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NAFLD Fibrosis score -tutkimus maksafibroosin seulontaan 21.1.2021 

Tutkimus 21940 Pt-NFS Pt- NAFLD Fibrosis Score 

Osatutkimukset 1024 

4591 

4586 

2791 

P -ALAT 

P -ASAT 

P -Alb 

B -Trom 

 

Asia HUSLAB ottaa käyttöön uuden tutkimuksen, Pt-NAFLD Fibrosis Score (21940 Pt-NFS), 

21.1.2021. Tutkimuksen tulos on laskennallinen indeksi, joka kuvastaa merkittävän maksafib-

roosin ja -kirroosin todennäköisyyttä ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin (non-alcoholic 

fatty liver disease, NAFLD) yhteydessä. NFS täydentää FIB-4-indeksiä ja tuo diagnostista lisä-

arvoa erityisesti kun FIB-4 –tulos on ns. harmaalla alueella.  

Johdanto Tutkimuksessa määritetään osatutkimuksina P -ALAT, P -Alb, P -ASAT ja B -Trom. Osa-

tutkimusten näytteet tulee ottaa samanaikaisesti, jotta Pt-NFS indeksi voidaan laskea. Esitie-

toina kysytään potilaan pituus, ajantasainen paino ja onko potilaalla diabetes tai 

heikentynyt sokerinsieto. Tuloksen oikeellisuuden kannalta on olennaista, että esitiedot on 

huolellisesti täytetty ja kuvastavat ajantasaista tilannetta. 

Laskukaava: NFS = -1.675 + 0.037 x ikä (vuosissa) + 0.094 x BMI (kg/m2) + 1.13 x IFG/diabetes 

(kyllä = 1, ei = 0) + 0.99 x ASAT/ALAT suhde - 0.013 x B-Trom (E9/l) - 0.066 x albumiini (g/l) 

Tekotiheys Päivittäin 

Viitearvot Aikuiset yli 35 v ............................. alle 0.676  

Tulkinta Merkittävä maksafibroosi on 35-65 -vuotiailla epätodennäköinen, kun NFS < -1,455, ja toden-

näköinen, kun NFS > 0,676. Näiden välissä on ns. harmaa alue, jonka sisällä olevien arvojen 

perusteella ei voi vetää diagnostisia johtopäätöksiä. Indeksi ei yksinään ole diagnostinen, vaan 

mahdollinen fibroosi tulee varmistaa muulla tavoin, esim. kuvantamisen avulla. 

NFS on kehitetty ja validoitu pääosin 35-65 -vuotiailla.Yli 65-vuotiailla merkittävä fib-

roosi on epätodennäköinen, kun NFS < 0,12. Alle 35-vuotiailla indeksi ei ole kliinisesti käyttö-

kelpoinen. 

Jos tulos on tulkinnallisesti ns. harmaalla alueella, huomautetaan asiasta tuloksen yhteydessä 

lausunnnolla. Kun tulos ylittää päätöksentekorajan (fibroosi on todennäköinen), merkitään 

tulos poikkeavaksi, mutta siitä ei anneta erillistä lausuntoa. Kun tulos alittaa alemman päätök-

sentekorajan (fibroosi on epätodennäköinen), ei tulosta merkitä poikkeavaksi eikä siitä anneta 

erillistä lausuntoa.   

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/index.html
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Osatutkimuksiin 

liittyen huomioi-

tavaa 

Hemolyysin yhteydessä ASAT-tulos voi olla virheellisen korkea johtuen punasoluista vapautu-

vasta ASAT:sta. Trombosyytit voivat joskus kasautua, jolloin trombosyyttitulos voi olla virheel-

lisen matala. Molemmissa tapauksissa NFS voi olla virheellisen korkea. Jos osatutkimusten 

määrityksissä todetaan häiritsevä tekijä, ilmoitetaan se osatutkimuksen tuloksen yhteydessä 

lausunnossa. NFS lasketaan, mutta tulosten tulkinnassa on huomioitava häiriötekijän mahdol-

linen vaikutus, ja tarvittaessa kontrolloitava tulos. 

Mikäli jonkin osatutkimuksen tulos on alle mittausalueen, ei NFS-tulosta pystytä laskemaan. 

Tällöin suuntaa-antavan NFS-tuloksen saa NFS-laskurin avulla.  
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