin

Glükuroonhappega konjugeerumise tulemusel muutub bilirubiin veeslahustuvaks ning 
eritub organismist neerude kaudu.

Analüüsimeetod: Bilirubiin moodustab kompleksi diazoniumsoolaga.

Referentsväärtus

Negatiivne (<3,4 µmol/L)

Tõlgendus: 
•	Kõigi patoloogiliste seisundite puhul, kui suureneb konjugeeritud bilirubiini sisaldus 

veres, võib bilirubiin ka märkimisväärsetes kogustes uriini erituda (nt maksa parenhüümi 
kahjustus, kolestaas, kolangiit, koletsüstiit). 

•	Tänapäeval on seoses vereanalüüside kättesaadavusega bilirubiini määramine uriinist 
kaotanud oma kunagise tähtsuse maksahaiguste diagnostikas.

•	Vale-negatiivsed tulemused: proovi seismine valguse käes, C-vitamiin suurtes kogustes.
•	Vale-positiivsed tulemused: ravimid, mis põhjustavad uriini värvumist punaseks.

Urobilinogeen

Urobilinogeen moodustub soolestikus sapiga eritunud bilirubiinist bakterite toimel. See-
järel reabsorbeerub tagasi vereringesse, lõhustatakse maksas ning osaliselt eritub uriiniga.

Analüüsimeetod: 
Urobilinogeen moodustab kompleksi diazoniumsoolaga. Meetod on spetsiifiline urobili-
nogeenile.

Referentsväärtus

Negatiivne (<17 µmol/L)

Tõlgendus: 
•	Urobilinogeeni ilmumisel uriini on kaks võimalikku põhjust: 

 › Maksahaigus
 › Intensiivne hemoglobiini lagunemine (hemolüütiline aneemia, pernitsioosne aneemia, 

intravaskulaarne hemolüüs, polütsüteemia)
•	Vale-negatiivsed tulemused: proovi seisimine valguse käes, formaldehüüd uriinis.
•	Vale-positiivsed tulemused: ravimid, mis põhjustavad uriini värvumist punaseks.
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Uriini sademe mikroskoopia (U-Sed-m)

Näidustus:
Peamiselt silindrite ja epiteelirakkude avastamiseks. Kui ribaanalüüsiga on erütrotsüütide, 
leukotsüütide ja valgu tulemused negatiivsed, siis enamasti ei ole mikroskopeerimine vajalik.

Referentsväärtused

Lameepiteeli rakud <2 vaateväljas

Leukotsüüdid <2 vaateväljas

Erütrotsüüdid <1 vaateväljas

Tõlgendus:
•	Leukotsüüdid. Neutrofiile esineb nii kuseteede infektsioonide kui ka muude seisundite 

puhul. Lümfotsüüdid on seotud krooniliste põletike, viirushaiguste ja neerutransplantaadi 
äratõukereaktsiooniga.

•	Erütrotsüüdid. Hematuuria on oluline kuseteede- ja neeruhaiguste tunnus. Võib peegel-
dada üldist kalduvust veritsusele. Preanalüütiline faas on väga oluline: vältida saastumist 
menstruaalverega ning füüsilist koormust enne proovivõttu.

•	Epiteelrakud. Uriini sattunud epiteelirakud võivad aidata lokaliseerida kuseteede haigust. 
 › Lameepiteeli rakud pärinevad välistelt suguelunditelt või kusiti lõpuosast ning on 

märk ebakvaliteetsest proovivõtust. Erandiks on siin rasedad, kellel on lameepiteeli 
irdumine suurem.

 › Transitoorse epiteeli rakud katavad kuseteid mitme kihina neeruvaagnast kuni 
kusepõieni naistel ja kusiti algusosani meestel. Transitoorse epiteeli rakke leidub 
sageli kuseteede infektsioonide ja mitteinfektsioossete uroloogiliste haiguste puhul.

 › Tuubulusepiteeli rakud esinevad peamiselt ägeda tubulaarse nekroosiga ja ägeda 
interstitsiaalse nefriidiga haigete uriinis ning neeru transplantaadi äratõuke reaktsiooni 
puhul. Samuti võib neid esineda glomerulonefriitide puhul.

•	Silindrid moodustuvad distaalsetes väänilistes torukestes ja kogumistorukestes. Si-
lindrites võib leiduda plasmavalke, lipiide, erinevaid rakke, mikroorganisme, pigmente 
(hemoglobiini, müoglobiini, bilirubiini) ja kristalle. Üksikud hüaliinsilindrid võivad esineda 
tervel inimesel hommikuses esimeses kontsentreeritud uriinis.

•	Mikroobid on sademes avastatavad tavaliselt alates kontsentratsioonist 105/mL. Mõnikord 
võib uriinist leida Trichomonas vaginalis´t ja Candida´t.

•	Kristallid. Enamusel juhtudel ei ole kristallide leiul kliinilist tähendust, kuna see võib olla 
tingitud oksalaatide- või uraatiderohke toidu söömisest või proovi seismisest jahedas või 
uriini pH-st. Tähtsust omab kristallide leid korduva neerukivide tekke puhul või ägeda 
neerupuudulikkusega haigetel.
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Peitveri roojas (St-Hb)

Peitvereks nimetatakse väikeses koguses (<2,5 mL/ööpäevas) roojas esinevat ja visuaalselt 
mitte avastatavat verd.

Näidustus:
•	Kõhuvalu põhjuste selgitamine
•	Seedetrakti veritsuste avastamine
•	Seedetrakti kasvajate sõeluuring

Analüüsimeetod: Immuunokromatograafia

Referentsväärtus

Negatiivne

Tõlgendus: 
•	Normaalselt võib ööpäevas roojaga erituda ligikaudu 0,5 mL verd. Veri võib rooja sattuda 

kõikidest seedetrakti osadest alates suust ja lõpetades pärakuga.
•	Sagedasemateks seedetrakti veritsuse põhjusteks on:

 › Igemete veritsused
 › Mao- ja duodeenumi haavandid
 › Seedetrakti põletikulised protsessid
 › Seedetrakti kasvajad
 › Söögitoru veenilaiendid

•	Meetod on spetsiifiline inimese hemoglobiinile, seega puudub vajadus toitumispiiran-
guteks. Soovitav on 2 päeva enne analüüsi teostamist mitte liialdada alkoholiga ega 
tarvitada seedetrakti mikroveritsusi põhjustada võivaid ravimeid (aspiriin, indometatsiin, 
fenüülbutasoon, kortikosteroidid ja reserpiin).

•	Kuna seedetrakti veritsused võivad olla episoodilised, on negatiivse tulemuse korral 
soovitav teostada kordusanalüüsid kolmel erineval päeval.

•	Vale-positiivse tulemuse võivad anda väljaheite kontamineerumine menstruaal- või 
hemorroididest pärineva verega.
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GÜNEKOTSÜTOLOOGILISED UURINGUD

Tulemusi hinnatakse Bethesda süsteemi järgi.

