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Kliininen kemia ja hematologia 

Seerumin TSH -tutkimuksen (2832 S -TSH) näytteenotto- ja esivalmisteluohjeistusta 
on päivitetty  

Tutkimus 2832 S -TSH S -Tyreotropiini 

Asia Näytteenoton esivalmisteluohjeistuksen muutos 

Tausta HUSLAB on muuttanut seerumin tyreotropiinin (2832 S -TSH) näytteenotto- ja 
esivalmisteluohjeistusta. Jatkossa S-TSH -näyte voidaan ottaa aamupäivällä ennen 
klo 14 ilman erityisjärjestelyjä. Myöhemmin otetuissa näytteissä (klo 14 - 07) 
näytteenottaja kirjaa kellonajan näytteenoton yhteydessä laboratorio-ATK:lle huo-
mautuksena. 

Seerumin tyreotropiinilla (2832 S -TSH) on selvä vuorokaudenaikavaihtelu. Pitoi-
suus on korkeimmillaan yön aikana ja aikaisin aamulla. S - TSH laskee heräämi-
sen jälkeen (ks. kuva). Miehillä ja naisilla ei ole eroa vrk-aikavaihtelussa. Tutki-
muksien mukaan TSH-pitoisuus säilyy melko stabiilina iltapäivään tai jopa iltaan 
saakka.  S -TSH näyte voidaankin ottaa laboratoriossa aamu- ja iltapäivän aikana 
ilman merkittävää vaaraa virhetulkinnasta.  

Kirjallisuudessa on kuvattu yksittäistapauksia, joissa hypotyreoosipotilailla viite-
alueen ylärajalla aamulla ollut S -TSH-pitoisuus on jäänyt viitearvorajoihin, kun 
näyte on otettu myöhemmin iltapäivällä, jolloin TSH-pitoisuus on hieman laske-
nut aamusta (Salmi ym. Duodecim 1991). Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa 
S -TSH:n viiteylärajalla olevia potilastapauksia. 

Ohessa  24 miehen ja 22 naisen aineistossa kuvattu S -TSH:n vuorokausivaihtelu 
(Roelfsema F. ym. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94:3964-67). 
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Uusi esivalmis-
teluohje 

TSH:n pitoisuusvaihtelu aamupäivän aikana on rajallista, joten S-TSH -näyte 
voidaan ottaa polikliinisesti laboratoriossa ennen klo 14 ilman merkittävää vaa-
raa virhetulkinnasta. Jos näyte otetaan muuna vrk-aikana (klo 14-07), niin S -
TSH tuloksen yhteyteen tulee laboratorio-ATK-lle automaattisesti huomautus 
suosituksen ulkopuolella otetusta näyttenottoajasta. 
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