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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, soveltuuko hyytymistekijä VIII kromogeeninen  

substraattimenetelmä kliiniseen laboratoriokäyttöön ja mikä on viiteväli hyytymistekijä 

VIII kromogeenisssa substraattimenetelmässä. Tavoitteena tässä tutkimuksessa on 

löytää laboratoriomenetelmä, joka mittaa luotettavasti A-hemofiliapotilaiden hoidon 

tasoa niillä potilailla, jotka käyttävät rekombinanttivalmisteita. 

 

Tutkimusmenetelmän soveltuvuutta arvioitiin käyttämällä kansainvälistä referenssiä, 

kaupallisia vakioita ja kontrolleja, potilasnäytteitä (32 kpl) ja verenluovuttajanäyteai- 

neistoa (147kpl). Tutkimus suoritettiin kokeellisesti ja tulokset analysoitiin tilastollisin 

menetelmin. 

 

Hyytymistekijä VIII aktiivisuuden määrittäminen toteutuu luotettavasti kromogeenisella 

substraattimenetelmällä. Mittausalue on 1,0 – 160 % ja määritysraja 1 %. 

Lineaarisuuden korrelaatiokerroin on normaalikuvaajan alueella 0,997 ja matalan 

kuvaajan alueella 0,998. Tarkkuus (saanto) on normaalialueella 103 % ja 107 % 

matalalla alueella. Sisäinen toistotarkkuus 50 % F VIII aktiivisuusalueella on 3,4 %, 5 

% alueella 3,1 % ja sarjojen väliseksi toistotarkkuudeksi 50 %:n aktiivisuusalueella 

saatiin 5,6 % ja matalalla, noin 5% aktiivisuusalueella 10,9 %. Mittausepävarmuudeksi 

määritettiin 15 %. Viiteväliksi saatiin kaikki veriryhmät huomioiden 60 % - 188 %. 

 

Kromogeeninen substraattimenetelmä mittaa tarkasti ja toistettavasti hyytymistekijä 

VIII aktiivisuutta plasmanäytteestä. Erityisen käyttökelpoinen menetelmä on mitattaessa 

A-hemofiliapotilaiden korvaushoitotasoa niiden potilaiden kohdalla, joiden profylaksia 

on B-domeeniton ReFacto-rekombinanttivalmiste. Jatkotutkimushankkeena kannattaisi 

vertailla kromogeenista substraattimenetelmää ja sellaista yksivaiheista one stage –

menetelmää, jossa käytettäisiin uusia ja puhtaammin  eroteltuja fosfolipidivalmisteita, 

jotka paremmin muistuttavat trombosyytin faktori III:n biologista rakennetta ja 

toimintaa. 
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ABSTRACT 

 

Saarinen Timo: Coagulation Factor VIII Chromogenic Deter-

mination: Method Testing 

 

Pro Gradu Thesis: 43 pages, 3 appendices 

December 2013 

 

The aim of the research was to find out if the coagulation factor VIII chromogenic sub-

strate method is suitable for clinical laboratory use and determine the reference interval 

of this method. The goal of this research was to find a laboratory method that reliably 

measures the treatment level of those haemophilia A patients that use recombinant 

products. 

 

The suitability of the method of research was evaluated by using international refer-

ences, commercial standards and controls, patient samples (32 pcs) as well as blood 

donor material (147 pcs). The research was conducted through tests and its results were 

analysed using statistical methods.  

 

The activity of coagulation factor VIII is determined reliably by using a chromogenic 

substrate method. The measurement range is 1.0 – 160% and the detection limit is 1 %. 

The linearity’s correlation coefficient is 0.997 based on a normal standard curve range 

and 0.998 based on a low standard curve range. The precision rate in a normal range is 

103 % and 107 % in a low range. The intra reproducibility in a 50 % F VIII activity 

range is 3.4 % and 3.1 % in a 5 % range. The reproducibility in 50 % F VIII activity 

between series was 5.6 % and in a low activity range of around 5 % it was 10.9 %. The 

measurement uncertainty was determined at 15 %. The reference interval, taking into 

account all blood groups, was determined between 60 and 188 %.  

 

The chromogenic substrate method measures accurately and repeatedly the activity of 

coagulation factor VIII from plasma samples. The method is especially suitable for 

measuring the replacement therapy of those haemophilia A patients, whose prophylaxis 

is a B-domain deleted ReFacto recombinant product. For further research it would be 

useful to compare the chromogenic substrate method to a one stage method, which 

would use new and purer separated phospholipid reagents that would better resemble 

platelet factor III’s biological structure and function. 
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1. JOHDANTO 

 

Veren hyytymisen häiriötilat ovat suuri joukko erilaisia sairauksia, jotka aiheuttavat 

verenvuoto- ja tukostaipumusta. Veren hyytymisreaktio alkaa, kun veri kohtaa 

vaurioituneen suonenseinämän. Huomattavan monimutkaisen, monin tavoin 

varmennetun ja tarkoin säädellyn tapahtumasarjan päätteeksi vauriokohtaan syntyy 

vuodon tukkiva hyytymä eli trombi. Jotta hyytymä jäisi vain paikalliseksi eikä leviäisi 

vaurioalueen ulkopuolelle, on oltava tekijöitä, jotka estävät tämän. Hyytymisen kanssa 

kilpailee myös päinvastainen tapahtuma, jonka seurauksena hyytymä tai suonitukos 

liukenee. Tätä ilmiötä kutsutaan fibrinolyysiksi ja myös se on osoittautunut 

mutkikkaaksi ilmiöksi. Näiden kahden edellä mainittujen tapahtumasarjojen häiriöt 

elimistössä aiheuttavat patologista verenvuotoa ja tukostaipumusta.  

 

A-hemofilia eli klassinen hemofilia on verenvuototauti, jonka aiheuttaja on 

hyytymistekijä VIII:n (FVIII) vajaus tai puute. Hemofilian vaikeusaste määritellään 

kliinisten oireiden ja hyytymistekijäaktiivisuuden perusteella. Kun aktiivisuus on alle 

1 %:n normaalista aktiivisuudesta, luokitellaan hemofilia vaikeaksi. Kun pitoisuus on 

välillä 1-5 %, on kyseessä keskivaikea muoto. Lievän hemofilian rajat ovat välillä 5-

25 %. Oikean diagnoosin ja luokittelun kannalta on tärkeää pystyä määrittämään 

hyytymistekijän aktiivisuuden taso luotettavasti myös alhaisissa pitoisuuksissa. 

(Verbruggen ym. 2008)  

 

Toinen indikaatio hyytymistekijä VIII -aktiivisuuden määrittämiseksi on 

hemofiliapotilaiden korvaushoidon seuranta. Hemofiliapotilas voi saada korvaushoitona 

joko humaaniperäistä plasmakonsentraattia tai rekombinanttitekniikalla valmistettua 

hyytymistekijävalmistetta. (Lassila 2007) 

 

One stage –menetelmä on laajimmin käytössä oleva tapa määrittää hyytymistekijä 

VIII:n aktiivisuutta. Menetelmä perustuu plasmanäytteen hyytymisaikaa lyhentävään 

vaikutukseen. Menetelmän keskeisin reagenssi on FVIII-puutosplasma. 

Puutosplasmassa on kaikki normaaliplasman hyytymistekijät paitsi ei hyytymistekijä 

VIII:a, joka on poistettu immunoadsorbtiomenetelmällä. One stage –menetelmä mittaa 

luotettavasti humaania FVIII:a sekä  osaa rekombinattikorvausvalmisteita. Poikkeus on 
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rekombinanttivalmiste, josta puuttuu B-domeeni. Kauppanimeltään tämä valmiste on 

ReFacto  ja sen on todettu mittautuvan eri tavalla one stage – ja kromogeenisella 

menetelmällä. Tutkimuksissa on osoitettu, että one stage  -menetelmällä saadaan n. 30-

40 % matalampia tuloksia kuin kromogeenisella menetelmällä (Mikaelsson & 

Oswaldsson 2002, Caron ym. 2002, Verbruggen ym. 2008).  

 

Kromogeeninen substraattimenetelmä ei perustu hyytymisaikaan vaan spesifiseen 

substraattiin. Hyytymistekijä VIII toimii kofaktorina reaktiossa, jossa aktivoituneen 

hyytymistekijä IX:n vaikutuksesta muodostuu aktiivinen hyytymistekijä X (F Xa). 

FVIII-aktiivisuuden määrittäminen perustuu aktivoituneen hyytymistekijä X:n (FXa) 

spesifiseen mittaamisen kromogeenisen substraatin avulla. (Chromogenix 2004) 

 

Kromogeeninen menetelmä ei ole vielä kovin yleinen kliinisissä laboratorioissa. Tässä 

tutkimuksessa on tarkoitus tehdä menetelmävertailua one stage – ja kromogeenisen 

menetelmän välillä, ja lisäksi selvitetään, miten luotettavasti kromogeenisella 

menetelmällä saadut tulokset kuvaavat plasmanäytteiden sisältämää FVIII-aktiivisuutta. 

Tutkimuksen yhteydessä määritetään myös kromogeeniselle menetelmälle viitevälit 

tarkoitusta varten kerätyllä noin 150 näytteen verenluovuttaja-aineistolla.  Tavoitteena 

tässä tutkimuksessa on löytää menetelmä, jolla voi luotettavasti mitata hyytymistekijä 

VIII:n aktiivisuutta niiltä A-hemofiilikkopotilailta, jotka saavat korvaushoitona 

rekombinanttivalmistetta. 

 

Tässä työssä käytettiin tietokantoina Suomen yliopistojen yhteistietokanta Melindaa, 

NCBI:n Pubmedia ja Medic:ia. Lisäksi käytettiin aikaisempien tutkimusten 

lähdeluetteloita. Hakusanoina olivat sekä suomeksi että englanniksi hyytymistekijä VIII 

(coagulation factor VIII tai factor VIII), määritys (assay), hemofilia A (haemophilia A) 

ja validointi (method validation). Suomenkielisiä lähteitä löytyi menetelmän 

validoinnista ja hemofiliasta. Hemofilian suomenkielinen kirjallisuus käsittelee lähinnä 

taudin epidemiologiaa ja kliinistä kuvaa. Validoinneista sen sijaan löytyi useampiakin 

lähteitä jotka käsittelevät yleisesti validointia ja tutkimusmenetelmän 

laadunvarmistusta. Myös SPR Veripalvelun laatukäsikirjan mukaisia 

tutkimusmenetelmän validointiohjeita on käytetty lähteenä. Koska klassinen hemofilian 

syy on jo tunnettu melko kauan, löytyi myös hyytymistekijä VIII:n 

laboratoriodiagnostiikkaan liittyvää englanninkielistä materiaalia melko runsaasti. 
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Määritystä koskevat artikkelit valittiin suurimmaksi osaksi 2000-luvulla julkaistut ja 

lisäksi ne, jotka käsittelevät myös korvaushoitona annettavien hyytymistekijä VIII:n 

tason seurantaa. 

2. VEREN HYYTYMINEN JA HYYTYMISTEKIJÄ VIII 

 

Hyytymisjärjestelmän tärkeä tehtävä on muodostaa entsymaattisten ketjureaktioiden 

kautta trombiinia. Trombiini muuttaa trombosyytteihin eli verihiutaleisiin kiinnittyneen 

fibrinogeenin fibriiniksi, joka polymerisoituu ja muodostaa säikeisen verkoston. Tämä 

verkosto kiinnittää hyytymän suonen vauriokohtaan. Trombosyyttien ja muiden solujen 

pinnalle syntyvä trombiini aktivoi hyytymistekijöitä ja näin trombiinin muodostuminen 

jatkuu. Toisaalta hyytymisjärjestelmän kannalta on tärkeää, että myös hyytymistä 

estävät tekijät aktivoituvat ja käynnistävät hyytymän hajotuksen eli fibrinolyysin. 

(Lassila 2007) 

2.1 Verenvuodon tyrehtyminen 

 

Primaarissa hemostaasissa verisuonivaurio saa aikaan suonen supistumisen. Tämän 

seurauksena veren virtaus vähenee vauriokohdassa. Samanaikaisesti alkaa 

trombosyyttien kerääntyminen suonivauriokohdassa ilmaantuneisiin endoteelin alaisiin 

rakenteisiin. Trombosyytit kiinnittyvät suonen endoteelin allaolevaan  kollageeniin 

reseptoreidensa ja von Willebrand –tekijän välityksellä. Trombosyytin tarttumis- eli 

adheesioproteiineina ovat glykoproteiini (GP) Ia/IIa ja glykoproteiini Ib. GP Ia/IIa 

tunnistaa kollageeneja ja GP Ib von Willebrand –tekijää. Plasman von Willebrand –

tekijä tarttuu nopeasti kollageeniin. Lisäksi von Willebrand –tekijää vapautuu 

endoteelisolujen reagoidessa trombiinin, fibriinin ja adrenaliinin kanssa. Trombosyytti 

tunnistaa von Willebrand –tekijän oman spesifisen adheesioproteiinin (GPIb) lisäksi 

glykoproteiini IIb/IIIa:n avulla. GPIIb/IIIa-reseptori liittyy verihiutaleiden välisiin 

aggregaatioihin. Koska von Willebrand –tekijä sitoutuu sekä trombosyytin GPIb- että 

GPIIb/IIIa –reseptoriin, pysäyttää ja liittää se tehokkaasti verihiutaleita yhteen 

suonivauriokohtaan nopeissakin virtausolosuhteissa (Kuva 1). (Lassila 2000) 
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Kuva 1. Adheesioreseptorien sitoutuminen von Willebrand –tekijään ja kollageeniin. (Hoffbrand ym. 