Tõlgendus: 

•	NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy) – intraepiteliaalseid pahaloomulisi 
muutusi või maliigsust ei esine

•	ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance) – kindlaks määramata 
tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud

•	ASC-H (Atypical Squamous Cells, cannot exclude high-grade squamous intra epithelial lesio n) 
– kindlaks määramata tähendusega atüüpilised lameepiteeli rakud, ei saa välistada kõrge 
astme intraepiteliaalset lesiooni

•	LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – madala astme lamerakuline intra-
epiteliaalne lesioon

•	HSIL (High-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – kõrge astme lamerakuline intra-
epiteliaalne lesioon

•	ASC (Atypical Squamous Cells) – atüüpilised lameepiteeli rakud

•	AGC (Atypical Glandular Cells) – kindlaks määramata tähendusega, atüüpilised glandu-
laarsed rakud

•	AGUS (Atypical Glandular Cells of Undetermined Significance) – atüüpilised glandulaarsed rakud 

•	AIS (Adenocarcinoma in situ of endocervix) – in situ endotservikaalne kartsinoom

•	CIS (Carcinoma in situ) – in situ kartsinoom

•	CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) – emakakaela intraepiteliaalne neoplaasia

•	SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) – lamerakuline intraepiteliaalne lesioon

•	SCUC (Small Cell Undifferentiated Carcinoma) – kindlaks määramata väikese rakuline 
kartsinoom
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MIKROBIOLOOGILISED UURINGUD

Bronhiaspiraadi mikrobioloogiline uuring

Näidustus: 
Kahtlus alumiste hingamisteede bakteriaalsele infektsioonile

Uuritav materjal: Bronhiaspiraat

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ra-
vimtundlikkuse määramine 

Tõlgendus: 
•	Bronhiaspiraadi mikroskoopial hinnatakse polümorfonukleaarsete leukotsüütide hulka 

vaateväljas (üksikud, mõõdukalt või rohkesti) ja bakterite morfoloogiat.
•	Alumiste hingamisteede bakteriaalset infektsiooni põhjustavad Streptococcus pneumo-

niae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
spp, enterobakterid.

•	Külvis loetakse tähenduslikuks alati selliste bakterite leid nagu Streptococcus pyogenes, 
MRSA, Pseudomonas spp. 

•	Hospitaalinfektsioonide tekkes mängivad olulist rolli enterobakterid, Acinetobacter spp., 
Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp., Burkholderia cepacia.

•	Valenegatiivse külvitulemuse põhjuseks võivad olla materjali ebaõiged säilitus-
tingimused või alustatud antibiootikumravi. Valepositiivne külvitulemus võib esineda 
materjali kontamineerumisel ülemistest hingamisteedest või proovikonteineri lekkimisest.
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Emakakaelakanalikaape mikrobioloogiline uuring

Mikrobioloogiline uuring emakakaelast on näidustatud tservitsiidi, salpingiidi, endometriidi 
ja genitaalhaavandite puhul. Bakteriaalse emakakaelapõletiku sagedasemad tekitajad on 
Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae, mis tavakülvides välja ei kasva ja spetsiifilist 
külvi neile laboris ei teostata. Diagnoosimiseks on võimalik teostada PCR uuring.

Näidustus: 
Genitaaltrakti infektsioonid

Uuritav materjal: Emakakaelakanalikaabe

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmele, haigustekitaja samastamine, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
Külv emakakaelast aeroobsetele bakteritele on näidustatud pigem prepuberteedieas lastel 
ja postmenopausaalses eas naistel kui seksuaalselt aktiivsetel naistel. Külvis domineeriv 
bakter võib olla sümptomite põhjustajaks. Põletiku esinemise üle saab otsustada mikro-
skoopilise leiu alusel.
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Haavaeritise ja mäda mikrobioloogiline uuring

Paljud mikroobid, mis koloniseerivad nahka ja limaskesti, võivad põhjustada ka naha- ja 
pehmete kudede infektsioone. Ägedad nahainfektsioonid tekivad sageli operatsiooni- või 
traumajärgselt. Kroonilised infektsioonid tekivad lamatistest, kroonilisest verevarustuse 
puudulikkusest või ainevahetuse häiretest. Erinevad haavad koloniseeruvad erinevate 
mikroobidega ja mikrobioloogiline külv on näidustatud ainult siis, kui haavas esinevad 
põletikutunnused (punetus, turse, valu, temperatuuri tõus, eritis) või kui haav paraneb 
halvasti. Parimaks materjaliks on koetükk või aspiraat, halvemaks loetakse tampooniga 
võetud materjali. 

Sagedasemateks haavainfektsiooni tekitajateks on Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, enterobakterid ja anaeroobid. Põletushaavadest tuleb 
materjali võtta erinevatest kohtadest, sest bakterid koloniseerivad pinda ebaühtlaselt.

Kliiniline leid Sagedasemad tekitajad Kommentaar

Pindmised infektsioonid: 
Erüsiipelas, tselluliit, tsüst, 
karbunkel, follikuliit, haavad, 
nahaalune abstsess, abrasioon, 
I astme põletushaavad

S. aureus sh MRSA, 
A-, B-, C-, G-grupi  
streptokokid, KONS,  
Peptostreptococcus, 
Corynebacterium spp., 
Herpes simplex

HSV – võimalik  
määrata  
PCR meetodil

Sügavad haavainfektsioonid: 
Looma hammustus

Pasteurella multocida,  
Capnocytophaga spp., 
Eikenella corrodens

Aeromonas spp.,  
Vibrio spp.,  
Capnocytophaga  
violaceum võib  
esineda haavades,  
mis on kokku puutu-
nud väliskeskkonna 
veega

Sügavad haavainfektsioonid:  
Inimese hammustus 
II, III astme põletushaavad 
Kirurgilised haavad 
Lamatishaavandid 
Troofilised haavandid

Aeroobsed ja fakultatiivsed 
anaeroobsed bakterid, 
võivad esineda ka anae-
roobsed bakterid

Abstsess 
Dreenieritis 
Koetükk

Aeroobsete ja fakultatiivselt 
anaeroobsete bakterite 
segainfektsioon, võivad 
esineda ka anaeroobsed 
bakterid

Mikroskoopia võib 
viidata anaeroobsele 
infektsioonile

Näidustus: 
•	Kahtlus ägedale või kroonilisele haavainfektsioonile 
•	Halvasti paranev haav

Uuritav materjal: Haavaeritis, mäda, haavandieritis, troofilise haavandi eritis, abstsessimaterjal
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Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Mikroskoopial viitab polümorfonukleaarsete leukotsüütide rohkus põletikulisele ja 

infektsioossele protsessile, samuti hinnatakse bakterite morfoloogiat ja an aeroobse 
infektsiooni võimalikkust. Kui patsiendil esineb immuunpuudulikkus või verevarustuse 
häire, siis põletikulist reaktsiooni ei saa preparaadis hinnata, kuna infektsiooni olemasolul 
ei pruugi preparaadis leukotsüüte esineda.

•	NB! Paljud haavainfektsioonid on polümikroobsed ja bakterite esinemine võib tähendada 
nii infektsiooni kui kolonisatsiooni. Seega labori poolt väljastatud vastus ei ole lõplik ja 
ravi vajalikkuse üle saab otsustada arvestades kogu kliinilist informatsiooni, preparaadi 
leidu ja isoleeritud haigustekitajat.
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Kurgukaape mikrobioloogiline uuring

Äge farüngiit on kõige sagedamini esinev ülemiste hingamisteede haigus. Kurgukaape 
mikrobioloogiline uuring on oluline, kuna kliinilise pildi alusel ei ole sageli võimalik eristada 
viiruslikku infektsiooni bakteriaalsest. Samuti võivad Streptococcus pyogenes (A-grupi strepto-
kokk) infektsiooni järgselt tekkida komplikatsioonid nagu reuma, sarlakid või glomerulonefriit.

Ägeda bakteriaalse tonsilliidi puhul esineb sageli kõrge palavik (>38˚C), kaela eesmiste lümfi-
sõlmede suurenemine ja eksudaat tonsillidel. Viirusinfektsioonile võib mõelda, kui mõnele 
eelpool nimetatud sümptomile lisandub nohu, köha või häälekähedus.

