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Kõhulahtisust põhjustavate tekitajate paneeltestid PCR meetodil 

 

Osakond: kliiniline mikrobioloogia, tel. 617 1078, 617 3121 

 

Üldiseloomustus: 

Kõhulahtisust põhjustavate tekitajate määramiseks PCR meetodil kasutatakse kolme erinevat 

paneeli, mis määravad järgmiste tekitajate RNA/DNA: 

Kõhulahtisust põhjustavate viiruste RNA/DNA paneel roojast   (St-DiarrheaVir 

RNA/DNA panel) määrab: Norovirus GI, GII, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus 

Kõhulahtisust põhjustavate bakterite DNA 1 paneel roojast (St-DiarrheaBac DNA 1 

panel) määrab: Salmonella spp. (S. bongori ja S. enterica), Shigella spp. (S. flexneri, S. boydii, 

S. sonnei ja S. dysenteriae), Vibrio spp. (V. cholerae, V.parahamolyticus ja V. vulnificus),  

Campylobacter spp. (C. jejuni ja C. coli), Clostridium difficile Toksiin B 

Kõhulahtisust põhjustavate bakterite DNA 2 paneel roojast (St-DiarrheaBac DNA 2 

panel) määrab: Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. (A. 

salmonicida, A. sobria, A. bivalvium, ja A.hydrophila), E. coli O157:H7, Verotoksiline E.coli 

(VTEC) 

Näidustused ja tõlgendamine: 

Sooleinfektsiooni kahtluse korral võimalike haigustekitajate väljaselgitamine. 

Sooleinfektsioonide diagnoosimisel on patogeensete mikroobide leid uuritavas materjalis 

määrav kriteerium diagnoosi püstitamiseks ja vajadusel antibakteriaalse ravi määramiseks. 

Positiivne vastus kinnitab antud patogeeni infektsiooni. Positiivne Clostridium difficile 

Toksiini B leid kinnitab patogeense B toksiini produtseeriva C.difficile esinemist uuritavas 

materjalis. 

Negatiivne tulemus näitab patogeeni puudumist proovimaterjalis või et patogeeni hulk on alla 

meetodi määramispiiri. Tulemus sõltub nõuetekohasest proovimaterjali võtmisest ja 

säilitamisest. 
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NB! Kõikide loetletud patogeenide RNA/DNA-d määratakse üheaegselt samast 

proovimaterjalist ning eraldi analüüse tellida ei ole võimalik. 

 

Proovinõu: väljastatakse labori proovide vastuvõtmise ruumist. 

Teostamine: tööpäeviti 

Vastuse väljastamine: järgmisel päeval.  

Meetod: polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) 

Referentsväärtus: negatiivne  

HK hinnakirja kood:  

Kõhulahtisust põhjustavate viiruste 

RNA/DNA paneel roojast    

66608x1, 66609x3 

Kõhulahtisust põhjustavate bakterite DNA 1 

paneel roojast 

66608x4 

Kõhulahtisust põhjustavate bakterite DNA 2 

paneel roojast 

66608x4 

 

 

 

Koostaja: Svetlana Rudenko, mikrobioloogia labori vanemarsti kt. 

 