2001) 

 

Verihiutaleadheesion seurauksena verihiutaleet aktivoituvat ja vapauttavat 

varastorakkuloistaan erilaisia veritulpan ja haavan paranemista edistäviä välittäjäaineita. 

Näitä ovat aktivaattorit, adheesiomolekyylit, hyytymistekijät ja kasvutekijät. 

Aktivaattoreiden seurauksena syntyy itseään voimistava tapahtumaketju. 

Aktivoiduttuaan trombosyytit muuttavat muotoaan ja tarttuvat toisiinsa eli 

aggregoituvat. Mm. aggregaatiota aiheuttavan fibrinogeenin ja von Willebrand –tekijän 

seurauksena muodostuu löyhä trombosyyttitulppa. Samanaikaisesti aktivoituu 

hyytymisjärjestelmä. Tapahtumasarjan päätteeksi verenvuoto tyrehtyy. (Koski & Vilpo 

2003) 

2.2 Hyytymistekijät ja niiden inhibiittorit 

 

Hyytymistekijät ovat proteiineja, jotka vaativat aktivaatioon solukalvon 

fosfolipidipintoja ja kalsiumia. K-vitamiiniriippuvaisia hyytymistekijöitä ovat 

protrombiini sekä hyytymistekijät VII, IX ja X. Tämän lisäksi hyytymistekijöihin 

kuuluu kofaktoreita, joihin kuuluvat plasmaperäiset tekijät V ja VIII, ja verisuonen 

seinämän trombomoduliini sekä kudostekijä. Plasmassa kiertäessään hyytymistekijät 

ovat inaktiivisessa proentsyymimuodossa, mutta voivat aktivoitua tarttuessaan 

trombosyytteihin. Kiinnittyminen solukalvoille paikallistaa ja kiihdyttää hyytymistä. 

Lisäksi sitoutuneet hyytymistekijät ovat hyvin suojassa inhibiittoreilta ja näin ollen 

säilyttävät aktiivisuutensa. (Lassila 2007) 
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Hyytymisjärjestelmä voidaan jakaa kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen järjestelmään. 

Kudosvaurion yhteydessä syntyvän kudostromboplastiinin (tissue factor, TF) 

vaikutuksesta aktivoituu ulkoinen järjestelmä. Sisäinen järjestelmä vaatii 

käynnistyäkseen negatiivisesti varautuneen pinnan, kuten kollageenisyitä. Edellä 

mainitut järjestelmät toimivat yleensä samanaikaisesti, mutta in vivo ulkoinen 

järjestelmä on tärkeämpi. (Koski & Vilpo 2005, Lassila 2007, Nienstedt ym. 1992) 

Molemmat hyytymisreaktiotiet päätyvät yhteiseen tiehen, jonka seurauksena 

protrombiini muuttuu trombiiniksi, joka taas muuttaa fibrinogeenin fibriiniksi. 

Hyytymistekijäjärjestelmä toimii etenevänä reaktiosarjana, jossa aktivoitunut entsyymi 

muuttaa aktiiviseksi seuraavan inaktiivisen proentsyymin, joka jälleen aktivoi seuraavan 

proentsyymin ja niin edelleen. Trombiini aktivoi hyytymistekijä XIII:n aktiiviseen 

XIIIa-muotoon. FXIII:n aktiivinen muoto stabiloi fibriiniä. Hyytymistekijä IX:n ja 

VIII:n sekä hyytymistekijä X:n ja hyytymistekijä V:n muodostama kompleksi vaatii 

toimiakseen verihiutaleiden fosfolipideitä. Myös kalsiumilla on keskeinen merkitys 

hyytymistapahtumassa. Tätä vesiputousmallin mukaisesti eteneviä reaktioita kutsutaan 

hyytymiskaskadiksi. (kuva 2) (Koski & Vilpo 2005, Lassila 2007, Nienstedt ym. 1992, 

Rand & Murray 2006) 

 

 

Kuva 2. Hyytymiskaskadi (Lassila 2007) 

 

Veressä on myös hyytymistekijöiden inhibiittoreita eli estäjiä. Niiden tehtävänä on estää 

hallitsematon hyytyminen. Osa inhibiittoreista aktivoituu samalla kuin hyytyminenkin 

aktivoituu. (Koski & Vilpo 2005) 



 

 

6 

 

2.3 Fibrinolyysi 

 

Hyytymisen kanssa kilpailee vastakkainen tapahtuma, fibriinin pilkkoutuminen eli 

fibrinolyysi (Nienstedt ym. 1992). Se pyrkii liuottamaan hyytymän ja rajaamaan 

hyytymisreaktion vain vaurioituneelle alueelle. Sekä hyytymän fibriini että trombiini 

vapauttavat endoteelisoluista plasminogeenin kudosaktivaattoria (tPA), joka käynnistää 

fibrinolyysin. Vapautunut tPA aiheuttaa plasminogeenin aktivoitumisen plasmiiniksi, 

joka pilkkoo fibriiniä (Lassila 2000). Hyytymä kutistuu vähitellen verihiutaleiden 

pitkien valejalkojen ja solurangan vaikutuksesta. Lisäksi verihiutaleet erittävät 

kasvutekijöitä, jotka saavat hyytymän sisälle siirtymään fibroblasteja. Fibriini 

pilkkoutuu ja samalla syöjäsolut hävittävät hyytymään jääneet solut. (Lassila 2007) 

2.4 Hyytymistekijä VIII 

 

Hyytymistekijä VIII (faktori VIII, FVIII) on elimistölle välttämätön glykoproteiini, jolla 

on avainasema koko hyytymisjärjestelmässä. Hyytymiskaskadissa trombiini aktivoi 

FVIII:n aktiiviseen FVIIIa-muotoon. Aktivoitu FVIII toimii kofaktorina kalsiumin ja 

hyytymistekijä IX:n muodostamassa tenaasikompleksissa. (Fang ym. 2007) 

2.5 Hyytymistekijä VIII:n proteiinisynteesi, rakenne ja tehtävä 

 

Hyytymistekijä VIII:n geeni sijaitsee X-kromosomin pitkässä käsivarressa paikassa 

Xq28. Geeni on muodostunut 26:sta eksonista ja 25:sta ei-koodaavasta intronialueesta. 

Koko geeni on kooltaan noin 0,1 %:a koko X-kromosomin genomista. (Kaufman ym 

2001) Koska hyytymistekijän synteesi oli pitkään tuntematon ja sen pitoisuus plasmassa 

on hyvin alhainen, vain noin 0,2 mg/L, muodostui melkoiseksi haasteeksi kloonata 

hyytymistekijä VIII:n geeni. Kuitenkin halu korjata hemofilia A:ta sairastavien 

hemostaasi sai monen tutkijaryhmän kiinnostumaan hyytymistekijän kloonaamisesta ja 

virusturvallisen proteiinin tuottamisesta. Niinpä kaksi tutkijaryhmää julkaisi samassa 

Nature-lehden numerossa artikkelin hyytymistekijä VIII -geenin onnistuneesta 

kloonaamisesta. Tämä tapahtui vuonna 1984. (Wood ym. 1984, Toole ym.  1984) 

 

Transloitu proteiini koostuu 2351:sta aminohaposta. Tätä primaarirakennetta edeltää 19 

hydrofobisen signaalipeptidin ketju, jonka tehtävänä on ohjata proteiinin erittymistä 

endoplasmiseen retikulumiin. FVIII syntetisoitu koko on noin 265 kDa:a ja on näin 

ollen poikkeuksellisen kookas proteiini. Hyytymistekijä koostuu kolmesta erilaisesta 
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domeenista, keskellä olevasta B-domeenista, kolmesta A-domeenista ja kahdesta C-

domeenista. Lisäksi proteiinista löytyy kaksi lyhyttä peptidiketjua, joista toinen liittää 

A1- ja A2 -domeenit yhteen sekä toinen B-domeenin ja A3-domeenin. Proteiinin 

erittymisvaiheessa endoplasmisessa kalvostossa B-domeeni pilkkoutuu kahtia ja tämän 

seurauksena muodostuu 200 kDa:n raskasketju ja 80 kDa:n kevytketju. Syntyneitä 

ketjuja pitää yhdessä metalli-ionisidos. Pilkkoutumisen lisäksi erittymisen yhteydessä 

hyytymistekijä VIII sitoutuu von Willebrand –tekijään (VWF). (Kaufman ym.  2001) 

 

Von Willebrand -tekijän (VWF) tärkeä tehtävä on toimia hyytymistekijä VIII:n 

kantajana verenkierrossa ja suojata sitä proteiini C:n pilkkomisvaikutukselta. 

Hyytymistekijä VIII liittyy VWF:aan B-domeenista ja A3-domeenista. Koska vaikeaan 

von Willebrand –tekijän puutteeseen liittyy verenvuotoa ja matala FVIII:n aktiivisuus, 

pitkään oletettiin VWF:n ja FVIII:n olevan yksi ja sama proteiini. Tänä päivänä 

kuitenkin tiedetään von Willebrandin tekijän olevan eri proteiini ja sen vajauksen tai 

puutoksen aiheuttavan oman von Willebrand –taudin. Von Willebrand -taudin 

aiheuttama geeni periytyy X-kromosomin sijaan autosomaalisesti. (Lassila ym. 2007) 

 

Kiinnittyneenä VWF:aan FVIII ei voi sitoutua esim. aktivoituneiden trombosyyttien 

pintaan eikä siksi voi olla osa tenaasikompleksia. Kun hyytymistekijä VIII aktivoituu, 

trombiinin seurauksena faktorista pilkkoutuu sekä raskas- että kevytketju irti. 

Raskasketjun ensimmäinen irtoaminen tapahtuu aminohappo Arg372:n kohdalta 

irrottaen A1- ja A2-domeenit erilleen. Toinen raskasketjun irtoaminen von Willebrand -

tekijästä tapahtuu aminohappo Arg740-kohdalta. Tässä irtoavat toisistaan domeenit A2 

ja B. B-domeenin irtoaminen sekä A-domeenista että VWF:sta on merkittävä asia, 

koska hyytymistekijä VIII:n hyytymistoiminnan kannalta ei B-domeeni ole välttämätön. 

Siksi A-hemofiilikoille hoitona käytettävät rekombinantti-FVIII -valmisteet eivät kaikki 

sisällä ollenkaan B-domeenia. Kevytketjun pilkkoutuminen VWF:sta tapahtuu Arg 

1689:n kohdalta. Seurauksena molemmat C-domeenit ja A3-domeenini irtoavat von 

Willebrand –tekijästä. Samalla kun hyytymistekijä VIII irtoaa VWF:sta, paljastuu C-

domeenista fosfolipidien sitoutumiskohta, mikä on välttämätöntä hyytymistekijän 

aktivoitumisen kannalta. Irtautuneita domeeneja pitää yhdessä Cu
2+

-ioni.  Koko 

onnistuneen irtautumisen kannalta on tärkeää, että pilkkoutuminen tapahtuu juuri 

kohdista 372 ja 1689. Jos tätä ei tapahdu, on jälkeenpäin hyytymistekijä VIII:n 

täydellinen aktivoituminen epäonnistunut. Monesti vaikeaa A-hemofiliaa aiheuttavat 
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geenivirheet ovat seurausta epätäydellisestä pilkkoutumisesta ja irtautumisesta von 

Willebrand –tekijästä. Laboratoriodiagnostiikan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että 

mitattaessa hyytymistekijä VIII:n antigeeniä, voi antigeenin määrä olla normaali, mutta 

tekijän aktiivisuutta ei ole havaittavissa. (Kaufman ym.  2001) 

 

Hyytymistekijä VIII on luonteeltaan epästabiili. Siksi aikaisemmin oletettiin, että 

FVIII:lla olisi vain pieni rooli trombiinin tai hyytymistekijä Xa:n proteolyysissa. 

Aktivoituneen hyytymistekijä VIII:n (FVIIIa) tärkein tehtävä on toimia kofaktorina 

tenaasikompleksissa. (Kaufman ym.  2001) 

2.6 Hyytymistekijä VIII:n kliininen merkitys 

 

Suomessa verenvuototauteja sairastaa vähän yli 2500 henkilöä, joista 12%:lla on A- tai 

B-hemofilia. A-hemofilia eli klassinen hemofilia on verenvuototauti, jonka aiheuttaja on 

hyytymistekijä VIII:n vajaus tai puute. Taudin esiintyvyys on Suomessa 1,1 tapausta 

10000 miestä kohden. Koska hyytymistekijä VIII:n synteesiä ohjaavat geenit sijaitsevat 

X-kromosomissa, ovat sairastuneet miehiä. Kantajanainen harvoin kärsii verenvuodosta, 

koska hänen toisen kromosominsa vastingeeni kompensoi toisen puutosta. Teoriassa 

olisi myös mahdollista olla klassista hemofiliaa sairastava nainen, mutta tällainen 

kahden sairaan vastingeenin muodostunut alkio on letaali ja siksi se abortoituu jo 

alkiovaiheessa (Friedman & Rodgers 2004). Tällä hetkellä Suomessa on noin 300 A-

hemofiliaa sairastavaa potilasta. (Suomen hemofiliayhdistys. 2010) A-hemofiliaa 

aiheuttavia mutaatioita tunnetaan useita satoja. Erilaisia pistemutaatiota tunnetaan yli 

700, deleetioita yli 330 ja insertioita 80. (Kemball-Cook G. 2007) 

 

2.7 Hyytymistekijä VIII:n mittaaminen 

 

Hemofilian vaikeusaste määritellään kliinisten oireiden ja hyytymistekijäaktiivisuuden 

perusteella. Kun aktiivisuus on alle 1% normaalista aktiivisuudesta, luokitellaan 

hemofilia vaikeaksi. Kun pitoisuus on välillä 1-5%, on kyseessä keskivaikea muoto. 

Lievän hemofilian rajat ovat välillä 5-25 %. Oikean diagnoosin ja luokittelun kannalta 

on tärkeää pystyä määrittämään hyytymistekijän aktiivisuuden taso luotettavasti myös 

alhaisissa pitoisuuksissa. (Verbruggen ym. 2008) Vaikeassa hemofiliassa 

korvaushoidolla pyritään nostamaan hyytymistekijäaktiivisuus vähintään 1-2%:n 
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tasolle. Tämä taso yleensä jo riittää estämään spontaanit vuodot ja muuttaa taudin 

keskivaikeaksi (Lassila ym. 2007). Kiinnostus hyvin alhaisten pitoisuuksien 

mittaamiseen on kasvanut hemofiliapotilaiden korvaushoidon parantuessa ja 

kehitettäessä pitkävaikutteisia hyytymistekijä VIII –lääkkeitä. Myös geeniterapian 

kliinisten kokeiden alkaessa alhaiset FVIII:n aktiivisuudet kiinnostavat tutkijoita. 

Tutkimusten mukaan geeniterapiassa saavutetaan merkittävää spontaanin vuodon 

vähenemistä hyvin alhaisilla hyytymistekijä VIII:n tasoilla. (Yatuv ym.  2006) 

 

Kliinisessä käytössä olevia hyytymistekijä VIII:n määritysmenetelmiä ovat aktivoidun 

partiaalisen tromboplastiiniajan (aPTT) määrittämiseen perustuvat one stage - ja two 

stage –menetelmät sekä kromogeeninen substraattimenetelmä (Verbruggen ym.  2008). 

APT-aika mittaa sisäistä hyytymismekanismia, johon kuuluvat fibrinogeeni, 

protrombiini sekä hyytymistekijät V, VIII, IX, X, XI ja XII. One stage – ja two stage –

menetelmät perustuvat hyytymisaikaan. (Rasi 1997) Kromogeeninen menetelmä on 

vuodesta 1995 alkaen toiminut Euroopan farmakopean ja ISTH:n (International Society 

on Trombosis and Haemostasis) referenssimenetelmänä hyytymistekijä VIII:lle 

määritettäessä korvaushoitovalmisteiden tasoa. (Barrowcliffe  ym. 2002).  

 

Tämän hetkinen käytäntö on, että kliinisiä määrityksiä hyytymistekijä VIII:sta 

suoritetaan vuototaipumuksen selvittämiseksi ja hyytymistekijä VIII korvaushoidon 

seuraamiseksi. Korkean FVIII-aktiivisuuden on myös todettu olevan itsenäinen 

riskitekijä laskimo- ja valtimotukoksissa (Cortellaro ym. 1991). Siksi myös joissakin 

hyytymistutkimuslaboratorioissa tromboosin selvittelypakettiin kuuluu hyytymistekijä 

VIII -tutkimus. 

2.7.1 One stage -menetelmä 

 

One stage –menetelmä on laajimmin käytössä oleva tapa määrittää hyytymistekijä 

VIII:n aktiivisuutta. Menetelmän kehitti Lagnell jo vuonna 1953. Määritys tehdään 

edelleen samalla tavalla. Menetelmä perustuu laimennetun plasmanäytteen 

puutosplasman hyytymisaikaa lyhentävään vaikutukseen. Tarvittavat reagenssit ovat 

hyytymistekijä VIII –puutosplasma, aPTT-reagenssi, näytteen laimennuspuskuri ja 

hyytymistapahtumassa välttämätön kalsiumkloridi. Menetelmän periaate on esitetty 

kuvassa 3. 
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Kuva 3. One stage –menetelmän periaate. (Chromogenix. 2002) 

 

Puutosplasma valmistetaan siten, että immunoadsorptiomenetelmällä normaalista 

plasmasta erotellaan hyytymistekijä VIII. Puutosplasman pitäisi sisältää erottelun 

jälkeen kaikki muut hyytymistekijät mukaan lukien von Willebrand –tekijän. Mikäli 

jotakin muuta tekijää poistuu hyytymistekijä VIII:n erottelussa, on tuloksena 

mittausepävarmuutta FVIII-aktiivisuudessa. Hyvä reagenssivalmistaja antaa 

laatutodistuksen jokaisesta valmistamastaan puutosplasmasta. Aikaisemmin 

puutosplasmaa kerättiin vaikeaa hemofiliaa sairastavilta potilailta, mutta nykyisin lähes 

kaikki laboratoriot ovat tästä luopuneet. Verbruggenin tutkimusryhmän käsityksen 

mukaan kaikkien valmistajien puutosplasmat eivät kuitenkaan ole täysin vapaita 

hyytymistekijä VIII:sta. Seurauksena on se, että vakiokuvaaja ei ole lineaarinen eikä 

alhaisia alle 3% aktiivisuutta voida määrittää. Vaikeaa hemofiliaa ei siten voida 

diagnosoida eikä hemofiilikoiden korvaushoitoa voida luotettavasti määrittää 

huonolaatuisella puutosplasmalla. (Verbruggen ym.  2008) 

 

Suuri merkitys one stage –määrityksen luotettavuudelle on myös aPTT-reagenssilla. 

Reagenssi sisältää hyytymistapahtumassa olennaisia fosfolipidejä. Pääsääntöisesti 

käytössä on soijapavuista tai eläimen aivoista eristettyjä fosfolipidivalmisteita. 

(Verbruggen ym 2008) Käytännössä on todettu, että nämä ei-ihmisperäiset 

lipidivalmisteet antavat melko tarkkoja tuloksia, kun näytteistä tutkitaan 

humaaniperäistä hyytymistekijä VIII:a. Tutkittava näyte sisältää ihmisen omaa 

hyytymistekijä VIII:a tai sitten korvaushoitona annettavaa ihmisperäistä FVIII-

valmistetta. One stage –määrityksen ongelmaksi ovat muodostuneet geenitekniikalla 
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valmistetut rekombinatti-FVIII –valmisteet. Barrowcliffen (2002) mukaan ne 

rekombinanttivalmisteet, jotka sisältävät A-, B- ja C –domeenit (ns. full-lenght), antavat 

one stage –menetelmällä noin 10% alemman tason kuin kromogeeninen menetelmä. 

Ongelmallisimmaksi on muodostunut laajasti käytössä oleva rekombinanttivalmiste, 

joka ei sisällä ollenkaan B-domeenia (B-domain deleted recombinant FVIII, BDDrVIII, 

ReFacto
®
). Sen taso one stage –menetelmällä on 20-50 % alempi kuin kromogeenisella 

menetelmällä. (Barrowcliffe ym. 2002, Caron ym. 2002) Tätä eroa voidaan 

merkittävästi pienentää käyttämällä uudempia ja puhtaammin eroteltuja 

fosfolipidivalmisteita, jotka paremmin muistuttavat trombosyytin faktori III:n biologista 

rakennetta ja toimintaa. Ero kromogeeniseen menetelmään kuitenkin säilyy ollen n. 10 

% matalampi. Kliinisesti 10 % ero ei ole merkittävä. (Mikaelsson ym. 2002) 

 

One stage –menetelmän etuja ovat helppous ja nopeus. Menetelmä on myös helposti 

automatisoitavissa, mutta se on muita herkempi epäpuhtauksille kuten lipeemisyydelle 

ja hepariinille. (Barrowcliffe ym. 2002) 

2.7.2 Two stage –menetelmä 

 

Myös two stage –menetelmä kehitettiin 1950-luvulla. Sen ensimmäisessä vaiheessa 

normaaliseerumiin lisätään tutkittavaa plasmaa, joka on laimennettu. Lisäksi  tarvitaan 

hyytymistekijä V:tä, kalsiumia ja fosfolipideja. Normaaliseerumissa on jäljellä 

hyytymistekijät IX, X, XI ja XII. Ensimmäisen vaiheen seurauksena muodostuu 

protrombiinikompleksi, jonka muodostumiseen vaikuttaa vain plasmanäytteessä oleva 

hyytymistekijä VIII. Inkuboinnin jälkeen reaktioon lisätään normaaliplasmaa, jonka 

seurauksena reaktioseos alkaa hyytyä. Hyytymisen muodostuminen on seurausta 

ensimmäisessä vaiheessa syntyneestä protrombinaasikompleksista. Kuten one stage –

menetelmäkin, myös two stage – menetelmä perustuu hyytymisaikaan. (Giddigs & 

Peake 1985) 

 

Two stage -menetelmän etu on se, ettei tarvita kalliita reagensseja, kuten puutosplasmaa 

tai kromogeenista substraattia. Myös näytteessä mahdolliset jo aktivoituneet  muut 

hyytymistekijät eivät vaikuta tulokseen. Muita haittapuolia ovat menetelmän 

monimutkaisuus, automatisoinnin vaikeus ja kaupallisten reagenssien heikko saatavuus. 

Kuitenkin menetelmä on one stage –menetelmää tarkempi ja sitä käytetään vielä 
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muutamissa erikoislaboratorioissa. (Barrowcliffe ym. 2002) Menetelmän periaate on 

esitetty kuvassa 4. 

 

 

 

Kuva 4. Two stage –menetelmän periaate. (Chromogenix. 2002) 

2.7.3 Kromogeeninen substraattimenetelmä 

 

Kolmas tapa määrittää hyytymistekijä VIII:a on kromogeeninen menetelmä. Kliinisissä 

laboratorioissa se onkin syrjäyttänyt lähes kokonaan two stage –menetelmän. Myös syyt 

siihen ovat selvät. Menetelmällä voi luotettavasti määrittää hyvin mataliakin 

hyytymistekijä VIII –pitoisuuksia. Myös hyvin korkeiden pitoisuuksien määritys 

onnistuu pienillä menetelmän modifioinnilla kuten näytelaimennoksia ja 

inkubaatioaikoja muuttamalla. Menetelmällä voidaan aktiivisuus mitata tarkasti 

riippumatta siitä, onko tutkittavassa plasmassa ihmisperäistä tai rekombinantti–FVIII:a. 

(Mikaelsson ym. 2002, Caron ym. 2002, Verbruggen ym. 2008, ym.) Menetelmän etu 

on myös se, ettei tarvita puutosplasmaa eikä aPTT-reagenssia. Myös näytteessä 

mahdollisesti oleva lupusantikoagulantti (fosfolipidivasta-aine) ei vaikuta tulokseen. 

Näin ollen voidaan erottaa, onko näytteessä FVIII:n aktiivisuutta laskevaa FVIII-

inhibiittoria. (Verbruggen ym. 2008.) Kaupallisten kromogeenisten reagenssien on 

todettu pääsevän jopa 0,15 %:n aktiivisuuksiin luotettavasti (Yatuv 2006). 

 

Menetelmän periaate on ensimmäisen vaiheen osalta sama kuin two stage –

menetelmässäkin. Erotuksena on se, että tämän vaiheen reagenssi sisältää vain 

välttämätöntä hyytymistekijä X:tä ja aktivoitua hyytymistekijä IX:ä (IXa), kalsiumia, 
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fosfolipidejä ja trombiinia. Kun näytettä lisätään reaktioseokseen, on hyytymistekijän 

X:n aktivoituminen seurausta vain näytteessä olevasta hyytymistekijä VIII:sta. 

