SA TÜ Kliinikumi ühendlabor,
Geneetikakeskus

ÜLGE 2022 (202211)

Patsiendi nimi.................................................................

Proovi kuupäev........................................

 B-lümfotsüütide klonaalsus – IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused

koodid 3x 66616

 T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused

koodid 3x 66616

 B-lümfotsüütide klonaalsus – IGL lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)

koodid 2x 66616

 T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRD lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)

koodid 2x 66616

Palume kindlasti märkida analüüsi nimetuse ees olevasse kastikesse, millist analüüsi soovite.
Saatekirja ülemise osa võib kleepida haigusloo vahele ning selle järgi täita arve

SA TÜ Kliinikumi ühendlabor
Geneetikakeskus, L.Puusepa 2, Tartu 51014
tel. 7319491; fax. 7319484. Kodulehekülg www.kliinikum.ee/geneetikakeskus

 B-lümfotsüütide klonaalsus – IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused
IGH lookuse VHFR1-JH ümberkorraldused
IGH lookuse VHFR2-JH, VHFR3-JH ümberkorraldused
IGK lookuse VK-JK, VK-KDE , JKCKintron-KDE ümberkorraldused

kood 66616
kood 66616
kood 66616

 T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused
TCRB lookuse VB-JB ümberkorraldused
TCRB lookuse DB-JB ümberkorraldused
TCRG lookuse VG-JG ümberkorraldused

kood 66616
kood 66616
kood 66616

 B-lümfotsüütide klonaalsus – IGL lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)
IGL lookuse VL1,2-JL ümberkorraldused
IGL lookuse VL3-JL ümberkorraldused

kood 66616
kood 66616

 T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRD lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)
TCRD lookuse VD-JD ja VD-DD3 ümberkorraldused
TCRD lookuse DD2-JD ja DD2-DD3 ümberkorraldused

kood 66616
kood 66616

Diagnoos
□ esmane (ka esialgne kahtlus)
Materjal
□ veri

□ luuüdi

□ kinnitatud
□ fikseerimata lümfoidkude

□ fikseeritud lümfoidkude

□ liikvor

Patsiendi nimi...............................................................................

Isikukood................................................

Saatev asutus................................................................................

Osakond....................……………….….

Uuringu tellija /maksja…………………………………...………

Osakond……………………...…….…..

Raviarst.........................................................................................
Postiaadress, telefon, e-mail………………………………………………………………………………….………..
Vastuse koopia saata ………………………………………………………………………………………….……….
Proovi võtmise kuupäev.................................................………..
Anamnees, kliiniline sümptomatoloogia ………..:…………………………………………………………….………

NB! Veri saata EDTA katsutis (lilla korgiga) 2-4 ml. Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada
antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine. Hoida +4°°C. Mitte külmutada!
Liikvor saata +4°°C. Mitte külmutada!
Muu fikseerimata koematerjal saata eelistatult +4°°C. Kui materjal on juba külmutatud, siis saata
külmutatult , nt -18°°C jääkottide vahel või kuival jääl.
Fikseeritud materjali võib saata toatemperatuuril.
*Analüüsid saata SA TÜK ühendlabor geneetikakeskusesse L.Puusepa 2, Tartu 51014
Laborisse saabumise kuupäev:

