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TUTKIMUSTIEDOTE 2016:22
HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 8.3.2016
Kliininen kemia ja hematologia

Uusi tutkimus: Veren hemoglobiini S:n (sirppisolu) (B -Hb-S 21518) määritys
sirppisolutaudin hoidon seurantaan

Tutkimus 21518 B -Hb-S B -Hemoglobiini, S (sirppisolu)

Asia Uusi tutkimus

Johdanto HUSLABin Erikoiskemian laboratorio ottaa 07.03.2016 lähtien käyttöön uuden tut-
kimuksen, veren hemoglobiini S:n prosenttiosuuden (%) määrityksen (B -Hb-S
21518). Tutkimus on tarkoitettu sirppisolutautia sairastavien potilaiden hoidon seu-
rantaan.

Huom! Sirppisolutaudin ja hemoglobinopatioiden diagnostiikka perustuu edelleen
veren hemoglobiinifraktioiden (B -Hb-Fr 1564) ja veren punasolumorfologian (B -
Morfo 2643) tutkimiseen.

Yleistä HbS on yleisin epänormaali hemoglobiini, jota esiintyy erityisesti päiväntasaajan
alueella Afrikassa. Yleisyys vaihtelee yleensä 10-20% välillä, mutta Afrikan itäran-
nikolla HbS:n esiintyvyys saattaa paikallisesti olla jopa 40–50 % väestöstä. Tur-
kissa eteläosissa ja Kreikassa on alueita, joissa HbS-geenin osuus väestöstä on 25–
30 %. Sirppisolutaudille tyypillistä ovat anemia, verisuonien tukkeutumisesta ai-
heutuvat kriisit ja pysyvät elinvauriot. Taudille ominainen punasolujen sirppimäi-
nen muoto aiheutuu deoksigenoituneen HbS:n polymerisoitumisesta ja geelimuo-
dostuksesta punasolun sisällä. Sirppimäiset punasolut tukkivat verisuonia ja aiheut-
tavat hemolyysiä. Punasolujen poikkeavuus (sirppiytymisen määrä) on suorassa
suhteessa potilaan HbS:n määrään.

Yhteyshenkilöt kemisti Outi Itkonen, outi.itkonen hus.fi, 09 471 72931, 050 427 9277, lääkäri
Päivi Helminen-Pacius, paivi.helminen-pacius hus.fi, 050 427 0475.

Indikaatiot Sirppisolutaudissa esiintyvän veren Hb-S:n määritys hoidon seurantaa varten.

Näyteastia K2-EDTA-putki 5/3 ml

Näyte 5/3 ml putki EDTA-verta. Näytteet säilyvät jääkaappilämpötilassa viikon. Lähetys
huoneenlämpöisenä.

Menetelmä Korkeapainenestekromatografia (HPLC).

Tekotiheys Tutkimus tehdään tarvittaessa. Tavoitteena on, että tulos on valmiina seuraavana
arkipäivänä.

Viitearvot Tutkimuksella ei ole viitearvoja. Hoitava lääkäri tulkitsee tuloksen.
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Tulkinta Tutkimuksessa ilmoitetaan hemoglobiini S:n prosenttiosuus potilaan kokonaishe-
moglobiinista (%).

Huomautuksia Tutkimuksesta tulee ilmoittaa etukäteen HUSLAB-talon Erikoiskemian laborato-
rioon ennen näytteen lähettämistä.

Tiedustelut HUSLAB-talo. Erikoiskemian laboratorio puh 09 471 72840
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