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TUTKIMUSTIEDOTE 2015:1
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 13.1.2015
Kliininen mikrobiologia

Autoimmuunipakettitutkimukset B -AITLa (B -Laaja autoimuunitutkimus), S -
AITSu (S -Suppea autoimmuunitutkimus) ja S -AITMu (S -Munuaistautien immuno-
logiset tutkimukset) lopetetaan 1.2.2015 alkaen

Tutkimus 9341

9339

9371

B -AITLa

S -AITSu

S -AITMu

B -Laaja autoimmuunitutkimus

S -Suppea autoimmuunitutkimus

S -Munuaistautien immunologiset tutkimukset

Osatutkimukset B -AITLa sisältää seuraavat osatutkimukset:

S -ANAAb, S -AST, S -C3, S -C4, S -CCPAb, S -CH100Cl, E -Coombp, S -CRP,
S -IgA, S -IgG, S -IgM, S -KardAb, S -Kryog-O, S -Kyhemag ja fS-Rf

S -AITSu sisältää seuraavat osatutkimukset:
fS-Rf, S -ANAAb, S -AST, S -CCPAb, S -CRP, S -KardAb, S -Kryog-O ja S -
Kyhemag
S -AITMu sisältää seuraavat osatutkimukset:

fS-Rf, S -ANAAb, S -AST, S -C3, S -C4, S -CH100Cl, S -GbmIF, S -GoodpAb, S
-Kryog-O, S -MPOAbG, S -Pr3AbG ja S -StrDNAb

Asia Lopetetut tutkimukset

Perustelut B -AITLa-, S -AITSu- ja S -AITMu-paketit lopetetaan.

Paketit sisältävät kiireellisiä ja kiireettömiä tutkimuksia, mikä vaikeuttaa tutkimus-
ten käytettävyyttä. Pakettien vastaukset ovat tulleet hitaimmin valmistuvan tutki-
muksen mukaan. Osatutkimusten diagnostinen kattavuus on osittain jäänyt jälkeen
ja ne ovat sisältäneet tarpeettomia (S -CRP) tai yksinään harhaanjohtavia tutkimuk-
sia (S -CH100Cl). Potilaalta on usein pyydetty samanaikaisesti pakettitutkimuksen
kanssa paketin osatutkimuksia erillisinä tutkimuksina, mikä on lisännyt potilaan
hoidon kustannuksia.

B -AITLa- ja S -AITMu-tutkimusten eri osatutkimukset vaativat keskenään poik-
keavia lähetys/käsittely/säilytyslämpotiloja, mikä vaikeuttaa näytteenottoa ja käsit-
telyä, samoin kuin voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.
Jatkossa pakettien sisältämät osatutkimukset voi edelleen pyytää erillisinä tutki-
muksina.
Huomioonotettavat seikat tilattaessa erillisiä tutkimuksia:

1) CH100Cl, tilaa S -C-DEF (9035)
2) S -Kryog-O, tilaa S -Kryog (3656)
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3) S -C3, S-C4, S -IgA, S -IgG, S -IgM

tilaa
P -C3 (4545), P -C4 (4546), P -IgA (4827), P -IgG (4828), P -IgM (4829)

4) fS-Rf, tilaa S -RAAb (sisältää fS-RF ja S -CCPAb, 20590) tai P -RF (8849)

Yhteyshenkilöt lääkäri Riitta Karttunen, riitta.a.karttunen hus.fi, 050 427 2460
lääkäri Antti Väkevä, antti.vakeva hus.fi, 050 427 2506

Menetelmä Katso erilliset tutkimukset

Huomautuksia Tutkimuksia voi tilata 30.1.2015 saakka. Tämän jälkeen tutkimuksia ei voi tilata,
mutta 30.1. mennessä laboratorioon tulleet näytteet tutkitaan.

Tiedustelut Virologian ja immunologian osasto, immunologian yksikkö, puh. 09 471 73220


