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Uusi Pt-FIB-4 indeksitutkimus (21799) maksafibroosin seulontaan 

10.6.2019 alkaen 

Tutkimus 21799 Pt-FIB-4 Pt-Fibrosis-4 indeksi 

 

Osatutkimukset 

 

1024 P -ALAT 

4591 P -ASAT 

2791 B -Trom 
 

Asia HUSLAB ottaa 10.6.2019 alkaen tutkimusvalikoimaansa uuden Pt-Fibrosis-4 (Pt-FIB-4; 21799) 

laskennallisen indeksitutkimuksen, joka on tarkoitettu merkittävän maksafibroosin ja      -kir-

roosin todennäköisyyden arviointiin erityisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (NAFLD) 

yhteydessä. Laskennallinen Pt-FIB-4 tutkimus koostuu osatutkimuksista P -ASAT, P -ALAT ja 

B -Trom. Laskennassa otetaan huomioon myös potilaan ikä.  

Laskentakaava Pt-FIB-4 indeksitutkimukseen:   

Pt-FIB-4 = (ikä x P -ASAT) / (B -Trom x neliöjuuri P -ALAT) 

 

Vastauksessa raportoidaan laskennallinen Pt-FIB-4 indeksi sekä osatutkimusten P -ASAT, P -

ALAT ja B -Trom tulokset. Osatutkimusten näytteet tulee ottaa samanaikaisesti, jotta Pt-FIB-4 

indeksi voidaan laskea. 

Tekotiheys Päivittäin 

Viitearvot 35–65-vuotiaat.............................. alle 1.3 

Yli 65-vuotiaat……………………...…. alle 2.0 

Tulkinta FIB-4-indeksin suurentuessa merkittävän maksafibroosin todennäköisyys lisääntyy. Vastaa-

vasti merkittävän maksafibroosin todennäköisyys vähenee FIB-4-tuloksen pienentyessä. 

35–65-vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4-tulos on alle 1.3 ja toden-

näköinen, kun FIB-4-tulos on yli 2.67. Näiden välissä on harmaa alue, jonka sisällä olevien ar-

vojen perusteella ei voida tehdä diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole riittävän 

herkkä poissulkemaan merkittävää fibroosia, eikä riittävän tarkka ollakseen diagnostinen. Mah-

dollinen fibroosi tulee varmistaa toisella menetelmällä. 

FIB-4-indeksitutkimus on kehitetty ja validoitu pääosin 35–65-vuotiaiden ikäryhmälle. Yli 65-

vuotiailla merkittävä fibroosi on epätodennäköinen, kun FIB-4-tulos on alle 2.0, ja todennäköi-

nen, kun FIB-4-tulos on yli 2.67. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttökelpoinen 

maksafibroosin arvioinnissa.  

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html
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Huomautuksia Hemolyysin yhteydessä ASAT-tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasoluista vapautu-

vasta ASAT-entsyymistä.  

Trombosyytit voivat joskus kasautua tai olla poikkeavan kokoisia, jolloin trombosyyttitulos voi 

olla virheellisen matala. Molemmissa tapauksissa FIB-4-indeksi voi olla virheellisen korkea. Mi-

käli osatutkimusten määrityksissä todetaan häiritsevä tekijä, ilmoitetaan se lausuntona osatut-

kimuksen tuloksen yhteydessä. FIB-4 lasketaan, mutta tulosten tulkinnassa on huomioitava 

häiriötekijän mahdollinen vaikutus ja tarvittaessa kontrolloitava tulos. 
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