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Küünte dermatofüütide ja T. rubrum määramine PCR meetodil 

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

 

Üldiseloomustus:  

Küünte seenhaigusi võivad põhjustada erinevad dermatofüüdid, nende osakaal on 80-90% 

seenhaiguste tekitajatest. Peamiseks küünte seenhaiguste põhjustavaks patogeeniks on 

Trichophyton rubrum.  

Dermatomükoosi kahtlusel sõrme- ja/või varbaküüntel, kasutatava seente DNA määramise 

paneeliga määratakse: 

 T. rubrum DNA (Nail-T rubrum DNA) 

 teised dermatofüütide DNA (Nail-Dermatophytes DNA) 

Näidustused: sõrme- või varbaküünte dermatomükoosi kahtlus (s.h. küüneplaadi värvuse 

muutused, hüperkeratoos ja küüneplaadi destruktiivsed muutused)  

 

Tõlgendamine 
Positiivne vastus kinnitab T. rubrum ja/või teiste dermatofüütide esinemist uuritavas 

küünematerjalis. T. rubrum’i või teise dermatofüütide DNA esinemise korral on alati tegemist 

patogeenidega.  

Teiste dermatofüütide DNA (v.a T. rubrum) esinemise korral on võimalik edasine patogeeni 

liigi täpsustamine külvimeetodil. Kui T. rubrum’i DNA esineb proovis suurel hulgal võivad 

mõlemad DNA markerid olla positiivsed. 

Negatiivne tulemus ei välista infektsiooni olemasolu, vaid näitab dermatofüüdi DNA  

puudumist proovimaterjalis või jääb patogeeni hulk uuritavas materjalis alla meetodi 

määramispiiri. Tulemus sõltub nõuetekohasest proovimaterjali võtmisest ja säilitamisest. 

Tootjapoolse dermatofüütide kiti valideerimisekäigus  PCR testi tundlikkus võrreldes külvi 

meetoditega T. rubrumi suhtes 18,6 % kõrgem ning teiste dermatofüütide suhtes 4,3%  

kõrgem. Infot kiti kohta võib leida: 
http://www.ssi.dk/English/SSI%20Diagnostica/Products%20from%20SSI%20Diagnostica/PCR/Dermatophyte%20PCR%20kit.aspx 
 

Proovimaterjal, võtmine ja säilitamine 

Paneel Proovi-

materjal 

Proovianum Proovimaterjali 

säilivus 

aeg temp. 

Küünte 

dermatofüütide DNA 

paneel   

Küüned -Spetsiaalne paberist 

prooviümbrik 

-Steriilne proovinõu 

Kuni üks 

nädal 

toatempe

ratuur 

NB! Kõikide loetletud patogeenide DNA määratakse üheaegselt ühest proovimaterjalist ning 

eraldi analüüse tellida ei ole võimalik. 

 

Proovimaterjali võtmine Eemalda küüne tipmine osa, mida ei koguta. Seejärel lõika küüs 

proovimaterjali saamiseks nii kaugelt kui võimalik. Paksenenud küüne puhul teha steriilse 

nüri skalpelliga kaapeid küüne alt ja küünevalli piirkonnast. 

Proovinõu:  Spetsiaalne paberist prooviümbrik (väljastatakse labori preanalüütikast), 

steriilne proovinõu. 

Teostamine: tööpäeviti 

Vastuse väljastamine: toimub 72  tunni jooksul (v.a. laupäev ja pühapäev).  

Meetod: polümeraasi ahelreaktsioon (PCR) 

Referentsväärtus: negatiivne  

 

HK hinnakirja kood: Küünte dermatofüütide DNA paneel  - 66608x2 

Koostaja: Svetlana Rudenko 

http://www.ssi.dk/English/SSI%20Diagnostica/Products%20from%20SSI%20Diagnostica/PCR/Dermatophyte%20PCR%20kit.aspx

