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1 Johdanto 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu huolehtii keskitetysti koko Suomen verivalmiste-

huollosta ja toimii veriryhmätutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona (Punai-

nen Risti Veripalvelu a.). Sinne on myös keskitetty kaikki Suomen raskaudenaikaiset 

veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset (Punainen Risti Veripalvelu b.). Veripal-

velu on osa Suomen Punaista Ristiä eikä se tavoittele toiminnallaan voittoa vaan poti-

laan parasta (Punainen Risti Veripalvelu a.). Veripalvelu kouluttaa vuosittain tuhansia 

terveydenhuollon ammattilaisia ja tarjoaa mm. asiantuntijaluentoja yliopistoille ja muille 

terveydenhoitoalan oppilaitoksille (Punainen Risti Veripalvelu c.).  

Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui visuaalisen perehdytysmateriaalin kerääminen. Aihe 

on lähtöisin Veripalvelun tarpeesta luoda visuaalista materiaalia perehdytyksiin ja kou-

lutuksiin. Materiaaliin toivottiin kuvauksia erilaisista reaktiotavoista ja epäselvyyksistä 

veriryhmätutkimuksissa. Veripalvelun veriryhmätutkimusnäytteet analysoidaan pää-

sääntöisesti analysaattoreilla, mutta jos tulos jää laitteella epäselväksi jatketaan tutki-

muksia manuaalisesti. Punasolureaktioiden visuaalinen tulkinta on tärkeä osa tuloksen 

muodostumista, joten se on keskeinen osa veriryhmälaboratorion ja verikeskuksen 

työntekijän ammattitaitoa. Näistä erilaisista reaktiotavoista ja erilaisista epäselvyyksistä 

teimme visuaalista kuva- ja videomateriaalia.  

Visuaalisen materiaalin lisäksi opinnäytetyöraportissa perustellaan työn tarve, sekä 

visuaalisen materiaalin hyöty perehtymisessä. Teoriapohja sisältää tietoa veriryhmäjär-

jestelmistä, veriryhmätutkimuksista ja eri reaktiotavoista, joita kuvataan työssämme. 

Kohderyhmänä on Veripalvelu ja visuaalista materiaalia hyödynnetään henkilöstön 

perehdytyksessä, sekä asiakaskoulutuksessa.  

Veripalvelulle tehdyssä opinnäytetyössä ABO-verensiirrot (Hakkarainen - Kuivanen 

2016: 30) on kartoitettu verikeskuksessa työskentelevien bioanalyytikoiden ja laborato-

riohoitajien osaamista. Opinnäytetyössä eniten koulutuksen tarvetta vaativiksi asioiksi 

nousi Type & Screen-menetelmä, sekä reaktiovoimakkuuksien arviointi putkitekniikalla. 

Opinnäytetyössä onkin keskitytty näiden reaktiovoimakkuuksien arviointiin luomalla 

visuaalista materiaalia eri reaktioista, joita voidaan käyttää perehdytyksessä. 
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2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa visuaalista materiaalia Veripalvelulle, jota voitaisiin 

hyödyntää perehdytyksissä ja Veripalvelun järjestämissä koulutuksissa. Kyseinen ma-

teriaali tuotettiin sähköisessä muodossa ja se tehtiin potilastapaustyyppisesti. Pää-

dyimme sähköiseen muotoon tilaajan toiveesta ja laatua ajatellen. Tällöin materiaalia 

olisi helpompi muokata tulevaisuudessa, joka lisää sen käytettävyyttä perehdytykses-

sä. Sähköisessä muodossa oleva materiaali mahdollistaa sen, että sitä voidaan täy-

dentää ja muokata myöhemminkin. Sähköinen materiaali on myös ekologista, koska ei 

tarvita paperisia tulosteita. Aihetta kutsuttiin alun perin aineistopankiksi. Nimi vaihtui 

myöhemmin aineistopankista visuaaliseksi perehdytysmateriaaliksi, paremmin kuvaa-

maan sen tarkoitusta. Veripalvelulla on tarkoituksena luoda kyseinen perehdytysmate-

riaali ’’pankki’’, josta kuvia voidaan hyödyntää tarvittaessa erilaisissa tilanteissa, kuten 

koulutuksissa ja perehdytyksessä. 

3 Perehdytys veriryhmäjärjestelmiin ja veriryhmätutkimusten menetel-
mät 

3.1 Veriryhmäjärjestelmät ja punasoluvasta-aineet 

3.1.1 Punasoluantigeenit 

Punasoluantigeenejä tunnetaan yli 350 ja niistä noin 300 kuuluu veriryhmäjärjestelmiin. 

Loput jaetaan hyvin yleisiin tai hyvin harvinaisiin antigeenien ryhmiin tai ns. kokoelmiin, 

jotka perustuvat niiden biokemiallisiin, verensiirtoserologisiin tai perinnöllisiin yhteyk-

siin. Veriryhmäantigeenit ovat glykolipidejä, glykoproteiineja, sekä proteiineja ja ne si-

jaitsevat punasolujen pinnassa. Näiden antigeenien määritys tapahtuu spesifisten vas-

ta-aineiden avulla. Punasoluantigeeneillä on solun kannalta tärkeitä fysiologisia tehtä-

viä. Esimerkiksi Kidd- ja Diego-antigeenit toimivat solun sisäisen ja ulkoisen tilan välisi-

nä kuljetusproteiineina, Kell-antigeeni toimii punasolun pinnan entsyyminä ja Duffy-

antigeeni sytokiinireseptorina. (Savolainen 2018: 11.) 

Antigeenien määrä solun pinnalla vaihtelee huomattavasti, riippuen mistä antigeenistä 

on kyse. Esimerkiksi ABO-järjestelmän A- ja B-rakenteita on yhdessä punasolussa noin 

800 000, kun taas Kell-järjestelmän K-spesifisiä rakenteita vain noin 5000. (Savolainen 

2018: 11.) Anti-K-punasoluvasta-aineen aiheuttama agglutinaatio voi silti olla yhtä voi-

makas kuin esimerkiksi anti-A:n aiheuttama. Reaktiovoimakkuuteen vaikuttaa myös 
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onko henkilö heterotsygoottinen vai homotsygoottinen kyseistä antigeeniä määräävää 

geeniä kohtaan. Homotsygoottisilla henkilöillä on enemmän Rh-, Kidd-, Duffy- ja MNS-

järjestelmien punasoluantigeenirakenteita kuin heterotsygoottisilla henkilöillä ja tätä 

ilmiötä kutsutaan annosvaikutukseksi (dosage effect). Laboratoriotyössä tämä voi ilme-

tä esimerkiksi vasta-aineseulonnassa ja sopivuuskokeissa siten, että homotsygoottisen 

henkilön punasolut reagoivat vastaavaan antigeeniin kohdistuvan vasta-aineen kanssa 

voimakkaammin. (Hellstѐn 2006: 11-12.) 

3.1.2 Punasoluvasta-aineet 

Punasolun antigeenejä vastaan muodostuneita vasta-aineita kutsutaan veriryhmävas-

ta-aineiksi ja näistä yleisimpiä ovat IgG- ja IgM-luokkien immunoglobuliinit. Suurin osa 

kliinisesti merkittävistä vasta-aineista on muodostunut henkilön immunisoiduttua vie-

raan veren antigeeneille esimerkiksi verensiirrossa tai raskauden aikana. Näitä vasta-

aineita kutsutaan immuunivasta-aineiksi. Luonnollisiksi vasta-aineiksi kutsutaan niitä 

vasta-aineita, jotka muodostuvat varhaislapsuudessa ruuansulatuskanavan kautta ta-

pahtuvassa altistuksessa. Kyseisessä altistuksessa kohdataan bakteerien pintaraken-

teita, jotka ovat rakenteeltaan samanlaisia hiilihydraatteja kuin tietyt veriryhmäantigee-

nit. ABO-järjestelmän luonnolliset vasta-aineet anti-A ja anti-B ovat aina merkityksellisiä 

verensiirrossa. Näitä vasta-aineita kutsutaan isoagglutiniineiksi. (Hellstѐn 2006: 14-15.) 

Suurin osa luonnollisista vasta-aineista on luokkaa IgM (Klein — Anstee 2005: 67). 

Muissa kuin ABO-veriryhmäjärjestelmässä, IgG-luokan vasta-aineet ovat usein merki-

tyksellisiä, kun taas IgM-luokan vasta-aineet ovat usein merkityksettömiä. Merkitykset-

tömällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että vasta-aine ei aiheuta verensiirtoreakti-

oita eikä vastasyntyneen hemolyyttistä tautia. (Verensiirto-opas 2018: 14.) 

