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Uuringumaterjalide võtmine: tuberkuloosi ja mükobakterioosi uuringud; v04; 29.09.2017, koostamise eest vastutaja 
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Materjali kogumine mükobakterioloogiliseks uuringuks  
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Proovitops III ohuaste 
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Biopsiamatrjal: materjal panna III ohuastme proovitopsi, lisada 
füsioloogilist lahust, et tükid oleks lahuses. 
Bronhoalveolaarloputuse vedelik: bronhoskoobi abil tehakse 
patsiendile kopsuosa loputamine 5 – 10 ml füsioloogilise lahusega. 
Materjali kogus 10 - 25 ml III ohuastme proovitopsi 
(tsentrifuugitops). 
Fistulieritis: materjal panna III ohuastme proovitopsi, kui 
eritist võimalik kätte saada vaid tampooniga, panna tampoon 
III ohuastme proovitopsi ja valada üle füsioloogilise lahusega. 
Koematerjal: materjal panna III ohuastme proovitopsi, lisada 
füsioloogilist lahust, et koematerjal oleks lahuses. 
Kurgukaabe: tampoon panna III ohuastme proovitopsi, lisada 
füsioloogilist lahust, et tampoon ei kuivaks. 
Pleuravedelik, liigesevedelik, astsiidivedelik: soovitavalt saata kogu 
kättesaadav vedelik III ohuastme proovitopsis. 
Perikardivedelik: täpne info siit ja materjal koguda III ohuastme 
proovitopsi (tsentrifuugitops). 
Roe: Rooja kogutakse umbes 1 - 3 grammi või 2 - 5 ml ja koguda III 
ohuastme proovitopsi 
Röga: võetakse hommikul vara. Enne võtmist loputada suud 
keedetud või steriliseeritud veega; seejärel jõuliselt köhida. Materjal 
sülitada otse III ohuastme proovitopsi. Kogus 3 - 8 ml. Proove võtta 
kahel järjestikusel päeval v. sama päeva erineval ajahetkel. 
Liikvor: 3 - 8 ml, materjal koguda III ohuastme proovitopsi. 
Luukude: materjal koguda III ohuastme proovitopsi, lisada 
füsioloogilist lahust, et koetükid oleks lahuses. 
Trahheaaspiraat: materjal koguda III ohuastme proovitopsi. 
Uriin: Prooviks võetakse hommikust keskjoa uriini vähemalt kahel 
erineval päeval III ohuastme proovitopsi (tsentrifuugitops). 
 
Proovimaterjali säilitamine ja transport: Proovimaterjalid 
transportida konteineris võimalikult kiiresti laborisse.  
Kui transport kestab üle 2 tunni, lisada transportkonteinerisse 
külmakandjad. Kuni mükobakterioloogia laborisse jõudmiseni 
säilitada proovimaterjali 4…8 °C juures. Nõuetekohase 
säilitamise korral võetakse vastu kuni ühe nädala vanuseid 
proovimaterjale. 

Quantiferoni komplekt 

 

Venoosne veri Veri kogutakse komplektis olevasse nelja katsutisse, igasse 1 ml. 
Segatakse korralikult üles-alla liigutades 10 korda, et kogu katsuti 
sisepind saaks verega kaetud. Katsutid märgistada vöötkoodi ja 
verevõtu kellaajaga ning saata võimalikult kiiresti (kuid mitte hiljem 
kui 16 tunni möödudes) laborisse. Nädalavahetusel  ja päev enne 
riiklikke pühi proovimaterjale mitte saata. 

Proovimaterjale säilitamine: üldjuhul toatemperatuuril. Juhul kui 
proovid jõuavad vastuvõtu ja logistika osakonda pärast 16.00, 
loksutada tuube üles-alla 10 korda ning panna seejärel püstises 
asendis 1 ööks  +37 C juurde termostaati. Järgmisel hommikul 
proovid tõsta välja ja saata statiivil püstises asendis 
mükobakterioloogia osakonda. 

 


