UURINGUD SOOLENAKKUSTEKITAJATE SUHTES
Profülaktiline uuring soolenakkuste tekitajate suhtes
Profülaktiline uuring soolenakkuste tekitajate suhtes sisaldab Salmonella spp., Shigella spp.,
Campylobacter spp. kompleksset diagnoosimist mikroobide kandluse kindlakstegemise eesmärgil
(http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Nakkushaigused/meedikutele/Tervisekontrolli_juhend.pdf ).

Enteropatogeenide diagnostiline uuring roojast
Mikrobioloogiline diagnostiline uuring “tekitaja kõhulahtisuse korral“ sisaldab Salmonella spp.,
Shigella spp. ja Campylobacter spp. kompleksset diagnoosimist. Yersinia sp. ja Shiga-toksiine
produtseeriva E. coli (STEC, enterohemorraagilise E. coli /EHEC/ sünonüüm) diagnoosimine on
omaette eraldi tellitavad uuringud.
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Salmonella sp. külv rektaalkaapelt
Salmonella sp. külv roojast
Shigella sp. külv rektaalkaapelt
Shigella sp. külv roojast
Salmonella ja Shigella on inimpatogeensed mikroobid, millega nakatutakse
suukaudselt. Bakteri eritus jätkub pikka aega pärast kliinilist paranemist
 kõhulahtisusega sooleinfektsioon (uuring kuulub diagnostilisse
paneeli kõhulahtisuse korral koos Campylobacter külvidega)
 enteropatogeenide (Salmonella ja Shigella) kandluse väljaselgitamine
Steriilne väljaheite kogumisnõu
Tampoon Amies transportsöötmega (juhul, kui loomulik defekatsioon on
raskendatud)
2–8 ºC kuni 24 tundi, transportida võimalikult kiiresti laborisse
Tööpäeviti ja valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt. 104
Külv selektiivsele söötmele, tekitaja isoleerimine ja samastamine,
antibakteriaalse tundlikkuse määramine
Puudub Salmonella spp. ja Shigella spp. kasv
 Salmonella spp. ja Shigella spp. ei kuulu inimese normaalse
soolefloora koosseissu. Positiivne leid sümptomaatilisel patsiendil
kinnitab leiu etioloogilist rolli. Positiivne leid asümptomaatilisel
patsiendil tähendab mikroobi kandlust.
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Positiivse tulemuse korral lisanduvad samastamise ja antimikroobse
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CAMPYLOBACTER UURINGUD ROOJAST/REKTAALKAAPELT
Campylobacter sp. külv rektaalkaapelt
Uuringud
Campylobacter sp. külv roojast
Kampülobakterioos on sooleinfektsioon, mille tekitajaks on Campylobacter
Mõiste
spp. Haigusele on iseloomulik hemokoliidi kliiniline pilt
 kõhulahtisusega sooleinfektsioon (uuring kuulub diagnostilisse
Näidustused
paneeli kõhulahtisuse korral koos Salmonella ja Shigella külvidega)
 enteropatogeenide (Campylobacter, Salmonella ja Shigella)
kandluse väljaselgitamine
Steriilne väljaheite kogumisnõu
Proovivõtu vahendid
Tampoon Amies transportsöötmega (juhul, kui roojamassid on vedelad või
loomulik defekatsioon on raskendatud).
Võimalusel võetakse roojast uuringumaterjaliks limaseid ja veriseid kohti.
Üle 2 tunni toatemperatuuril seisnud uuringumaterjalist saadud negatiivne
tulemus ei ole usaldusväärne. Usaldusväärse tulemuse saamiseks teostatakse
uuring roojast kolmel korral iga kord uuesti võetud uuringumaterjalist.
2–8 ºC kuni 24 tundi, transportida võimalikult kiiresti laborisse
Materjali säilivus ja
transport
Tööpäeviti, valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt. 104
Teostamise aeg ja koht
Külv selektiivsele söötmele, tekitaja isoleerimine ja samastamine,
Meetod
antibakteriaalse tundlikkuse määramine
Referentsvahemikud
Negatiivne
 Campylobacter spp. isoleerimine haige inimese väljaheitest viidab
Tõlgendus
kampülo-bakterioosile.
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