Vasta-aineen kliinisen merkityksen määrittää enemmän sen spesifiteetti, reaktiotapa ja 

voimakkuus kuin sen immunoglobuliiniluokka (Verensiirto-opas 2018: 14). Kliinisesti 

merkittävät vasta-aineet vähentävät siirrettyjen punasolujen selviytymistä, aiheuttavat 

hemolyyttisiä verensiirtoreaktioita ja liittyvät mm. vastasyntyneiden ja sikiöiden hemo-

lyyttiseen sairauteen (HDFN). Potilaalle, jolla on kliinisesti merkityksellinen vasta-aine 

tulisi siirtää vain kyseisen antigeenin suhteen negatiivisia punasoluja kaikissa mahdolli-

sissa verensiirtotilanteissa. (Shaz 2009a: 103.) 

Altistuminen vieraille punasoluille, valkosoluille tai verihiutaleantigeeneille voi saada 

aikaan alloimmunisaation, eli vasta-aineen muodostumisen vierasta antigeeniä koh-

taan.  Immunisaatioon vaikuttaa moni tekijä kuten antigeenin rakenne ja määrä, altis-
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tusten määrä, yksilöllinen herkkyys reagoida vieraisiin antigeeneihin, sekä luovutetussa 

veressä olevien antigeenejä esittelevien leukosyyttien määrä veressä. Valkosolujen 

poistaminen verivalmisteesta pienentää huomattavasti riskiä immunisoitua. Jos immu-

nisoituminen on tapahtunut, valitaan aina jatkossa verivalmiste, jonka luovuttajalta 

puuttuu antigeeni, jolle potilas on immunisoitunut. (Lumio – Uhari 2011: 359.) 

Punasoluimmunisaatiossa vasta-aine muodostuu muita kuin ABO-järjestelmän veri-

ryhmätekijöitä kohtaan. ABO-isoagglutiniineja eli, anti-A ja anti-B vasta-aineita, on 

luonnostaan elimistössä.  Vasta-aineiden muodostuminen muita veriryhmätekijöitä koh-

taan on seurausta elimistön immuunireaktiosta vieraita punasoluja kohtaan. Tilanteita, 

joissa elimistö kohtaa vieraita punasoluja ovat verensiirto ja raskaus. Raskaudenaikai-

sessa veriryhmäimmunisaatiossa äidin ja sikiön veriryhmät poikkeavat toisistaan, jolloin 

äiti alkaa tuottaa vasta-aineita sikiön punasoluja vastaan. Tiettyihin tautitiloihin liittyy 

autovasta-aineiden muodostuminen omia veriryhmätekijöitä kohtaan. (Lumio – Uhari 

2011: 359-360.) 

3.1.3 ABO-veriryhmäjärjestelmä 

Ihmisen veriryhmäjärjestelmiä tunnetaan 36 ja suurin osa niistä on löydetty vasta-

ainemuodostuksen kautta (Savolainen 2018: 8). Kliinisesti merkittävin veriryhmäjärjes-

telmä on ylivoimaisesti ABO-järjestelmä. Anti-A ja anti-B-vasta-aineet esiintyvät luon-

nostaan lähes kaikilla potilailla, joilta puuttuu vastaava antigeeni ja nämä vasta-aineet 

aiheuttavat usein suonensisäistä hemolyysiä siirrettäessä epäsopivia punasoluja. 

(Klein — Anstee 2005: 50.) Nämä luonnolliset vasta-aineet syntyvät lapsuudessa eli-

mistön kohdatessa bakteeriantigeenejä, joilla on samankaltainen rakenne kuin ABO-

järjestelmän antigeeneillä. Verensiirrossa veriryhmistä voidaan poiketa ns. siirtosääntö-

jen mukaan, jolloin siirtovaste on yhtä hyvä kuin potilaan oman veriryhmän mukaisen 

veren siirrossa. (Vilpo 2010: 192-193.) 

Trombosyytti- ja valkosoluvalmisteita siirrettäessä noudatetaan punasolujen siirtosään-

töjä. Koska trombosyyttien pinnalla on vain vähäinen määrä ABO-

veriryhmäantigeenejä, voidaan tarvittaessa siirtää myös epäsopivaa ABO-ryhmää poti-

laalle ilman suurempaa haittaa. (Vilpo 2010: 192-193.) 
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3.1.4 Rhesus-veriryhmäjärjestelmä 

Toiseksi tärkein veriryhmäjärjestelmä on Rhesus-järjestelmä (Rh). Rh-

veriryhmäjärjestelmästä tunnettuja antigeenejä on nykyisin 60, mutta RhD-positiivisuus 

ja RhD-negatiivisuus määräytyvät pelkästään D-antigeenin perusteella. Rh-

järjestelmän antigeenejä koodaavat kaksi geeniä RHD ja RHCE. Nämä geenit ovat 

hyvin samankaltaisia ja toisiinsa kytkeytyneitä. Tämä mahdollistaa sen, että geenit voi-

vat vaihtaa osia keskenään solujakautumisen yhteydessä, josta aiheutuvat erilaiset D- 

ja CE-variantit. (Savolainen 2018: 22-23; Denomme – Westhoff 2014: 328-329.) Ylei-

simpiä Rh-järjestelmän vasta-aineita ovat anti-D, -C, -c, -E, -e, -Cw ja Cx (Savolainen 

2018: 24). 

Rh-ryhmä kirjoitetaan muotoon RhD positiivinen tai RhD negatiivinen. RhD-veriryhmä 

tulee ottaa huomioon verensiirrossa aina immunisaation välttämiseksi. (Savolainen 

2018: 21-24.) RhD-antigeeni on erittäin immunogeeninen ja jo pieni määrä riittää im-

munisoimaan RhD-negatiivisen henkilön. Yhden punasoluvalmisteen siirtäminen johtaa 

immunisoitumiseen jopa 80%:lla potilaista. Vaikka Anti-D-vasta-aineesta ei ole välitöntä 

haittaa potilaalle, se estää RhD-positiivisen veren siirtämisen hätätapauksissa, joissa 

RhD-negatiivista verta ei ole saatavilla. (Vilpo 2010: 194) RhD-ryhmän huomioiminen 

on erittäin tärkeää, kun potilas on tyttö tai fertiilissä iässä oleva nainen. Kyseisillä ryh-

millä immunisaation takia muodostunut anti-D-vasta-aine voi myöhemmin mahdollisen 

raskauden aikana aiheuttaa vastasyntyneen hemolyyttisen taudin. (Savolainen 2018: 

25.) Jos RhD-negatiivinen henkilö on saanut RhD-positiivista verta, aiheutuvaa immu-

nisoitumista voidaan pyrkiä estämään anti-D-immunoglobuliinilla. RhD-positiiviselle 

henkilölle ei aiheudu haittaa RhD-negatiivisen veren siirtämisestä. (Vilpo 2010: 194.) 

Punasolut, joissa on pieni konsentraatio D-antigeeniä tai rakenteessa muutoksia verrat-

tuna normaaliin D-antigeeniin, kutsutaan heikoksi D:ksi tai D-varianteiksi. D-variantteja 

tunnetaan yli 200 ja niitä löydetään jatkuvasti lisää. Yleisin D-variantti on tyyppi 1, 2 ja 

3. Tällöin henkilö on RhD positiivinen. Muissa varianteissa henkilö on RhD negatiivi-

nen. Vaikka heikko D ei ole yhtä immunogeeninen kuin normaali D-positiivinen punaso-

lu, on niiden havaittu aiheuttavan anti-D reaktioita. (Sulin 2016; Shaz 2009c: 125.) 

Heikkoa D:tä ei pystytä normaalisti havaitsemaan suoralla antiglobuliinikokeella. Apu-

keinoina voidaan käyttää pitkittynyttä inkubaatiota anti-D reagenssin kanssa tai esimer-

kiksi AHG:tä. (Shaz 2009c: 125.) Variantit voidaan tunnistaa genotyypittämällä (Sulin 

2016.) 
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Anti-C, anti-c, anti-E ja anti-e ovat kliinisesti merkityksellisiä vasta-aineita kuten anti-D. 

Erityisesti anti-c voi aiheuttaa vakavaa vastasyntyneen hemolyyttistä tautia. Anti-C, 

anti-E ja Anti-e aiheuttavat harvemmin reaktioita ja silloinkin yleensä heikkoja. (Shaz 

2009 c: 123-127.) Merkittävin Rh-järjestelmän vasta-aine on anti-D, jota esiintyy usein 

anti-C:n ja anti-E:n kanssa. Anti-E- ja anti-c-vasta-aineet esiintyvät usein yhdessä. Anti-

E voi olla luonnollinen vasta-aine, muista Rh-järjestelmän vasta-aineista poiketen. Anti-

E otetaan kuitenkin huomioon verensiirroissa, koska se voi olla myös immuunivasta-

aine. Muut Rh-järjestelmän vasta-aineet ovat immuunivasta-aineita. Useat Rh-

järjestelmän vasta-aineista voivat olla autovasta-aineita, erityisesti anti-e. Jos potilaalla 

on jokin yleisimmistä Rh-järjestelmän vasta-aineista, suositellaan hänelle siirrettäväksi 

oman Rh-fenotyypin mukaisia punasoluja. (Savolainen 2018: 24.) 

