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Nakkushaiguste laboridiagnostika 

Uuringute jaotus 
tekitajate järgi 

• Bakterioloogia 

• Mükoloogia  

• Viroloogia 

• Parasitoloogia 
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Meetodid 
 

• „Klassikaline“ 
mikrobioloogia 

• Molekulaardiagnostika  

• Immuunanalüüs (sh 
serodiagnostika) 



Kasutusalad 

Meetod Valdkond 

MB Bakterioloogia 
Mükoloogia 
Parasitoloogia 
Viroloogia 

Raskendatud tekitajate puhul, mis kasvavad 
söötmetel halvasti või kaua, samuti nõudlike 
transpordi – ja säilitustingimustega tekitajate puhul 

MD Viroloogia 
Bakterioloogia 
Mükoloogia 
Parasitoloogia 

Sobilik tekitajate puhul, mille määramine MB 
meetoditega  on raskendatud 

IA Viroloogia 
Bakterioloogia 
Mükoloogia 
Parasitoloogia 

Sobilik tekitajate (antigeeni) kiiruuringuteks. 
Antikehade uuring sobilik tekitajate puhul, mille 
määramine MD ja MB meetoditega  on raskendatud 
ja/või soovitakse kontrollida immuunvastust 
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Immuunanalüüs 

Põhineb antigeen – antikeha reaktsioonil 
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Immuunanalüüside variandid 
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Immuunanalüüsi meetodid 

• Immuunkromatograafia   kiiruuringud 

• Aglutinatsioonireaktsioonid  kiiruuringud, automaatuuringud  
 nefelo- või turbidomeetria 

• Ensüümvahendatud immuunanalüüs (EIA)  kiiruuringud, 
automaatuuringud   

 kolorimeetria; fluoro- või kemoluminomeetria 

– ELISA - enzyme-linked immunosorbent assay 

• Immuunfluorestsentsmeetod (IF) mikroskoopia 

• Fluorestsentsimmuunanalüüs (FIA) 

• (Elektro)kemoluminestsentsimmuunanalüüs ((E)CLIA 

• Immunoblot (IB), Wetsernblot (WB) 
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Kiiruuringud 

• Eelised: kiirus, lihtsus, odavus 

• Puudused: vähene tundlikkus ja spetsiifilisus, 
subjektiivsus 
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Seroloogilised uuringud/ 
serodiagnostika 

• Uuringud seerumist 

– Antikehade uuringud seerumist 

• Haigustekitajate vastased spetsiifilised antikehade 
uuringud seerumist 

Haigustekitajate (antigeenide) uuringud seerumist 
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Nakkushaiguste serodiagnostika 

Haigustekitaja 

Patsient 

Antikehade määramine 
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Nakkushaiguste serodiagnostika 

• Antikehade määramine seerumis nakkushaiguste 
diagnoosimise eesmärgil 

 

• Antikehade leid seerumis ei tähenda alati nakkushaigust 

– Läbipõetud infektsioon 

– Nakkuse asümptomaatiline kulg 

– Vaktsineerimine 



Antigeenid 

• Antikehade sidumiseks võib olla antigeenil mitu piirkonda – 
epitoobid ehk antigeensed determinandid. 

• Antigeen ~ immunogeen 
• Kõige võimsamateks immunogeenideks on valgud või 

polüsahhariidid.  
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Haigustekitajad kui immunogeenid 

Tüüpiline bakter või viirus on 
paljude erinevate epitoopidega 
antigeen. 
Immunogeensus sõltub: 
• molekuli suurusest ja olemusest 
• immuunsüsteemi rakkudega 

kokkupuute ajast  
• „võõra“ äratundmisest 

immuunsüsteemi poolt.  
 

Pärast mikroobiga kokkupuudet 
aktiveeritakse samaaegselt mitmeid 
erinevaid lümfotsüüte. 
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Patsient – immuunglobuliinide 
tootmine 

Sõltub : vanus, sugu, immuunsüsteemi välised mõjurid,  
 immuunpatoloogia 
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Antikehade dünaamika 

Aknaperiood 
10 päeva – 6 kuud 
 

Tõusufaas 
Platoofaas 

Langusfaas 

10/22/2013 14 



Antikehade dünaamika 

• Tegelik dünaamika sõltub haigustekitajast ja organismist. 
– IgM ja IgG ilmumise aeg on infektsioonipõhine 
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Enamasti viirusinfektsioonide korral: 

• IgM antikehad ilmuvad mõned  päevad pärast haigestumist.  

• IgG antikehad ilmuvad 7.-15. päeval haiguse algusest. 

 

• IgM kui IgG on kõige suuremas kontsentratsioonis  6. nädalal. 

 

• IgM antikehad vähenevad alla määratavuse piiri 3. kuul. 

• IgG püsib sageli kogu elu.  



Antikehade dünaamika: EBV-infektsiooni 
serodiagnostika 

 VCA – EBV kapsiidi antigeen 
EA – EBV varane antigeen 
EBNA – EBV tuuma antigeen 
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Antikehade dünaamika: B-hepatiidi viiruse 
serodiagnostika 

 
HBsAg – HBV pinnaantigeen 
HBeAg – HBV ümbrise antigeen 
HBc Ab – HBV tuuma antigeeni vastased antikehad 
HBc IgM – HBV tuuma antigeeni vastane IgM 
HBe Ab – HBV ümbrise antigeeni vastased antikehad 
HBs Ab – HBV pinnaantigeeni vastased antikehad 
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Antikehade dünaamika: süüfilise 
serodiagnostika 

 
Tekitaja: Treponema pallidum 
Treponemaalsed testid – T pallidum Ab (TPHA, EIA, FTA-Abs) 
Mittetreponemaalsed testid - RPR 
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Antikehade dünaamika 
• Seroloogiliste uuringute tellimisel ja tõlgendamisel arvestada 

konkreetse tekitaja ja patsientiga.  
 

