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Mikrobivasta-ainetutkimuksia poistuu tutkimusvalikoimasta 1.1.2023 

 

Tutkimusvalikoimasta poistuvat tutkimukset: 

S -Enkefaliitti virusseulonta 1 

 

 

 

 

 

 

Li-Enkefaliitti virusseulonta 1 

 

 

 

 

 

Li-Herpes simplex -virus, vasta-aineet 

 

 

Li-Vesirokkovirus, vasta-aineet 

 

 

Li-Mycoplasma pneumoniae, vasta-aineet 

 

 

Li-Puumalavirus, vasta-aineet 

 

 

 

S -NEUR 1 (54186) 

sis. osatutkimukset: S -HSV1AbG (1862), 

S -HSV2AbG (1864), S -HSVAbM (4406), 

S -VZVAbG (4467), S -VZVAbM (1806),  

S -MypnAbG (4150), S -MypnAbM (4151), 

S -BorrAbG (4095) ja S -BorrAbM (4096) 

Li-NEUR 1 (54171) 

sis. osatutkimukset: Li-HSV1AbG (1861), 

Li-HSV2AbG (1863), Li-HSVAbM (4403), 

Li-VZVAbG (1957), Li-VZVAbM (4468),  

Li-MypnAbG (1897), Li-MypnAbM (4623), 

Li-BorrAbG (4200) ja Li-BorrAbM (4201) 

 

Li-HSVAb (4407) 

sis. osatutkimukset: Li-HSV1AbG (1861), 

Li-HSV2AbG (1863) ja Li-HSVAbM (4403) 

Li-VZVAb (3632) 

sis. osatutkimukset: Li-VZVAbG (1957) ja 

Li-VZVAbM (4468) 

Li-MypnAb (4440) 

sis.osatutkimukset: Li-MypnAbG (1897) ja 

Li-MypnAbM (4623) 

Li-PuumAb (3638) 

sis.osatutkimukset: Li-PuumAbG (1921) ja 

Li-PuumAbM (1922) 
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Li-Sytomegalovirus, vasta-aineet 

 

 

Li-Toxoplasma, vasta-aineet 

 

 

 

Li-HI virus, antigeeni ja vasta-aineet, yhdistel-

mätutkimus 

 

Li-CMVAb (4749) 

sis. osatutkimukset: Li-CMVAbG (4388) ja 

Li-CMVAbM (4389) 

Li-ToxoAb (1948) 

sis. osatutkimukset: Li-ToxoAbG (1946), 

Li-ToxoAbM (1947), Li-ToxoAbA (4960) ja 

Li-ToxoAvi (17760) 

Li-HIVAgAb (54002) 

Alihankintaan siirtyvä tutkimus 

S -Herpes simplex -virus, vasta-aineet 

 

S -HSVAb (1615) 

sis. osatutkimukset: S -HSV1AbG (1862), 

S -HSV2AbG (1864) ja S -HSVAbM (4406)  

  

Aihe 

Yllä mainitut tutkimukset poistuvat ISLABin tutkimusvalikoimasta, koska näytteitä kyseisiin tutki-

muksiin tulee vähän ja IVD-asetuksen voimaantulon myötä selkäydinnesteelle soveltuvia kau-

pallisia vasta-ainetestejä on huonosti saatavilla. 

Lopetettavien tutkimusten tilalla suositellaan käyttämään selkäydinnesteen nukleiinihaponosoi-

tustutkimuksia, esimerkiksi: 

• Li-MikrNhO, 54329 (Mikrobit, nukleiinihappo (kval), likvori  

sis. osatutkimukset: Li-Eco1NhO, Li-HinfNhO, Li-LmonNhO, Li-NmenNhO, Li-StrBNhO, 

Li-SpneNhO, Li-CMVNhO, Li-EvirNhO, Li-HSV1NhO, Li-HSV2NhO, Li-HHV6NhO, Li-Pa-

reNhO, Li-VZVNhO ja Li-CrypNhO)  

• Li-HHVNhO, 54269 (Li-Herpes simplex -virus (HSV) ja vesirokkovirus (VZV), nukleiini-

happo (kval),  

sis. osatutkimukset Li-HSVNhO ja Li-VZVNhO). 
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Erikseen tilattaviksi jäävät seuraavat aiemmin Li-Neur 1  ja S -Neur 1 -paketteihin sisältyneet 

vasta-ainetutkimukset:  

Li-BorrAb (3975, sis. osatutkimukset Li-BorrAbG (4200) ja Li-BorrAbM (4201)) 

S -BorrAb (3552, sis. osatutkimukset S -BorrAbG (4095) ja S -BorrAbM (4096)) 

S -VZVAb (2923, sis. osatutkimukset S -VZVAbG (4467), S -VZVAbM (1806)) 

S -MypnAb (2367, sis. osatutkimukset S -MypnAbG (4150), S -MypnAbM (4151)) 

 

 

 

 

Anna Oksaharju 
sairaalamikrobiologi 
Pohjois-Savon aluelaboratorio 
 

 Ulla Kärkkäinen  
vastuualuejohtaja 
osastonylilääkäri 
Pohjois-Savon aluelaboratorio 
 
 

 
 

 

Jakelu 
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat 
ISLABin osastonhoitajat  
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveys-
keskukset 
Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit 
IslabVerkon asiakkaat 
Internet, intranet 
OA_MIKROB, OA_PREANA  
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