3.1.5 Kell-veriryhmäjärjestelmä 

Kell-järjestelmä on vuonna 1946 löydetty veriryhmäjärjestelmä ja siihen kuuluu yli 30 

antigeeniä. Näistä antigeeneistä tunnetuimpia ovat K, k, Kpa ja Ula. (Savolainen 2018: 

28.) Kell-järjestelmän antigeenien vasta-aineet voivat aiheuttaa verensiirrossa hemo-

lyyttisiä reaktioita ja vastasyntyneen hemolyyttistä tautia. (Shaz 2009b: 129.) 

 

Kliinisesti merkittävin antigeeni järjestelmässä on K, koska se on D-antigeenin jälkeen 

toiseksi immunogeenisin antigeeni. Länsimaissa noin 10 % väestöstä on K positiivisia, 

kun taas Suomen väestöstä vain noin 4 % on K positiivisia. Ula on niin sanottu ’’suo-

malainen’’ Kell-järjestelmän antigeeni, sitä esiintyy noin 2 %:lla väestöstä, mutta se on 

hyvin harvinainen muualla. Kell-järjestelmään kuuluvia antigeenejä ovat myös Jsa- ja 

Jsb-antigeenit. Jsa-antigeeniä esiintyy erityisesti afrikkalaista alkuperää olevilla (20 %), 

mutta se on muulla väestöllä huomattavasti harvinaisempi (0,01 %). Jsb-antigeeni on 

taas hyvin yleinen ja sitä esiintyy melkein 100 % kaikilla väestöillä. (Savolainen 2018: 

28.) 

 

Anti-K on melko yleinen veriryhmävasta-aine (Savolainen 2018: 29). Anti-K on kliinises-

ti merkityksellinen vasta-aine, joka aiheuttaa verensiirtoreaktioita ja vastasyntyneen 

hemolyyttistä tautia. Noin 10 % kaikista K negatiivisista potilaista jotka saavat K positii-

vista verta, kehittävät anti-K-vasta-aineita. K antigeeni onkin toiseksi immunogeenisin 

antigeeni D:n jälkeen. (Daniels 2013: 26.) Suomessa on määritetty verenluovuttajien K-

antigeeni vuodesta 1996 lähtien ja tyttöjen ja fertiili-ikäisten naisten verensiirtoihin suo-

sitellaan annettavaksi K negatiivisia punasoluja. Näin toimitaan myös, kun potilaalla on 
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todettu jokin kliinisesti merkityksellinen vasta-aine, lisäimmunisaation välttämiseksi. 

(Savolainen 2018: 29.) 

 

Vaikka anti-Kpa ja anti-Ula-vasta-aineet ovat kliinisesti yhtä merkityksellisiä kuin muut 

Kell-järjestelmän vasta-aineet, ne ovat paljon harvinaisempia kuin anti-K. (Savolainen 

2018: 29.) Suurin osa Kell-järjestelmän vasta-aineista kuuluu IgG-luokkaan ja ovat klii-

nisesti merkityksellisiä. Laboratoriossa nämä vasta-aineet havaitaan vasta-aineiden 

seulonnassa ja sopivuuskokeessa. Jos potilaalta todetaan anti-K, tilataan tälle K nega-

tiivinen punasoluyksikkö. (Savolainen 2018: 29.) 

3.1.6 Duffy-veriryhmäjärjestelmä 

Duffy-veriryhmäjärjestelmän kaksi fenotyyppiä, Fya ja Fyb aiheutuvat yhden aminoha-

pon vaihdosta Duffy-glykoproteiinissa. (Daniels 2013: 26.) Duffy-järjestelmän antigeenit 

esiintyvät punasolujen lisäksi muuallakin elimistössä. Antigeenin muodostama kemo-

kiinireseptori toimii myös reseptorina malarialoisille. (Savolainen 2018: 30.) 

 

Yleisin ryhmän fenotyyppi on Fy(a+b+), johon kuuluu noin puolet suomalaisista. Suo-

messa harvinaisempia fenotyyppejä ovat Fy(a+b-)-fenotyyppi (noin 23 %) ja Fy(a-b+)-

fenotyyppi (27 %). Afrikkalaistaustaisilla esiintyy yleisemmin Fy(a-b-)-fenotyyppiä, joka 

johtuu mutaatiosta FYB-alleelin säätelyalueella. Toinen FYB-alleelin mutaatio aiheuttaa 

harvinaista heikkoa Fyb-antigeeniä (Fyx). (Savolainen 2018: 30.) 

 

Duffy-järjestelmän vasta-aineet ovat immuunivasta-aineita ja ne ovat yleensä IgG-

luokkaa. Noin puolet anti-Fya-vasta-aineista sitoo komplementtia. Anti-Fyb-vasta-

aineet ovat harvinaisempia ja ne esiintyvät yleensä muiden allovasta-aineiden yhtey-

dessä. Molemmat vasta-aine ryhmät voivat kuitenkin aiheuttaa välittömän ja viivästy-

neen hemolyyttisen verensiirtoreaktion ja sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttisen tau-

din. Verta siirrettäessä Fy(a-b-)-henkilölle siirretään sopivuuskokeissa sopivia Fya ne-

gatiivisia punasoluja, koska nämä henkilöt eivät muodosta anti-Fyb-vasta-ainetta. (Sa-

volainen 2018: 30.) 

 

Duffy-järjestelmän punasoluvasta-aineiden toteamista hankaloittaa niiden yleinen heik-

ko reaktioherkkyys. Vasta-aineet voivat heiketä muutamassa kuukaudessa niin, että 

niitä ei voi enää todeta seulonnassa. Duffy järjestelmän vasta-aineet eivät tule esille 

entsyymimenetelmillä, koska entsyymikäsittelyssä tuhotaan Duffy-järjestelmän anti-

geenit punasolujen pinnalta. Tämän takia määrityksessä käytetäänkin antiglobuliinime-
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netelmää. Entsyymitekniikalla tehdyssä vasta-ainetunnistuksessa paneelisolujen rea-

goimattomuus voi viitata anti-Fya tai anti-Fyb-vasta-aineeseen. Duffy-järjestelmän anti-

geeneille on annosvaikutus, jolloin heikko vasta-aine voi reagoida vain homotsygootti-

soluilla. Punasolusiirroissa käytetään fenotyypin mukaisia valmisteita. (Savolainen 

2018: 30.) 

3.1.7 Kidd-veriryhmäjärjestelmä 

Kidd-järjestelmään kuuluu kolme antigeeniä, Jka, Jkb ja Jk3 ja näitä koodaa SLC14A1-

geeni (Savolainen 2018: 31). Näistä Jka ja Jkb esiintyvät kumpikin noin 50 %:lla väes-

töstä ja Jk3 on hyvin yleinen. (Shaz 2009b: 131.) Jk-antigeeni on solun sisäisen ja ul-

koisen tilan välinen kuljetusproteiini. Kidd-järjestelmän fenotyypit aiheutuvat yhden 

aminohapon erosta Kidd-glykoproteiinissa, joka johtaa kolmeen yleiseen fenotyyppiin 

Jk(a+b-), Jk(a-b+) ja Jk(a+b+). (Savolainen 2018: 31.) 

 

Noin puolet suomalaisista on heterotsygoottisia Jk(a+b+)-henkilöitä, noin 25 % suoma-

laisista kuuluu Jk(a+b-)-fenotyyppiin ja noin 25 % Jk(a-b+)-fenotyyppiin. Suomessa 

tavataan myös harvinaista mutaatiota, joka johtaa Jk:-3-fenotyyppiin, minkä takia tätä 

fenotyyppiä esiintyy Suomessa yleisemmin kuin muualla. Jk:-3-henkilön fenotyyppi on 

Jk(a-b-), eli henkilöltä puuttuvat kaikki Jk-antigeenit (Jka, Jkb ja Jk3). (Savolainen 

2018: 31.) 

 

Kidd-järjestelmän punasoluvasta-aineet aktivoivat komplementtia ja ovat immuunivas-

ta-aineita. Järjestelmän vasta-aineet aiheuttavat verensiirtoreaktioita, sekä sikiön ja 

vastasyntyneen hemolyyttistä tautia. Jos Jk:-3-fenotyypin potilas immunisoituu Jk-

antigeenille, muodostuu tätä vastaan anti-Jk3. Potilaalle, jolle on muodostunut anti-Jk3, 

voidaan siirtää vain samaa harvinaista veriryhmää olevia punasoluvalmisteita. Myös 

immunisoitumattomille Jk:-3-henkilöille valitaan samaa veriryhmää olevia punasoluja, 

jotta mahdollinen immunisaatio voitaisiin välttää. Jk:-3 punasoluja ei ole normaalisti 

saatavilla sairaalan verikeskuksissa, joten mahdolliseen veren tarpeeseen tulee varau-

tua hyvissä ajoin. (Savolainen 2018: 31.) 

 

Kidd-järjestelmän punasoluvasta-aineet ovat verensiirron kannalta merkittäviä, koska 

ne aiheuttavat intravaskulaarista hemolyysiä ja vastasyntyneen hemolyyttistä tautia. 

(Savolainen 2018: 31; Daniels 2013: 28.) Niiden reaktioherkkyys on kuitenkin laborato-

riokokeissa heikko. Vasta-aineiden löytymisen hankaluuteen vaikuttavat sekä annos-

vaikutus että vasta-aineiden heikkeneminen. Tämän takia, Kidd-järjestelmän vasta-
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aineet ovat syynä kolmannekseen kaikista viivästyneistä hemolyyttisistä verensiirtore-

aktioista, jotka voivat olla vakavia. (Shaz 2009 b: 131-132.) Kidd-järjestelmän vasta-

aineiden on myös havaittu olevan yhteydessä viivästyneisiin hemolyyttisiin verensiirto-

reaktioihin. (Daniels 2013: 28.) 

3.1.8 MNS-veriryhmäjärjestelmä 

MNS-järjestelmään kuuluu kokonaisuudessaan 46 antigeeniä ja se on toiseksi moni-

puolisin veriryhmäjärjestelmä, Rh-järjestelmän jälkeen. (Daniels 2013: 28.) MNS-

järjestelmän antigeenit ovat jo täysin kehittyneitä vastasyntyneellä. MNS-järjestelmän 

MN-antigeenit sijaitsevat glykoforiini-A (GYPA) ja järjestelmän Ss-antigeenit glykoforii-

ni-B (GYPB) molekyyleissä. (Savolainen 2018: 32; Daniels 2013: 28.) Nämä antigeenit 

läpäisevät solukalvon kerran ja aiheuttavat punasolulle negatiivisen varauksen. Puna-

solujen negatiivinen varaus estää niitä tarttumasta toisiinsa tai verisuonten seinämiin ja 

ehkäisee myös bakteerien pääsyä solun sisälle. (Savolainen 2018: 32.) 

 

GYPA- ja GYPB-geenit ovat homologisia ja tiukasti kytkeytyneitä, minkä takia ne vaih-

tavat helposti osia keskenään solujakautumisen aikana. Veriryhmäjärjestelmän suh-

teellisen suuri varianttimäärä johtuu tästä. Anti-M ja anti-N-vasta-aineet eivät yleensä 

ole kliinisesti merkittäviä, vaikkakin anti-M voi aiheuttaa hemolyysiä. (Daniels 2013: 

29.) Anti-S- ja anti-s-vasta-aineet ovat aina kliinisesti merkityksellisiä. MNS-

järjestelmän aiheuttama sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttinen tauti on hyvin harvi-

nainen. (Savolainen 2018: 32.) 

 

Anti-M- ja anti-N-vasta-aineet reagoivat joko huoneenlämmössä tai kylmässä ja puna-

solusiirtoihin ei tarvitse valita punasoluja fenotyypin mukaan. Anti-S- ja anti-s-vasta-

aineet havaitaan yleensä vasta-aineiden seulonnassa ja punasolusiirtoihin valitaan 

fenotyyppiin sopivia valmisteita. (Savolainen 2018: 33.) 

3.2 Veriryhmäserologiset tutkimusmenetelmät 

3.2.1 Veriryhmäserologisten tutkimusten menetelmien periaatteet 

Verensiirtoa edeltäviin testeihin kuuluvat ABO-ryhmän määritys, RhD-määritys, vasta-

aineseulonta ja sopivuuskoe. ABO- ja RhD-ryhmien määritykset ovat merkityksellisim-

piä määrityksiä verensiirron kannalta. Vasta-aineseulonnassa määritetään, onko poti-

laalla verensiirron kannalta merkittäviä vasta-aineita. Vasta-aineseulonnan ollessa po-
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sitiivinen tehdään potilaan verestä myös vasta-ainetunnistus, jotta saadaan verensiir-

ron kannalta merkittävät vasta-aineet selville. (Savolainen 2018: 46; Downes – Shul-

man 2014: 371.)  

Veriryhmäserologiset tutkimukset perustuvat vasta-aineen ja antigeenin reaktioon 

(Downes – Shulman 2014: 371). Vasta-aine on tutkittavan potilaan plasmassa, tai rea-

genssissa jota käytetään. Antigeenit ovat tutkittavasta potilaasta, reagenssipunasolusta 

tai siirrettäväksi aiotusta punasoluyksiköstä. (Savolainen 2018: 49). Jos vasta-aine 

reagoi punasoluantigeenin kanssa, vasta-aine agglutinoi, eli sakkauttaa punasolut tai 

aiheuttaa hemolyysiä. (Savolainen 2018: 54-55.) 

Type & Screen eli ns. veriryhmä ja seulonta -käytännöllä tarkoitetaan verensiirtoa edel-

täviä tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa kaikille potilaille tehdään ABO- ja RhD-

veriryhmä määritys sekä punasoluvasta-aineiden seulonta. Jos potilaalla ei todeta vas-

ta-aineita, valitaan hänelle siirrettäväksi veriryhmän mukaisia verivalmisteita eikä sero-

logista sopivuuskoetta tehdä. Tietojärjestelmä tarkistaa potilaan veriryhmätiedot ja vas-

ta-aineseulonnan tuloksen ja vertaa sitä annettavan punasoluvalmisteen tietoihin. Se-

rologinen sopivuuskoe tehdään potilaille, joilla on tai on aikaisemmin todettu vasta-

aineita. Menetelmä mahdollistaa sen, että sairaalan verikeskukseen varastoidut puna-

soluvalmisteet ovat välittömästi valmiita käyttöön ja mahdollinen hävikki on mahdolli-

simman pientä. Tällöin verikeskuksissa ei tarvitse pitää suuria varastoja valmisteita. 

(Punainen Risti Veripalvelu e.) 

Agglutinaatiota voidaan tutkia geelimenetelmällä, koeputkimenetelmällä, kiinteällä faa-

silla ja kuoppalevyllä. Yleisin käytetty menetelmä on pylväsagglutinaatiomenetelmä, 

josta puhutaan usein geelimenetelmänä. Punasolususpensio tehdään valmisteen 

omaan laimennusliuokseen, tai käytetään reagenssipunasoluja. Esimerkiksi potilaan 

plasma ja reagenssipunasolut pipetoidaan pipetointialueelle. Tämän jälkeen kortti inku-

boidaan ja sentrifugoidaan. Jos vasta-aine on tarttunut punasoluihin, agglutinoi väliai-

neen sisältämä antiglobuliinireagenssi punasolut sitä ylemmäksi mitä enemmän vasta-

ainetta on tarttunut. (Savolainen 2018: 55-56.) 

IgM-luokan vasta-aineet ovat kooltaan suuria ja pystyvätkin tarttumaan moneen puna-

soluun samanaikaisesti. Tällöin agglutinaatio ei tarvitse erillistä antiglobuliinireagens-

sia. Tästä käytetään nimitystä suora agglutinaatio ja tähän menetelmään perustuvat 

mm. ABO- ja RhD-veriryhmämääritykset. Toisin kuin IgM, IgG-luokan vasta-aineet ei-

vät pysty sitoutumaan kuin yhteen punasoluun kerrallaan. Epäsuorassa menetelmässä 
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käytetään agglutinaation aikaansaamiseksi lisäksi toista vasta-ainetta (anti-IgG), joka 

sitoutuu inkubaation aikana punasoluantigeeneihin tarttuneisiin IgG-luokan vasta-

aineisiin. (Savolainen 2018: 53-54.) 

Koeputkimenetelmää käytetään nopeuttamaan tutkimuksia mm. hätäverensiirtojen yh-

teydessä, koska tulos valmistuu nopeammin kuin pylväsagglutinaatiomenetelmä. Tietyt 

antigeenityypitykset, ongelmalliset vasta-aine tunnistukset ja sopivuustutkimukset vaa-

tivat koeputkimenetelmän käyttöä. (Savolainen 2018: 69.) 

Kuoppalevy- ja kiinteän faasin menetelmät ovat harvinaisempia tutkimuksia kuin geeli- 

ja koeputkimenetelmä. Niitä ei käytetä nykyään suomalaisissa verikeskuksissa. (Savo-

lainen 2018: 72-73.) Kiinteässä faasissa punasolut kiinnitetään kuoppalevylle, johon 

lisätään potilaan seerumia tai plasmaa. Sitoutumattomat vasta-aineet pestään pois 

inkubaation jälkeen. Tällöin jäljelle jääneet potilaan punasolu antigeeneihin sitoutuneet 

vasta-aineet voidaan tunnistaa. (Downes - Shulman 2014: 377.) 

Verensiirtoserologisena erikoismenetelmänä käytetään mm. entsyymikäsittelyä.  Ent-

syymikäsittelyä käytetään usein jatkotutkimuksena ongelmallisissa tapauksissa ja nii-

den käyttö vaatii asiantuntemusta. Menetelmässä käytetään entsyyminä yleisimmin 

papaiinia, fisiiniä tai bromeliinia. Entsyymit pilkkovat punasolun pinnalta negatiivisesti 

varautuneita siaalihappomolekyylejä, joka muuttaa punasolujen varausta. Tällöin solut 

pääsevät toisiaan lähemmäksi, joka helpottaa näiden agglutinaatiota. Tämän johdosta 

entsyymikäsittelyä käytetään suorassa agglutinaatiomenelmässä. Osa punasoluanti-

geeneista tuhoutuu entsyymikäsittelyssä, minkä takia entsyymikäsittelyistä ei voida 

määrittää näitä antigeenejä. (Savolainen 2018: 69.) 

3.2.2 Antiglobuliinikoe 

Kokeella voidaan osoittaa sitoutuneita punasoluvasta-aineita, jotka eivät tuota suoraa 

agglutinaatiota. Kokeessa käytetään toisessa eläinlajissa tuotettua vasta-ainetta. Tämä 

vasta-aine ohjataan toimimaan ihmisen globuliinia vastaan ja se kiinnittyy ja agglutinoi 

herkistyneitä punasoluja. Vasta-ainetta kutsutaan AHG-seerumiksi. (Downes – Shul-

man 2014: 371.) AHG:llä voi olla useita spesifiteettejä, kuten anti-IgG, ja eri komple-

mentin osia, kuten C3d (Downes – Shulman 2014: 372). 

 

AHG voi reagoida myös vasta-aineiden ja komplementin osien kanssa, jotka eivät ole 

sitoutuneet soluihin, käytännössä neutralisoiden AHG:n. Neutralisoitunut AHG voi an-
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taa väärän negatiivisen tuloksen, jonka takia punasolut tulee pestä. Pesu poistaa sitou-

tumattomat proteiinit ennen AHG:n lisäystä. (Downes – Shulman 2014: 372.) 

 

Antiglobuliinikokeita on kahta eri tyyppiä: suora antiglobuliinikoe (DAT) ja epäsuora 

antiglobuliinikoe (IAT). Suorassa menetelmässä osoitetaan punasolujen herkistymistä 

ja se suoritetaan testaamalla pestyä potilasnäytettä AHG:n kanssa. (Downes – Shul-

man 2014: 372.) Suoraa antiglobuliinikoetta käytetään IgG:n ja C3:n toteamiseen pu-

nasolujen pinnalla. Vasta-ainetunnistuksen lisäksi, suoraa antiglobuliinikoetta voidaan 

käyttää toteamaan esimerkiksi autoimmuunia hemolyyttistä anemiaa, vastasyntyneen 

hemolyyttistä tautia ja verensiirtoreaktioita. (Shaz 2009d: 111.)  

 

Epäsuorassa menetelmässä osoitetaan punasolujen ja vasta-aineiden reaktioita kes-

kenään. Kokeessa plasma inkuboidaan punasolujen kanssa, mistä pestään pois sitou-

tumattomat globuliinit. Jos AHG:tä lisättäessä ilmenee agglutinaatiota, viittaa se vasta-

aineiden sitoutumiseen spesifiin punasoluantigeeniin. (Downes – Shulman 2014: 372.) 

3.2.3 ABORhD-veriryhmän määritys 

ABO-veriryhmän määrityksessä tutkitaan punasolun pinnalta löytyviä antigeenejä ja 

plasmasta löytyviä isoagglutiniineja. Punasolun pinnalla olevat antigeenit tutkitaan mo-

noklonaalisilla Anti-A ja Anti-B reagensseilla (ns. solupuoli) ja plasmassa olevat isoag-

glutiniinit määritetään A1 ja B punasolureagenssien avulla (ns. plasmapuoli). Näiden 

tulosten yhdenmukaisuus eli ns. ABO-logiikka tekee tuloksesta luotettavan. (Savolai-

nen 2018: 58.) Veriryhmämäärityksen yhteydessä tehdään kontrolli, jonka tulee olla 

negatiivinen, jotta tulos on luotettava. Tunnettuja tietyn reaktion antavia näytteitä käyte-

tään kontrollina, esimerkiksi uuden työvuoron tai reagenssipullon vaihtuessa (Savolai-

nen 2018: 76). Väärä positiivinen kontrolli voi johtua autoagglutinaatiosta, eli tapahtuva 

agglutinaatio johtuu potilaan omista vasta-aineista, eikä lisätyistä vasta-aineista. (Savo-

lainen 2018: 57.) ABO-tutkimuksen yhteydessä tutkitaan Rhesus-järjestelmän D-

antigeeni anti-D reagenssilla. D-antigeeni on Rh-veriryhmäjärjestelmän immunogeeni-

sin punasoluantigeeni. RhD positiivisella henkilöllä on D-antigeeni punasolun pinnalla, 

kun taas RhD negatiivisella henkilöllä ei kyseistä antigeeniä ole. (Savolainen 2018: 58; 

Sulin 2018.) 

Epäselvä ABORhD tulee aina selvittää ja tulkintaa aiheuttava ongelma voi olla joko 

punasolu- tai plasmapuolella. Hätätilanteessa potilaalle, jolle on todettu epäselvä 

ABORhD, siirretään O RhD negatiivisia punasoluja, kunnes tarkka ryhmä saadaan 
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määritettyä. (Cooling 2014: 298.) Punasolupuolella syinä voivat olla hiljattain saatu 

omasta veriryhmästä poikkeava verensiirto tai kantasolusiirto, perinnölliset syyt, anti-

geenien variantit, malignit sairaudet, vastasyntyneen kehittymättömät antigeenit tai 

reaktiot reagenssin lisäaineen kanssa. Plasmapuolella syitä voi olla immuunipuolustuk-

sen heikkeneminen vastasyntyneellä tai iän myötä, antigeenien heikot variantit, omasta 

veriryhmästä poikennut plasman runsas saaminen, vasta-aineet jotka reagoivat rea-

genssisolujen veriryhmäantigeenien tai säilytysliuoksen kanssa, näytteen fibriini tai 

näytteen poikkeavat proteiinit. (Savolainen 2018: 57-59.) 

Epäselvällä veriryhmällä tarkoitetaan yleensä epäselvyyttä ABO-veriryhmäjärjestelmän 

tulkinnassa. Epäselvyys liittyy usein heikkoihin tai ristiriitaisiin reaktioihin, joissa puna-

solutestit eivät sovi plasmapuolen testeihin. (Cooling 2014: 298.) Puuttuvat vasta-

aineet voivat johtua tilanteesta, jossa potilaalla on heikko A tai B (punasolun pinnalla 

oleva antigeenin määrä on vähäinen), potilaan perussairaudesta tai lääkityksestä. 

Isoagglutiinit alkavat kehittyä vauvalle vasta puolen vuoden ikäisenä ja iäkkäällä henki-

löllä isoagglutiniit voivat heikentyä. (Savolainen 2018: 58-59.) 

Punasolun pinnalla antigeenin määrä voi olla joskus vähäinen, jolloin puhutaan heikos-

ta A:sta tai B:sta. Näitä epäillään, kun punasolusta saatu tulos ei vastaa plasmapuolen 

tulosta. A:n alaryhmiin kuuluvassa Afinn:ssa, antigeenipuolelta saadaan tulos O, ja A-

isoagglutiniini puuttuu. A-antigeeniä on hyvin vähän, reaktio on mikroskooppinen ja 

voidaan puhua partiaalisesta reaktiosta. Afinn henkilöä pidetään A-veriryhmään kuulu-

vana. (Sulin 2018.) 

Heikossa B:ssä antigeenipuolelta saadaan tulos O, ja B-isoagglutiniini on heikompi 

kuin normaalisti O-veriryhmäisellä. Henkilöä jolla on heikko B-antigeeni, pidetään poti-

laana O-veriryhmään kuuluvana ja verenluovuttajana B-veriryhmään kuuluvana. (Sulin 

2018.) 

Kantasolusiirron yhteydessä kantasolusiirteen saajan veriryhmä saattaa poiketa luovut-

tajan veriryhmästä. Siirron jälkeen saajan veriryhmä muuttuu luovuttajan veriryhmäksi. 

Tämä tapahtuu siirtoa seuraavina kuukausina, minä aikana potilaan verenkierrossa 

nähdään sekä uudet, että vanhat punasolut ja lisäksi potilaan alkuperäisen ryhmän 

mukaisia isoagglutiniineja. Uuden veriryhmän mukaisia uusia isoagglutiniineja ei muo-

dostu. Potilaalle laaditaan muuttumisvaiheeseen erillinen verensiirto-ohje, jossa huo-

mioidaan vanha ja uusi veriryhmä. (Ruutu – Rajamäki – Lassila – Porkka 2015: 643.) 
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Ylimääräisen reaktion plasmapuolella voi aiheuttaa mm. fibriini, raharulla tai panagglu-

tiniini (Savolainen 2018: 59). 

3.2.4 Vasta-aineseulonta 

Vasta-aineseulonnan tarkoituksena on löytää mahdollisimman monta kliinisesti merki-

tyksellistä vasta-ainetta potilaan verestä kuin mahdollista. Vasta-aineseulontaa tarvi-

taan punasolusiirtoja varten ja tuloksen onkin oltava negatiivinen verensiirtoa varten. 

Vasta-aineseulonta suoritetaan joko erikseen tai sopivuuskokeen yhteydessä. Suorit-

tamalla seulonta etukäteen voidaan varmistaa, että kliinisesti merkittäviin vasta-

aineisiin sopivia valmisteita on saatavilla. (Downes – Shulman 2014: 375-376.) 

3.2.5 Vasta-ainetunnistus 

Punasoluvasta-aineiden tunnistus tehdään, kun halutaan selvittää, onko potilaalla ve-

rensiirron kannalta merkittäviä vasta-aineita. Vasta-ainetunnistuksen yleisin indikaatio 

on positiivinen vasta-aineseulonta. Harvemmin syynä on sopivuuskokeen positiivisuus 

tai ylimääräinen reaktio ABO-määrityksessä. Tunnistus tehdään entsyymi- ja antiglobu-

liinimenetelmällä. Tunnistuksessa käytetään solupaneeleja, joissa on usein 11 punaso-

lususpensiota. Potilaan plasmaa ja punasolususpensiota inkuboidaan, jolloin näyttees-

sä mahdollisesti olevat vasta-aineet tarttuvat punasoluihin ja vasta-aine pystytään 

osoittamaan jo geelikorteissa olevan anti-humaaniglobuliinireagenssin (AHG-

reagenssi) avulla. Putkimenetelmässä AHG-reagenssi lisätään erikseen. Osana tunnis-

tusta on myös entsyymimenetelmä. Tuloksia verrataan antigeenikarttaan, ja sen avulla 

pystytään päättelemään, mikä vasta-aine on kyseessä. Tulos varmistetaan aina feno-

tyypityksellä, eli katsotaan että potilaan punasolun pinnalla ei ole vasta-ainetta vastaa-

vaa antigeeniä. Punasoluvasta-aine tunnistus voi jäädä myös epäselväksi, jos vasta-

aine on niin heikko, että se ei agglutinoi kaikkia paneelisoluja, joista löytyy vastaava 

antigeeni. (Savolainen 2018: 64-65.) 

 

3.2.6 Sopivuuskoe 

Sopivuuskokeella tarkoitetaan verensiirtoa edeltävää koetta, jossa pyritään havainnoi-

maan siirrettävän verivalmisteen ja potilaan veren välisiä mahdollisia verensiirtoreakti-

oita. Sopivuuskoe tehdään aina, jollei veren tarve ole välitön. Sopivuuskoe suoritetaan 

normaalisti sen jälkeen, kun vasta-aineseulonnassa ei ole löydetty kliinisesti merkittäviä 

vasta-aineita. Vakavan verensiirtoreaktion riski on matala, jos potilaan vasta-
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aineseulonta on negatiivinen ja verensiirrossa otetaan huomioon ABO-järjestelmän 

sopivuudet. Sopivuuskokeella voidaan vielä laskea havaitsemattomien allovasta-

aineiden aiheuttamien verensiirtoreaktioiden riskiä. (Downes – Shulman 2014: 379.) 

3.2.7 Vasta-ainetitteri 

Vasta-ainetitterillä tarkoitetaan menetelmää, jossa laimennetaan sarjassa seerumia ja 

valittuja punasoluja. Tulokset ilmoitetaan korkeimman seerumilaimennoksen käänteis-

lukuna, jossa ilmenee makroskooppista agglutinaatiota. Titteriarvo kertoo vasta-aineen 

suhteellisen määrän seerumissa tai antigeenin ilmentymisen suhteellisen voimakkuu-

den punasoluissa. (Walker – Hamilton 2014: 209.) 

Vasta-ainetitterin tuloksia voidaan käyttää hyödyksi seurattaessa vastasyntyneen he-

molyyttistä tautia. Tällöin pyritään havainnoimaan, onko vasta-aine tasoissa tapahtunut 

nousua aikaisempaan tasoon nähden. Titterin tuloksien avulla voidaan kartoittaa poti-

laan taudinkuvaa ja niiden pohjalta tehdään mahdollisia lisätutkimuksia. (Sulin 2016; 

Kennedy – Delaney – Scrape 2014: 563.) 

3.2.8 Reaktiovoimakkuuksien tulkinta 

Verensiirtoserologisten tutkimusten reaktiovoimakkuuteen vaikuttaa vasta-aineen sitou-

tumishanakkuus (aviditeetti), ja sitoutumisvoimakkuus (affiniteetti). Myös punasoluanti-

geenin määrä, sekä reaktio-olosuhteet, kuten sentrifugointi, ja inkubointi, vaikuttavat 

reaktiovoimakkuuteen. (Savolainen 2018: 67.) 

Silmin havaittava hemolyysi ja/tai agglutinaatio pitää tulkita tarkasti ja järjestelmällisesti. 

Tämän vuoksi laboratorioissa käytetäänkin yhteistä ’’gradeeraustapaa’’ esimerkiksi (-, 

+, ++, +++, ++++). Kuviossa 1 näkyy gradeeraus eli reaktiovoimakkuuksien tulkinta 

koeputkissa. Mikroskopointia voidaan käyttää apuna, kun yritetään erottaa esimerkiksi 

raharulla oikeasta agglutinaatiosta. Mikroskopoinnilla voidaan myös havaita tiettyihin 

vasta-ainetyyppeihin sopivia agglutinaatiomuodostelmia. (Downes – Shulman 2014: 

372.) Reaktiovoimakkuuksien tulkintaa tulee harjoitella, jotta päästään mahdollisimman 

hyvään toistotarkkuuteen. Näytteen tulkintaan vaikuttavia ongelmia voivat olla esimer-

kiksi näytteessä oleva hemolyysi, raharulla, hyytymisongelmat, fibriini, agglutinoitunut 

näyte sekä voimakkaat kylmässä reagoivat vasta-aineet. (Savolainen 2018: 67-68.) 

Raharullalla tarkoitetaan myelooma- ja tulehduspotilaan paraproteiinia, joka voi näkyä 

raharullan muodostumisena. Fibriini on säikeinen proteiini, joka voi näkyä suoraan gee-
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lipatsaan päällä olevana ohuena punaisena juovana. Fibriinin voi sekoittaa virheellisesti 

kaksoispopulaatioon. (Savolainen 2018: 73-74.) 

 

 

Kuvio 1. Reaktiovoimakkuuksien tulkinta 

3.3 Oppiminen 

Jokaisella henkilöllä on oma tapansa oppia, muistaa asioita ja hahmottaa ympäristöä. 

Oppimistyylijaotteluita on useampia. Aisteihin perustuvat oppimistyylit ovat visuaalinen 

eli näkö, auditiivinen eli kuulo ja kinesteettinen eli vartalon liikkeisiin perustuva oppimi-

nen. (Erilaisen oppijan käsikirja 2008: 41-42.) Oppimistyylit on jaoteltu myös analyytti-

seen ja globaaliin oppijaan. Ero näiden välillä liittyy oppijoiden tapaan tehdä huomiota 

ympäristöstä.  Analyyttinen oppija hallitsee abstraktit asiat, rutiinit ja strategiat, kun taas 

globaalioppija näkee asiat kokonaisuuksina, yhteistyö ja sosiaaliset suhteet ovat tärkei-

tä globaalille oppijalle. Suuri osa ihmisitä oppii monella eri kanavalla, mutta joillekin 

yksittäinen kanava on hallitsevampi. Opetuksen, ja näin ollen myös perehdytyksen olisi 

hyvä olla mahdollisimman monikanavaista, jotta jokainen oppija löytäisi oman kanavan. 