<3 a lastel ja täiskasvanutel on kõige sagedasemateks kurgupõletiku tekitajateks viirused 
nagu Rhinoviirus, Coronaviirus, Adenoviirus; 5-15 a lastel aga Streptococcus pyogenes, viirused 
ja Mycoplasma pneumoniae. Lisaks Streptococcus pyogenesele võivad farüngiiti põhjustada 
ka β-hemolüütilised C- ja G-grupi streptokokid, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria 
gonorrhoeae ning Corynebacterium diphtheriae/ulcerans.

Kui esineb farüngiit koos nahalööbega, võib põhjuseks olla ka Streptococcus pyogenes, 
Arcanobacterium haemolyticum, HIV või EBV infektsioon.

Vincent angiini, Ludwigi angiini, Lemierre haiguse ja peritonsillaarse abstsessi puhul on 
enamasti tegemist anaeroobse infektsiooniga ja diagnoosimisel võib abi olla neelulima 
Grami järgi värvitud preparaadist. 

Uuringut Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae või Streptococcus pneumoniae suhtes 
neelust rutiinselt ei teostata, kuna need bakterid kuuluvad suu-neelu mikrofloorasse ja neid 
on võimalik sealt ka välja kasvatada. Samal põhjusel puudub näidustus uurida terveid inimesi 
pärm- ja hallitusseente leidumise suhtes kurgus. Aspergillus spp. või teiste seente määramine 
on näidustatud immuunkomprimeeritud patsientidel. Neisseria gonorrhoeae infektsiooni 
kahtlusel tuleks oluliselt parema tundlikkuse tõttu eelistada PCR meetodit aeroobsele külvile.

Näidustus:  Kahtlus bakteriaalsele farüngiidile/tonsilliidile

Uuritav materjal: Kurgukaabe

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmele, haigustekitaja samastamine, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Kurgukaapest on Streptococcus pyogenes´t võimalik määrata mitmel meetodil. Tavaline 

on mikrobioloogiline külv, kuid sageli lähtutakse raviotsuse tegemisel ka ainult antigeeni 
määravast kiiruuringust.

•	Optimaalse tulemuse saamine sõltub mitmest komponendist:
 › Analüüsi tõene tulemus sõltub korralikult võetud proovimaterjalist. 
 › 30%-l farüngiitidest võivad tekitajateks olla hoopis β-hemolüütilised C- ja G-grupi 

streptokokid. A-grupi streptokoki antigeeni määrava kiiranalüüsi tundlikkus on 70-
90% võrreldes mikrobioloogilise külviga, seega kasutades ainult antigeeniuuringut 
jääb avastamata ~20% A-grupi ja ~30% C- ning G-grupi poolt põhjustatud strepto-
kokkinfektsioonidest. 
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Kõrvaeritise mikrobioloogiline uuring

80% lastest on kuuendaks eluaastaks põdenud kõrvapõletikku. Diagnoos püstitatakse 
enamasti kliinilise pildi järgi ja eristatakse välis- ja keskkõrvapõletikku. 

Väliskõrva mikrofloora sarnaneb nahamikroflooraga, peamiselt esinevad stafülokokid ja 
korüneformsed bakterid. Sagedasemateks väliskõrvapõletiku tekitajateks on Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa (nn ujujate kõrv) ja Aspergillus spp.

Sagedasemad keskkõrvapõletiku tekitajad on Staphylococcus aureus, Streptococcus pneu-
moniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas 
aeruginosa ja viirused nagu RS viirus, Influenza viirus, Enteroviirus või Rhinoviirus. Kroonilise 
mädase otiidi puhul võivad tekitajateks olla ka Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium 
spp., Candida spp., Bacteroides spp., Nocardia spp. ja Peptostreptococcus spp. Võib esineda ka 
viirus-bakter segainfektsiooni, mille puhul sümptomite kestus pikeneb. <6 kuu vanuste laste 
keskõrvapõletiku tekitajaks võib olla ka Chlamydia trachomatis.

Näidustus:  Välis-või keskkõrvapõletik

Uuritav materjal: Väliskõrvaeritis, keskkõrvaeritis (sh paratsenteesil saadud punktaat)

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
Negatiivne külvitulemus ei välista keskkõrvainfektsiooni, krooniliste infektsioonide puhul 
jääb bakter sageli isoleerimata. Valenegatiivne tulemus võib esineda normaalse mikrofloora 
ülekasvu korral. Tavaliselt loetakse koagulaasnegatiivsed stafülokokid ja korüneformsed 
bakterid normaalseks mikroflooraks, välja arvatud juhtudel, kui nende kasv on suures hulgas 
ja monokultuurina.
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Ninakaape mikrobioloogiline uuring

Äge sinusiit on üks sagedamini esinev tervisehäire. Haiguse sümptomiteks on peavalu, 
survetunne ja palpatoorne valulikkus põskkoopa piirkonnas. Ägeda sinusiidi diagnoosimisel 
on kõige objektiivsem uuringumaterjal siinusepunktaat. Kuna selle materjali kättesaamine 
on patsiendile ebamugav, kasutatakse uuringumaterjalina ninaneelukaabet, mida on liht-
sam võtta. Ninaneelukaape puhul tuleb arvestada, et see on kontamineerunud normaalse 
mikroflooraga ja paljud bakterid võivad esineda nii kandjal kui ka infektsioonide puhul. Üle-
miste hingamisteede mikrofloorasse kuuluvad α-hemolüütiline streptokokk, Staphylococcus 
spp., Micrococcus spp., Neisseria spp., Moraxella spp., Corynebacterium spp. (va C. diphtheriae), 
Haemophilus spp. 

40%-l ei leita mikrobioloogilise külvi abil tekitajat. Sellisel juhul võib olla tegemist viirus-
infektsiooniga (Rhinoviirus, Gripiviirus, Paragripiviirus, Adenoviirus), Myco plasma pneumoniae 
või Chlamydophila pneumoniae infektsiooniga. Kroonilise sinusiidi puhul on sagedasemateks 
tekitajateks Aspergillus spp. ja anaeroobid. 

Ninakaabet uuritakse mikrobioloogiliselt ka osana infektsioonikontrollist MRSA kandluse ja 
puhangute kindlakstegemiseks haiglates.

Näidustus: 
•	Kahtlus bakteriaalsele sinusiidile 
•	Uuring Staphylococcus aureus kandlusele

Uuritav materjal: Ninakaabe, siinusepunktaat

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	50 %-l juhtudest on bakteriaalse sinusiidi tekitajateks Streptococcus pneumoniae ja Hae-

mophilus influenzae. Ülejäänud tekitajad on Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, 
Staphylococcus aureus, enterobakterid ja anaeroobid.

•	Staphylococcus aureus võib esineda ninas peale viirusinfektsiooni, kuid võib olla ka 
sinu siidi tekitaja. Siinusepunktaadist väljakülvatud Staphylococcus aureus on tõenäoline 
infektsiooni tekitaja. 
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Punktaatide (v.a. uriin, veri, liikvor) mikrobioloogiline uuring

Näidustus: Kahtlus bakteriaalsele infektsioonile

Uuritav materjal: Pleuravedelik, liigesevedelik, kõhuõõnevedelik, perikardivedelik, amnioni vedelik

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine, ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	 Igasugune mikroobide leid normaalselt steriilses kehavedelikus on diagnostiliselt oluline. 

Proov võib olla kontamineerunud naha mikrofloorasse kuuluvate bakteritega ja seetõttu 
saab ravi vajalikkuse üle otsustada arvestades kliinilist leidu ja põletikunäitjaid veres. 

•	Sagedasemateks liigeseinfektsiooni tekitajateks on Staphylococcus aureus ja Streptococcus 
pyogenes. 