Menetelmän toisessa vaiheessa reaktioon lisätään Xa-spesifistä kromogeenista 

substraattia, jonka seurauksena muodostunutta värireaktiota voidaan fotometrisesti 

mitata. (Chromogenix 2002) Menetelmän herkkyys perustuu entsymaattisen substraatin 

spesifisyyteen. Entsymaattisissa substraattimenetelmissä reaktio-olosuhteet saatetaan 

sellaisiksi, että reaktio noudattaa Michaelis-Mentenin reaktiokuvaajan alkuvaihetta, 

missä reaktio on lineaarinen ja reaktionopeus riippuu substraatin määrästä. Kun reaktio-

olosuhteet pidetään vakiona (pH, lämpötila ja entsyymin määrä), voidaan suorittaa ns. 

päätepistemittaus, jossa reaktio saatetaan niin pitkälle, että substraatti on kokonaan 

kulutettu. Entsymaattisessa substraattimenetelmässä reaktiotuote muutetaan välittömästi 

toisen reaktion avulla sellaiseksi, että voidaan suorittaa fotometrinen mittaus ja 

kvantitointi. (Jokela ym. 2003) Menetelmän periaate on esitetty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Kromogeenisen substraattimenetelmän periaate. (Chromogenix. 2002) 

2.8 Hyytymistekijä VIII – menetelmien vakiointi ja kontrollit 

 

Koska pääsääntöisesti kliinisessä käytössä ovat vain one stage – ja kromogeeninen 

menetelmä, on uusimmasta kirjallisuudesta löydettävissä tutkimuksia ja suosituksia 

koskien näiden menetelmien standardointia. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, on 

kromogeeninen menetelmä Euroopan farmakopean ja ISTH:n ( the International Society 

on Thrombosis and Haemostasis) referenssimenetelmä FVIII-rekombinanttivalmisteen 

määrityksessä. Kun määritetään korvaushoitoa saamattomilta henkilöiltä FVIII:a, ei 

edellä mainituissa menetelmien tulostasoissa ole merkitsevää eroa. (Barrowcliffe ym. 
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2002). Ongelman muodostavat rekombinanttivalmisteet ja erityisesti B-domeenia 

sisältämätön korvaushoitovalmiste. Kun hyytymistekijä VIII -määritystä käytetään 

diagnoosin tekemiseen eli mitataan ihmisperäistä tekijää, on kaikissa menetelmissä 

suositeltavaa käyttää humaaniplasmavakiota. Kun taas määritettävänä on jokin 

korvaushoitona annettava hyytymistekijä VIII, on suositeltavaa käyttää vakiota, joka on 

samaa kuin itse määritettävä analyyttikin. Tätä periaatetta kutsutaan like versus like –

periaatteeksi. (Barrowcliffe ym. 2002). Ongelmaksi on muodostunut, miten 

harmonisoidaan FVIII –määritysmenetelmien vakiointi kansainvälisesti 

vertailukelpoiseksi. Toistaiseksi tätä ei ole onnistuttu tekemään. (Mikaelsson & 

Oswaldsson 2002) 
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3. MENETELMÄTESTAUS KLIINISESSÄ LABORATORIOSSA 

 

Toiminta kliinisessä laboratoriossa perustuu validoitujen analyysimenetelmien käyttöön 

(Jaarinen & Niiranen 2005). Validoinnilla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla osoitetaan 

analyysimenetelmän soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Soveltuvuuden lisäksi 

validoinnissa arvioidaan mittausmenetelmän suorituskykyä. Menetelmävalidointi on 

välttämätön toimenpide kemiallisen analyysin tulosten luotettavuuden kannalta. 

Validoinnin tulosten sekä muiden taustatietojen perusteella voidaan todeta menetelmän 

luotettavuus. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että menetelmä antaa oikeita tuloksia 

ja se on käyttötarkotukseensa sopiva. (Ehder 2005) Jokaisen validoidun määrityksen 

pitäisi olla sellainen, että tulos on mahdollisimman lähellä oikeata ja täsmällistä arvoa. 

(Gonzalez & Herrador 2007). Uuden menetelmän käyttöönotto ja validoinnin toteutus 

prosessina on kuvattu liitteessä 1. 

 

Kemiallinen mittausmenetelmä tulee validoida, kun todetaan tarpeelliseksi osoittaa se, 

että menetelmän suorituskykyparametrit ovat riittäviä tietyn analyyttisen ongelman 

ratkaisemiseksi. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi seuraavat: uuden menetelmän 

kehittäminen tiettyyn tarkoitukseen, käytössä olevaa menetelmää on muutettu tai sen 

käyttötarkoitusta on laajennettu uusille tutkimusalueille, jo validoitua menetelmää 

käytetään toisessa laboratoriossa tai menetelmässä käytetään uutta mittauslaitetta, 

laadunvarmistustoimenpiteet osoittavat muutoksia tapahtuneen käytettävässä 

menetelmässä ja kahden eri mittausmenetelmän yhtäpitävyyden osoittaminen 

esimerkiksi, kun vertaillaan uutta menetelmää ja standardimenetelmää. (Ehder 2005) 

 

3.1 Validointiparametrit ja niiden määrittäminen 

 

ICH (International Conference on Harmonisation), Euroopan farmakopea (2007) ja 

Eurochem (2000 ja 2007) ovat julkaisseet suosituksia parametreille, jotka tulisi 

määrittää analyyttisten menetelmien validoinnissa. 

 

Kvantitatiivisille, pitoisuuden tai aktiivisuuden määrittämiseen käytetyille menetelmille 

suositellaan ainakin seuraavien parametrien määrityksiä: lineaarisuus (linearity), 
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mittausalue (range), tarkkuus (accuracy tai trueness), toistotarkkuus (precision) ja 

spesifisyys (specifity). 

 

Mikäli käyttötarkoitus niin edellyttää, validoidaan myös toteamisraja (detection limit) ja 

määritysraja (quantitaton limit). Lisäksi tehdään menetelmävertailu silloin, kun 

aiemmin käytetty menetelmä korvautuu validoitavalla menetelmällä. Kliinisissä 

potilastutkimuksissa tulisi määrittää viiteväli. Ulkoiset laadunarviointikierrokset, mikäli 

niitä on saatavana, ovat pakollisia akkreditoiduille menetelmille. Akkreditoinnilla 

tarkoitetaan pätevyyden toteamista ja siinä menettelytavoin todistetaan, että tietyn 

toimielimen dokumentointi ja pätevyys täyttää sille asetetut standardit (Mikes 2012). 

 

Mittausepävarmuuden laskeminen on pakollista akkreditoiduille menetelmille, muille 

suositeltavaa. Laiteperäiset virhelähteet (esimerkiksi kahden rinnakkaislaitteen erot) 

tulee myös huomioida. Toimintavarmuutta / häiriökestävyyttä ei yleensä ole tarpeen 

määrittää, jos menetelmää käytetään standardiolosuhteissa ja valmistajan 

määrittelemissä olosuhteissa ja rajoissa. (Mikes 2012) 

 

Lineaarisuudella tarkoitetaan analyyttisen menetelmän kykyä antaa tietyllä alueella 

hyväksyttävä lineaarinen korrelaatio mitattujen tulosten ja näytteiden tutkittavan aineen 

todellisen pitoisuuden välillä eli menetelmän antamat tulokset ovat suoraan tai 

matemaattisen käsittelyn jälkeen suorassa suhteessa mitattavan aineen pitoisuuteen. 

Validoinnissa tarkastellaan lineaarisuutta pitoisuusalueella, jolla menetelmää on 

tarkoitus käyttää. (Ehder 2005) 

 

Lineaarisuuden määrittäminen suositellaan tehtäväksi yleensä vähintään viidellä 

eripitoisella jäljitettävästi valmistetuilla näytteillä (nollanäytteen lisäksi), joiden 

mitattavan aineen pitoisuus kattaa koko vaadittavan mittausalueen. 

Lineaarisuustutkimusten avulla voidaan samalla määrittää myös analyysimenetelmän 

luotettava mittausalue. (Ehder 2005) Lineaarisuutta määritettäessä mittaustulokset esite-

tään graafisesti mitattu pitoisuus (tai vaste) (y) todellisen pitoisuuden (x) funktiona. 

Menetelmä on lineaarinen alueella, jolla funktion kuvaaja on suora. Mitatuista tuloksista 

saadaan regressiosuora y = a + bx ja sen parametrit: korrelaatiokerroin (r), selitysaste 

(r
2
), leikkauspiste (a), kulmakerroin (b) ja jäännökset tai jäännöskaavio. (Eurachem 

2007) 
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Mittausalue on mittaussuureen arvojen joukko, jolla mittauslaitteen virheen tulisi pysyä 

spesifioiduissa rajoissa. Mittausalue on siis pitoisuusalue, jossa menetelmällä on 

käyttötarkoitukseen sopiva toistotarkkuus, tarkkuus ja lineaarisuus, ja jossa menetelmää 

halutaan käyttää. Analyyttisessä ja kliinisessä kemiassa menetelmän mittausalueella 

tarkoitetaan yleensä lineaarista mittausaluetta, jossa alarajana on määritysraja ja 

ylärajana laimennusraja. Jos lineaarisuusalue on suppea, on mittausalue sama kuin 

lineaarisuusalue. (Ehder 2005) 

 

Tarkkuudella tarkoitetaan sitä, miten lähellä saatu tulos on oikeaa arvoa (tosiarvo). 

Oikea arvo on varmennetun vertailuaineen tai näytteeseen lisätyn analyytin tunnettu 

pitoisuus tai referenssimenetelmällä saatu tulos. Tarkkuus voidaan ilmoittaa koko 

analyysimenetelmän tehona havaita tutkittavan analyytin kokonaismäärä eli saantona 

(recovery) (esim. prosenttina oikeasta arvosta) tai oikean ja saadun arvon välisenä erona 

(bias). Poikkeama oikeasta arvosta johtuu systemaattisesta virheestä. Systemaattinen 

virhe voi johtua esimerkiksi vakion väärästä pitoisuudesta tai mittalaitteen virheellisistä 

säädöistä. (Ehder 2005) Tarkkuus tulisi määrittää usealla eri pitoisuudella (mieluiten 

kolmella). Pitoisuudet valitaan mittausalueen matalalta, keskeltä ja korkealta tasolta. 

Rinnakkaismäärityksiä tulisi tehdä useita ja mielellään useassa sarjassa (esimerkiksi 

kolme tai kuusi rinnakkaista kolmessa sarjassa). Saaduista tuloksista lasketaan näytteen 

keskiarvo ( x N) ja taustanäytteen keskiarvo ( x T), keskihajonta (s), suhteellinen 

keskihajonta (RSD) ja 95 % luottamusväli. Tarkkuus ilmaistaan joko saantona lisätystä 

oikeasta arvosta µ ([ x N - x T ]/µ×100 %) tai erona oikeasta arvosta ( x N - µ) 

luottamusväleineen. (Eurachem 2007) 

 

Toistotarkkuus tai oikeastaan sen vastakohta eli hajonta kertoo, paljonko tulokset 

hajoavat keskiarvonsa ympärillä johtuen satunnaisvirheistä. Toistotarkkuus voidaan 

ilmaista keskihajontana (s), varianssina (s
2
) tai suhteellisena keskihajontana (RSD). 

(Eurachem 2007) 

 

Sarjan sisäinen toistuvuus (repeatability, intra-assay repeatability, intra-assay precision) 

ilmoittaa toistotarkkuuden, kun näytteet on määritetty monena rinnakkaisena samassa 

sarjassa. Tuloksista lasketaan keskiarvo ( x ), keskihajonta (s), suhteellinen keskihajonta 

(RSD) ja 95 % luottamusväli. (Eurachem 2007) 
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Sarjojen välinen toistuvuus (intermediate precision, interassay repeatability) on 

toistotarkkuus, kun näytteet määritetään eri sarjoissa, eri päivinä ja mielellään eri 

työntekijän tekemänä ja eri reagenssierillä, mutta samassa laboratoriossa ja samalla tai 

identtisellä laitteella. Sarjojen välisen toistuvuuden tunnusluvut saadaan samalla tavalla 

kuten sarjojen sisäistä toistuvuutta määrittäessäkin. (Eurachem 2007) 

 

Spesifisyys (specificity) on menetelmän kyky yksiselitteisesti määrittää analysoitava 

aine matriisista, jossa on epäpuhtauksia, hajoamistuotteita tai muita yhdisteitä, jotka 

voivat vaikuttaa mittaustulokseen, ja joita voidaan olettaa esiintyvän näytteessä. Jos 

menetelmällä on huono spesifisyys, voidaan tutkimus joutua tekemään kahdella tai 

useammalla menetelmällä. (Ehder 2005, Ellison ym. 2000) Näytematriisi voi sisältää 

yhdisteitä, jotka häiritsevät määritystä vahvistamalla tai heikentämällä analyytin 

antamaa vastetta. Komponentit eivät välttämättä aiheuta havaittavaa vastetta, vaan ilmiö 

voidaan ainoastaan paljastaa systemaattisella koejärjestelyllä ja tulosten tilastollisella 

analyysillä. Spesifisyyttä voidaan tutkia esimerkiksi vertaamalla menetelmän antamia 

tuloksia näytteistä, joissa analyyttiä on lisätty vastaavat pitoisuudet reaktiopuskuriin tai 

veteen ja näytetaustaan tai mittaamalla eritasoisia näytteitä, joihin on lisätty 

häiritseväksi epäiltyä komponenttia. Spesifisyyttä määritettäessä näytteistä tehdään 

useita rinnakkaismäärityksiä ja tuloksia verrataan käyttäen regressiosuoran 

kulmakerrointa (3 rinnakkaista) tai tuloksia eri tasoilla (6 rinnakkaista) esimerkiksi t-

testin avulla (esimerkiksi keskiarvojen tai keskihajontojen erot). (Eurachem 2007) 

 

Toteamisraja on analysoitavan aineen matalin pitoisuus, joka voidaan luotettavasti 

todeta, toisin sanoen tulos eroaa riittävästi taustakohinasta (esim. nollanäytteestä), mutta 

pitoisuutta ei voida välttämättä määrittää kvantitatiivisesti. (Ehder 2005) Määritys- eli 

kvantitointirajalla tarkoitetaan matalinta pitoisuutta, jossa analysoitava aine pystytään 

määrittämään hyväksyttävällä tarkkuudella ja toistotarkkuudella eli menetelmälle 

voidaan esittää epävarmuusarvio. (Ehder 2005) Tavallisimmin toteamisraja määritetään 

mittaamalla näytetaustan eli niin kutsutun nollanäytteen pitoisuus monta kertaa, jolloin 

riippumattomien tulosten määrä on  6 (6 – 10). Määritettäessä toteamisrajaa, lasketaan 

pitoisuuden keskiarvo ( x ) ja keskihajonta ( s ). Toteamisraja (LOD) lasketaan käyttäen 

kaavaa LOD = x + 3 s , jolloin ainoastaan 0,3 % taustan arvoista jää toteamisrajan 
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yläpuolelle ja voidaan tulkita virheellisesti todelliseksi analyytin pitoisuudeksi. (Eura-

chem 2007) 

 

Toimintavarmuus (robustness) ja häiriökestävyys (ruggedness) ovat käytännössä sama 

asia ja ne määritetään yleensä jo menetelmäkehitysvaiheessa. Häiriökestävyys on 

menetelmän antamien tulosten herkkyys pienille muutoksille testausolosuhteissa sekä 

suorituksen vaiheissa, laboratoriossa, henkilökunnassa jne. Mittausmenetelmän 

toimintavarmuus on kyky tuottaa hyväksyttäviä tuloksia huolimatta poikkeamista 

mittausmenetelmän yksityiskohdissa. Silloin tutkitaan, miten haavoittuva menetelmä 

on, kun tietoisesti tehdään pieniä parametrien kuten pH:n, lämpötilan tai ionivahvuuden 

muutoksia. Jos menetelmää käytetään standardiolosuhteissa tai esimerkiksi valmistajan 

määrittelemissä ja validoimissa olosuhteissa ja rajoissa, ei häiriökestävyyttä yleensä 

tarvitse omassa käytössä tutkia. Menetelmän tulee antaa luotettavia tuloksia normaalissa 

laboratorioympäristössä, jossa pienet olosuhdevaihtelut ovat mahdollisia. (Ehder 2005) 

 

Mittausepävarmuutta (uncertainty) laskettaessa otetaan huomioon kaikki tekijät, joiden 

toistotarkkuus voi merkittävästi vaikuttaa lopputulokseen. Vaikuttavia tekijöitä voivat 

olla vakiot, mittausvälineet, laitteen oma toistuvuus tai preanalyyttiset tekijät. 

Menetelmän mittausepävarmuus tulee laskea akkreditoidulle menetelmälle. (Ehder 

2005) 

 

Menetelmän mittausepävarmuuden määrityksessä huomioidaan sarjan sisäinen ja 

sarjojen välinen vaihtelu sekä preanalyyttisten tekijöiden ja vakion tarkkuuden 

aiheuttama epävarmuus. Mittausepävarmuuden määrittämisessä käytettiin seuraavaa 

laskentakaavaa: 

 

 

Laskentakaavan CV(sis) ja CV(väl) vastaavat tässä menetelmätestauksessa saatuja 

toistotarkkuusarvoja. CV(preanal) on tarkoitusta varten tehdyssä tutkimuksessa 

määritetty näytteiden preanalyyttisten tekijöiden aiheuttama vaihtelu. Vakion 

aiheuttama vaihtelu on määritetty yleisesti SPR Veripalvelun hemostaasitutkimuksissa 

käytetyksi arvoksi 5,0 %.  

 

Uusittavuus (reproducibility) tarkoittaa menetelmän sitä toistotarkkuutta ja 

täsmällisyyttä, joka saavutetaan, kun mittaukset tehdään samasta näytteestä, samalla 

    U =  [ √CV(sis)
2
 + CV(väl)

2
+ CV(prenal)

2 
+ CV(vakio)

2  
 ]*2 
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menetelmällä eri laboratorioissa eri laitteiden välillä. Tämä määritetään usein 

menetelmän standardoinnissa tai referenssimateriaalia tutkittaessa. (Ehder 2005) 

Menetelmän uusittavuutta arvioidaan myös ulkoisilla laadunarviointinäytteillä. 
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4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

 

Kromogeeninen menetelmä ei ole vielä yleisesti käytössä kliinisissä laboratorioissa. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää, soveltuuko kromogeeninen 

substraattimenetelmä hyytymistekijä VIII:n aktiivisuuden mittaamiseen kliinisessä 

laboratoriossa. Tutkimuksen toinen tarkoitus on määrittää kromogeeniselle 

menetelmälle viitevälit tarkoitusta varten kerätyllä noin 150 näytteen 

verenluovuttajanäyteaineistolla. 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on menetelmätestata sellainen 

laboratoriomenetelmä, jolla voisi luotettavasti mitata A-hemofiliapotilaiden 

korvaushoidon tasoa niillä potilailla, jotka käyttävät rekombinanttivalmisteita. Lisäksi 

tutkimuksen tarkoitus on testata, soveltuuko uusi menetelmä SPR Veripalvelun 

hemostaasitutkimusten rutiinikäyttöön. Tarkemmin eriteltynä tutkimusongelmat ovat 

seuraavat: 

 

1. Mittaako kromogeeninen substraattimenetelmä luotettavasti hyytymistekijä VIII:n 

aktiivisuutta? 

2. Mikä on one stage -menetelmän ja kromogeenisen menetelmän korrelaatio 

menetelmävertailussa? 

3. Mikä on hyytymistekijä VIII:n viiteväli kromogeenisessa substraattimenetelmässä? 
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5. HYYTYMISTEKIJÄ VIII (FVIII) MÄÄRITTÄMINEN 

KROMOGEENISELLA SUBSTRAATTIMENETELMÄLLÄ 

 

5.1 Menetelmän periaate 

 

Hyytymistekijä VIII (FVIII) toimii kofaktorina reaktiossa, jossa aktivoituneen 

hyytymistekijä IX:n vaikutuksesta muodostuu aktiivinen hyytymistekijä X (FXa). 

FVIII-aktiivisuuden määrittäminen perustuu aktivoituneen hyytymistekijä X:n (F Xa) 

spesifiseen mittaamiseen kromogeenisen substraatin avulla.  Hyytymistekijä VIII:n 

aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin 

ihmisplasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (suhteessa kansainväliseen 

hyytymistekijä VIII:n standardiin plasmassa). Yksi kansainvälinen yksikkö (IU) 

hyytymistekijä VIII -aktiivisuutta vastaa hyytymistekijä VIII:n määrää 1 ml:ssa 

normaalia ihmisen plasmaa. Mittalaitteena määrityksessä toimii Siemensin valmistama 

Behring Coagulation System –analysaattori (BCS). 

 

Tämä määritys tulee korvaamaan nykyisin käytössä olevan one stage FVIII –

menetelmän niiden potilaiden kohdalla, jotka saavat hyytymistekijä VIII:n 

korvaushoitona ReFacto- tai ReFacto AF -valmistetta. Määritystä voidaan tarvittaessa 

käyttää myös one stage FVIII -menetelmän lisänä potilaan vuototaipumusta 

selvitettäessä. 

5.2 BCS-analysaattori 

 

BCS-analysaattorilla voidaan tehdä koagulometrisiä, kromogeenisiä sekä 

immunokemiallisia määrityksiä. Analysaattori tunnistaa näytteen, tekee 

esilaimennokset, mittaukset sekä kalibroinnin ja kontrollien mittaamisen. (Instruction 

Manual 2003:3.) Järjestelmään kuuluu kaksi pääyksikköä: käyttö- ja analysointiyksikkö. 

Käyttöyksikköön kuuluu Macintosh-tietokone näyttöineen, näppäimistöineen, hiirineen 

ja kirjoittimineen. Ohjelmisto koostuu MacOS™- ja BCS-käyttöjärjestelmästä. BCS-

käyttöjärjestelmä on varsinainen käyttöliittymä, joka lähettää tietoja 

analysointiyksikölle ja laboratoriotietojärjestelmään. Analysointiyksikkö koostuu 

elektromekaanisista osista, jotka muodostavat varsinaisen täysautomaattisen 

analysointilaitteen. Toiminnalliset pääyksiköt ovat teline-, pipetointi-, laimennus- ja 

mittausyksikkö (kuva 6.). (VP-ohje 2008) 
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Kuva 6. BCS-analysaattori (Siemens) 

5.2.1 Mittalaitteen periaate 

 

BCS:n suorittamat mittaukset perustuvat fotometriaan. Valolähteenä on ksenonlamppu, 

joka lähettää valoa laajalla aallonpituudella. Valitsemalla sopiva suodatin saadaan 

aikaan haluttu, kapeampi aallonpituus. Laitteeseen on mahdollista asettaa viisi eri 

suodatinta, joista normaalisti käytetään kolmea eri aallonpituutta: 340nm, 405nm ja 

570nm. (BCS® Training Manual 4.0: 10.) Haluttua aallonpituutta olevaa valoa ohjataan 

kahteen kanavaan: referenssi- ja mittauskanavaan. Referenssikanavaan kulkeva valo 

ohjautuu suoraan BCS:n detektorille. Mittauskanavaan kulkeutunut valo kulkee 

kyvetissä olevan näytteen läpi päätyen detektorille. (BCS® Training Manual 4.0: 9–10.) 

 

Valonsäteen intensiteetti heikkenee, kun se kulkee näytteen läpi. Heikkeneminen johtuu 

valon siroamisesta tai absorboitumisesta näytteeseen. Absorbanssi määritetään 

kaksiosaisessa mittauksessa. Ensimmäinen mittaus on referenssi- ja mittauskanavan 

pimeämittaus, jolloin lamppu on sammuksissa. Toinen mittaus suoritetaan, kun lampun 

kirkkaus on suurimmillaan. Myös kirkasmittaus suoritetaan molempien kanavien osalta. 

Saaduista tuloksista absorbanssi lasketaan seuraavalla kaavalla: 

Absorbanssi =  
refenssikanavan kirkas arvo – referenssikanavan pimeä arvo

 

                         
mittauskanavan kirkas arvo – mittauskanavan pimeä arvo 

(BCS® Training Manual 4.0: 9–10) 
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Absorbanssia käytetään kvantitatiivisissa mittauksissa, koska sen arvo on suoraan 

verrannollinen näytteen konsentraatioon. Fotodetektorin avulla näytekyvetin läpi 

kulkeneen valonsäteen voimakkuus käännetään sähköiseksi signaaliksi. Sähköisiä 

signaaleja mitataan koko mittaustapahtuman ajan. Valitsemalla oikea laskentatyyppi, 

signaalit saadaan muutettua tuloksiksi. (BCS® Training Manual 4.0: 9,11.) 

 

BCS-analysaattorilla voidaan mittaukset suorittaa kolmella eri periaatteella: 

hyytymisaikaan perustuvalla, kromogeenisellä ja immunokemiallisella menetelmällä. 

Hyytymistekijä VIII:n mittaaminen kromogeenisella menetelmällä nimensä mukaisesti 

perustuu spesifisen kromogeenisen substraatin mittaamiseen. 

5.3 Tutkimuksessa käytetyt reagenssit 

 

Tutkimuksessa käytettiin Chromogenix:n valmistamaa COAMATIC® Factor VIII –

reagenssipakkausta. Lisäksi tarvittiin tislattua vettä ja BCS-laitteessa käytettävää 

pesuliuosta. Reagenssien sisällöt, valmistus, käytetyt erät ja säilytys ovat kuvattu 

tarkemmin liitteessä 2. 

5.4 Vakiointi 

 

Vakiona käytettiin Standard Human Plasmaa (SHP, Siemens), joka on kalibroitu 

WHO:n kansainvälisellä referenssillä. Lisäksi ReFacto-näytteiden tutkimista varten 

tehtiin kuvaajat käyttäen ReFacto Lab Standardia (George King Bio-Medical). 

Testauksen aikana Standard Human Plasmasta oli käytössä vakioerät 503208, 503209 ja 

503211. ReFacto-vakiosta käytettiin erää 04/226.    

 

Menetelmän vakiointi koko mittausalueelle toteutettiin kahdella erillisellä 

vakiokuvaajalla menetelmätestaussuunnitelman mukaisesti. Menetelmäprotokollat CM 

FVIII.norm ja CM FVIII.low on esitetty liitteessä 3. 

5.5 Kontrollit 

 

Kontrolleina käytettiin laitevalmistajan tekemää lyofilisoitua plasmapoolikontrollia 

Control Plasma P, joka on kalibroitu WHO:n kansainvälisellä vakiolla sekä itse 

valmistettuja plasmapoolikontrolleja P-KJP/J-2 ja P-KJP(1:2)/J-2. Itsevalmistetut 

plasmapoolikontrollit ovat valmistettu 4 - 6 verenluovuttajan plasmasta. Kontrollit ovat 

testattu ennen käyttöön hyväksymistä rinnan jo käytössä olevien kontrollien kanssa 
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vähintään 5 – 10 kertaa. Kontrollien tavoitearvot määritetään laskemalla saatujen 

tulosten keskiarvo ja suhteellinen keskihajonta (RSD). Keskihajonnan on vastattava 

tutkimusmenetelmälle sovittua tavoite-RSD:tä. 

