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1 Johdanto 

 

Olen kiinnostunut hematologiasta ja ollessani työharjoittelussa Helsingin yliopistollisen 

keskussairaalan HUSLABin erikoishematologian laboratoriossa päätin tehdä opinnäyte-

työni hematologiaan liittyvästä aiheesta harjoittelupaikkaani. HUSLAB toimii HYKSin tu-

losyksikkönä HYKS:n johtajaylilääkärin alaisuudessa HUSin ja Carean sairaanhoitoalu-

eita palvellen. 

 

HUSLABin erikoishematologian laboratorioon tulee päivittäin paljon potilasnäytteitä. 

Käytössä oleva rautavärjäysmenetelmä on hidas manuaalimenetelmä, joka ei sovi kiirei-

seen työympäristöön, koska värjäyksen kestoaika on pitkä ja se vaatii laboratoriohoitajan 

jatkuvaa työpanosta. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, soveltuuko automatisoitu rau-

tavärjäysmenetelmä hematologisiin tutkimuksiin ja saadaanko sillä yhtä luotettavia tulok-

sia kuin nykyisellä rautavärjäysmenetelmällä. 

 

Rautavärjäysmenetelmiä vertaileva opinnäytetyö on ajankohtainen ja työelämälähtöi-

nen. Rautavärjäysmenetelmää on osittain käsitelty hematologisten tutkimusten yhtey-

dessä, mutta vertailevaa tutkimusta rautavärjäyksistä ei ole vielä Suomessa tehty. 

 

Englanninkielisissä tutkimusjulkaisuissa ei ole juurikaan vertailtu rautavärjäysohjeita. 

Rautavärjäystä on käsitelty lähinnä taudin todentamisen näkökulmasta eikä menetelmä-

ohjeita ole juurikaan saatavilla kirjallisuudesta. Esimerkiksi Cazzolan ja Invernizzin 

(2011) artikkelissa Ring sideroblasts and sideroblastic anemia esitellään rautavärjäyk-

sen käyttöä sideroblastisen anemian todentamisessa. Artikkelista ei käy ilmi värjäyksen 

käytännön suorittamista. Suomenkielisissä julkaisuissa rautavärjäystä käsitellään 

MOODI-lehdessä numero 4-5/2000. 

 

Opinnäytetyössä vertailtiin kolmea Suomen keskussairaaloiden hematologian ja patolo-

gian laboratorioissa käytössä olevaa rautavärjäysmenetelmää, värjäyksien nopeutta ja 

värjäystuloksien tarkkuutta. Rautavärjäysmenetelmien vertailemiseksi pyydetiin luuydin-

näytteiden rautavärjäyksen menetelmäohjeita neljältä hematologian laboratoriolta ja 

HUSLABin patologian laboratoriolta. Tavoitteena oli löytää HUSLABin erikoishematolo-

gian laboratoriolle nopea ja laadukas värjäysmenetelmä, joka voitaisiin mahdollisesti 

tehdä koneella automaattisesti niin, että sillä säästetään aikaa ja työvoimaa. 
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Rautavärjäysmenetelmän avulla voidaan selvittää elimistön rautavarastoja, esimerkiksi 

anemian syitä. Luuydinvalmisteet värjätään MGG-värjäyksen lisäksi rautavärjäyksellä, 

jolla voidaan havaita rautavarastot tai niiden puuttuminen. Rautavärjäyksellä voidaan tut-

kia myös sideroblastien morfologiaa. Patologiset sideroblastit ovat tärkeitä löydöksiä tut-

kittaessa veritaudin syytä. (Savolainen – Tienhaara 2015:100.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä erikoishematologian laborato-

rion kanssa. Toiminnallinen osuus suoritettiin laboratorion tiloissa värjäämällä viisi kap-

paletta luuydinnäytettä kullakin värjäysmenetelmällä. Hematologi tutkii luuydinvalmisteet 

mikroskooppisesti, joten värjäyksiä tarkasteltiin ja arvioitiin erikoishematologian labora-

torion kanssa. Värjätyt lasit toimitettiin myös hematologian laboratorion lääkärille, jotka 

arvioivat näytelasien laadun kirjallisen lomakkeen avulla. 