(Jyväskylän yliopiston kielikeskus) 

Kuvien tarkoitus on havainnollistaa asioita ja ilmiöitä, sekä tukea oppimisprosessissa. 

Moni asia mikä on vaikea ymmärtää kirjoitettuna, on helpompi ymmärtää kuvana. Kuva 

aktivoi oppijoissa erilaisia kognitiivisia prosesseja. Hyvä kuva onkin raaka-aine ja lähtö-

kohta oppimisprosessille. Videolla puolestaan on hyvä kuvata jotain sellaista, minkä 

havainnointi olisi muuten mahdotonta. Videolla kuvattu tilanne toimiikin usein konteks-

tin ja motivaation luojana. (Silander —Koli 2003: 73-76.) 
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4 Opinnäytetyön toteutus 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jolla on toimeksiantaja, tässä tapaukses-

sa Veripalvelu. Veripalvelu tarjosi aiheeksi ns. aineistopankin luomisen. Aineistopankki 

nimi jalostettiin visuaaliseksi perehdytysmateriaaliksi, kuvaamaan paremmin sen sisäl-

töä. Toiminnallisen tutkimuksen tavoitteena on luoda jokin konkreettinen produktio, 

kuten opas, tapahtuma tai näyttely (Vilkka, Airaksinen 2004: 6).  

Toiminnallinen opinnäytetyö ei ole tutkimus, mutta sen tulee kuitenkin perustua tutkit-

tuun tietoon ja yhdistää tieto sekä käytäntö. Toiminnallisen opinnäytetyön tulee siis 

myös noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, johon kuuluu myös tietosuojan kunnioit-

taminen.  (Roivas – Karjalainen 2013: 80). Työn toiminnallisessa osuudessa käsitellään 

potilasnäytteitä, jolloin huomioidaan salassapitovelvollisuus ja näytteitä tutkitaan juok-

sevilla tutkimusnumeroilla. 

Visuaalisen perehdytysmateriaalin lisäksi kirjoitetaan opinnäyteraportti, jossa käydään 

läpi veriryhmäserologisten tutkimusten teoriaa. Näitä ovat ABO- ja Rh-

veriryhmäjärjestelmät, punasoluantigeenit, sekä veriryhmävasta-aineet. Opinnäyte-

työssä käsitellään myös verensiirtoserologisten tutkimusten menetelmien periaatteet. 

(Vilkka, Airaksinen 2004: 7). 

4.2 Kohderyhmä ja hyödynsaajat 

Kohderyhmänä toimii Veripalvelu ja visuaalista materiaalia hyödynnetään henkilöstön 

perehdytyksessä, sekä asiakaskoulutuksessa. Hyödynsaajana on Veripalvelun henki-

lökunta, joka järjestää perehdytystä ja koulutusta, sekä itse perehdytettävät. 

4.3 Tiedonhaku 

Lähteiden tarkoitus on oman tiedon lisääminen, tietojen kartoittaminen ja väitteiden 

perustelu. (Niemi – Nietosvuori – Virikko 2006: 3). Haimme tietoa kansainvälisistä tie-

donhakuportaaleista (Pubmed), hakusanoilla ABO Antigen, Weak ABO, Blood group, 

Blood group grading. Hakusanalla: Blood group ja veriryhmä, löytyi 186 hakutulosta. 

Lähdekritiikin huomioiden valittiin näistä viisi verensiirtolääketieteen perusteosta. Duo-

decimin Verensiirto-oppaan uusin versio oli merkittävin opinnäytetyössä käytetty lähde. 
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Toinen merkittävä lähde oli American Association of Blood Banks: Technical manual. 

Kyseinen kirja oli Veripalvelun asiantuntijoiden ohjeissa käyttämä lähde. 

4.4 Tutkimusaineiston keruu 

Visuaalisen perehdytysmateriaalin kuvaaminen tapahtui ajalla 17.9-28.9.2018. Ensim-

mäisenä päivänä saimme ohjausta tutkimusten tekemiseen. Henkilökunnalle jätettiin 

myös sähköpostilla viesti siitä, millaisia näytteitä työtä varten etsittiin. Henkilökunta 

keräsi sopivia näytteitä ja niistä tarvittavia lisätietoja. Reaktiot kuvattiin kolmella tapaa: 

kortilla, putkissa ja mikroskooppikameralla.  

Näytteitä kertyi yhteensä 14, joista osa oli myös kontrollinäyteitä. Esitietoina näytteestä 

oli reaktio, jota odotettiin (esim. raharulla, partiaalinen reaktio). Kuvia otettiin matkapu-

helimen kameralla ja mikroskooppikameralla yhteensä 147, joista valikoitua työhön 92.  

Ennen kuvien lopullista valintaa, ne lähetettiin ohjaajalle arvioitavaksi kuvausviikkojen 

aikana. Ohjaajalta saatiin palautetta siitä, mitä toivottaisiin lisää ja onko kuvissa paran-

nettavaa. Ohjausta saatiin myös laboratoriotyöskentelyn aikana. Esimerkiksi jos emme 

saaneet tiettyä reaktiota näkymään riittävän vahvana, henkilökunta auttoi meitä löytä-

mään näytteen, jossa olisi riittävän vahva reaktio kuvaan. Kuvaamisessa ilmeni haas-

teita mm. valotuksen ja taustan optimoinnin kanssa. Myös kuvanlaadun kanssa oli on-

gelmia (mikroskooppikuvat kuvasimme resoluutiolla 1920 x 1080, joka rajoittaa kuvien 

suurennosta). 

Taulukko 1. Reaktiot mitä pyrimme ensisijaisesti ja toissijaisesti kuvaamaan 

1. prioriteetin kuvaukset  

Gradeeraus putkissa ja kortilla titterin avulla  

Putkipaneelin gradeeraus  

Raharulla putkissa  

Partiaalinen reaktio putkissa  

Kaksoispopulaatio putkissa  

Hemolyysi putkissa  

Heikko reaktio (+) putkissa  

2. prioriteetin kuvaukset  

Epäselvä ABO kortilla/ putkissa  

Antigeenityypitykset  

Reaktioita kortilla  
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Kuvista valittiin parhaiten kyseisestä reaktiota kuvaava kuva: putkissa, kortilla ja mikro-

skooppikameralla otettuna. Veripalvelun pyynnöstä, kokosimme kuvia tapauskohtaises-

ti yhteen, esimerkkilaatikko malliin. Näissä esimerkkilaatikoissa näkyvät samasta reak-

tiosta otetut kuvat eri menetelmin (Kuvio 2). 

Taulukossa 1. käy ilmi ne reaktiot mitä pyrimme ensisijaisesti kuvaamaan. Saimme 

kuvattua suurimman osan ensimmäisen prioriteetin reaktioista ja osan toisen prioritee-

tin reaktioista. 

5 Visuaalinen materiaali 

Opinnäytetyössä luotiin visuaalinen perehdytysmateriaali, jossa tuotettiin kuva- ja/tai 

videomateriaalia epäselvistä reaktioista, kuten esim. ABORhD epäselvyydet, antigeeni-

tyypitykset ja vasta-ainetunnistukset. Annettu aihealue oli laaja ja työn aihe tarkentui 

työn edetessä. Tuotos on pääasiassa kuvamateriaalia ja osittain videomateriaalia. Ma-

teriaali on kuvattu sekä Veripalvelun mikroskooppikameralla, että matkapuhelinkame-

ralla. Materiaali on koottu kansioihin ja nimetty tapauskohtaisesti. 

Lopulliseen tuotokseen valikoitui 1. prioriteetin kuvauksista kaikki paitsi hemolyysi. 2. 

prioriteetin kuvista työhön tulivat kaikki muut reaktiot paitsi antigeenityypitykset. Hemo-

lyysi, ja antigeenityypitykset jäivät työstä pois, koska niitä ei osunut kohdalle kahden 

kuvausviikon aikana.  Ensimmäisen ja toisen prioriteetin reaktiot löytyvät taulukosta 1. 

