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LIIKVORI UURINGUTE ALGORITM NEUROINFEKTSIOONI KAHTLUSE KORRAL 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 

Uuringud, mis tehakse alati vastavalt saatekirjale 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Karel Tomberg 

Labori vanemarst-arendusjuht 
617 1392 

Liikvori esmauuringute tulemus: 
Tsütoos 0-5 rakku/µl 

Laktaat:  1,1 – 2,4 mmol/l 
Valk: 0,15 – 0,45/ ↑/ 
Glükoosi suhe liikvor/seerum: >0,6 

 

Liikvori esmauuringute tulemus: 
Tsütoos  6 - 30 rakku/µl 

Mikroskoopia vajalik 
Laktaat:  1,1 – 2,4 mmol/l/↑ 
Valk: 0,15 – 1,0 g/l 
Glükoosi suhe liikvor/seerum: >0,6 

 

Liikvori esmauuringute tulemus: 
Tsütoos 30-1000 rakku/µl  

Mikroskoopia vajalik 
Laktaat: >3 mmol/l 
Valk: 0,45 - 1,0 g/l 
Glükoosi suhe liikvor/seerum: 0,4−0,6  

 

1. Kui põhiuuring  on normis , siis ei tee 

lisauuringuid 

2. Kui tsütoos on normis   ja valk 0,45 – 

1,0 g/l, siis peale kooskõlastamist 

raviarstiga  tehakse lisatellimus 

Viirusmeningiidi PCR paneel 

3. Hematoloogiaosakonna uuringud 

tehakse vastavalt tellimusele.   

Viirusmeningiidi PCR paneel  
Bakteriaalse meningiidi PCR paneel 

Mikrobioloogiline külv (aeroobid) 

Krüptokoki uuring 

 

 

 
 

 
 

Süüfilise TPHA, T pallidum IgG indeks liikvor/seerum – labor teeb alati, kui 
saatekirjal on tellimus seerumi ja liikvori uuringule ning seerumis on 
antikehad positiivsed 

 

Liikvori säilitamine ja transport labori proovide vastuvõtu üksuses 
Preanalüütika paneb 1. katsuti termostaati MB jaoks.  
Saadab 2.katsuti ALATI kliinilisse keemiasse/hematoloogiasse ja teeb 
esmauuringu tellimuse LISis. Tellimust edasi ei suuna kuni laboriarsti 
otsuseni. Alati peab olema juurde tellitud seerum.  
Seroloogia (süüfilis, borrelioos, puukentsefaliit) ALATI otse 
immunoloogia laborisse ja tellimus LIS-i. Alati peab juurde tellima 
seerumi. 
Ülejäänud katsutid külmikusse.  
Kui tuleb 1 katsuti, siis preanalüütika jagab materjali 2 ossa ja paneb 1 
osa termostaati. 
 

Täpsustada raviarstilt bakteriaalse 
meningiidi uuringute vajadus, alates 
10 rakku/µl  

Viirusmeningiidi PCR paneel 

Krüptokoki uuring  

          
 

 

Puukborrelioosi ja puukentsefaliidi vastased 
antikehad ja indeks liikvor/seerum – labor 
teeb alati, kui saatekirjal on tellimus seerumi 
ja liikvori uuringule ning seerumis on 
antikehad positiivsed 

 

Liikvori esmauuringute tulemus: 
Tsütoos >1000 raku/µl  

polümorfonukleaarne 
Mikroskoopia vajalik 
Laktaat: >3,5 mmol/l 

Valk: >1,0 g/l 
Glükoosi suhe liikvor/seerum: < 0,4 

 
 
Bakteriaalse meningiidi PCR 

paneel 

Viirusmeningiidi PCR paneel  

Mikrobioloogiline külv 

(aeroobid) 

Krüptokoki uuring 

 
 

Tuberkuloosi uuring 
(mikroskoopia, külv, PCR) 
CSF-Ig oligo – labor teeb 
alati, kui saatekirjal on 
tellimus  

 