 

2 Hematologian laboratoriossa tehtävä luuydinnäytteen rautavärjäys  

 

2.1 Hematologian laboratorio 

 

Hematologia on lääketieteellinen tieteenala, joka tutkii verisolujen kehitystä ja veri-

tauteja. Hematologiassa hyödynnetään biologian ja kemian perusmääreitä lääketieteel-

lisissä diagnooseissa ja erilaisten häiriöiden hoidossa tai sellaisten sairauksien hoi-

dossa, jotka ovat yhteydessä vereen ja luuytimeen. (Turgeon 2012: 1.) 

 

Hematologian laboratoriossa työskentelevillä lääketieteellisen laboratorion kemistillä, 

lääkärillä ja laboratoriohoitajilla on tärkeä rooli potilaan hoidossa. Laboratoriossa teh-

dyillä analyyseillä ja tutkimuksilla voidaan muun muassa vahvistaa oletettu diagnoosi tai 

hyödyntää erotusdiagnostiikkaa taudin kuvan selvittämisessä, vahvistaa potilaan mah-

dollinen hematologinen häiriö, joka perustuu lääkärin kliiniseen arvioon tai tunnistaa po-

tilaalla esiintyviä poikkeavia verenkuvia. Laboratoriotutkimuksilla voidaan myös tarkkailla 

hoitovaikutuksia ja tunnistaa hoidon jälkeen jäljelle jäävä sairaus. (Turgeon 2012: 1–2.) 

 

HUSLABissa erikoishematologian laboratorio osallistuu luuydinpunktiotoimenpiteiden 

suorittamiseen niin, että sairaalan osaston lääkäri suorittaa luuydinnäytteen oton, jonka 

jälkeen hematologian laboratoriohoitaja käsittelee näytteet. Lisäksi hematologian labo-
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ratoriossa bioanalyytikko eli laboratoriohoitaja tekee verisolujen erittelylaskentaa mikro-

skooppisesti eli diffausta, perifeerisen veren sivelyvalmisteita, likvorin ja virtsan syto-

sentrifuugivalmisteita, hematologisten valmisteiden värjäämistä (MGG- ja rautavärjäys), 

laskotutkimuksia ja trombosyyttien kammiolaskentaa. (Työpisteen/Toiminnon laitteet 

2018: HUSLAB.) 

 

2.2 Luuydinnäytteenotto 

 

Luuytimen aspiraationäyte voidaan ottaa suoliluun harjanteesta tai sternaalipunktiolla 

rintalastasta. Aspiraationäyte otetaan niin, että lääkäri vie näytteenottoneulan ihon ja 

luun kuorikerroksen läpi luuytimeen, josta luuydintä imetään ruiskulla, toimenpide kestää 

yleensä noin 5–10 minuuttia. Luuydinnäytteen lisäksi otetaan myös verinäyte. Luuydin-

näytteistä voidaan valmistaa muun muassa puriste- ja sivelyvalmisteita, jotka värjätään 

MGG- ja rautavärjäyksillä. Nämä valmisteet tehdään heti näytteenottohuoneessa. Lo-

puksi laboratorion lääkäri tutkii mikroskooppisesti näytteet ja antaa niistä lausunnon. (Sa-

volainen – Tienhaara 2015: 97–98.) 

 

HUSLABin hematologian laboratorio osallistuu luuydintutkimukseen yhdessä sairaalan 

lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Ennen näytteenottoa laboratoriohoitaja varmis-

taa potilaan henkilöllisyyden. Osaston sairaanhoitaja huolehtii puhdistus- ja puudutusvä-

lineistä. Näytteen ottaa lääkäri rintalastasta tai lantioluun takaharjanteesta. Tämän jäl-

keen laboratoriohoitaja tekee luuydinvalmisteet ja lajittelee otetut näytteet oikeisiin kulje-

tusastioihin, jotta ne kestävät kuljetuksen laboratorioon. HUSLABissa luuydinnäytteistä 

tehdään puristevalmiste ja perifeerisen veren sivelyvalmiste. (Luuydinvalmisteiden teko-

ohje 2015: HUSLAB.) 

 

Aspiraationa otetusta luuydinnäytteestä voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia, muun mu-

assa morfologisia, virtaussytometrisiä sekä kromosomi- ja molekyyligeneettisiä tutkimuk-

sia. Morfologisessa tutkimuksessa veritauteihin erikoistunut laboratoriolääkäri tutkii mik-

roskoopilla luuytimen soluja, joita on levitetty ja värjätty lasille. (Savolainen – Tienhaara 

2015: 100.) 

 

Lymfoomien ja karsinoomien levinneisyysselvittelyssä ensisijainen näyte on biopsia. 

Tässä toimenpiteessä biopsian ottokohta on suoliluun takaharjanneessa. Biopsiapala 

otetaan luuytimestä samalla tavalla kuin sternaalipunktio. Luuytimen biopsiapalan 
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otossa tehdään pieni viilto ihoon ja biopsianeula viedään ihon läpi lantioluun sisään. Neu-

lalla otetaan noin 2 cm pitkä lieriömäinen pala luuydintä, joka käytetään näytteeksi. Luu-

ydinnäyte viedään patologian laboratorioon käsiteltäväksi ja tutkittavaksi. Patologi tutkii 

luuydinbiopsian koepalan ulkomuotoa, solujen rakennetta, solujen määrää sekä koepa-

lan rakenteen suhdetta muihin luuytimen rakenteisiin. Luuydinbiopsian ottamiseen ku-

luva aika on noin 10–15 minuuttia. Patologin suorittama tutkimus ja lausunnon antami-

nen luuydinnäytteestä kestää noin 2–5 viikkoa. (Savolainen – Tienhaara 2015: 97-99.) 

 

2.3  Luuydinnäytteen käsittely 

 

Bioanalyytikko huolehtii näytteen ottamisessa tarvittavat välineet näytteenottopaikalle ja 

on mukana luuydinnäytteenotossa. Laboratorio on vastuussa näytteenkäsittelystä ja 

näytteen käsittelyyn liittyvien tarvikkeiden ja välineiden hankinnasta. (Turgeon 2012: 44.) 

 

Näytteenoton alussa bioanalyytikko laittaa kellolasille valmiiksi esimerkiksi natriumsit-

raattiliuosta, jota käytetään antikoagulanttina, joka estää veren hyytymistä. Tätä natrium-

sitraattiliuosta (0,14 mol/l) tiputetaan kellolasille muutama tippa. Lääkäri tyhjentää luu-

ydinaspiraattia ruiskusta kellolasille. Luuydinnäytteen yhteydessä tehdään sekä sively- 

että puristevalmisteita välittömästi näytteenoton jälkeen ennen kuin näyte ehtii hyytyä. 

Hyvä luuydinvalmiste, joka on värjätty onnistuneesti, vaikuttaa luuydinnäytteen tutkimi-

seen ja solujen laskemiseen, tämän vuoksi on tarpeellista valmistaa näytelasista puriste 

ja veren sivelyvalmistetta. (Savolainen – Tienhaara 2015: 97-98; Howard – Hamilton 

2008: 104–105.) 

 

Puristevalmisteen ja sivelyvalmisteen värjäyksessä käytetään May-Grünwald-Giemsan 

(MGG) tekniikkaa. Lisäksi värjätään vähintään yksi luuydinvalmiste raudan osoitta-

miseksi kudoksesta. Valmisteita tulisi tehdä niin monta, että rutiinivärjäysten lisäksi jää 

muutamia valmisteita varalle. (Savolainen – Tienhaara 2015: 97 –98.) 

 

2.3.1 Perifeerisen veren sivelyvalmiste 

 

Perifeerisen veren sivelyvalmiste voidaan tehdä ihopistosnäytteestä mutta sivelyval-

miste voidaan tehdä myös EDTA-verestä. Luuytimen sivelyvalmisteen teko ja perifeeri-

sen veren sivelyvalmisteen teko ovat samanlaisia. Objektilasille laitetaan tippa verta, 

joka vedetään sivelyksi. Sivelyvaiheessa vetolasin kulman tulee olla noin 30–45 astetta. 
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Vetolasia vedetään ensin pisaraan päin, jotta näyte levittäisi vetolasin reunaan. Sen jäl-

keen vetolasilla työnnetään näytepisaraa jatkuvalla ja nopealla liikkeellä, jotta näytepi-

sara leviäisi aluslasille tasaisesti ja loppuosa jäisi puoliympyrältä. Sivelyvalmisteessa 

olevat punasolut eivät saa olla liian tiiviisti toisissaan kiinni, muuten mikroskopointi ei 

onnistu helposti. 

 

Näytettä levitetään objektilasille noin 3 cm matkalle. Vetolasin kulma ja näytepisaran ko-

koa vaikuttaa sivelyvalmisteen laatuun. Sivelyvalmiste kuivatetaan välittömästi heilutte-

lemalla tai kuivaajalla. Sivelyvalmisteeseen kirjoitetaan hiospäähän tunnistetiedot selke-

ästi merkkauskynällä. Kirjoitettavia tunnistetietoja ovat potilaan nimi ja henkilötunnus, 

näytteenottopäivämäärä sekä tilastointinumero. Sivelyvalmisteita tehdään vähintään 

kolme kappaletta. (Matikainen ym. 2016: 160–163; Linné – Ringsrudʼs 2007: 283–285.) 

 

2.3.2 Puristevalmisteen teko 

 

Puristevalmisteen teossa lääkäri ruiskuttaa aspiraationäytteen laboratoriohoitajan ojen-

tamalle kellolasille, jossa on 2–3 tippa natriumsitraattia hyytymisen estämiseksi. Puriste-

valmisteen tekemiseen aspiraationäytteen tilavuus ei tule olla suurempi kuin 0,3–0,5 ml, 

jotta luuydin ei laimentuisi liikaa vereen. Kellolasin reunalta siirretään muutamia (3–5 kpl) 

luuydinfragmenttia sekä verta objektilasin keskikohdalle ja laitetaan kevyesti toinen 

aluslasi objektilasin päälle, jolloin näyte leviää aluslasien väliin kapillaarivoiman avulla, 

samalla aluslasit vedetään varovasti kiihtyvällä liikkeellä poispäin toisistaan. Jos vetolasi 

vedetään pois liian nopeasti, solut hajoavat, mikä johtuu todennäköisesti liikkeen aiheut-

tamasta kitkasta. (Matikainen ym. 2016: 160–163.) 

 

Onnistuneen puristevalmisteen näytteen keskellä näkyy selkeästi luuydinfragmentteja. 

Luuydinvalmiste tulee kuivata heti heiluttamalla tai kuivaajalla. Jos kuivuminen tapahtuu 

liian hitaasti, voi solumorfologia muuttua, jolloin solut kutistuvat pieniksi. Puristevalmis-

teita tehdään niin monta (6–8 kpl), että rutiinivärjäysten lisäksi jää muutamia valmisteita 

varalle. Valmisteisiin tulee merkata selkeällä käsialalla merkkauskynällä näytteenotto-

päivämäärä ja näytenumero, potilaan nimi ja henkilötunnus, jokaisen potilaan kohdalla 

erikseen näytteenoton yhteydessä tai valmistetaan lasia etukäteen ennen näytteenottoa 

hematologian laboratoriossa. Näytelasille voidaan merkitä myös esimerkiksi näytetyyppi 

(Bm-MGG). (Matikainen ym. 2016: 160–163.) 
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2.4 Rautavärjäys 

 

Kliinisissä laboratorioissa rautavärjäystä käytetään luuydintutkimuksen yhteydessä. 

Rautavärjäys ja MGG-värjäys tehdään luuydinnäytteestä rutiininomaisesti. Lisäksi rau-

tavärjäystä käytetään joissakin harvinaisemmissa tutkimuksissa, esimerkiksi virtsan he-

mosideriinin tai likvorin siderofagien osoittamisessa. (Tienhaara 2000: 159.) 

