
Noroviirusnakkuse laboratoorne diagnostika  
 

Noroviirusnakkus on ägeda kulu ja viirusliku päritoluga nakkushaigus, mille 

põhihaigusvormiks on gastroenteriit. Noroviirusnakkus esineb aastaringselt sesoonse 

tõusuga talveperioodil,  levib väga kiiresti kollektiivides (peredes, lasteasutustes, 

vanadekodudes, haiglates, SPA-hotellides ja reisilaevadel) fekaal-oraalsel või kontaktsel 

teedel. 

 

Noroviirusliku etioloogiaga puhangut on põhjust kahtlustada järgmiste kriteeriumide 

esinemisel:  

• enam kui pooltel haigestunutest esineb oksendamine, 

• peiteperioodi keskmine kestus 24-48 tundi, 

• haiguse keskmine kestus 24-48 tundi, 

• roojakülvid bakteritele on negatiivsed. 

 

 

Diagnoosimeetodid 

• Valikmeetodiks on noroviiruse RNA sedastamine roojaproovidest 

pöördtranskriptaasi-polümeraasi ahelreaktsiooni (RT-PCR) või real-time PCR 

meetodil; 

• sellest väiksema tundlikkusega on viirusantigeenide määramine roojaproovidest 

ensüümimmunosorptsioon (ELISA)-meetodil; 

• elektronmikroskoopilised ja seroloogilised meetodid on tavaliselt kasutusel  

uurimisinstituutides. 

 

 

Ajalooliselt anti noroviirustele kohanimed, kus nende puhangut oli kirjeldatud (nt 

Norwalk, Hawaii, Southampton, Bristol jt). Nüüdisajal on kasutusel klassifikatsioon, mis 

noroviiruse genogruppe tähistab rooma numbritega (inimpatogeensed tüved kuuluvad kas 

I, II või IV genogruppi) ja genogruppidesse kuuluvaid genotüüpe tähistab araabia number 

(nt inimestel kõige sagedamini puhanguid põhjustav II genogrupp jaguneb omakorda 17-

ks genotüübiks).  



 

Proovide võtmine, säilitamine ja transport laborisse  
 

• Roojaproovid (vt LISA) 
Proovid viroloogiliseks uuringuks on soovitav koguda kohe esimesel kokkupuutel 

patsiendiga, ootamata ära nt rotaviirusele või haiguse võimaliku bakteriaalse (S.aureus, 

B.cereus) või parasitaarse (Giardia, Cryptosporidium) etioloogia väljaselgitamiseks 

võetud proovide uuringutulemusi. Nimetatud tekitajad põhjustavad ägeda gastroenteriidi 

puhanguid enamasti vanadekodudes ja  haiglates.  

 

Parimaid tulemusi  haiguse diagnoosiks võimaldab ägedas perioodis (48-72 tundi 

pärast nakatumist) kogutud rooja uurimine, kui roe on veel vedela või pooltahke 

konsistentsiga.  

Rooja esmaseks kogumiseks on soovitav  kasutada kõikvõimalikke puhtaid kuivi 

anumaid või tualetipoti prill-laua alla pandud kilet.  

 

NB! Proovid võetakse kinnastatud kätega. Käed hiljem hoolikalt pestakse.  

 

Konkreetse haige diagnoosi väljaselgitamiseks RT-PCR-meetodil või ELISA-meetodil  

piisab 1-3 ml (1-3 g) roojast, mida võetakse ühekordselt kasutatava pipetiotsikuga (või 

kogumisnõu kaane siseküljele kinnitatud labidakesega) ja mis pannakse steriilsesse 

flakooni (uriini- või rooja kogumise topsi).  

 

.  

 

 
 

Kui tühje steriilseid konteineried ei ole ja on transportsöötmega enteropatogeenide 

diagnoosiks mõeldud rooja kogumisnõud, siis enne proovi neisse panemist tuleb 

transportsööde välja valada. 

 

Oluline on üle kontrollida, kas kork on kindlalt peale keeratud. Proovinõu tuleb 

märgistada ID-numbri või haige nime ja kuupäevaga. 

 

NB! Noroviiruste diagnoosiks RT-PCR meetodil ei sobi rektaalkaabe, kuna see sisaldab 

liialt vähe materjali nukleiinhappe amplifikatsiooniks. 

 

Puhangu kahtluse korral võetakse proovid koldest  5…10-lt haigelt, kusjuures mida 

vedelam roe on, seda tõenäosem on noroviiruse sedastamine ning mida suurem on rooja 

kogus (10…50 ml), seda hõlpsam on viiruse genotüübi määramine.  

RT-PCR meetodil  saab määrata noroviirusliku RNA sisaldust roojaproovides, mis on 

kogutud 5 - 10 päeva jooksul alates haigestumisest 

 



Säilitamine 

Roojaproove võib säilitada 2-8°C juures 1 ööpäev  juhul, kui need on mõeldud RT-PCR-

uuringuks. Proovide külmutamist tuleb vältida, kui see siiski osutub vajalikuks, siis on 

mõeldav ühekordne külmutamine-sulatamine. 

Proovide kauemaaegse säilitamise kogemus puudub, kuid võimalik, et nukleiinhapped ei 

degradeeru paari-kolmepäevase säilitamise jooksul. 