Lähtökohtaisesti jokaista kuvattavaa näytettä kuvattiin putkissa, kortilla ja mikroskoop-

pikameralla, huomioiden näkyikö kuvassa haluttu reaktio. Täten myös teoriapohja tar-

kentui ja päädyimme kirjoittamaan eri veriryhmäjärjestelmistä, epäselvästä ABO:sta 

sekä reaktiovoimakkuuksien tulkinnasta. Esimerkiksi kuvatessa vasta-aine tunnistusta, 

täytyi teoriapohjaan lisätä tietoa harvinaisempien veriryhmien vasta-aineista ja antigee-

neistä. Veriryhmäjärjestelmät liittyvät mm. vasta-aine titteriin ja putkipaneelin gradee-

raukseen. Reaktiovoimakkuuksien tulkinnasta kirjoitettiin, koska työn aikana tuli vas-

taan paljon erilaisia reaktiovoimakkuuksia. Veripalvelu myös toivoi, että työssä keskityt-

täisiin reaktiovoimakkuuksien kuvaamiseen. 
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Kuvio 2. Esimerkki kuvaamastamme materiaalista 

Kuviossa 2. on esimerkki kuvaamastamme materiaalista. Kuvassa on sama reaktio 

kuvattuna geelikortilla, putkissa ja oleellinen reaktio osoitettu mikroskooppikuvasta. 

Kuvassa näkyy raharullaa. 

6 Pohdinta 

Opinnäytetyö on Metropolian opintoihin kuuluva kokonaisuus, jossa tarkoituksena on 

tunnistaa oman alansa kehittämistarpeita tai ongelmakohtia ja suunnitella niihin ratkai-

suja. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä, joka koostuu kolmesta viiden opinto-

pisteen kokonaisuudesta (Opinnäytetyön suunnittelu, Opinnäytetyön toteutus ja Opin-

näytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte). Opinnäytetyöprosessia varten 

on kokonaisuudessaan varattu 405 työtuntia. Kuviossa 3. näkyy työmme aikataulu. 

Suunnitteluvaihe ajoittuu keväälle 2018 ja toteutus ja raportointi syksylle 2018.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on oppia käyttämään luotettavaa tietoa eri lähteistä. Tar-

koituksena on myös oppia soveltamaan ammatillista osaamista kehittämistyössä ja 

oppia käyttämään opinnäytetyössä sopivia menetelmiä ja työtapoja. (Metropolia. Bio-
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analytiikan tutkinto-ohjelma, Opetussuunnitelma.)  Opinnäytetyössä sovellamme koulu-

tuksen aikana oppimiamme taitoja. 

Opinnäytetyö esitellään ensin 31.10-1.11.18 opinnäytetyöseminaarissa koululla ja 

myöhemmin Veripalvelussa pidetyssä tilaisuudessa 28.11.18. 

 

Kuvio 3. Opinnäytetyön aikataulu 

6.1 Tuotoksen tarkastelu 

Tuotos onnistui mielestämme erittäin hyvin, ottaen huomioon vaikeudet itse materiaalin 

kuvauksessa. Mikroskooppikuvia kuvatessa jouduttiin tekemään kompromisseja. Nor-

maalisti tarkastellessa reaktioita mikroskoopissa, potilaan näyte on koeputkessa ja sitä 

tarkastellaan liikkuvana. Tämä ei kuitenkaan onnistu, kun halutaan kuvata tarkkoja ku-

via, koska koeputken pinta haittaa tarkennusta sen muodosta johtuen. Koeputken si-

jaan kuvattavaa näytettä pipetoitiin objektilasille, jota sitten kuvattiin. Kuvat olivat tällöin 

huomattavasti tarkempia, mutta eivät välttämättä täysin kuvaa näkymää tarkasteltaes-

sa näytettä koeputkissa. Muita käytetyn menetelmän ongelmia olivat mm. näytteiden 

nopea kuivuminen, koska näytteen täytyi olla tarpeeksi ohut kuvaamista varten. Tämän 

vuoksi kuvauksista muodostui hektisiä ja jouduimme koordinoimaan tekemistämme 

hyvänlaatuisen kuvan saamiseksi. Siitä huolimatta suurin osa kuvista kuvattiin useam-

paan kertaan. Matkapuhelinkameralla otetuissa kuvissa ongelmaksi muodostui pääasi-

assa valotus. Monissa kuvissa olikin heijastuksia, jotka haittasivat niiden laatua. Kuvis-

Opinnäytetyön suunnitelma

tammikuu 2018- maaliskuu 2018

Suunnitteluseminaari

6.3.2018 - 7.3.2018

Visuaalisen perehdytysmateriaalin kuvaaminen

17.9-28.9.2018

Opinnäytetyön raportointi 

elokuu 2018-lokakuu 2018

Opinnäytetyöseminaari

31.10.2018 - 1.11.2018
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sa oli kuitenkin huomattavasti parempi resoluutio (keskimäärin 4032 x 3024) kuin mik-

roskooppikuvissa (keskimäärin 1920 x 1080), joka helpottaa niiden editointia ja hyödyn-

tämistä tulevaisuudessa. 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä sekä bio-

analyytikoiden eettisiä periaatteita. Hyvää tieteellistä käytäntöä voi olla välillä hankala 

noudattaa ja eettisiä ongelmia voi aiheuttaa erilaiset tiedonhankintatavat ja koejärjeste-

lyt. (Hirsijärvi – Remes – Sajavaara 2009: 25).  Työssä on käytetty potilasnäytteitä ja 

niiden yksityisyyden suojaksi näytteitä on käsitelty vain juoksevalla numerolla tai koodil-

la. Näin näytettä ei voida yhdistää potilaaseen. Työssä käytetyt lähteet on valittu kriitti-

sesti ja pyritty käyttämään uusinta saatavaa tietoa. Viitteiden ja lähteiden merkitsemi-

nen on tehty Metropolian laajan kirjallisen ohjeen mukaan.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliaabelius eli toistettavuus ja validius eli pätevyys ovat 

saaneet monenlaisia tulkintoja. Termit reliaabelius ja validius yhdistetään usein kvanti-

tatiiviseen tutkimukseen, mutta jokaisessa tutkimuksessa tulisi jollain tapaa arvioida 

luotettavuutta ja pätevyyttä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää kuvailla mahdol-

lisimman tarkasti tutkimuksen eri vaiheita, johon olemme pyrkineet. (Hirsijärvi – Remes 

– Sajavaara 2009: 226-227). 

Opinnäytetyösopimus allekirjoitettiin 14.9.2018 Veripalvelun puolesta. Sopimuksessa 

sovittiin osapuolten vastuuksista, työnkuvasta ja tuotoksen muodosta. Lisäksi allekirjoi-

timme salassapito- ja vaitiolosopimuksen. 

6.3 Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyö ajoittui viimeiselle lukuvuodellemme ja toteutus- ja raportointivaihe jäivät 

syksylle 2018. Olimme suorittaneet kaikki edeltävät opinnot ennen syksyä ja pystyim-

mekin keskittymään työhön ilman muita häiritseviä tekijöitä. Työ suoritettiin parityönä ja 

yhteistyö onnistuikin hyvin. Työn molemmilla osapuolilla oli erilaista osaamista, mutta 

nämä osaamiset onnistuttiin yhdistämään hyvin yhteen. Opinnäytetyön toinen osapuoli 

työskenteli Veripalvelussa ja osasi käytetyt menetelmät ja toimintatavat, josta olikin 

paljon hyötyä sekä suunnittelussa että toteutuksessa. Olemmekin tyytyväisiä lopputu-

lokseen ja yhteistyöhön. 
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Visuaalisen materiaalin laatua olisimme voineet parantaa esimerkiksi työskentelemällä 

mediapuolen osaajien kanssa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä saavuttamaamme laa-

tuun. 

Työssä yhdistettiin koulun aikana opittua teoriaa tutkimusmenetelmistä ja käytettiin 

hyväksi erilaisissa projekteissa saatua kokemusta. Esimerkiksi innovaatioprojektista oli 

paljon apua työn suunnittelussa ja toteutuksessa. 

6.4 Tuotoksen hyödyntäminen ja kehittämisehdotukset 

Kerätty visuaalinen materiaali muodostaa perustan Veripalvelulle ja he aikovatkin jat-

kaa sen laajentamista tulevaisuudessa. Kerätyt kuvat lajiteltiin kansioihin tapauskohtai-

sesti. Näin Veripalvelu pääsee käsiksi alkuperäisiin kuvattuihin kuviin ja voivat tarpeen 

mukaan käyttää niitä, miten haluavat. Tämän lisäksi koostettiin osasta tapauksista ns. 

esimerkkilaatikoita, joissa oli koostettu tietystä reaktiosta sekä putki-, kortti- että mikro-

skooppikuva (Kuvio 2). Näin pystytään havainnollistamaan, miltä reaktiot näyttävät eri 

menetelmiä hyväksikäyttäen ja miltä ne näyttävät mikroskoopissa. 
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