 

Rautavärjäysmenetelmästä käytetään englanninkielessä nimityksiä Prussian blue, Ber-

lin blue tai Perlsʼ reaction, joista tässä opinnäytetyössä rautavärjäyksestä käytetään ni-

meä Prussian blue. Prussian blue värjäys perustuu Fe 3+:n reaktioon kaliumferrosyanidin 

kanssa. Prussian blue on ferriferrosyanidiyhdiste (Fe4
III [FeII (CN) 6] 3), jossa rauta (III) 

atomi on sitoutunut typpi- ja rauta (II) -atomin hiileen. Prussian blue menetelmän visuaa-

lisesti näkyvä sininen väri saadaan aikaan, kun syntetisoidaan kemiallisesti ferri (ferro) 

ja heksasyanoferraatti-ioneja eri hapetustasoisilla rautaioneilla: joko Fe3++ [FeII (CN)6]4- 

tai Fe2++ [FeIII (CN)6]3-, tällöin muodostuu tummansininen väriyhdiste. (Karyakin 2008: 

Tienhaara 2000: 159.) 

 

Rautavärjäyksessä värjätään yleensä kaksi saman potilaan lasia. Värjäyksen avulla saa-

daan selville raudan esiintyvyys kudoksessa. Laboratorioissa tyypillisimmin käytetyn rau-

tavärjäyksen vaiheet on esitetty kuviossa 1. Rautavärjäyksessä käytetään metanolia 

näytteen kiinnitykseen objektilasille kuten MGG-värjäyksessäkin. Kiinnitysvaiheen jäl-

keen näytelasien tulee kuivua kunnolla, jotta solujen sytoplasmarakenne säilyisi hyvin.  

Kiinnitetyt valmisteet siirretään kaliumferrosyanidisuolahappoliuokseen (Fe(CN)6HCl). 

Värjäyksen jälkeen näytelasit peitetään peitinlasilla montteerausaineen avulla. (Luuydin-

valmisteiden teko-ohje 2015: HUSLAB.) 
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Kuvio 1. Rautavärjäysvaiheet 

 

Luuydinnäytteen rautavärjäyksen tekemisessä tarkastellaan rautavarastojen eli makro-

fagien ja endoteelisolujen sisältämää hemosideriiniä ja myös sideroblasteja eli eryt-

roblasteja, jotka sisältävät hemosideriinigranuloita. Luuydinnäytteen rautavärjäyksen tu-

loksen perusteella hematologi tekee lausunnossaan arvion varastoraudan sekä side-

roblastien määrästä ja morfologiasta. Varastorauta voidaan nähdä joko diffuusina, hie-

nojakoisena kertymänä tai vaihtelevan kokoisina granuloina makrofageissa ja endotee-

lisoluissa. Varastoraudan määrä vaihtelee riippuen eri luuydinnäytteiden sisältämien 

fragmenttien määrästä. (Tienhaara 2000: 159.) 

 

 

  

Näytteenotto

•Näytteiden käsittely ja valmisteiden teko 

•Luuydinnäytteenotto

Esikiinnitys 

•Solujen muotojen säilyttäminen 

•Näytteenkiinnitys 

Kiinnitys

•Formaliinimetanoli 1 min tai metanoli 10-20 min

•Näytteen kiinnitys, solussa olevan veden poistaminen 

Kuivaus 

•Ilmakuivaus 15 min

•Metanolin haihduttaminen näytteestä 

Värjäys 

•Prussian-blue/Preussin sininen 10 min

•Rautahiukkaset ja sideroblastit värjäytyvät sinisiksi 

Huuhtelu

•Juoksevan veden alla 20 min, jonka jälkeen tislatulla vedellä nopea huuhtelu

•Ylimäräisen värin poistaminen  

Jälkivärjäys 

•Neutraalipuna tai safraniini 5 sek. 

•Solut värjäytyvä punaisiksi 

Kuivaus

•Ilmakuivaus 15 min

•Valmisteen peittäminen peitinlasilla



8 

  

3 Luuydinnäyte veritautien diagnostiikassa 

 

Luuydinnäytteenoton tarkoituksena on selvittää taustatekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet 

poikkeavia verisoluarvoja tai mahdollisia veritauteja. Lisäksi silloin, kun halutaan selvit-

tää akuuttileukemian levinneisyyttä tai veritautien hoitotuloksia, otetaan luuydinnäyte. 

(Turgeon 2012: 43.) 

