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Uusia tutkimuksia blastiosuuden ilmoittamiseen 15.11.2016 alkaen

Asia Otamme käyttöön kolme uutta tutkimusta Meilahden sairaalassa hoidettavien
akuuttien leukemioiden blastiosuuksien ilmoittamiseen 15.11.2016 alkaen. Tut-
kimuksia varten ei tarvitse ottaa uutta luuydin- eikä verinäytettä. Tutkimukset nä-
kyvät Weblabin tuloskertymässä ’MUU HEMATOLOGIA’ – ryhmässä.

6349 Bm-Blastit, Blastiosuus morfologisesti arvioituna luuytimestä; liittyy tutki-
mukseen 2269 Bm-MGGFe

6350 Bm-MRDpFc, Immunofenotyypitys, jäännöstautitutkimus, veritaudit (pro-
senttiosuus, luuydinnäytteestä); liittyy tutkimuksiin 8301 Bm-Resid ja 15391 Bm-
MRD-ALL. Jäännöstaudin ja diagnoosivaiheen tulosten vertailua varten tutkimus-
ta voidaan käyttää myös tutkimuksen 8355 Bm-LMark-H kanssa diagnoosivai-
heessa.

6351 B -MRDpFc, Immunofenotyypitys, jäännöstautitutkimus, veritaudit (pro-
senttiosuus, verinäytteestä, tutkimus luotu tarvittaessa käyttöön otettavaksi).

Indikaatiot Näillä tutkimuksilla annetaan lisävastaus luuytimen morfologisen ja/tai virtaussy-
tometrisen analyysin lausuntoon liittyen leukemiapotilailla, joiden hoidon vastetta
seurataan blastiosuuden avulla.

Tulkinta Tulos ilmoitetaan prosenttiosuutena tumallisista soluista.
Uusia tutkimuksia 6349 Bm-Blastit ja 6350 Bm-MRDpFC hoito-osasto voi pyytää käy-
tössä olevalla ’Akuutin leukemian alkukokeet’ – tutkimuspaketilla (hoito-osasto päi-
vittää paketin tutkimukset).

Hoito-osasto on lisäksi luonut uusia tutkimuspaketteja MLEUK_BM_Mp ja
MLEUK_BM_Fp  Meilahden sairaalassa hoidettavien akuuttien leukemiapotilaiden
hoidon seurantaan. Laboratorio purkaa paketit alla olevan ohjeen mukaan. Verinäyt-
teen tutkimista varten on luotu varalle paketti MLEUK_PB_Fp.

1) MLEUK_BM_Mp = Bm-MGGFe (2269) + Bm-Notto + Bm-Blastit (6349)
2) MLEUK_BM_Fp = Bm-Resid (8301) +  Bm-MRDpFc (6350; jäännöstauti, seuran-

tanäyte, myeloinen tai T-ALL). HUOM! lähetetiedon mukaan paketin jäännöstau-
titutkimus voidaan muuttaa, kun kyseessä on B-ALL seuraavasti: Bm-MRD-ALL
(15391) +  Bm-MRDpFc (6350; jäännöstauti, seurantanäyte, lymfaattinen)

3) MLEUK_PB_Fp, jolloin tulee otettua verinäyte virtaussytometriseen tutkimuk-
seen ja laboratorio purkaa pyynnön seuraavasti: B -LMark (8367)+  B -MRDpFc
(6351)
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