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TUTKIMUSTIEDOTE 2016:15
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 25.2.2016
Kliininen kemia ja hematologia

Uusi, herkkä tutkimus fetomaternaalivuodon havaitsemiseksi (6335 B -HbF-Fc)

Tutkimus 6335 B -HbF-Fc B -Immunofenotyypitys, fetaalihemoglobiini

Johdanto HUSLAB ottaa 14.03.2016 lähtien käyttöön uuden ja herkän virtaussytometrisen
tutkimuksen fetomaternaalivuodon (sikiöstä äitiin suuntautuvan verenvuodon)
osoittamiseksi. Fetomaternaalivuoto on harvinainen, mutta vakava raskauskompli-
kaatio, jonka varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää vakavien sikiövaurioiden
estämiseksi. Nyt käyttöön otettavalla virtaussytometrisellä menetelmällä voidaan
tunnistaa äidin verestä jopa 0,014%:n suuruinen määrä sikiön punasoluja, mikä vas-
taa noin 0,3 ml:n vuotoa sikiöstä äitiin.

Verrattuna aikaisemmin käytettyyn fetaalihemoglobiinin HPLC-menetelmään (B -
Hb-F 1562), on uuden menetelmän herkkyys monikymmenkertainen, ja se erottelee
äidistä peräisin olevat HbF-punasolut sikiöperäisistä HbF-soluista, jolloin tulos on
tarkempi.  Nykyisin  käytössä  oleva  menetelmä  B  -Hb-F  säilyy  edelleen  käytössä
hemoglobiinisynteesin geneettisten häiriöiden sekä hematologisten poikkeavuuk-
sien diagnostiikassa.

Indikaatiot Epäily sikiön/vastasyntyneen anemiasta, todettu vastasyntyneen anemia, raskaana
olevan vatsaan kohdistunut isku tai trauma, odottaja kaatunut suoraan vatsalleen,
liikehälytys yhdistettynä odottavan äidin oireisiin (vatsakipu, päänsärky, yleinen
huonovointisuus, hengenahdistus, vilunväreet, lämmönnousu), pre-eklampsia (alle
34 raskausviikkoa), epäselvä emätinverenvuoto, verinen lapsivesi, todettu tai
epäilty ablaatio, kohtukuolema.

Suorituskyky Havainnointiraja: Äidin veressä > 0.014% sikiön punasoluja.

Näyte 5 ml:n EDTA-antikoaguloitu verinäyte. Säilytetään huoneenlämmössä ja toimite-
taan laboratorioon saman päivän aikana.
Mikäli näytettä ei tutkita tai lähetetä saman päivän aikana, se säilytetään jääkaapissa
(+ 4 °C), mutta voidaan lähettää tutkittavaksi huoneenlämmössä. Näyte säilyy jää-
kaapissa 3 vuorokautta.

Menetelmä Virtaussytometrinen

Tekotiheys Arkipäivisin. Laboratorioon klo 10.00 mennessä tulleet näytteet analysoidaan sa-
mana päivänä. Perjantaina klo 10.00 jälkeen tulleet näytteet analysoidaan seuraa-
vana arkipäivänä.
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Viitealue ja
tulkinta

Tutkimuksesta vastataan sikiön punasolujen osuus äidin punasoluista (%) sekä las-
kennallinen sikiöstä vuotanut verivolyymi (ml). Normaaleissa yksisikiöisissä ras-
kauksissa pitoisuudet ovat selvästi alle menetelmän havainnointirajan. Tulos on
poikkeava, kun pitoisuus on >0,014%. Tällöin raskausaikana suositellaan sikiön
voinnin tarkempaa arviota tai synnytystä sekä mahdollista uusintanäytettä kliinisen
arvion perusteella. Jos lapsi on jo syntynyt, tulos vahvistaa tai sulkee pois fetoma-
ternaalivuotodiagnoosin.
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