 

Luuytimen rautavärjäys on tärkeä menetelmä hypokromisen ja mikrosyyttisen ane-

mianerotusdiagnostiikassa silloin, kun muilla laboratoriotutkimuksilla saadaan ristiriitai-

sia tuloksia tai niiden tulkinta ei ole tarpeeksi luotettavaa. (Tienhaara 2000: 159.) Veri-

solujen syntyminen, erilaistuminen ja kypsyminen on elimistön jatkuva tapahtumaketju, 

jota kutsutaan hematopoieesiksi. Tähän liittyvä tutkimustyö auttaa selvittämään veritau-

tien syntymekanismeja. (Siitonen – Koistinen 2015: 16.) 

 

Verisolut eli punasolut, valkosolut ja verihiutaleet saavat alkunsa kantasoluista luuyti-

messä, minkä jälkeen ne erilaistuvat ja kypsyvät eri tehtäviin. Verisoluja alkaa muodos-

tua munasolun hedelmöittymisen jälkeen alkiota ympäröivässä ruskuaispussissa kol-

mannella raskausviikolla ja myöhemmin istukassa sekä aortan seinämässä. Viidennellä 

raskausviikolla verisoluja alkaa muodostua maksassa. Verisolujen muodostuminen siir-

tyy luuytimeen kymmenennen raskausviikon jälkeen. Luuydin on tämän jälkeen sekä 

raskauden ajan, että syntymän jälkeen pääasiallinen verisolujen muodostumispaikka. 

Lapsilla kudosta, joka tuottaa verisoluja on kaikkien luiden luuydinonteloissa. Aikuisilla 

verisoluja tuottavaa kudosta on lähinnä sternumissa eli rintalastassa, kylkiluissa, nika-

missa, reisiluissa ja olkavarren luiden proksimaalipäissä eli sydäntä lähempänä olevissa 

luiden päissä. (Siitonen – Koistinen 2015: 16.) 

 

Punasolut (erytrosyytit) syntyvät erytropoieesin seurauksena luuytimessä. Erytropoiee-

sin ensimmäisen vaiheen solu on proerytroblasti. Proerytroblastit kypsyvät punasoluksi 

noin seitsemän vuorokauden aikana ja tämä prosessi tapahtuu useissa eri vaiheissa. 

Varhaisin solu on proerytroblasti, seuraava vaihe on basofiilinen erytroblasti, jonka jäl-

keen tulee polykromaattinen erytroblasti. Ortokromaattinen erytroblasti kypsyy retikulo-

syytin kautta kypsäksi erytrosyytiksi. Retikulosyytti vapautuu luuytimestä verenkiertoon 

ja 1–2 vuorokauden aikana solu kehittyy kypsäksi punasoluksi. Kypsä punasolu on kiek-

komainen, pyöreitä ja niissä ei ole lainkaan tumaa, mitokondrioita eikä muita soluelimiä. 

Punasolun koko on noin 8 µm. Normaalin punasolun kokoa voidaan verrata pieneen 
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lymfosyyttiin. Punasolujen ensisijainen tehtävä verenkierrossa on kuljettaa happea eli-

mistössä. Punasolutuotanto yritetään pitää luuytimessä sellaisella tasolla, että veren ha-

penkuljetuskyky pystyy vastaamaan elimistön hapentarvetta. (Sand ym. 2012: 317–321.) 

 

3.1 Elimistön rauta ja sen tutkiminen 

 

Elimistön yksi tärkeimmistä aineista on rauta, joka on proteiinien, kuparin, B2-, B6- ja B12- 

vitamiinien sekä foolihappojen kanssa tarpeellinen aine punasolujen muodostumisessa. 

Raudalla on keskeinen rooli veren hapensitomiskykyyn, joka perustuu hemoglobiinin 

rautaan. Noin 70 % elimistön raudasta on sitoutuneena hemoglobiiniin. Hemoglobiinimo-

lekyyli muodostuu neljästä osasta, joissa jokaisessa on pallomainen polypeptidiketju (he-

moglobiinin globiini) ja jokainen globiini sisältää hemiryhmän. Hemiryhmän keskellä on 

rauta-atomi, johon happi sitoutuu. Kun punasolut kuolevat, elimistö kierrättää vapautu-

neita hemoglobiinimolekyylejä, jotka ovat sitoutuneet transferriiniproteiineihin kulkeutuen 

maksan rautavarastoihin, jossa ne muuttuvat ferritiiniksi. Kuolleet punasolut voivat kul-

keutua myös punaiseen luuytimeen, jossa niistä muodostuu uudelleen hemoglobiinia. 