•	Peritoneaalvedelikus on sagedasemateks haigustekitajateks Staphylococcus spp., Strep-
tococcus spp., Gram-negatiivsed bakterid ja Candida spp.
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Rinnapiima mikrobioloogiline uuring

Rinnanäärme põletik esineb 5-33%-l rinnaga toitvatel emadel. Infektsioon tekib sageda-
mini 2.-3. sünnitusjärgsel nädalal, mil piima eritus näärmest on intensiivne ja võib tekkida 
piimastaas. Mastiit võib olla erineva raskusastmega: erütematoossest laigust abstsessini. 
Sageli kaasnevad palavik, külmavärinad ja lümfadenopaatia. 

Rinnapiim iseenesest ei ole steriilne, vaid sisaldab naha mikrofloorasse kuuluvaid bakte-
reid. Seega on mõnikord raske vahet teha, kas tegemist on lihtsalt piima staasiga või juba 
bakteriaalse infektsiooniga.

Näidustus: Kahtlus bakteriaalsele rinnanäärme põletikule

Uuritav materjal: Rinnapiim

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
Kõige sagedasem mastiidi tekitaja on Staphylococcus aureus, tekitajateks võivad olla ka 
Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., Enterococcus spp. ja enterobakterid.
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Röga mikrobioloogiline uuring

Röga mikrobioloogiline uurimine on oluline alumiste hingamisteede infektsioonide diagnoo-
simisel. Kui röga pole proovimaterjalina kättesaadav, võib raviotsuse tegemisel lähtuda pat-
siendi east, esinevatest riskifaktoritest ja sagedasematest haigustekitajatest. Kopsupõletikud 
jaotatakse kodu- ja haiglatekkesteks ning kliinilise pildi alusel tüüpilisteks ja atüüpilisteks.

Vanus, riskifaktorid Sagedasemad tekitajad

<6 nädalat Streptococcus agalactiae, Escherichia coli

6 nädalat kuni 18 a Respiratoorsed viirused (sh RSV) 
Mycoplasma pneumoniae  
Chlamydophila pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae

Täiskasvanud <65 a Mycoplasma pneumoniae  
Chlamydophila pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae 
Respiratoorsed viirused

Täiskasvanud ≥65 a Streptococcus pneumoniae  
Haemophilus influenzae  
Gram-negatiivsed pulkbakterid  
Respiratoorsed viirused 
Pseudomonas spp. 
Moraxella catarrhalis 
Staphylococcus aureus 
Legionella pneumophila

Haiglatekkene pneumoonia Gram-negatiivne pulkbakter  
Klebsiella pneumoniae  
Pseudomonas spp.  
Staphylococcus aureus

Immuunpuudulikkusega patsient Gram-negatiivne pulkbakter 
Streptococcus pneumoniae 
Seened 
Nocardia spp. 
Pneumocystis jirovici

Aspiratsioon Anaeroobid

Alkohoolik Klebsiella pneumoniae  
Streptococcus pneumoniae 
Anaeroobid
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Vanus, riskifaktorid Sagedasemad tekitajad

Intravenoosne süstija Staphylococcus aureus

Viirusinfektsiooni järgselt Staphylococcus aureus

•	Streptococcus pneumoniae on keskkonnatekkese kopsupõletiku sagedaseim tekitaja.
•	Staphylococcus aureus on sagedaseim viirusinfektsioonijärgse kopsupõletiku tekitaja 

(eriti vanuritel).
•	Atüüpiliste pneumooniate sagedasemateks tekitajateks on Mycoplasma pneumoniae, 

Chlamydophila pneumoniae ja Legionella pneumophila. Legionella pneumophila võib 
esineda nii tervetel kui immuunkomprimeeritutel ja infektsioon on sageli raske kuluga.

Näidustus: Alumiste hingamisteede bakteriaalne infektsioon

Uuritav materjal: Röga

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Röga on soovitav materjal alumiste hingamisteede bakteriaalsete infektsioonide diag-

noosimiseks, kuid tuleb arvestada, et sageli on see kontamineerunud materjaliga üle-
mistest hingamisteedest ning et paljud tekitajad ei kasva tavasöötmetel (Legionella, 
Chlamydophila, Mycoplasma). 

•	Alumiste hingamisteede materjalidest tehakse laboris esmalt Grami järgi värvitud prepa-
raat. Kui preparaadis esineb >10 lameepiteeliraku ja <10 polümorfonukleaarse leukotsüüdi, 
siis käsitletakse materjali kui sülge ja mikrobioloogilist külvi ei teostata. Kuna vastsündi-
nutel, imikutel ja väikelastel pole võimalik saada röga väljaköhimise teel, aspireeritakse 
neil materjali ülemistest hingamisteedest. Rögast anaeroobseid baktereid ei määrata, 
kuna materjal on kontamineerunud ülemiste hingamisteede normaalsesse mikrofloorasse 
kuuluvate anaeroobidega. Patogeensete mikroobide kasvu puudumine külvis ei tähenda 
alati infektsiooni puudumist. Põhjuseks võivad olla alustatud ravi antibiootikumidega 
ning teised tekitajad – viirused, seened, parasiidid, mükobakterid või mükoplasmad. 
Alumiste hingamisteede infektsioonide puhul jääb tekitaja leidmata 40-60%-l juhtudest.
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Silmaeritise mikrobioloogiline uuring

Silm on tundlik ja infektsioonidele avatud piirkond. Silmaeritise mikrobioloogilise uuringu 
eripäraks on, et materjali on tavaliselt vähe, uut materjali võtta on raske ja silma igal struktuuril 
esineb oma infektsioon, mis võib lõppeda jääva kahjustusega. Sagedasemad silmainfekt-
sioonid on laupõletik e blefariit, sidekestapõletik e konjunktiviit, sarvkestapõletik e keratiit 
ja silmasisemusepõletik e endoftalmiit. Silmalaug ja -sidekest on kaetud normaalse naha- ja 
näärmete mikroflooraga, kuhu kuuluvad koagulaasnegatiivsed stafülokokid (KONS), viridans 
grupi streptokokid, korünebakterid ja propioonibakterid. 

Diagnoos Sagedasemad tekitajad Kommentaar

Blefariit Koagulaasnegatiivsed  
stafülokokid (KONS), 
Staphylococcus aureus, 
Gram-negatiivsed  
pulkbakterid

•	Ravi on empiiriline, mikrobioloogi-
list külvi sageli ei teostata.
•	Põhjuseks võib olla ka rasu-

näärmete düsfunktsioon nö kuiv 
silm.

Bakteriaalne 
konjunktiviit

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella spp.
Neisseria gonorrhoeae

•	Vastsündinutel on oluline määrata 
Chlamydia trachomatis ja Neisseria 
gonorrhoeae – PCR meetodil
•	Konjunktiviit võib olla põhjustatud 

ka allergiast või ärritusest

Viraalne  
konjunktiviit

Adenoviirus
Enteroviirus

Bakteriaalne 
keratiit

Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus
KONS
Streptococcus pneumoniae
Moraxella spp.
Viridans grupi streptokokid
Mycobacterium spp.
Nocardia spp.

•	Krooniliste infektsioonide puhul 
välistada Nocardia spp., Mycobacte-
rium spp. ja seened.
•	Pseudomonas spp. infektsioon võib 

põhjustada sarvkesta perforatsiooni 
<48h jooksul.
•	Sarvkesta haavandite ja trigeminaal-

neuralgia puhul mõelda viirustele.
•	Acanthamoeba spp. infektsioonile 

mõelda, kui silma on sattunud saas-
tunud vett, pinnase-, taimede- või 
puuosakesi.
•	Keratiit võib tekkida ka keemilise põle-

tuse, operatsiooni või  allergia järgselt.
•	50%-l juhtudest jääb mikro-

bioloogiline külv negatiivseks.

