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Hingamisteede infektsioonide ja meningiidi tekitajate määramine PCR 
meetodil 
Osakond: Kliiniline mikrobioloogia, tel. 617 1078, 617 3121 
 
Üldiseloomustus: 
Hingamisteede infektsioonide tekitajate määramiseks PCR meetodil kasutatakse kahte 
erinevat paneeli, mis määravad järgmiste tekitajate RNA/DNA: 

• Hingamisteede bakterite DNA paneel (RespBac DNA panel) määrab : Mycoplasma 
pneumoniae,  Chlamydophila pneumoonia, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenza, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila. 

• Hingamisteede viiruste paneel (RespVir RNA/DNA panel) määrab 15 viiruse: 
Adenovirus A/B/C/D/E , Influenza A ja B, Coronavirus 229E/NL63 ja OC43, 
Parainfluenza 1, 2, 3, 4, Rhinovirus  A/B/C, RS-viirus A ja B, Bocavirus 1/2/3/4,  
 Metapneumovirus, Enterovirus. 

Meningiidi tekitajate määramiseks PCR meetodil kasutatakse kahte erinevat paneeli, mis 
määravad järgmiste tekitajate RNA/DNA: 

• Bakteriaalse meningiidi tekitajate paneel (CSF-Bac DNA panel ) määrab: 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningiidis, Streptococcus agalactiae, 
Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes. 

• Viirusmeningiidi tekitajate paneel (CSF-Vir RNA/DNA panel ) määrab 
Enteroviruses, Herpes simplex virus 1 ja 2, Varicella-Zoster virus,  Epstein-Barr`i  
virus, Cytomegalovirus, Human Herpes virus 6. 
 

Näidustused ja tõlgendamine: 
• Hingamisteedeinfektsioonide sh pneumoonia korral, võimalike haigustekitajate 

väljaselgitamine  
• Meningiidi kahtluse korral võimalike haigustekitajate väljaselgitamine. 

Positiivne vastus kinnitab antud patogeeni esinemist uurtavas proovis. Negatiivne tulemus 
näitab patogeeni puudumist proovimaterjalis või jääb patogeeni hulk uuritavas materjalis alla 
meetodi määramispiiri. Tulemus sõltub nõuetekohasest proovimaterjali võtmisest ja 
säilitamisest. 

Proovimaterjal, võtmine ja säilitamine 
 
Paneel Proovimaterjal Proovianum Proovimaterjali säilivus 

aeg temp. 
RespBac DNA  
RespVir RNA/DNA 

Bronhiaspiraat steriilne 
proovianum 
 

 
 
kuni 72 t 

 
 
2...8°C 

Bronhoalveolaar-
loputuse vedelik 
Ninakaabe lisandita steriilne 

katsuti 
vatipulgaga 

Kurgukaabe 

CSF-Bac DNA  
CSF-Vir RNA/DNA 

Liikvor steriilne valge 
korgiga katsuti 

kuni 4 t 20...25oC 
kuni 72 t 2...8°C 

 
NB! Kõikide loetletud patogeenide RNA/DNA määratakse üheaegselt ühest proovimaterjalist 
ning eraldi analüüse tellida ei ole võimalik. 
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Proovinõu:  steriilne lisandita vatipulgaga katsuti väljastatakse labori preanalüütikast.  
 
Teostamine: tööpäeviti 
 
Vastuse väljastamine: toimub järgmisel päeval. NB! Enne kella 9 laborisse jõudnud  
proovidele antakse vastus samal päeval! 
 
Meetod: polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) 
 
Referentsväärtus: negatiivne  
 
HK hinnakirja kood:  

Hingamisteede bakterite DNA paneel 66608x5 

Hingamisteede viiruste paneel 66608x7 

Bakteriaalse meningiidi tekitajate paneel 66608x5 

Viirusmeningiidi tekitajate paneel   66608x7 

 
Koostaja: Svetlana Rudenko 