5.6 Näytteet 

 

Menetelmätestauksessa käytettiin menetelmän tarkkuuden arviointiin kansainvälistä 

referenssiä (5th International Standard for F VIII and von Willebrand Factor in Plasma, 

WHO, International Institute of Biological Standards and Controls, NIBSC, U.K.), 

Control Plasma P:ta ja Refacto-vakiota. Toistotarkkuuden määrittämiseen käytettiin 

edellä mainittuja kontrollinäytteitä. Mittausalueen ja lineaarisuuden määrityksissä 

käytettiin yhtä matalan tason ja kahta normaalitason potilasnäytettä. Lineaarisuutta 

tarkasteltiin myös Control Plasma P:n ja ReFacto-vakion avulla. 

 

Menetelmävertailut tehtiin rutiinitutkimuksista poimitulla 32 kappaleen 

plasmanäyteaineistolla: 11 näytettä matalan kuvaajan alueelta ja 21 näytettä 

normaalikuvaajan alueelta. Viitearvojen määritys tehtiin 147 verenluovuttajanäytteestä. 

5.7 Menetelmäparametrien hyväksymisrajat 

 

Hyväksymiskriteeri sarjan sisäiselle / sarjojen väliselle toistotarkkuudelle normaalin 

sekä matalan kontrollin aktiivisuustasoilla on 10 %. Mittausalue voidaan todeta 

lineaariseksi, kun selitysaste r
2
 > 0,975. Lineaarisen alueen eli mittausalueen 

tavoitteelliset rajat ovat matalalla tasolla 0,5 – 15 % ja normaalilla tasolla 10 - 150 %. 

Menetelmän määritysrajan hyväksymiskriteeri < 1,0 %. Hyväksymiskriteeri 

menetelmän tarkkuudelle on kansainvälisen referenssin arvo  8 %. 

Menetelmävertailussa nykyisen one stage -menetelmän ja kromogeenisen menetelmän 

korrelaation ohjeellinen tavoitearvo on r
2 

> 0,90. 
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6. MENETELMÄTESTAUKSEN SUORITUS 

 

6.1 Testauksen käytännön toteutus 

 

Pro gradu -tutkielman kokeellinen osuus suoritettiin keväällä ja syksyllä 2009. Kun 

testausta suunniteltiin, oli markkinoilla saatavana vain muutama kliiniseen käyttöön 

suunniteltu reagenssipakkaus hyytymistekijä VIII:n määrittämiseksi kromogeenisesti. 

Koska tarvetta tutkimukselle on suhteellisen harvoin, päädyttiin Chromogexin 

COAMATIC
®
 Factor VIII –reagenssipakkaukseen. Kitissä olevien testien lukumäärä oli 

pienin, mitä reagenssivalmistajilla oli tarjota silloin, kun kokeellista osuutta suoritettiin.  

 

Vaikka kokeellinen osuus suunniteltiin huolellisesti, kävi heti testauksen alussa selville, 

ettei BCS-analysaattori pysty tekemään vakiokuvaajia Chromogenixin reagensseilla 

automaattisesti. Tämä johtuu siitä, että vakion esilaimennos on jo 1:10 ja tämän jälkeen 

muodostettavat vakiokuvaajan mittauspisteet laimennetaan edelleen, joten lopullinen 

laimennoskerroin muodostui niin suureksi, ettei BCS-analysaattori kyennyt tätä 

pipetoimaan. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että vakiokuvaajien mittauspistenäytteet 

piti laimentaa käsin pipetoimalla ja ajaa laitteella kuten normaalit näytteetkin. Ajon 

jälkeen mitatut raakatulokset eli sähköiseksi muutetut valosäteiden voimakkuudet 

syötettiin manuaalisesti BCS-laitteelle vakiokuvaajan muodostamiseksi. Jokaisesta 

reagenssierästä tehtiin kuvaajat sekä normaali- että matalalle tasolle. Vakiokuvaajat 

tehtiin aina uudelleen kromogeenisen reagenssi-, SHP- tai ReFacto Lab Standard –erän 

vaihtuessa. Kuvaajien tekemisen jälkeen tutkittavat näytteet ja kontrollit analysoitiin 

BSC-laitteella samalla tavalla, kuten ajettaisiin potilasnäytteitäkin. Suoritin itse kaikki 

tässä tutkimuksessa mainitut laboratoriotutkimukset. BCS-analysaattori oli minulle tuttu 

laite, koska kokeellista osuutta suorittaessani työskentelin työpisteessä, jossa käytettiin 

em. analysaattoria. Alkuvaiheessa sain apua BSC-analysaattorin asetusten säätämisessä 

Veripalvelun hemostaasitutkimusten laboratoriohenkilökunnalta ja kemisteiltä.  

6.2 Mittausalue ja lineaarisuus 

 

Mittausalue määritettiin vertaamalla visuaalisesti vakion ja potilasnäytteiden 

laimennossarjojen graafisia kuvaajia sekä arvioimalla menetelmän lineaarisuus- ja 

toistotarkkuustuloksia. Lineaarisuusmittauksissa käytettiin kahta normaalitason ja yhtä 
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matalan tason potilasnäytettä. Lisäksi lineaarisuutta tarkasteltiin kaupallisten (SHP ja 

ReFacto) vakioiden avulla sekä normaalitason että matalan tason kuvaajilla.  

6.3 Laimennokset 

 

Mittausalueen ylittävät näytteet laimennettiin käsin mittausalueelle, ja ne määritettiin 

uudelleen normaalitason kuvaajalta.  

6.4 Toistotarkkuuden määritys 

 

Toistotarkkuustulokset määritettiin normaalikuvaajan alueella itse valmistetuilla 

plasmapoolikontrolleilla P-KJP/J-2 ja P-KJP(1:2)/J-2. Matalan kuvaajan alueen 

toistotarkkuus määritettiin käyttämällä Coamatic Factor VIII –reagenssipakkauksen 

puskuriin tehtyä Control Plasma P laimennosta 1/8 ( 5 %) ja 1/30 ( 1%). 

6.5 Tarkkuus 

 

Menetelmän tarkkuutta arvioitiin normaalikuvaajan alueella määrittämällä 

kansainvälinen referenssinäyte (NIBCS code 02/150). Matalan kuvaajan alueella 

referenssinä käytettiin Control Plasma P:ta (Lot 509911), Siemens. Normaalikuvaajan 

alueella referenssin laimennokset 1/2 ja 1/4 tehtiin Coamatic Factor VIII –

reagenssipakkauksen puskuriin. Määritykset tehtiin kahtena rinnakkaisena yhdessä 

sarjassa. Matalan kuvaajan alueella referenssinäytteestä käytettiin laimennosta 1/8 (~ 5 

%) ja 1/30 (~ 1 %) ja määritykset tehtiin kuutena rinnakkaisena. Matalan tason 

rinnakkaisia tuloksia käytettiin hyväksi myös sisäistä toistotarkkuutta arvioitaessa. 

6.6 Menetelmävertailu ja viitevälit 

 

Menetelmävertailu ja viitealuemääritys tehtiin edellä kuvatuilla näyteaineistoilla. 

Näytteet määritettiin ensisijaisesti normaalikuvaajalla (CM FVIII.norm) ja 

aktiivisuustasoltaan <15 % näytteille määritettiin lopullinen tulos matalan kuvaajan 

protokollalla (CM FVIII.low). Menetelmävertailutulokset käsiteltiin Excel – 

taulukkolaskentaohjelman data analysis – työkalulla. Viitevälimateriaali puolestaan 

käsiteltiin käyttäen RefVal (version 4.0) – viitearvojen laskentaohjelmaa. 
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7. TULOKSET 

7.1 Mittausalue ja vakiokuvaajat 

 

Menetelmän mittausalue on 1,0 – 160 %. Mittausalue muodostuu kahden erillisen 

vakiokuvaajan avulla. Matala kuvaaja kattaa alueen 1,0 – 15 % ja normaalikuvaaja 

alueen 10 – 160 %. Koska menetelmässä näytteet määritetään 1/10 

peruslaimennoksesta, ei laite pysty tekemään kaikkia laimennospisteitä. Suurin 

mahdollinen laimennos on 1/40. Normaalin tason alapuolelle sijoittuville näytteille 

määritetään lopullinen tulos matalan kuvaajan avulla. Mallit vakiokuvaajista on esitetty 

kuviossa 7.  

 

 

 

 

Normaalin kuvaajan protokollan CM FVIII.norm laiteparametrit on esitetty liitteessä 1.  

7.2 Näytteiden laimentuminen 

 

Laimentumista tutkittiin vertaamalla kahden näytteen laimennossarjaa normaalitason 

vakiokuvaajaan. Tutkittujen plasmanäytteiden laimennossarjoista piirretyt kuvaajat ovat 

vakiokuvaajien kanssa hyvin yhdensuuntaiset koko mittausalueella (kuvio 8). 

Mittausalueen ylittävät näytteet laimennettiin käsin ja mitattiin uudelleen CM 

FVIII.norm –kuvaajilta. 

Kuvio 7. Esimerkit normaalin tason vakiokuvaajista alueelta 10 – 160 % sekä matalan tason vakiokuvaajista 

alueelta 1,0 – 15 %. Kuvaajat on piirretty siten, että x-akselilla on aktiivisuus (%) ja y-akselilla absorbanssin 

muutos (Δ A / min). Kuvaajat ovat muodostettu käyttäen SHP:n vakioerää 503208, ReFacto-vakion erää 

04/226 sekä Coamatic  Factor VIII erää N1288096. 
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7.3 Lineaarisuus 

 

Menetelmän lineaarisuus täyttää hyvin asetetut hyväksymiskriteerit. Lineaarisuutta 

kuvaavan (keskiarvo) regressiosuoran yhtälö näytelaimennoksilla normaalilla 

mittausalueella on y = 0,9718x + 7,1408 ja selitysaste r
2
 = 0,998. Matalalla 

mittausalueella y = 1,016x – 0,6374 ja selitysaste r
2
 = 0,999.  Lineaarisuuskuvaajat on 

esitetty kuviossa 9.  Normaalitason kuvaaja on lineaarinen mitattuun pitoisuuteen 22 % 

asti ja matalan tason kuvaaja on lineaarinen mitattuun pitoisuuteen 1,0 % asti. 

Lineaarisuutta kuvaavat tunnusluvut on laskettu SHP (Standard Human Plasma) -

kuvaajalta määritetystä potilasnäytteestä, joka ei sisältänyt ReFacto-valmistetta.  
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Kuvio 9. Normaalin tason (vas.) ja matalan tason (oik.) lineaarisuuskuvaajissa mitattu FVIII aktiivisuus (%) 

on piirretty teoreettisen FVIII aktiivisuuden (%) funktiona. 

Kuvio 8. Kahden plasmanäytteen laimentuminen verrattuna normaalitason kuvaajaan. 
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7.4 Tarkkuus 

 

Menetelmän tarkkuusmääritysten tulokset on esitetty taulukoissa 1, 2 ja 3. Tulokset 

osoittavat, että menetelmän tarkkuus on hyvä ja täyttää asetetun +/- 8 %:n 

hyväksymiskriteerin.  

 

Taulukko 1. Menetelmän tarkkuus kansainväliseen referenssiin verrattuna. 

NIBSC (WHO:n referenssi) Tavoite, Akt. % Tulos (ka), Akt. % Tulokset n=2 

Normaali kuvaaja 

laimentamaton 68 % 70 % 71 / 68 % 

laim. 1:2 34 % 37 % 36 / 38 % 

laim. 1:4 17 % 17 % 17 / 17 % 

 

Taulukko 2. Menetelmän tarkkuus kansainväliseen ReFacto -vakioon verrattuna. 

 

Taulukko 3. Menetelmän tarkkuus kaupalliseen kontrolliplasmapooliin (kalibroitu WHO:n 

kansainvälisellä vakiolla) verrattuna. 

 

 

 

Ulkoista laadunarviointia toteutettiin menetelmälle testaussuunnitelman mukaan 

ECAT:n (External quality Control of diagnostic Assays and Tests with a focus on 

ReFacto Lab Standard Tavoite, Akt. % Tulos, Akt. % n 

Normaali kuvaaja 

laimentamaton  100 % 97 % 1 

laim. 1:2 50 % 46 % 1 

laim. 1:4 25 % 23 % 1 

Control Plasma P Tavoite, Akt. % Tulos, Akt. % n Hajonta 

Matala kuvaaja 

laim. 1:8  4,6 % 4,9 % 6 0,49 % 

Määrityksissä on käytetty Coamatic Factor VIII erää N1288096. 
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Thrombosis and Haemostasis) ulkoisilla laadunarviointinäytteillä. Kierroksen 

konsensustulos (keskiarvo) ja mitatut tulokset on esitetty taulukossa 4. Kromogeenisen 

menetelmän vertailuryhmässä osallistujamäärä on varsin pieni (n=5 -10). Tulokset ovat 

hyväksyttäviä. 