Viiruslik  
keratiit

Herpes simplex viirus
Herpes zoster viirus

Seenkeratiit Aspergillus spp.
Fusarium spp.
Alternaria spp.
Penicillum spp.
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Diagnoos Sagedasemad tekitajad Kommentaar

Parasitaarne 
keratiit

Acanthamoeba spp.

Kontaktläätse 
keratiit

Acanthamoeba spp.
Serratia spp.
Bacillus spp.

Bakteriaalne 
endoftalmiit

Staphylococcus aureus/MRSA
Viridans grupi streptokokid
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Gram-negatiivsed  
pulkbakterid

•	Endoftalmiit võib te kkida bakteree-
mia järgselt, hemato geensel teel, 
postkeratoplastiliselt või trauma 
järgselt.
•	Külviks sobib silmasisene  

vedelik või -kude.

Viiruslik  
endoftalmiit

Propionibacterium acnes
Anaeroobid
Tsütomegaloviirus
Leetriviirus

Seen-  
endoftalmiit

Candida spp. 
Aspergillus spp.
Cryptococcus spp.

Parasitaarne 
endoftalmiit

Toxoplasma gondii

Näidustus: 
Kahtlus bakteriaalsele- või ebaselge etioloogiaga silmainfektsioonile

Uuritav materjal: Silmamaterjal, konjunktiivikaabe, pisaravedelik 

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Bakteriaalse infektsiooni puhul esinevad preparaadis enamasti polümorfonukleaarsed 

leukotsüüdid, allergiliste haiguste puhul pigem eosinofiilid ja viiruslike infektsioonide 
puhul nii mono- kui lümfotsüüdid. Sagedasemateks bakteriaalse silmapõletiku tekita-
jateks on Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae ja Moraxella spp.

•	Vastsündinutel võivad konjunktiviidi tekitajateks olla ka Chlamydia trachomatis ja Neisseria 
gonorrhoeae. Hospitaliseeritud- ja langenud immuunsusega patsientidel põhjustavad 
konjunktiviiti tavaliselt Pseudomonas spp. ja enterobakterid. 
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Trahheaaspiraadi mikrobioloogiline uuring

Näidustus: 
•	Kahtlus alumiste hingamisteede bakteriaalsele infektsioonile 
•	Kolonisatsiooni jälgimine intubeeritud patsientidel

Uuritav materjal: Trahheaaspiraat

Analüüsimeetod: 
Algmaterjali mikroskoopia, aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine ja ravim-
tundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Mikroskoopial hinnatakse polümorfonukleaarsete leukotsüütide hulka vaateväljas (üksi-

kud, mõõdukalt või rohkesti) ja bakterite morfoloogiat. Sagedasemad alumiste hingamis-
teede infektsiooni tekitajad on Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 
Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

•	 Intubeeritud patsiendil võib bakterite leid tähendada nii infektsiooni kui kolonisatsiooni. 
Seega pole labori poolt väljastatud vastus lõplik ja ravi vajalikkuse üle otsustamisel peab 
arvestama kogu kliinilist informatsiooni, mikroskoopia leidu ja isoleeritud haigustekitajat.
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Tupekaape mikrobioloogiline uuring

Mikrobioloogiline uuring tupest on näidustatud selliste kliiniliste sündroomide puhul nagu 
vulvovaginiit, uretriit, bakteriaalne vaginoos ja genitaalhaavandid. Tupe normaalsesse 
mikrofloorasse kuuluvad laktobatsillid, koagulaasnegatiivsed stafülokokid (KONS), Coryne-
bacter spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Streptococcus 
agalactiae, Escherichia coli, anaeroobid ja pärmseened. Prepuberteedieani domineerivad 
tupes korüneformsed bakterid ja koagulaasnegatiivsed stafülokokid, täiskasvanud naisel 
laktobatsillid ning post menopausaalselt vähesel määral laktobatsille ja rohkesti entero-
baktereid. Sagedasemaks vaginiidi või rohkenenud tupevooluse põhjuseks on bakteriaalne 
vaginoos, Trichomonas vaginalis, Candida spp., β-hemolüütiline B-grupi streptokokk või ka 
enterobakterid. Rasedatel on β-hemolüütilise streptokoki leid oluline, kuna võib põhjus-
tada amnioniiti, sünnitusjärgselt endometriiti ning haavainfektsioone ning vastsündinul 
meningiiti, pneumooniat, sepsist. 

Näidustus: 
•	Uuring rasedatel β-hemolüütilisele streptokokile
•	Tupepõletik

Uuritav materjal: Tupekaabe

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmele, haigustekitaja samastamine, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
Tupekaape aeroobses külvis uuritakse alati pärmseente ja β-hemolüütilise streptokoki 
esinemist. Domineeriva bakteri leid võib samuti olla kliiniliste sümptomite põhjustajaks. 
Trichomonas vaginalise mikrobioloogilist külvi laboris ei teostata, diagnoosimiseks on või-
malik materjal saata PCR uuringuks. Bakteriaalse vaginoosi diagnoosimisel on abiks mik-
roskoopia. Mikrobioloogiline külv vulvalt on näidustatud, kui esineb valulikkus, punetus 
või turse. Prepuberteedieas on sagedasemad vulviidi tekitajad Staphylococcus aureus ja 
Streptococcus pyogenes.
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Ureetrakaape, sperma mikrobioloogiline uuring

Urogenitaaltrakti materjalide mikrobioloogiline uuring meestel on näidustatud uretriidi, 
balaniidi, epididümiidi, prostatiidi või genitaalhaavandite puhul. Mehe ureetras leidub suh-
teliselt vähe naha mikrofloorasse kuuluvaid baktereid: koagulaasnegatiivsed stafülokokid 
(KONS), korüneformsed bakterid, α-hemolüütiline streptokokk ja mikrokokid. 

Sagedasemad uretriidi tekitajad on Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomo-
nas vaginalis ja mükoplasmad, mis tavakülvis välja ei kasva ja spetsiaalset mikrobioloogilist 
külvi neile laboris ei teostata. Diagnoosimiseks on võimalik teostada PCR uuring.

Näidustus: Urogenitaaltrakti infektsioonid, sperma steriilsuse kontroll

Uuritav materjal: Ureetrakaabe, sperma

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmetele, haigustekitaja samastamine, ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
Bakteriaalse uretriidi tekitajateks võivad olla Candida spp., Streptococcus agalactiae, Strepto-
coccus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Oligella urethralis, entero-
bakterid. 20-40%-l juhtudest jääb tekitaja kindlaks tegemata.
Põletiku esinemise üle saab otsustada mikroskoopilise leiu alusel.
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Uriini mikrobioloogiline uuring

Uriin on steriilne kehavedelik, kuid kontamineerub kergesti perineumi-, ureetra- või tupe 
mikroflooraga. Mikroobid, mis koloniseerivad urogenitaaltrakti, võivad kuseteedes põh-
justada infektsioone. See on põhjus, miks uriini mikrobioloogilisel uuringul mängib olulist 
rolli proovi õige võtmine, transport ja säilitamine. Uroinfektsiooni spetsiifiliste sümptomite 
hulka kuuluvad valulik või sagenenud urineerimine, alakõhu- ja seljavalu. Lastel esinevad 
lisaks mitmed mittespetsiifilised sümptomid nagu isutus, oksendamine, ärrituvus ja palavik. 

Normaalsesse urogenitaalsesse mikrofloorasse kuuluvad viridans grupi streptokokid, Neisseria 
spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus spp..

Sagedasemateks uroinfektsioonide tekitajateks on Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus 
spp., Enterococcus spp., Staphylococcus saprophyticus ja Pseudomonas spp.

