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 TUTKIMUSTIEDOTE 2012:03 
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 23.1.2012 
Kliininen mikrobiologia 

Päätutkimukselle S –StpnAb, 2481, S -Streptococcus pneumoniae, vasta-aineet, 
lisätään osatutkimukset 1.2.2012 alkaen 

Tutkimus 2481 S -StpnAb S -Streptococcus pneumoniae, vasta-aineet 

Asia Vastauskäytäntömuutos 

Uudet osa-
tutkimukset 

S –Stpn4, S –Stpn6B, S -Stpn9V, S –Stpn14, S –Stpn18C, S –Stpn19F ja S –
Stpn23F. Osatutkimukset ovat vastauksessa yo. järjestyksessä. 

Perustelut Alihankintana THL:ssä teetettävässä tutkimuksessa, S –StpnAb (2481), 
määritetaan Streptococcus pneumoniae -vasta-ainepitoisuudet seitsemää eri 
serotyyppiä kohtaan (serotyypit 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ja 23F). Tutkimus on 
tarkoitettu rokotusvasteen seurantaan. 

Lisäämme nämä eri serotyypit tutkimuksen osatutkimuksiksi, jolloin näiden vasta-
ainepitoisuustulokset voidaan kirjataan laboratoriotietojärjestemäämme. Tulokset 
säilyvät sähköisessä tietojärjestelmässä. 

Lähetämme asiakkaalle myös THL:n paperivastauksen, jossa näkyy iän mukaiset 
viitearvot ennen rokotusta ja rokotuksen jälkeen.  Täydelliset viitearvotaulukot 
ovat THL:n sivuilla, polku: www.thl.fi > tutkimus ja kehittäminen > palvelut > 
Analyysit, tutkimukset ja tilaukset > Vasta-ainemääritykset > Viitearvotaulukot 

Lähete THL, Rokoteimmuniteettilaboratorion lähete 
Lähete tulee olla huolellisesti täytettynä, ks. Huomautukset 

Yhteyshenkilöt lääkäri Riitta Karttunen, riitta.a.karttunen hus.fi, 050-427 2460 

Indikaatio Tutkimus on tarkoitettu rokotusvasteen seurantaan. 

Näyteastia Seerumi-geeliputki 5 ml 

Menetelmä Tutkimukset  tehdään Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksessa 

Tulokset 
valmiina 

Noin kuukauden kuluttua 

Tulkinta Viitearvot:  

Ikäryhmäkohtaiset vasta-ainepitoisuuksien viitearvot ennen rokotusta ja 
rokotuksen jälkeen 

Huomautuksia Rokotevasteen määrityksissä 1. näyte tulee ottaa ennen rokotusta (päivämäärä 
ilmoitettava) ja 2. näyte aikaisintaan kahden viikon kuluttua rokotuksesta 
(päivämäärä ilmoitettava). Mainittava myös tutkittavalle annetut pneumokokki-
rokotteet, myös ajankohta (päivämäärä(t)). 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen. 
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Tulosta huolellisesti täytetty lomake ja lähetä näytteen mukana. Lähete on THL:n 
internetsivulla, 
polku: www.thl.fi > tutkimus ja kehittäminen > palvelut > Analyysit, tutkimukset 
ja tilaukset > Vasta-ainemääritykset >Lähetteet 

Tiedustelut Immunologian yksikkö, puh. (09) 191 26291 
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