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Kliinilise immunoloogia osakond    Nimi ......................................................... 

Tel 617 1141      Isikukood ................................................. 

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla    Hgl nr ....................................................... 

J. Sütiste tee 19, 13419 TALLINN    Proovi võtmise kuupäev .......................... 

Saatja asutus .........................................   Proovi võtmise kellaaeg .......................... 

Osakond ................................................   Proovi võtja ............................................. 

Arst/ kood .............................................   Diagnoos ..................................................  

Telefon ..................................................   Leukotsüütide arv/ µl ............................... 

        Lümfotsüütide % ..................................... 

 
LÄBIVOOLUTSÜTOMEETRIA UURINGUD 

Küpserakuliste lümfoproliferatiivsete haiguste 
uuringud (66718x19**) 

□ veri*1               □ lümfisõlm*4    

□ luuüdi*2          □ koeline materjal____________*4 

□ liikvor*3                 

 

□ Lümfotsüütide alaklassid verest 

(absoluutarvudes)*1 (66718x6) 
 
CD 3+ (T- rakud); CD 19+ (B- rakud); CD 3+ 4+  
(helperid); CD 3+ 8+ (supressorid / tsütotoksilised); CD 
3-16+ ja/või 56+ (NK rakud); CD3+4+/CD3+ 8+suhe 

 

Plasmarakkude proliferatsiooni uuringud 
(66718x13**) 

□ veri*1     □ liikvor*3 

□ luuüdi*2            □ koeline materjal____________*4 

 

□ CD20+/CD19+ B-rakkude määramine verest 

(absoluutarvuna)*1    (66718x5) 

Ägeda leukeemia uuringud (66718x37**) 

□ veri*1    □ liikvor*3   

□ luuüdi*2           □ koeline materjal____________*4  

 

□ CD4+/CD8+ T-rakkude määramine BAL vedelikust 

(%)*4  (66718x5) 

Minimaalse residuaalhaiguse hindamine 
(66718x19**) 

□ veri*1                  □ luuüdi*2 

CD34+ tüvirakkude määramine  

□ veri*1  (66717x3)  

□ afereesimaterjal  (K2/K3E mikrokatsuti) (66717) 

 
 

*1 veri – K2E/K3E katsuti (lilla kork) 
*2 luuüdi – LH-katsuti (tumeroheline kork) 
*3 liikvor – oranži korgiga Transfix/EDTA katsuti, tellitav laborist 
*4 lümfisõlm ja muu koeline materjal (märkida ära, mis materjal) – füsioloogilise lahusega niisutatud marlilapi vahel 
keeratava kaanega proovinõus. Vedelikud keeratava kaanega proovinõus. 
** - analüüsi hind on orienteeruv ja sõltub kasutatud monokloonide hulgast 
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