Näidustus: 
•	Kahtlus uroinfektsioonile
•	Korduvad urotraktiinfektsioonid
•	Asümptomaatiline bakteriuuria

Uuritav materjal: 
Keskjoa uriin, eesnäärme massaažijärgne uriin, kateeteruriin või põiepunktaat 

Analüüsimeetod: 
Aeroobne külv söötmele, haigustekitaja samastamine ja ravimtundlikkuse määramine

Tõlgendus: 
•	Uriinikülv teostatakse 1μl uriinist. Külvi lõplik hinnang antakse 48h inkubatsiooni järel 

ja kasvu puudumisel väljastatakse tulemus ”aeroobsete mikroobide kasvu ei esine“. See 
näitab, et kontsentratsioonis ≥103 PMÜ/mL puudus uriinis mikroobide kasv. 

•	Hommikusest keskjoa uriinist loetakse bakterite leid ≥10⁵ PMÜ/mL UTI põhjuseks.
•	Mikroobide hulk <10⁵ PMÜ/mL võib olla samuti kliiniliselt oluline, kui:

 › patsiendil esinevad infektsioonile viitavad sümptomid
 › uriinis esineb püuuria
 › patsient on saanud eelnevalt antibiootikumravi
 › proovimaterjaliks on juhuslik uriin 
 › kahtlus püelonefriidile või prostatiidile
 › langenud immuunsusega patsientidel (rasedad, vanurid, väikelapsed jne)

•	Kui patsiendil esineb uriinikülvis võrdses koguses ≥3 erinevat liiki mikroobe, siis on 
tegemist segaflooraga ning haigustekitaja samastamist ja ravimtundlikkust segafloora 
puhul ei teostata. Segafloora mittekomplitseeritud patsientidel tähendab enamasti uriini 
kontaminatsiooni normaalse urogenitaalse mikroflooraga.

•	Kusepõie punktsioonil saadud uriinis viitab igasugune mikroobide leid (va naha 
mikrofloorasse kuuluvad bakterid) urotraktiinfektsioonile. 

•	Uuring seentele kuulub aeroobse külvi hulka, uriini kontsentreerimisega külv spetsiaal-
sele seenesöötmele on vajalik juhtudel, kui seente hulk on proovis väike. Korduv, sama 
liigi seente leid uriinis võib olla uroinfektsiooni põhjuseks. 
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•	Uuringut anaeroobsetele mikroobidele on võimalik teostada ainult põiepunktaadist.
•	Adekvaatse antibiootikumraviga hävivad mikroobid 24-48 h jooksul, kuid püuuria võib 

püsida veel päevi. Kui uriinis püsib püuuria, kuid aeroobne külv on korduvalt negatiivne, 
võib tegemist olla anaeroobse infektsiooniga, urogenitaalsete mükoplasmadega või 
tuberkuloosiga. 

Kasv 
PMÜ/

mL 
Liikide arv 

Interpretat-
sioon

Samastamine, 
tundlikkus

Muud põhjused

≥10⁵

1-2 liiki
Tõenäoliselt 
UTI tekitaja

Jah

•	Proov seisnud toa-
temperatuuril >2h

•	Kui püuuria puudub,  
soovitav kordusuuring

≥3 liiki Segafloora Ei

•	Valesti võetud või  
säilitatud proov

•	Sümptomite esinemisel 
soovitav kordusuuring

3 liiki, üks 
dominee-

rib

Domineeriv liik 
võib olla UTI 

tekitaja

Jah
dominee-

rivale liigile

•	Kui on kahtlus kontaminat-
sioonile või proov seisnud 
toatemperatuuril >2h,  
soovitav kordusuuring

104-10⁵

1-2 liiki
Tõenäoliselt 
UTI tekitaja

Jah

•	 Juhuslik uriin
•	Sage urineerimine
•	Proov seisnud toa-

temperatuuril >2h
•	Kui püuuria puudub,  

soovitav kordusuuring

≥3 Segafloora Ei
•	 Valesti võetud või seisnud 

proov. Sümptomite esinemisel 
soovitav kordusuuring

3 liiki, üks 
dominee-

rib

Domineeriv liik 
võib olla UTI 

tekitaja
Jah

•	Kui on kahtlus kontaminat-
sioonile või proov on kaua 
seisnud, soovitav kordusuuring

<104

1-2 liiki
Võib olla UTI 

tekitaja
Jah

•	 Juhuslik uriin
•	Sage urineerimine
•	Põiepunktaat

≥3 Segafloora Ei
•	Valesti võetud proov
•	Sümptomite esinemisel 

soovitav kordusuuring
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BAKTERIOSKOOPILISED UURINGUD

Bakterioskoopia tulemuste interpreteerimine

Algmaterjali otsene mikroskoopia on patsiendi kliinilise uuringu üks osa, mille eesmärk on 
kindlaks määrata mikroorganismide morfoloogia ja organismipoolse põletikulise reaktsiooni 
olemasolu.

Näidustus: 
Otsene mikroskoopia annab informatsiooni genitaaltrakti üldseisundi kohta, võimaldab hin-
nata põletikulise reaktsiooni olemasolu ja intensiivsust, näha limaskesta rakke ja mikroobe. 
Teatud infektsioonide puhul on otsene mikroskoopia diagnostilise väärtusega  (gonorröa 
meestel, trihhomoniaas).

Uuritav materjal: Emakakaelakanali-, ureetra-, tupekaabe (alusklaasil)

Analüüsimeetod: Mikroskoopia

Rahvusvaheliste standardite järgi tuleb igalt patsiendilt vaadata 2 preparaati, värvides need 
Leishman-Giemsa ja Grami meetodite järgi. 

Leishman-Giemsa värvimismeetod on põhimeetodiks Trichomonas’e ning rakusiseste mikro-
organismide kindlakstegemisel, on väga informatiivne rakuliste elementide uurimisel; lubab 
hinnata genitaaltrakti epiteeli (vaginaalne, endotservikaalne, ureetra limaskestad) erinevust. 

Grami meetodi alusel jagatakse mikroobe Gram-positiivseteks ja Gram-negatiivseteks. On 
bakteriaalse vaginoosi diagnostikas põhiline värvimismeetod, kuna võimaldab määrata 
Nugenti kriteeriumi.

Tõlgendus: 

EPITEELIRAKUD
•	Superfitsiaalsed. Maksimaalse arvuni (96%) jõuavad ovulatsiooni ajal. Tsükli 27-28 

päevaks langeb nende arv kuni 4%-ni. 
•	 Intermediaarsed. Moodustavad suurema osa rakkudest tsükli esimestel (74-76%) ja 

viimastel päevadel (96%). Minimaalne hulk on ovulatsiooni ajal (3,5%). 
•	Parabasaalsed. Reproduktiivses eas naistel esinevad preparaadis ainult menstruatsiooni 

ajal. Neid on sagedamini näha madala östrogeenitaseme korral.
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•	Basaalsed. Tervete naiste preparaadis neid ei näe. Basaalsete rakkude leid viitab limas-
kesta põletikulisele või traumaatilisele vigastusele. Põletiku puhul esineb lisaks hulgaliselt 
leukotsüüte. NB! Parabasaalsed ja basaalsed rakud on ka atroofilise vaginiidi tunnusmärk.

•	Spontaanselt irdunud  endomeetriumi rakud. Reproduktiivses eas naistel võib näha 12-l 
esimesel päeval peale menstruatsiooni. Endomeetriumi rakkude leid tsükli teises faasis 
viitab endometriidile, endomeetriumi polüübile või on seotud emakasisese rasestumis-
vastase vahendi  kasutamisega. 