Proove võib säilitada 4°C juures 2-3 nädalat juhul, kui neid kavatsetakse uurida 

elektronmikroskoopiliselt (siis ei tohi neid mingil juhul külmutada), kuid Eestis EM-

uuringu võimalust ei ole. 

 

Transport 

Kliiniliste proovide transport toimub külmelementide või kuiva jääga varustatud 

termokonteinerites; transpordiaeg ei tohiks ületada 1 ööpäeva 2…8°C juures RT-PCR 

meetodi kasutamisel. 

 

Märgistatud proovinõu pannakse suletavasse kilekotti, mis omakorda asetatakse 

suuremasse kilekotti, kuhu lisatakse saatekiri. Senise kogemuse kohaselt paaritunnine 

transport ei nõua tingimata külmelemendi kasutamist, kuigi see on väga soovitatav. 

 

 

• Oksemassid 
Oksendavalt haigelt võib koguda okseproove, kuigi eelistada tuleb mõlema proovi  - nii 

okse- kui roojaproovi saatmist laborisse. Okseproovide kogumine, säilitamine ja saatmine 

toimub samuti kui roojaproovide korral. 

 

 
• Seerum 
NB! Eestis  noroviiruste serodiagnoosi kasutamise kohta andmeid ei ole, kuid see ei välista seerumiproovide  uuringut 

välislaboris. 

Laeva tingimustes seerumiproovide kogumine on vähetõenäoline, kuigi võib tulla kõne alla, kui haigeid esines 

toitlustamisega tegelevate meeskonnaliikmete hulgas ja vaja on välja selgitada nakkusallikas. 

 

Ageda perioodi seerumid kogutakse esimese viie päeva jooksul alates haigestumisest ja samadelt isikutelt kogutakse 

3…6 nädalat pärast sümptomite kadumist teine seerumiproov, et sedastada vähemalt neljakordne noroviirusevastase 

IgG tiitri tõus.  

 

Puhangu korral on soovitav võtta seerumiproovid 5…10-lt haigestunult (ideaaljuhul samadelt patsientidelt, kellelt 

koguti roojaproovid) ja kontrolliks 5…10-lt tervelt isikult. 

Täiskasvanult võetakse 5-7 ml, lapselt 3-4 ml verd. 

 

Seerum külmutatakse. Kui seerumi eraldamise võimalus puudub, siis saadetakse laborisse täisveri, mida võib säilitada 

2…8°C juures (külmutada ei tohi). 

 

 

 

• Keskkonnaproovid 
Eestis keskkonnaproove ei uurita. 

Vee- ja toiduproovide uurimine noroviirustele eeldab tavaliselt nende kontsentreerimist (nt 5…100 l vee filtreerimist), 

et hõlbustada viiruse määramist. 

Noroviiruste sedastamiseks sobivad puuteproovid uksekäepidemetelt, tualettruumi seintelt, vastuvõtulaua servadelt jm 

keskkonnapindadelt.. 
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Koostas:  Dr Inna Sarv, Tervisekaitseinspektsiooni Viroloogia Labori juhataja 

                 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISA 

Proovide võtmine, säilitamine ja transport uuringuks noroviirustele 

 

 

Labor: TKI Viroloogia Kesklabor, info tel 694 3635 

             Aadress: Kotka 2, 11315 Tallinn 

             Vastuvõtt III korrusel tööpäeviti 8.00-16.00 

 

Uuringu eesmärk: teha kindlaks, kas rooja-või okseproovis sisaldub või ei sisaldu 

noroviiruse RNA 

 

Meetod: RT-PCR 

 

Proovi võtmine: 

• Optimaalne proovi võtmise aeg 48-72 tundi alates haigestumisest (viiruse eritumine 

võib kesta 5-10 päeva) 

• Haige roojab/oksendab puhtasse kuiva anumasse (prill-laua alla asetatud kilele) 

• Roojast/oksest kantakse 1-3 ml (pipetiotsikuga) või hernetera suurune tükk 

(roojatopsi kaane küljes oleva labidakesega ) proovi transportnõusse ja keeratakse 

kaas hoolikalt kinni. Kui tahetakse määrata genotüüpi, siis proovi maht peaks olema 

suurem (10-50ml). Eestis ei ole seni noroviirust genotüpeeritud, kuid seda on kavas 

teha, kui laekub proove puhangu kahtluse tõttu. 

• Proovinõu märgistatakse ID-numbri (haigestunu nime) ja  kuupäevaga ning asetatakse 

sulguriga kilekotti 

• Proovi võtmisel tuleb kanda kindaid ja käed tuleb pesta hoolikalt 

• Puhangu kahtluse korral saata vähemalt 5 proovi  

 

Proovi säilitamine 

+2…+8° C juures kuni 1 ööpäev (võimalik, et võib säilitada kauem, kuid sellekohane 

kogemus puudub) 

 

Proovi transport 

Kilekotis olev proovinõu pakitakse omakorda suuremasse kilekotti, kuhu lisatakse ka 

saatekiri (koos proovi võtja kontaktandmetega). Kui proovi transpordiks kulub üle paari 

tunni/proovi on eelnevalt säilitatud üle 1 ööpäeva, siis on vajalik külmelemendi lisamine 

või proovi transport spetsiaalses külmakonteineris. 

 

Uuringu vastus 

 Kui proov saabus enne keskpäeva, siis teisel päeval 


