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Virologian osasto

MUUTOKSIA JA TARKENNUKSIA VIROLOGIASSA

S  -Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet, muutos IgG-luokan vasta-aineen vastaustapaan
Tutkimuksissa  S -MypnAb (tutkimusnro 2367) ja  S -MypnAbG (tutkimus-
nro 4150)  IgG-luokan vasta-aineen alle 45 yksikköä olevat löydökset tulkitaan
negatiivisiksi.  Sitä suurempien  yksikkömäärien  diagnostinen merkitys sisällyte-
tään lausuntoon.

S  -Chlamydia psittaci, vasta-aineet
Pyydettäessä Chlamydia psittaci-vasta-ainetutkimusta tutkimme näytteen ensin
käyttäen komplementinsitoutumisekniikkaa  (S -ChlaCF tai S -KlamCF). Mikäli
tässä saadaan positiivinen tulos, tehdään jatkotutkimuksena  Chlamydia psittaci-
spesifinen mikroimmunofluoresenssitesti. Negatiivinen CF-tulos poissulkee mer-
kitsevien Chl. psittaci-vasta-aineiden olemassaolon.

S  -Hepatiitti C virus (S -HCVAb)

Hinnastostamme löytyvä hepatiitti C virus, varmistustesti (-HCVAbV) on tarkoi-
tettu hepatiitti C-vasta-aineseulontatestejä suorittaville laboratorioille. Sen sijaan
hinnastossa oleva  S -hepatiitti  C virus,  jatkotutkimus  (S -HCVAbJt) on ainoas-
taan laboratoriomme sisäiseen käyttöön, eikä ole asiakkaittemme tilattavissa.

Muistutamme  myös, että hepatiitti  C -tutkimushinnat porrastettiin vuoden 2001
alusta.

S -Hepatiitti B virustutkimus (S -HBVPAK

Hepatiitti B -tutkimushinnat muuttuivat  vuoden 2001 alusta. Hinnanmuutoksen
vuoksi Hepatiitti B -tutkimuspaketin käyttö on hinnaltaan edullisempi vaihtoehto
em. parametrien  yksittäin  tilaamiselle ja lisäksi  vastaukset  saa  yhtenä kokonai-
suutena.

S -Hepatiitti  B virustutkimus  (S -HBVPAK)  sisältää  tutkimukset  S -HBsAg,
S -HBcAb ja tarvittaessa S -HBcAbM.

Viruspäivystys
Mikäli  virustutkimuksia halutaan päivystyksenä tehtäviksi, on näistä näytteistä
soitettava etukäteen laboratorioomme.  Puhelinsoiton lisäksi lähetteeseen tulee
selvästi merkitä,  että  kyseessä on päivystystutkimus. Esim. sana  “kiireellinen”
ei  tarkoita  päivystystutkimusta.  Lähetteeseen  on merkittävä myös lähettäjän
yhteystiedot suorine puhelinnumeroineen.

Virka-aikana klo 7.00-16.00 soitetaan virusnäytekansliaan, puh. (09) 191 26567
tai  HIV- hepatiittilaboratorioon, puh. (09) 191 26564.
Virka-ajan  ulkopuolella  ma-pe  klo 16.00-7.00  ja  viikonloppuisin  sekä  pyhä-



päivinä voi päivystäjään ottaa  yhteyttä ympäri vuorokauden  puh. 040 837 4010
tai  040 837 4011.

Päivytysaikana hoidetaan ainoastaan päivystykselliset virustutkimukset, esim.
tutkimusvastauksiin liittyvät tiedustelut hoidetaan vain virka-aikana.

Päivytysaikana  suoritetuista virustutkimuksista  peritään  tutkimusten normaali-
hinnan  lisäksi   myös   päivystyslisä  tutkimusten  määrän  mukaan.  Virologian
osasto ei vastaa  päivystysnäytteiden kuljetuskustannuksista.  Sujuvan päivystys-
ajan  toiminnan  takaamiseksi  suosittelemme,  että  näytekuljetuksista  sovitaan
päivystäjän kanssa.

HIV-Todistus
Laboratorioiden  esitäyttämät  (aikoinaan KTL:sta  saatu valokopiomalli) HIV-
todistukset poistuvat käytöstä. Viruslaboratorio tulostaa ATK-järjestelmästään
valmiin  suomen-,  englannin-  tai  venäjänkielisen  todistuksen  niiden  tietojen
perusteella,  jotka ovat viruslähetteessä.  Asiakas  allekirjoittaa omalta osaltaan
venäjänkielisen todistuksen  saatuaan sen laboratoriosta vastattuna. em. kielten
lisäksi on mahdollisuus saada todistuksia mm. ruotsiksi,  saksaksi  ja  ranskaksi.
Kaikki HIV-todistukset ovat maksullisia.
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