LEUKOTSÜÜDID
•	Neutrofiilid. Ägeda faasi rakud. Preparaadis võib näha patoloogilisi vorme:

 › hüpersegmenteeritud: tuuma segmentide arv on 6 või rohkem, rakusuurus võib 
ületada 15 µm. Esinevad megaloblastilise- ja pernitsioosse aneemia, kemoteraapia 
või pikaajalise kroonilise infektsiooni puhul. 

 › hüposegmenteeritud: tuuma segmentide arv on 3 või vähem. Esinevad mõnede 
infektsioonide ja kemoteraapia foonil (eriti sulfoonamiidide).

•	Monotsüüdid e. mononukleaarsed fagotsüütid. Vastutavad põletiku kroonilise faasi eest. 
•	Erütrotsüüdid. Mõnedel naistel on näha ovulatsiooni ajal ja enne menstruatsiooni. 

POLÜMORFONUKLEAARSETE LEUKOTSÜÜTIDE (PMN) JA EPITEELRAKKUDE SUHE
•	Tervetel naistel on suhe väiksem kui 1:1.
•	Rakkude proportsioonid 2:1 ja 3:1 ja rohkem on ägeda põletiku marker.

MIKROORGANISMID

Normaalne mikrobioota meestel

Ureetra Seemnevedelik

Domineerib gram-positiivne mikrofloora. Kõige rikkalikum on 
ureetra distaalses osas ja kõige vaesem spongioososas. 

Sagedasemad isolaadid on :
•	alfa-hemolüütilised Viridans grupi streptokokid:  

Streptococcus salivarius, S. sanguis, S. intermedius jt.
•	koagulaasnegatiivsed stafülokokid:  

Staphylococcus haemolyticus, S. auricularis, S. hominis,  
S. epidermidis

•	Enterococcus spp., Corynebacteria

Harvemini ja väikestes hulkades esineb S.aureus, S. pyogenes,  
B grupi streptokokid, Enerobacter spp. ja mikrokokid.

Ei ole steriilne. 
Mikroobide 
hulk varieerub 
individu aalselt 102 
kuni 107 PMÜ/mL.
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Normaalne mikrobioota naistel

Välisgenitaalid Ureetra Tupp

•	S. epidermidis 
•	Viridans streptokokid 
•	Peptostreptococcus spp.
•	Corynebacteria 
•	Mycobacteria 
•	Enterobacteriaceae

•	S. aureus ja CONS
•	Enterococcus 
•	Neisseria (avirulentsed)
•	Corynebacteria 
•	Mycobacteria 
•	Enterobacteriaceae 
•	Gardnerella vaginalis 
•	Mycoplasma 
•	Seened 

Aeroobid: 
•	Difteroidid 
•	Streptococcus spp.
•	S. aureus 
•	S. epidermidis 
•	Enterobacteriaceae 

Mikroaerofiilid ja anaeroobid: 
•	Laktobatsillid  
•	Peptostreptococcus 
•	Peptococcus 
•	Clostridium 
•	Eubacterium 
•	Bifidobacterium 
•	Gardnerella vaginalis
•	Candida 
•	Actinomyces 
•	Ureaplasma urealyticum
•	Mycoplasma hominis

GRAM-POSITIIVSED PULKBAKTERID
•	Genus Lactobacillus. Nende hulk preparaadis kõigub tsükliliselt,  kõige rohkem leidub 

ovulatsiooni foonil (10.-14. päev). Mõnikord esineb laktobatsille suurel hulgal 19.-23. tsükli 
päeval, põhjustades vaherakkude tsütolüüsi.

•	Genus Corynebacterium. Enamik liikidest on fakultatiivsed või mittepatogeensed.

GRAM-POSITIIVSED KOKID
•	Genus Staphylococcus

 › S. aureus koosluses E. coli, B grupi streptokokkidega ja Trichomonas vaginalis’ega võivad 
põhjustada aeroobset vaginiiti. Aeroobsele vaginiidile viitab parabasaalsete rakkude 
ja leukotsüütide suurem hulk (ja nende granulaarne aspekt).

 › S. epidermidis on noorte uretriidi ja prostatiidi (42%) tähtsamaks etioloogiliseks faktoriks.
 › On tõusnud S. saprophyticus’e bakteriuuria esinemissagedus noortel naistel. Isoleeri-

takse ka rasedatel tservikaalsest materjalist amnioni infektsiooni puhul.
•	Genus Streptococcus

 › S. agalactiae (B-grupi streptokokk) koloniseerib suguteede limaskesta 5-40% naistel. 
Vulvovaginiiti saab põhjustada ainult siis, kui esineb koguses vähemalt 108 PMÜ/g  ja 
koos E. coli ja S. aureus’ega. Esineb sageli koos Candida albicans’iga (55%). 
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ACTINOMYCES
Leidub tervete inimeste suuõõnes ja naiste suguteede limaskestadel. On arvestatav kolo-
niseerija (7%) emakasisest rasestumisvastast vahendit  kasutavatel naistel. Küllalt sageli on 
Actinomyces’e saatjaks Entamoeba gingivalis. Võib olla sümptomaatilise infektsiooni põhjuseks.

GRAM-NEGATIIVSED PULKBAKTERID
•	Enterobacteriaceae esindajad

 › Sagedasemad urotrakti infektsioonide tekitajad on  Escherichia coli, Proteus spp., 
Klebsiella spp., Pseudomonas spp. 

 › Diagnostilise väärtusega on E. coli leid suurtes hulkades, eriti koos teiste entero-
bakteritega ja PMN foonil või BV-mikroobidega.

GRAM-NEGATIIVSED KOKID
•	N. gonorrhoeae (gonokokid)
•	N. meningitidis (meningokokid)
•	Teised suhteliselt madala patogeensusega Neisseria esindajad hingamisteedest. N. lacta-

mica isoleeritakse sageli urogenitaaltraktist.
•	Genus Acinetobacter. Enamasti kokobatsillid või diplokokid. Isoleeritakse süljest, rögast, 

uriinist ja tupesekreedist.
•	Genus Moraxella. Morfoloogiliselt eristamatud neisseriatest. Mõningatel juhtudel võib 

M. catarrhali’st leida polümorfonukleaarsete leukotsüütide sees.

GARDNERELLA VAGINALIS
Esineb 45-58% tervete reproduktiivses eas naiste tupe mikroflooras ja ~27% menopausaal-
setel naistel.

LEPTOTRICHIA
Suhteliselt madala patogeensusega. Esineb tavaliselt trihhomoniaasi, bakteriaalse vaginoosi 
või pikaajalise põletikuvastase ravikuuri foonil.

BAKTERIAALSE VAGINOOSI DIAGNOOS NUGENT’I KRITEERIUMI JÄRGI
•	Erinevate morfotüüpide arv Grami järgi värvitud preparaadis
•	Norm 0-3
•	Piiripealne 4-6
•	Bakteriaalne vaginoos >7

BAKTERIAALSE VAGINOOSI DIAGNOOS AMSEL’I KRITEERIUMITE JÄRGI
•	Homogeenne piimjas tupevoolus 
•	Positiivne amiintest
•	Ph >4,5
•	Mikroskoopiline leid: ”clue“ rakud (~20%) Gardnerella, Mobiluncus jt.

SEENED
•	Blastospoorid, leukotsüüte vähe või puuduvad – kolonisatsioon 
•	Balstospoorid, leukotsüüte palju – Candida non-albicans, mis pseudomütseeli ei moodusta
•	Blastospoorid , pseudomütseel, palju leukotsüüte – Candida albicans infektsioon
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SPERMA UURINGUD

Interleukiin 6 ja interleukiin 8 seminaalplasmas ja 
eesnäärmesekreedis (SemP-IL-6/-8; PrF-IL-6/-8)

Tsütokiinid on leukotsüütide ja teiste rakkude poolt sünteesitavad valgud, mis omavad 
rolli põletiku ja immuunvastuse reguleerimisel ning samuti kudede kahjustuse tekkel ja 
paranemisel.