 

Taulukko 4. Ulkoisen laadunarvioinnin näytteiden tulokset  

Laadunarviointinäyte 

 

Kierroksen ka % Oma tulos % Ero % (kro-

mog. vs 

kromog.) 

krom. one stage krom one stage 

ECAT 6.56 94,5 

(n=6)  

87,2 

(n=155) 

86 79 - 9 

ECAT 6.57 15,7 

(n=5) 

13,7 

(n=157) 

14 12 - 11 

ECAT 8.26 124,7 

(n=10) 

114,9 

(n=170) 

128 95 + 3 

ECAT 8.27 72,3 

(n=10) 

70,3 

(n=171) 

66 63 - 9 

ECAT 7.10 55,3 

(n=10) 

45,6 

(n=154) 

48 41 - 13 

  

  

7.5 Toistotarkkuus 

 

Sarjojen välisessä toistettavuudessa käytössä oli kaksi Coamatic Factor VIII -erää ja 

kolme eri vakiointikuvaajaa. Toistotarkkuustulokset eri mittausalueilla on esitetty 

taulukossa 5. Menetelmän toistotarkkuus täyttää sille asetetun hyväksymiskriteerin (<10 

%) koko mittausalueella lukuunottamatta matalan kuvaajan sarjojen välistä 

toistotarkkuutta. Siinä RSD:ksi saatiin 10,9 %. Tätäkin tulosta voidaan pitää 

tyydyttävänä. 

 

 

 

 

 

 

 

Määrityksessä on käytetty Coamatic Factor VIII erää N0298540. 
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Taulukko 5. Toistotarkkuustulokset eri mittausalueilla. 

Kontrollit P-KJP/J-2 

(100 %) 

RSD % 

P-

KJP(1:2)/J-2 

(50 %) 

RSD % 

Control P                         

laim.1:8   

(5 %)                                

RSD % 

Control P                         

laim.1:30      

(1 %)                                

RSD % 

P-KJP/J-2  

laim 1:15    

( 6,5 %)           

RSD % 

Normaali kuvaaja      

Sarjan sisäinen, n=6               3,1 % 3,4 % - - - 

Sarjojen välinen, n=6 2,8 % 5,6 % - - - 

Matala kuvaaja      

Sarjan sisäinen, n=6 - - 3,1 % 4,3 % - 

Sarjojen välinen, n=6 - - - - 10,9 % 

      

 

   

7.6 Määritysraja 

 

Menetelmän määritysraja on 1,0 % (vakiokuvaajan 3. alin vakiolaimennospiste). 

Menetelmä täyttää lineaarisuudelle asetetut kriteerit aina 1,0 %:iin saakka (kuviossa 9). 

Toistotarkkuudelle asetetut kriteerit täyttyvät matalimpaan testattuun 1 %:n 

aktiivisuustasoon saakka.  Normaalin kuvaajalla lineaarisuudelle ja toistotarkkuudelle 

asetetut kriteerit täyttyvät matalimpaan testattuun 10 % aktiivisuustasoon asti. 

Aktiivisuustason 15 %:n alittaville näytteille määritetään lopullinen tulos matalan 

kuvaajan protokollalla (CM FVIII.low). 

 

7.7 Mittausepävarmuus 

 

Menetelmän mittausepävarmuuden määrityksessä huomioidaan sarjan sisäinen ja 

sarjojen välinen vaihtelu sekä preanalyyttisten tekijöiden ja vakion tarkkuuden 

aiheuttama epävarmuus. Mittausepävarmuuden määrittämisessä käytettiin seuraavaa 

laskentakaavaa: 

U =  [ √CV(sis)2 + CV(väl)2+ CV(prenal)2 + CV(vakio)2  ]*2 

Sarjan sisäisen ja sarjojen välisessä toistettavuudessa näytteinä oli P-KJP/J2,  

P-KJP(1:2)/J-2 ja Control P (erät 503209 ja 503211).   
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Mittausepävarmuus on laskettu normaalin FVIII - aktiivisuustason (n. 100 %) näytteille.  

U = [ √3,1 2 + 2,8 2+ 3,4 2 + 5,0 2 ]*2 ≈ 15 %     

7.8 Menetelmävertailu 

 

Normaalialueella suoritettiin menetelmävertailu sekä normaali (nykyinen one stage –

menetelmä) että ReFacto-näytteiden  välillä. Normaalialueen vertailussa oli mukana 13 

tavallista plasmanäytettä ja 8 ReRacto-näytettä. Yhteensä normaalialueen näytteitä 

tutkittiin 21 kpl. Normaalialueella tavallisten näytteiden osalta kromogeenisen  ja one 

stage -menetelmien välisessä vertailussa selitysaste oli R
2
 = 0,926 ja 

korrelaatiokuvaajan kulmakerroin kk = 0,7044. Kuvaaja leikkaa y-akselin pisteessä + 

25,015. Refacto-näytteiden selitysaste normaalikuvaajan alueella on 0,990. 

 

Tavallisten näytteiden osalta matalan kuvaajan alueella selitysasteeksi saatiin R
2
 = 

0,890. Vertailussa oli mukana kaksi näytettä, joiden pitoisuudeksi one stage –

menetelmä on antanut  tuloksen alle 1%. Sama tulos saatiin myös kromogeenisella 

menetelmällä. Matalan kuvaajan alueelta tutkittiin viisi ReFacto-näytettä. Korrelaatio 

näiden näytteiden suhteen jäi melko huonoksi (R
2
 = 0,717). Menetelmien väliset 

korrelaatiokuvaajat on esitetty kuvioissa 10 ja 11. 
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Kuvio 10. Käytössä olevan menetelmän ja validoitavan menetelmän korrelaatiokuvaajat tavallisilla 

plasmanäytteillä. Vasemmalla tulokset normaali-kuvaajalta: n=13, suoran yhtälö on y=0,7044x + 25,015, 

r
2
=0,926. Oikealla tulokset matalalta kuvaajalta: n=6, suoran yhtälö on y=0,8643x + 0,3793, r

2
=0,890.  
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Norm kuv. alue (n=8), Refacto-näyte
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Matala kuv alue (n=5), ReFacto-näyte
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7.9 Viitevälit 

 

Menetelmälle lasketut viitevälit on esitetty alla taulukossa 6. Viitevälimateriaali on 

kerätty satunnaisotannalla verenluovutusten yhteydessä ja määritetty testattavalla 

kromogeenisella substraattimenetelmällä. Viitevälinäytteiden veriryhmäjakaumat 

noudattavat suomalaisten veriryhmäjakaumaa. Tulokset on saatu 2,5 persentiilin rajoille 

non-parametriseen laskentaan perustuen. 

 

Taulukko 6. Menetelmälle lasketut viitevälit.  

Veriryhmät A B AB O 

     
Lkm. 63 25 9 50 

   Viiteväli % 60 – 188 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 11. Käytössä olevan menetelmän ja validoitavan menetelmän korrelaatiokuvaajat ReFacto-

näytteillä. Vasemmalla tulokset normaali-kuvaajalta: n=8, suoran yhtälö on y=0,7049x + 25,28, 

r
2
=0,990. Oikealla tulokset matalalta kuvaajalta: n=5, suoran yhtälö on y=0,3572x + 2,0071, 

r
2
=0,717.  
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8. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

8.1 Tulosten tarkastelu ja luotettavuuden pohdinta 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli testata, soveltuuko hyytymistekijä VIII:n 

kromogeeninen substraattimääritys BCS-analysaattorilla määritettäväksi ja antaako uusi 

menetelmä luotettavia tuloksia. Lisäksi haluttiin määrittää viitevälit terveelle väestölle. 

 

Kirjallisuuden perusteella (Mikaelsson ym. 2002, Caron ym. 2002, Verbruggen ym. 

2008, ym.) oli oletettavaa, että kromogeenisella substraattimenetelmällä saadaan 

luotettavasti määritettyä sekä humaaniperäistä että rekombinanttitekniikalla valmistettua 

hyytymistekijä VIII:aa. Samaan johtopäätökseen voidaan päätyä tämän tutkimuksen 

tuloksista. Tätä tutkimusta varten tehdyt analyysit ja niistä saadut tulokset olivat 

kokonaisuudessaan onnistuneita.  

 

Menetelmän tarkkuus osoittautui hyväksi. Kun tuloksia verrataan WHO:n vakioon, 

poikkeavat tulokset korkeitaan 3 % tavoitearvosta. Kansainväliseen ReFacto-vakioon 

verrattuna on ero enintään 8 %. Ulkoisiin laadunarviointikierroksiin (ECAT) 

tarkkuustuloksia ei voi suoraan verrata, koska osallistujamäärät ovat pieniä. Osallistujia 

ECAT:n kierroksille, joissa on määritetty kromogeenisesti FVIII –aktiivisuutta, on vain 

viidestä kymmeneen. 

 

Lineaarisuus osoittautui myös hyväksi, koska hyväksymisrajana ollut selitysaste r
2
 > 

0,975 alittui. Lisäksi teoreettinen ja mitattu tulos olivat suhteellisen lähellä toisiaan. 

Normaalialueella regressiosuoran vakiotermi ei ole aivan optimaalinen, joten varsinkin 

mittausalueen alapäässä teoreettinen ja mitattu arvo poikkeavat hieman toisistaan.  

 

Menetelmävertailussa oli jo kirjallisuudenkin perusteella odotettavissa eroa. 

Kromogeeninen menetelmä antoi hieman korkeampia tuloksia kuin one stage –

menetelmä. Korrelaatio menetelmien välillä osoittautui kuitenkin hyväksi. Ainoastaan 

matalan kuvaajan alueelta mitattujen ReFacto-potilasnäytteiden korrelaatio jäi huonoksi. 

Selityksenä huonoon korrelaatioon voidaan pitää sitä, että nykyisin käytössä olevaa one 

stage –menetelmää ei ole tarkoitettu matalien ReFacto-näytteiden mittaamiseen. Kun 

potilaalta, joka saa ReFacto-korvaushoitoa, otetaan niin sanottu 0-näyte, ei näytteessä 
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kuuluisi olla ollenkaan korvaushoidosta johtuvaa FVIII-aktiivisuutta. Niinpä nämä 

korvaushoitopotilaiden näytteet tutkitaankin one stage –menetelmällä, joka on vakioitu 

humaaniperäisen FVIII tutkimiseen. Koska näytteiden mahdollinen hyytymistekijä VIII 

–aktiivisuus ei johdu korvaushoitovalmisteesta, ei one stage –menetelmälle ole 

ollenkaan matalan alueen vakiointia ReFacto-näytteille. Tästä johtuen one stage –

menetelmällä saatuja matalan kuvaajan alueelta määritettyjä tuloksia ei voida pitää 

vertailukelpoisina kromogeenisen menetelmän kanssa. Sen sijaan potilasnäytteet, jotka 

sisälsivät ReFacto-valmistetta, korreloivat hyvin one stage – ja kromogeenisen 

menetelmän välillä. 

 

Kliiniseen laboratoriotuloksen luotettavuuteen vaikuttavat monet tekijät. Yksi 

suurimmista virhelähteistä hemostaasitutkimuksissa ovat preanalyyttiset tekijät (Lippi 

ym. 2006). Siksi on olemassa kansainvälisiä suosituksia hyytymistekijämääritysten 

preanalytiikasta (CLSI 2008). Mikäli preanalytiikka ei ole kunnossa, ei myöskään ole 

mitään hyötyä siitä, että itse menetelmä on kunnossa ja antaa luotettavia tuloksia. Asia 

on myös toisin päin eli jos näyte on laadukas, mutta menetelmä ei ole kunnossa, ovat 

tulokset epäluotettavia (Tuokko 2008). Hyytymistutkimuksia tekevän laboratorion on 

tunnettava preanalytiikan vaikutukset ja ymmärrettävä esim. kuljetusajan sekä 

lämpötilan vaikutus tulokseen. Tässä tutkimuksessa määritettiin näytteitä, jotka olivat 

kuljetettu, käsitelty ja säilytetty SPR Veripalvelun ohjeiden mukaisesti. Nämä ohjeet 

perustuvat kansainvälisiin standardeihin. 

 

Suomessa on tällä hetkellä noin 300 ihmistä, jotka sairastavat hemofilia-A:ta (Suomen 

hemofiliayhdistys 2010). SPR Veripalvelun tilastojen mukaan vuonna 2012 myydyistä 

hyytymistekijä VIII –valmisteista noin 40 % oli ReFacto-valmistetta. Oletettavaa siten 

on, että Suomen A-hemofiliapotilaista reilu 100 käyttää korvaushoitona ReFacto-

valmistetta. Mikäli hemofiliaa sairastavan henkilön hoitotasapaino on hyvä eikä 

hemofiilikolle ole tulossa leikkaushoitoa tai muuta, joka vaatisi 

hyytymistekijäaktiivisuuden selvittämistä, ei hemofiilikosta ole lääketieteellistä 

perustetta tutkia FVIII –tasoa. Näin ollen Suomessa tutkitaan vain joitakin kymmeniä 

A-hemofiilikkojen näytteitä vuodessa, joista selvitetään korvaushoidon hoitotasoa. 