• Peab teadma aknaperioodi - liiga vara võetud proov võib 
osutuda vale-negatiivseks 

• Patsiendi immuunsüsteemi probleemid: 

– Immuunpuudulikkus 
– immuunsupresseerivad ravimid 

• Vastsündinud: 
o IgM antikeha näitab loote üsasisest nakatumist. 
o IgG antikeha näitab passiivset IgG ülekannet emalt lootele 

läbi platsenta. 
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Äge või läbipõetud infektsioon? 

Ägedat infektsiooni ei peegelda spetsiifilise IgG:  

• leid seerumis  

– läbipõetud infektsioon 

– kokkupuude haigustekitajaga 

– vaktsineerimine 

– ema IgG vastsündinul 

• „tiitri“ suurus  

– indiviidi immuunvastuse suurus konkreetsele 
haigustekitajale (paremad/halvemad vastajad) 
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Äge või läbipõetud infektsioon? 

Võimalused eristamiseks: 

• IgG korduv määramine  

• IgM, (IgA) ja IgG samaaegne määramine 

• IgG aviidsuse määramine 
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IgG korduv määramine 

2-3 nädalase vahega – 4 x „tiitri“ tõus 
Puudused: 

• kordusuuring (ravi viivitus) 

• hilinenud esimene proov – vale-negatiivne tulemus 

• kaasaegsed meetodid ei määra tiitrit, vaid tulemus 
optilise tiheduse või rahvusvahelistes ühikutes – alati ei 
ole võrreldav tiitriga 

• segavad faktorid määramisel 
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IgM, (IgA) ja IgG samaaegne 
määramine 

 • IgM (IgA) on ägeda (hiljuti omandatud) infektsiooni näitaja 

• IgG ilma IgM (IgA)-ta on möödunud infektsiooni või püsiva 
immuunsuse iseloomustaja 

• IgA ja IgG ilma IgM leiuta võib tähendada reinfektsiooni 
Puudused: 

• IgM on ebaspetsiifilisem kui IgG 

• suurenenud spetsiifiline IgM võib jääda püsima aastateks (CMV, M 
pneumoniae, A-hepatiidiviirus, T gondii) 

• negatiivne IgM ei välista hiljutist infektsooni (väike hulk, kiire 
vähenemine) 
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IgG aviidsuse määramine 
 • Infektsiooni algusfaasis on madala aviidsusega IgG 

antikehad, hilisfaasis ja läbipõetud infektsiooni korral 
on IgG aviidsus kõrge.   

Töödeldud proovi võrreldakse töötlemata 
prooviga 

 

Proovi töödeldakse dissotseeriva ainega 

 Puudused:  
• madala aviidsusega antikehad võivad püsida kuid või 

aastaid 
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Immuunanalüüside veavõimalused 

• Linguefekt (prozone fenomen) 

• Endogeensed antikehad 

• IgM määramise probleemid 
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Linguefekt 
• Väikese väärtusega tulemus tegelikult väga suure 

analüüdi sisalduse korral. 

Mitmekordses lahjenduses saadakse õige tulemus 

Põhjused:  
• antigeeni/antikeha liig 
• märgistatud antikeha 

suboptimaalne 
kontsentratsioon  

• madala afiinsusega antikehad 
• vähene pesemine (mitme-

etapilise analüüsi korral) 
 

10/22/2013 26 



Endogeensed antikehad 

• Uuritavate antikehade (antigeeni) vastased 

• Indikaatoraine vastased 

• Reaktiivi antikehade vastased (anti-
immuunglobuliinid) 
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Anti-immuunglobuliinid 

• Heterofiilsed antikehad 

• Looma vastased (N: 
anti-mouse antibodies) 

• Autoantikehad 
(reumatoidfaktor) 
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IgM määramise probleemid 
 

• Vale-positiivne tulemus reumatoidfaktori tõttu 

• Vale-negatiivne tulemus IgG suure sisalduse tõttu 

Martins T B Clin. Diagn. Lab. Immunol. 2002;9:41-45 
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Serodiagnostika põhimõtted (1) 

• Seroloogilised uuringud on mõningate 
haigustekitajate kindlakstegemisel valikuuringuteks. 

 

• Positiivsete sõeluuringute tulemused vajavad 
kindlasti kinnitamist spetsiifilisema uuringuga. 

 

• Seroloogiliste antikehade uuringutega ei jälgita 
antibakteriaalse ravi tõhusust. 
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Serodiagnostika põhimõtted (2) 

• Infektsioonitunnuste ja haigustekitaja suhtes 
positiivsete seroloogiliste uuringutulemuste korral 
võib haiguspildi põhjustajaks pidada suure 
tõenäosusega seda haigustekitajat. 

• Negatiivsed uuringutulemused ei välista infektsiooni 
olemasolu. 

• Positiivsed uuringutulemused haigustunnuste 
esinemise puudumisel suure tõenäosusega ägedat 
infektsiooni ei peegelda. 
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