Tsütokiinid ja tsütokiinidega seotud faktorid jagunevad: 
•	Proinflammatoorsed – näit. IL-1, IL-6, IL-8; TNF ja interferoon-γ
•	Anti-inflammatoorsed – näit. IL-10, IL-1ra
•	Regulatoorsed tsütokiinid – näit. IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7 

Proinflammatoorsete ja antiinflammatoorsete tsütokiinide tasakaal määrabki ära koe-
kahjustuse ja põletiku lõpptulemuse. 

Tsütokiinil IL-6 on oluline roll organismi vastuses vigastustele ja nakkustele. IL-6 kontsent-
ratsiooni tõus veres on ägedate süsteemsete põletike markeriks. 

IL-8 on üks põhilistest põletikulise vastuse mediaatoritest, mille ülesandeks on põletikukoldes 
aktiveerida polümorfonukleaarseid leukotsüüte. IL-8 tõusu veres on seostatud nii psoriaasi 
kui ka oksüdatiivse stressiga. 

IL-6 ja IL-8 kontsentratsiooni tõus seminaalplasmas võib olla lokaalse põletiku markeriks. 
Tsütokiinide tõus võib viidata prostatiidile, kroonilisele väikevaagna valusündroomile/
kroonilisele prostatiidile ja/või mittespetsiifilisele uretriidile. Krooniline väikevaagna valu-
sündroom/krooniline prostatiit on haiguslik seisund, mida iseloomustab genitaalne või 
väikevaagna piirkonna valulikkus, enamasti ilma bakteriaalse urogenitaaltrakti infektsioo-
nita. Seda sündroomi seostatakse urineerimishäirete ja seksuaaldüsfunktsiooniga ning neil 
patsientidel esineb tihti uriinis, eesnäärme sekreedis ja seemnevedelikus leukotsüüte, mis 
viitavad põletikulistele reaktsioonidele.

Näidustus:
•	Prostatiidi diagnostika
•	Kroonilise väikevaagna valusündroomi diagnostika

Uuritav materjal: Seminaalplasma, eesnäärmesekreet
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Analüüsimeetod: xMAP (multianalyte profiling)

Referentsväärtused:
•	Tervetel isikutel on seminaalplasma IL-6 mediaanväärtus 16 pg/mL, IL-8 mediaan väärtus 

1984 pg/mL; 75 protsentiili väärtused on vastavalt 26 pg/mL ja 2444 pg/mL.
•	Eesnäärmesekreedis on interleukiinide sisaldus seminaalplasmast kõrgem, keskmine 

väärtus on kirjanduse andmetel IL-8-l 2800 pg/mL, IL-6 normväärtused eesnäärme-
sekreedis pole teada. 

Tõlgendus:
IL-6 ja IL-8 kontsentratsiooni tõus seminaalplasmas viitab prostatiidile, kroonilisele väike-
vaagna valusündroomile ja/või mittespetsiifilisele uretriidile.
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Sperma funktsionaalsed analüüsid

Ebakvaliteetne sperma, mis ei suuda normaalselt viljastada munarakku, võib olla tingitud 
testistes produtseeritud ebanormaalsetest spermatosoididest või nende posttestikulaar-
setest kahjustustest munandimanustes või lisasugunäärmete mitte kvaliteetse sekreedi 
poolt. Lisasugunäärmete funktsiooni on võimalik hinnata mitmesuguste markerite abil. 
Infektsioon võib mõnikord langetada nende markerite sekretsiooni, kuid enamusel juh-
tudel jääb nende tase siiski normi piiridesse. Küll võib infektsioon tekitada pöördumatuid 
muutusi sekretoorses epiteelis, mille tagajärjel võib isegi efektiivse ravi tagajärjel markerite 
eritumine jääda madalaks.

Tsink seminaalplasmas (SemP-Zn)
Tsingi määramine seminaalplasmas on üheks eesnäärme sekretoorse funktsiooni markeriks. 
Tsingi sisaldust võib väljendada nii kontsentratsiooniühikutes (Zn-C) kui ka üldhulgana eja-
kulaadis (Zn-T), kusjuures on näidatud tsingi kõrge Zn-C nega tiivset efekti seemnerakkude 
liikuvusele ja kõrge Zn-T negatiivset efekti nende elulemusele. Positiivset suhet on näidatud 
kõrgenenud Zn-T ja suurema sperma tosoidide kontsentratsiooni vahel. Üldiselt loetakse 
paremaks markeriks Zn-T.

Näidustus:
•	Suguteede obstruktsiooni lokaliseerimine
•	Sperma kvaliteedi muutuste hindamine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtused

Zn-C 0,31-1,53 µmol/mL

Zn-T >2,4 µmol/ejakulaadi kohta

Tõlgendus:
Tsingi madalamad väärtused viitavad eesnäärme sekretoorse võime langusele.
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Alfa-glükosidaas seminaalplasmas (SemP-α-Glucosidase)
Alfa-glükosidaasi üldaktiivsust ja eriti tema neutraalse isoensüümi aktiivsust seostatakse 
ensüümi sekretsiooniga munandimanustest. Azoospermiaga patsientidel, kellel on pe-
rifeerses veres normaalne meessuguhormooni (testosterooni) kontsentratsioon, on alfa-
glükosidaas osutunud usaldusväärseks markeriks munandimanuse osaluse hindamiseks 
ejakulaadi moodustumisel.

Näidustus: 
Kahtlus munandimanuse sekretoorse funktsiooni häirumisele ning sellest tingitud seem-
nerakkude kvaliteedi langusele

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

20,0 mU/ejakulaadi kohta

Tõlgendus:
Azoospermiaga patsientidel, kellel kahepoolne obstruktsioon lokaliseerub munandimanuse 
ja purskejuha vahel, esineb väga madal alfa-glükosidaasi aktiivsus seminaalplasmas.

Eelmainitule vastupidiselt, patsientidel, kellel azoospermia on tingitud spermatosoidide 
küpsemise häiretest või kellel on obstruktsioon munandimanuse ja munandi võrgustiku 
(rete testis) vahel või munandivõrgustikus endas, esineb seminaalplasmas normaalne alfa-
glükosidaasi aktiivsus. Hiljutised uuringud on näidanud, et alfa-glükosidaasi neutraalse 
isoensüümi aktiivsuse langus koos oligozoo spermiaga võib peegeldada munandimanuse 
osalist obstruktsiooni infektsiooni või põletiku tagajärjel.
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Fruktoos seminaalplasmas (SemP-Fruc)
Fruktoosi produtseeritakse meeste sugutraktis seemnepõiekestes (vesicula seminalis). Tema 
sisaldus seminaalplasmas peegeldab seemnepõiekeste sekretoorset funktsiooni. Seemne-
põiekestes toodetud fruktoos on energiaallikaks seemnerakkude liikumisel. Mõningatel 
kaasasündinud põhjustel võib fruktoos seemnevedelikus täielikult puududa. 

Näidustus:
•	Azoospermia põhjuste kindlakstegemine
•	Seemnepõiekeste sekretoorse funktsiooni uurimine

Analüüsimeetod: Fotomeetria

Referentsväärtus

>13,0 µmol/ejakulaadi kohta

Tõlgendus:
Madal fruktoosisaldus seemnevedelikus on iseloomulik purskejuha (ductus ejaculatorius) 
obstruktsioonile, kaasasündinud bilateraalsele seemnejuhade (vas deferens) puudumisele, 
osalisele retrograadsele ejakulatsioonile ja meessuguhormooni puudulikkusele.
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