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Näytteiden vastaanottopäivät vaihtuvat B -LyTbIFN -tutkimukseen (6174) 4.9.2017
lähtien sekä näytteiden säilyvyysaika muuttuu 32 tuntiin
Tutkimus

6174

B -LyTbIFN

B -M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni,
erittävät solut

Osatutkimukset

Ly-TbSpotA, Ly-TbSpotB ja Ly-TbSpPPD

Asia

Yleisasia

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva, hanna.jarva helsinki.fi, 050 427 9816
sairaalamikrobiologi Annemarjut Jääskeläinen, annemarjut.jaaskelainen hus.fi,
puh. 050 428 8017

Lähete

Immunologiset tutkimukset

Indikaatiot

Mycobacterium tuberculosis -infektion/kontaktin osoitus.
Mtb aiheuttamat kliiniset ja subkliiniset infektiot, erityisesti vaikeasti diagnosoitavat ekstrapulmonaaliset muodot (luustopesäkkeet, lymfadeniitti, sekä latentin tuberkuloosi-infektion diagnostiikka), ja varotoimena ennen infektioriskiä lisäävän
hoidon aloitusta. Menetelmä soveltuu myös lapsipotilaille.

Huomautuksia

1) 4.9.2017 alkaen uudet näytteiden vastaanottopäivät ovat tiistai ja torstai,
aiempien maanantain ja keskiviikon sijaan.
2) 4.9.2017 alkaen uusi säilyvyysaika on 32 h, aiemman 8 h sijaan, niin että näytteen on saavuttava HUSLABin laboratorioon viimeistään tiistaina tai torstaina
klo13 mennessä. Näytteitä ei voi ottaa torstaina iltapäivisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin.
Tutkimusta tehdään vain tiistaisin tai torstaisin. Yli 32 h näytteenotosta saapuvat
näytteet eivät sovellu enää kyseiseen tutkimukseen. Tutkimuksessa tarvitaan eläviä
lymfosyyttejä. Näytteet tulee säilyttää huoneenlämpötilassa. Näytteiden kelpoisuus tutkimukseen heikkenee merkittävästi esim. lämpötilanmuutoksista.
Arkipyhiä edeltävänä päivänä ei voi ottaa näytettä.

Näyteastia

Li-hepariiniputki 7/6 ml

HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa
http://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/
Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista
ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen tai RSS-syötteen.
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Näyte

Näytteenottomäärä, Li-hepariiniputket: Aikuiset ja lapset yli 20 kg: 6 ml Lapset alle
20 kg: 4 ml.
Li-hepariininäytteenotto-ohjeet: Näytteen saa ottaa +18...+28oC:ssa. HUOM! Näytettä EI saa fuugata.
Li-hepariininäytteen säilytys ja lähetys: Näyte on toimitettava viimeistään 32 h sisällä näytteenotosta HUSLABin virologian ja immunologian laboratorioon tiistaisin tai torstaisin klo 13:00 mennessä. Huom! Näytettä ei voida ottaa arkipyhää edeltävänä päivänä ja näytteen kuljetus huoneenlämpöisenä on varmistettava.

Tekotiheys

4.9.2017 alkaen
VAIN tiistaisin ja torstaisin

Tulokset
valmiina

Tulos on valmiina seuraavana päivänä (keskiviikkona tai perjantaina)

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427
2470
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