
Candida antigeeni mannaan (S-Candida Ag) ja Candida antigeeni mannaani vastane 
antikeha (S-Candida Ab). 
 
Osakond: kliiniline immunoloogia, tel 617  1140 
 S-Candida Ag +Ab paneel 
 
Üldiseloomustus: 
Candida antigeenide hulka kuuluv mannaan on mittekovalentselt seene rakuseina külge 
seonduv polüsahhariid, mis moodustab rohkem kui 7% C. albicans’i kuivmassist. Antigeen 
mannaan on väga immuunogeenne polüsahhariid. Candida infektsioonid on esimesel kohal 
nosokomiaalsete seeninfektsioonide seas, kandideemiad on nosokomiaalsete 
vereringeinfektsioonide seas neljandal kohal. Invasiivne kandidoos on kõige tõsisem Candida 
nakkus, suremus immuunsupresseeritud patsientide seas on kõrge (30–70%). Diagnoosimine 
on keerukas, kuna puuduvad spetsiifilised kliinilised sümptomid ja verekülvide tundlikkus on 
madal. Candida  antigeeni mannaan ja  tema vastase antikeha määramine koos parandab 
kandidoosi diagnoostika tundlikkust. Invasiivse kandidoosi diagnoosimiseks ja ravi 
alustamiseks tuleb arvesse võtta kliinilisi, terapeutilisi, radioloogilisi, tsütoloogilisi, otseseid 
mükoloogilisi ja seroloogilisi andmeid, interpreteerides igat üksikkriteeriumit ettevaatusega.  
Näidustused:  
Testid on näidustatud eeskätt invasiivse kandidoosi diagnoosimiseks riskirühma patsientidel. 
Peamised riskifaktorid on kemoteraapia või immuunsupressiivse ravi järgne neutropeenia 
(pahaloomulise kasvaja korral, onkohematoloogilistel ja transplantatsiooni järgselt 
patsientidel), laia toimespektriga antibiootikumravi, veenikateetrid, parenteraalne toitmine, 
neeru dialüüs, proteseerimine, intensiivravi.  Candida mannaani vastaste antikehade ilmumine 
verre võib olla pärsitud immuunpuudulikkusega patsientidel.  Samuti ei pruugi antikeha olla 
määratav antigeeni kõrge kontsentratsiooni korral, seetõttu on soovitatav  invasiivse 
kandidoosi diagnoosimiseks samaaegselt määrata mannaan antigeeni ja mannaani vastaseid  
antikehi. 
Tõlgendamine: 
Candida antigeen  mannaan: 
1. Tulemust, mille kontsentratsioon on < 62,5 pg/mL, loetakse antigeeni mannaan osas 
negatiivseks. 
2. Tulemust, mille kontsentratsioon on vahemikus 62,5-125,0 pg/mL, loetakse antigeeni 
mannaan osas vahepealseks. Proovi on soovitatav korrata mõne nädala pärast. 
3. Tulemust, mille kontsentratsioon on ≥ 125,0 pg/mL, loetakse antigeeni mannaan osas 
positiivseks. 
Candida antigeeni mannaani vastane antikeha: 
1. Tulemust, mille kontsentratsioon on < 5,0 AU/mL, loetakse antigeeni mannaanni vastase 
antikeha osas negatiivseks. 
2. Tulemust, mille kontsentratsioon on vahemikus 5,0-10,0 AU/mL, loetakse antigeeni  
mannaan vastase antikeha osas vahepealseks. Uuringut on soovitatav korrata mõne nädala 
pärast. 
3. Tulemust, mille kontsentratsioon on ≥ 10,0 AU/mL, loetakse antigeeni mannaan vastase 
antikeha osas positiivseks. 
 
 
 
 
 



Candida mannani antigeeni ja Candida mannaani antigeeni vastase antikeha 
kasutamise piirangud: 
Negatiivne tulemus ei välista invasiivset kandidoosi, kuna nakkuse ajal on kontsentratsioon 
väga madal ja antigeen mannan elimineeritakse kiiresti. Puuduliku immuunsüsteemiga 
patsientidel on antikehade puudumist raske interpreteerida. 
Negatiivset vastust mannani antigeeni osas tuleb interpreteerida koos mannani antigeeni  
vastase antikeha testi tulemusega: isegi invasiivse kandidoosi korral on antigeeni mannan 
raskem määrata kui tema  vastast antikeha. 
Kasutatavad metoodikad pole hinnatud vastsündinute või pediaatriliste patsiendiproovidega.  
Mõningatel patsientidel, kes saavad hüdroksüetüültärklisega plasma mahtu suurendavat 
infusioonravi  on täheldatud ristreaktsioone. 
Candida antigeeni mannaani suhtes valepositiivseid tulemusi on saadud proovimaterjalidest, 
mis sisaldavad inimese gammaglobuliine ≥ 60 g/L, mis olid positiivsed toksoplasma vastaste 
antikehade suhtes.  
Candida antigeeni mannani vastase antikeha valepositiivseid tulemusi on saadud 
proovimaterjalidest, mis sisaldavad inimese gammaglobuliine rohkem kui 60 g/L ning ka  
proovimaterjalidest, mis olid positiivsed reumatoidfaktori suhtes, ds-DNA antikehade ja  
Aspergilluse vastaste IgG antikehade suhtes.  
 
 
Uuritav materjal:       vereseerum ( võtta eraldi kollase korgiga katsutisse ), samast 
                                      materjalist on võimalik samaaegselt teostada Aspergilluse antigeeni 
                                      galaktomannaani.          
 Säilitamine:                 seerum  +2 ...+8°C juures 4 päeva 
Teostamine:                 kaks korda nädalas või kahe proovil olemasolul laboris 
Meetod:                       ensüüm- immuunsorptsioonmeetod (ELISA ) 
Referentsväärtus:       Candida antigeen  mannaan: < 62,5 pg/mL negatiivne 
                                                                                      62,5- 125,0 pg/mL hall tsoon 
                                                                                    >125,0 pg/mL positiivne 
                                     Candida antigeeni mannaan vastane antikeha: 
                                                                                    < 5,0 AU/mL negatiivne 
                                                                                    5,0-10,0 AU/mL hall tsoon 
                                                                                    >10,0  AU/mL positiivne                                                   
    
HK hinnakirja kood:  66716 x 2 
 
Koostaja: Irina Utenko 
 
 


