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Uusia tutkimusnimikkeitä zika- ja denguevirusdiagnostiikkaan ja muutoksia
virusvasta-aineseulontatutkimuksen sisällössä
1. Zika- ja denguevirusdiagnostiikkaan otetaan käyttöön uusia tutkimusnimikkeitä
9.5.2016 alkaen
Tutkimukset

1) Zikavirus, nukleiinihappo (kval)
-ZikaNhO, 21552
2) Denguevirus, pakettitutkimus
S -DenAgAb, 21553
sisältäen osatutkimukset:
Denguevirus, antigeeni, S -DengAg, 54286
Denguevirus, IgG vasta-aineet, S -DengAbG, 4627
Denguevirus, IgM vasta-aineet, S -DengAbM, 1716
3) Dengue- ja zikavirus, pakettitutkimus
S -DeZAgAb, 21554
sisältäen osatutkimukset:
Denguevirus, antigeeni, S -DengAg, 54286
Denguevirus, IgG vasta-aineet, S -DengAbG, 4627
Denguevirus, IgM vasta-aineet, S -DengAbM, 1716
Zikavirus, IgM-vasta-aineet, S -ZikaAbM, 21551

Asia

Näyte

Zikavirus-infektioiden diagnostiikkaan otetaan käyttöön uusi
tutkimusnimike zikavirus-nukleiinihappo-osoitukseen (-ZikaNhO, 21552).
Zikavirus-infektioiden nukleiinihappotutkimusta suositellaan ensisijaisesti
raskaana oleville, joilla on anamneesissa matka endeemiselle alueelle.
Matkailijoiden flavivirus-infektioiden diagnostiikkaan otetaan lisäksi
käyttöön uudet pakettitutkimusnimikkeet helpottamaan oikean
tutkimuksen tilaamista:
o akuutti denguekuume-epäily (S -DengAgAb, 21553)
o akuutti dengue- ja zikavirusinfektioepäily (S -DenZAgAb, 21554)
Tutkimus S -DengAb (sisältää tutkimukset S -DengAbG ja S -DengAbM) on
edelleen myös erikseen pyydettävissä.
-ZikaNhO, 21552

seerumia (3.5 ml seerumi-geeliputki)
lisäksi, mikäli >6 vrk oireiden alusta:
virtsanäyte, 5ml tehdaspuhtaaseen putkeen

S -DenAgAb, 21553

seerumia (3.5 ml seerumi-geeliputki)

S -DeZAgAb, 21554

seerumia (3.5 ml seerumi-geeliputki)
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HUSLAB.

2. Dengue-virus antigeeni (S -DengAg, 54286) -tutkimusnimike poistuu käytöstä
9.5.2016
Tutkimus

S -Dengue-virus, antigeeni
S -DengAg, 54286

Asia

Denguevirus antigeenitutkimus (S -DengAg, 54286) poistuu erikseen tilattavana
tutkimuksena 9.5.2016. Tämän jälkeen tutkimus sisältyy sekä Denguevirus pakettitutkimukseen (S -DenAgAb, 21553) että Dengue- ja zikavirus pakettitutkimukseen (S -DeZAgAb, 21554).

3. Virusvasta-aineet seulontatutkimuksen (S -VirAb, 2967) sisältö muuttui 2.5.2016
Tutkimus

S -Virus, vasta-aineet, seulontatutkimus
S -VirAb, 2967

Asia

S -VirAb -tutkimuksesta poistui 2.5.2016 osatutkimukset S -CMVCF, S -HSVCF ja
S -VZVCF.
Poistuvien osatutkimusten korvaajiksi suositellaan spesifejä vastaainetutkimuksia Sytomegalovirus vasta-aineet (S -CMVAb, 2727), Herpes
simplex -virus vasta-aineet (S -HSVAb, 1615) ja Vesirokkovirus vasta-aineet (S VZVAb, 2923).

Menetelmä

Komplementinsitoutumismenetelmä (CF).

Tekopaikka

HUSLAB.

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
kliinisen mikrobiologian vastuualue
ISLAB

Jakelu

Juha Kauppinen
sairaalabiologi
ISLAB
Kuopion aluelaboratorio

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja
terveyskeskukset
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
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