Vielä harvemmin näytteitä tulee potilaista, jotka käyttävät ReFacto-valmistetta. Tämän 

tutkimuksen kannalta se tarkoittaa sitä, että tutkimukseen oli suhteellisen vaikeaa kerätä 

sopivia näytteitä. Suomessa on tällä hetkellä kaksi kliinistä laboratoriota, jotka tekevät 
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hemofilia diagnostiikkaa. SPR Veripalvelun laboratorion operatiiviselta johtajalta 

saadun tiedon mukaan Veripalvelu tekee tällä hetkellä väestöpohjaan suhteutettuna 

puolet Suomen hyytymistekijä VIII –tutkimuksista. Koska näytemäärät 

kokonaisuudessakin ovat Suomessa pienet, jäi tutkittavien potilasnäytteiden otos 

suhteellisen pieneksi. Varsinkin matalan kuvaajan alueelta oli hankala saada 

tutkittavaksi potilasnäytteitä, koska hemofiliapotilaalla on oltava koko ajan riittävä 

FVIII-taso, jotta spontaaneja verenvuotoja ei esiintyisi. Suurempi näytemäärä lisäisi 

tutkimuksen luotettavuutta. Jokaisessa sarjassa oli kuitenkin mukana aina vähintään 

kaksi kontrollia. Näiden tulokset pysyivät hyvin tavoiterajoissa. Muutenkaan 

tutkimuksen aikana ei suuria virhelähteitä voida osoittaa, joten tuloksia voidaan pitää 

luotettavina. Ainoastaan menetelmävertailussa olisi matalan tason näytteitä pitänyt olla 

enemmän, jotta tulosten korrelaatio kromogeenisen ja one stage –menetelmän välillä 

olisi saatu hyväksi. 

 

8.2 Tutkimuksen eettisyyden tarkastelu 

 

Tutkimuksen eettisiä vaatimuksia on runsaasti ja jokainen tutkija on ensisijaisesti niistä 

itse vastuussa. Tutkimusta tehdessään on tutkijan vältettävä epärehellisyyttä kaikissa 

tutkimuksen osavaiheissa. Keskeisiä epärehellisyyden muotoja ovat plagiointi, toisen 

tutkijan osuuden vähättely, yleinen kritiikittömyys, harhaanjohtava tai puutteellinen 

raportointi ja tutkimusmäärärahojen väärinkäyttö. (Hirsjärvi ym. 1997) 

 

Koska tutkimukseni liittyy ihmisen lääketieteelliseen diagnostiikkaan, on tärkeää myös 

tarkastella ja huomioida lääketieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet. Suomessa on 

vuodesta 1994 lähtien ollut laki lääketieteellisestä tutkimuksesta. Kyseisen lain mukaan 

myös ihmisen sairauksien ja hoidon diagnostiikka kuuluu tämän lain soveltamisalaan. 

(Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 1999/488) Myös laki ihmisen elimien, kudoksien 

ja solujen käytöstä ottaa seuraavasti kantaa tutkimuksessani käytettyihin 

potilasnäytteisiin: ” Hoidon, taudinmäärityksen tai kuolemansyyn selvittämisen vuoksi 

otettuja näytteitä voidaan luovuttaa ja käyttää lääketieteelliseen tutkimukseen, 

menetelmäkehitykseen, laadunhallintaan ja opetukseen sen terveydenhuollon 

toimintayksikön tai muun yksikön luvalla, jonka toimintaa varten näyte on otettu, jos 

näytteitä luovutettaessa tai käytettäessä ei käsitellä henkilötietoja.” (Laki ihmisen 

elimien, kudoksien ja solujen käytöstä 2001/101). Edellä mainittujen lakien lisäksi on 
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Suomen kansallinen akreditointielin FINAS ( Finnish Accreditation Service) määritellyt 

Suomen standardisoimisliiton julkaisemassa, lääketieteellisten laboratorioiden laatu- ja 

pätevyysvaatimuksia määrittelemässä SFS-EN ISO 15189 –standardissa näytteiden 

käytöstä ilman pyydettyä lupaa. Standardissa mainitaan, että jäännösnäytteitä voi 

käyttää alkuperäisen tutkimuspyynnön ulkopuolisiin tarkoituksiin, mikäli ne on saatettu 

anonyymeiksi tai ne on yhdistetty pooliksi.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen potilasnäytteiden tiedot oli kerätty Veripalvelun 

potilastietojärjestelmästä sellaisella hakulausekkeella, jossa hakuehtoina olivat 

hyytymistekijä VIII –tutkimus, näytteenottopäivä ja näytenumero. Tietojärjestelmän 

hakutuloksena sain listan, jossa ei ollut potilaan henkilötietoja. Tutkimuksessani käytin 

myös verenluovuttajien plasmanäytteitä viitearvojen määrittämiseen. Kun 

verenluovuttaja-aineistoa kerättiin, kysyttiin verenluovuttajilta normaalin 

verenluovutuksen yhteydessä kirjallisesti lupa ottaa vertailunäyte viitearvojen 

määrittämistä varten. Luvan antaneiden vertailunäytteet koodattiin nimettömiksi. 

Määritettäessä viitevälejä tiedettiin vain luovuttajan sukupuoli ja veriryhmä. 

8.3 Johtopäätökset 

 

Hyytymistekijä VIII (FVIII) aktiivisuuden määrittäminen toteutuu luotettavasti 

kromogeenisella menetelmällä. Määrityksestä voidaan tehdä sairaaloille myytävä 

tutkimus, jota käytetään ensisijaisesti niiden A-hemofiliapotilaiden kohdalla, jotka 

saavat hyytymistekijä VIII:n korvaushoitona ReFacto-valmistetta. Uudella 

tutkimusmenetelmällä voidaan korvata nykyisin käytössä olevan one stage  –menetelmä 

niiden potilasnäytteiden kohdalla, joista halutaan määrittää rekombinantti-FVIII-

aktiivisuutta.  

8.4 Jatkotutkimushankkeet 

 

Kromogeenisen substraattimenetelmän käyttöä kliinisessä laboratoriossa hankaloittaa 

kaupallisten reagenssien pakkauskoko ja reagenssien säilyvyys. Tähän tutkimukseen 

valittiin markkinoiden pienin reagenssipakkaus. Valmistajan ohjeiden mukaan voi 

tutkimuksessa mukana olleella, Coamatic
®

 Factor VIII –pakkauksella tutkia BSC-

analysaattorilla jopa 100 näytettä. Kun potilasnäytteitä saapuu tutkittavaksi vain alle 50 

vuodessa, muodostuu ongelmaksi reagenssien säilyvyys. Kuten kappaleessa 5.3 
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(Tutkimuksessa käytetyt reagenssit) kerrottiin, valmistajan mukaan substraatti- ja 

faktorireagenssi säilyvät vain yhden kuukauden liuotuksen jälkeen. Yksi 

jatkotutkimuksen aiheita olisikin selvittää, voisiko liuotetut reagenssit pakastaa pieniin 

eriin ja käyttää sitten tarvittaessa potilasnäytteen saapuessa laboratorioon. Mikäli 

reagenssit eivät kestä pidempi aikaista säilytystä, muodostuu yksittäisen potilasnäytteen 

kustannukset hyvin korkeaksi. 

 

Ehkä koko tutkimuksen keskeisin asia on pohdiskella FVIII-tuloksen kliinistä 

merkitystä. Vaikka eroa one stage- ja kromogeenisen substraattimenetelmän välillä 

onkin jo monissa tutkimuksissa todettu, on syytä pohtia, onko tuloksella merkitystä 

potilaan hoidon kannalta. On selvää, että 30 - 40 % matalammalla one stage –tuloksella 

on merkitystä potilaan hoitotasoa mitattaessa, mutta miten tilanne muuttuu, jos ero 

kapeneekin alle 10%:iin. Kliinisesti hoitotasoa määritettäessä ei 10 % matalampi tulos 

ole kliinisesti merkittävä. Mikäli kromogeenistä substraattimenetelmää käytettäisiin A-

hemofilian diagnosoimiseksi ja vaikeusasteen määrittelyyn, olisi todennäköisesti 10 %:n 

ero jo liian suuri. Profylaksian tehon mittaamista monimutkaistaa myös se, että 

esimerkiksi ReFacto-valmistetta myydään myös Euroopan ulkopuolella ja siellä 

aktiivisuustason määrittelyyn suositellaan käytettäväksi one stage –menetelmää 

(ReFacto Af -valmisteyhteenveto 2012). Tämän tutkimuksen tärkein 

jatkotutkimushanke olisi mielestäni vertailla kromogeenista substraattimenetelmää ja 

sellaista yksivaiheista one stage –menetelmää, jossa käytettäisiin uusia ja puhtaammin  

eroteltuja fosfolipidivalmisteita, jotka paremmin muistuttavat trombosyytin faktori III:n 

biologista rakennetta ja toimintaa. Luonnollisesti myös vakiokuvaajien teossa pitäisi 

käyttää korvausvalmistekohtaisia vakioita. Fysiologisempaa one stage –menetelmää 

modifioimalla voitaisiin mahdollisesti ero saada kliinisesti merkityksettömäksi ja 

kromogeenistä menetelmää voisi käyttää tulevaisuudessa vain erikoistapauksissa kuten 

tilanteissa, joissa potilaalla todetaan korkea fosfolipidivasta-ainetaso. 
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     LIITE 1 

 

UUDEN TUTKIMUSMENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

 

 

tutkimuksen tarve 


tarvittavien ominaisuuksien määrittely 

 


uuden tutkimusmenetelmän valinta 


(menetelmän modifiointi tarvittaessa tai menetelmän kehittäminen) 

 

alustava testaus/koekäyttö 

 

tutkimusmenetelmäohjeen laatiminen (luonnos) 

 

validoinnin suunnittelu, suunnitelman laatiminen 

 

suunnitelman hyväksyminen 

 

validoinnin suoritus 

 

validointitulosten käsittely ja arviointi 

 

epävarmuuden laskeminen tarvittaessa 

 

validointiraportin laatiminen 

 

raportin hyväksyminen
 

 

erillinen käyttöönottolupa tarvittaessa 

 

tutkimusmenetelmäohjeen hyväksyminen  

 

käyttöönotto rutiinissa 

----------- 

 

 

 

laadunohjaus 
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LIITE 2 

 

 

Tutkimuksessa käytetyt reagenssit: 

 

COAMATIC® Factor VIII –reagenssipakkaus, 82 2585 63, Chromogenix:  

 

Avaamaton reagenssipakkaus säilytetään jääkaapissa (2-8 ºC:ssa) ja se säilyy etiketissä 

ilmoitettuun vanhenemispäivään saakka. Testauksen aikana käytettiin Coamatic Factor 

VIII eriä N0298540, N1288096 ja 0899953. 

Jokaisen Coamatic Factor VIII –erän vaihtuessa määritettiin uudet vakiokuvaajat. 

Reagenssipakkaus sisältää seuraavat reagenssit: 

 

1 S-2765 + I-2581 (Kromogeeninen subsraatti): 

Reagenssi sisältää kromogeenista substraattia (N-a-Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA) ja 

synteettistä trombiini-inhibiittoria. 

Lyofilisoitu reagenssi liuotetaan 6,0 mL:aan tislattua vettä ja inkuboidaan 

huoneenlämmössä 15 minuutin ajan. Liuotettu substraatti säilyy jääkaapissa yhden 

kuukauden. 

 

2 Factor reagent (Faktori-reagenssi) 

Reagenssi sisältää naudan hyytymistekijöitä IXa ja X, trombiinia, fosfolipidejä ja 

kalsiumkloridia. 

Lyofilisoitu reagenssi liuotetaan 3,0 mL:aan tislattua vettä ja inkuboidaan huoneen 

lämmössä 15 minuutin ajan. Pakastettu faktorireagenssi säilyy yhden kuukauden. 

Pakastettu reagenssi voidaan käyttää kertaalleen. 

 

3 Buffer, stock solution (Puskuri, kantaliuos) 

Käyttöliuos: 0,025 mol/L Tris-puskuri, BSA 1 % (m/V), pH 7,9 

Kantaliuos laimennetaan 1:10:een (1+9) tislattuun veteen aina jokaista sarjaa varten. 

Laimennettu käyttöliuos säilyy jääkaapissa yhden kuukauden. Avattu kantaliuos säilyy 

etiketissä ilmoitettuun vanhenemispäivään saakka.  
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Muut reagenssit, jotka eivät sisälly reagenssipakkaukseen ja joita tarvitaan 

määrityksessä: 

 

4 Tislattu vesi: 

Steriili vesi, 500 mL, Fresenius Kabi Norge As tai vastaava 

Säilyy huoneenlämmössä avaamattomana vanhenemispäivään saakka ja avattuna 

enintään viikon. 

 

5 Pesuliuos: 

Washing Solution for Coagulation Analyzers, Siemens, Code No. OWZC39 

Säilyy avaamattomana huoneenlämmössä vanhenemispäivään asti ja avattuna enintään 

viikon. 
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     LIITE 3 

 

BSC-analysaattorin menetelmäprotokollat 

 

 

Pitoisuusalue 10 – 160 % 
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Pitoisuusalue 1 – 20 % 
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