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Lähis—Ida  Respiratoorse Sündroomi Koroonaviiruse  (MERS-CoV) 

laboratoorne diagnostika 
 

Vastavalt WHO poolt juunis 2015 uuendatud informatsioonile MERS-CoV 

laboratoorse diagnoosimise võimaluste kohta, on rutiinseteks juhtumite kinnitamise 

meetoditeks endiselt viiruse unikaalsete RNA järjestuste määramine ja kinnitamine 

real-time PCR meetodil (HK 66610) (joonis 1).   

WHO soovitab tervishoiutöötajatel ja epidemioloogidel jälgida MERS-CoV 

haigusjuhtude määratlust enne patsiendi proovimaterjalide uuringutele 

saatmist.. Proovi tuleb uurida ka enamlevinud respiratoorsete haiguste tekitajate 

suhtes (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tüüp b, Legionella 

pneumophila, gripiviirused, adenoviirused, rinoviirused, enteroviirused ja RS-

viirused), kuid see ei tohi edasi lükata testimist MERS-CoV-le.   

Proovide kogumisel, transportimisel, analüüsimisel või muul viisil käitlemisel tuleb 

järgida nakkusohutuse tagamise juhiseid: 

• Tervishoiutöötajad, kes koguvad proove MERS-CoV-ga nakatunud või 

nakkuskahtlusega patsientidelt, peavad kandma kaitseriietust (PPE). 

• Kõik, kes on seotud proovide kogumise ja transportimisega, peavad olema läbinud 

proovide ohutuse käsitlemise ja dekontaminatsioonialase koolituse. 

 

PROOVIMATERJALID (tabel 1) 

NB! Võimalusel tuleb koguda nii alumiste hingamisteede kui ülemiste 

hingamisteede proovimaterjalid! Kahe proovimaterjali paralleelne võtmine 

suurendab viiruse avastamise võimalust.  

• Alumised hingamisteed (viiruse tiiter on kõrgeim): 

o BAL ehk bronhoalveolaarse  lavaaži  vedelik 

o trahhea aspiraat 

o röga  

• Ülemised hingamisteed 

o ninaneelu- ja kurgukaabe (veenduda, et proov võetakse ninaneelust, 

mitte ninasõõrmest, steriilse kuiva tampooniga ning kogutakse võimalikult 

palju silinderepiteelirakke, keerutades tampooni tugevasti neeluõõnes)  

o ninaneeluaspiraat  
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Tabel 1. Sümptomaatilistelt ja asümptomaatilistelt patisentidelt kogutavad proovid. 

Patsient Proovi tüüp Transport ja säilitamine 

Sümptomaatiline 

Alumised hingamisteed  

• BAL 

• trahhea aspiraat 

• röga  

Ülemised hingamisteed 

• ninaneelu- ja kurgukaabe  

• ninaneeluaspiraat 

Kui proov jõuab laborisse < 72 tunni 
jooksul, säilitada ja transportida +4 °C 
juures. 

Kui > 72 tunni jooksul, säilitada proove -
80 °C juures ja transportida kuivjääga. 

Asümptomaatiline/
kontaktne 

• ninaneelu- ja kurgukaabe  

• röga 

< 72 tunni, säilitada ja transportida +4 °C 
juures. 

> 72 tunni, säilitada proove -80 °C juures 
ja transportida kuivjääga. 

Katsut markeerida (patsiendi ID, isikukood/sünniaeg, proovimaterjal) ning vormistada 

saatekiri „Saatekiri_Lähis-Ida Respiratoorse Sündroomi Koroonaviiruse MERS-CoV 

diagnoosimine_2015“, täites kõik vajalikud lahtrid (saatekiri asub Terviseameti 

kodulehelt: http://terviseamet.ee/laborid/nakkushaiguste-labor/saatekirjad.html 

PROOVIMATERJALI SÄILITAMINE JA TRANSPORT ( tabel 1)  

• Proovimaterjali jõudmisel laborisse vähem kui 72 tunni jooksul, säilitada ja 

transportida proove +4 °C juures. 

• Proovimaterjali jõudmisel laborisse enam kui 72 tunni jooksul, säilitada 

proove -80 °C juures ja transportida kuivjääga. 

• Järgida Sotsiaalministri 31.oktoobri 2003.a määruse nr 119 „Nakkusohtliku 

materjali käitlemise kord” (RTL 2003, 115, 1831) nõudeid proovimaterjalide 

riigisisesel veol (purunematu lekkekindel proovianum pakkida vastupidavasse 

vedeliku- ja lekkekindlasse tihedalt suletavasse proovianumasse või 

plastikkotti). Saatekiri asetada eraldi kotti. 

• Nakkushaigust diagnoosinud arst teavitab kohe proovi võtmisest ja saatmisest  

Terviseameti Nakkushaiguste labori juhatajat Külli Rae telefoni teel  6943671 

(tööajal) ja mob +372 59199693 (väljaspool tööaega)  

• Proovimaterjalid saata Terviseameti nakkushaiguste laborisse aadressil 

Kotka 2, Tallinn 11315. Proovide vastuvõtt laboris toimub tööpäeviti 8.00-

15.00 maja I korrusel; töövälisel ajal Terviseameti nakkushaiguste labori 

juhatajaga Külli Rae  kokkuleppel.      

 

Kui laborisse saabub proov, mille puhul pole kinni peetud proovi säilitamise või 

transpordinõuetest, teavitatakse sellest klienti ning tehakse vastavasisuline märge 

(allkirjaga varustatud) prooviga kaasas olevale saatelehele ning analüüsi vastusele. 

Proov võetakse töösse ainult kokkuleppel kliendiga erandjuhtudel. Labor ei võta 

endale vastutust säilitus- ja/või transporditingimustele mittevastanud proovide 

analüüside tulemuste õigsuse eest. 
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Joonis 1.  MERS-CoV nakkuse kahtlusega proovide tuvastamine rRT-PCR meetodil.  
 