Vaikka elimistö kierrättää tehokkaasti tarpeellisia aineita, silti rautaa häviää jatkuvasti 

pieniä määriä. Osa raudasta erittyy virtsaan ja hikeen, osa suolen limakalvon kautta. 

Naisten kohdalla myös kuukautisvuodon mukana rautaa poistuu elimistöstä. Elimistön 

kudoksissa rauta on pääasiassa hemosideriininä ja ferritiininä. (Sand ym. 2012: 317 – 

319; Rämet ym. 2015: 169.) 

 

3.2 Anemia 

 

Anemialla tarkoitetaan tilanetta, joissa veren hapenkuljetuskyky on heikentynyt alhaisen 

hemoglobiinipitoisuuden tai punasolujen määrän vähyyden takia. Anemiaan sairastumi-

nen johtuu punasolujen tuotannon vähentymisestä, hemolyysistä eli punasolujen hajoa-

misen nopeutumisesta tai runsaasta verenvuodosta. (Sand ym. 2012: 320.) 

 

Anemiassa perifeerisen veren hemoglobiinin tai punasolujen pitoisuus tai molemmat las-

kevat alle iän ja sukupuolen mukaisen viitearvon (Siitonen – Vilpo 2005: 42). Anemian 

yleisempiä oireita ovat väsymystunne, kalpeus, huimaus ja hengenahdistus. Oireiden 

voimakkuus vaihtelee riippuen anemian asteesta. Anemiat luokitellaan kolmeen eri ryh-

mään punasolujen keskitilavuuden (MCV) mukaan: mikrosyyttisiin, normosyyttisiin ja 

makrosyyttisiin anemioihin. MCV:n viitearvot terveellä aikuisella ovat 82–98 femtolitraa 
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(fl). Mikrosyyttisissä anemioissa MCV on matalampi kuin viitearvoa. Normosyyttisissä 

anemioissa punasolujen keskitilavuus (MCV) on normaalilla tasolla, kun taas makrosyyt-

tisissä anemioissa MCV on korkeampi kuin viitearvo. (Siitonen – Vilpo 2005: 42–43). 

 

Luuytimen rautavärjäyksellä voidaan arvioida erytropoieesin määrää sekä mahdollisia 

punasolujen kypsymiseen liittyviä poikkeavuuksia, rautavärjäyksellä voidaan erottaa rau-

danpuuteanemia ja kroonisen taudin anemia toisistaan. (Mahlamäki 2004: 283.) 

 

3.2.1 Raudanpuuteanemia 

 

Yleisin mikrosyyttinen anemia on raudanpuuteanemia ja tavallisin syy sairastua anemi-

aan on raudanpuute, joka voi johtua riittämättömästä raudansaannista ravinnosta (eten-

kin lapsilla ja raskaana olevilla) tai raudan imeytymisen häiriintymisestä. Raudanpuutea-

nemia voi johtua myös ruoansulatuskanavan erilaisista sairauksista, muun muassa suo-

liston haavojen, kasvainten tai polyyppien aiheuttamista verenvuodoista. Lisäksi erittäin 

tavallinen raudanpuuteanemian syy on runsaiden kuukautisten aiheuttaman raudanpuu-

teanemia. (Sand ym. 2012: 320.) 

 

Rauta on tarpeellinen punasolujen hemoglobiinin muodostamiselle. Raudanpuute johtaa 

punasolutuotannon alentumiseen ja anemia kehittyy asteittain. Raudanpuuteanemia ete-

nee siten, että ensin kehittyy raudanpuute, jonka syynä voi olla raudan riittämätön saanti, 

raudan imeytymisongelmat tai raudan menetys, esim. verenvuodon seurauksena. 

Raudanpuutteen seurauksena hemoglobiinin muodostus vähenee, josta seuraa, että pu-

nasoluja valmistuu vähän ja punasolut ovat kooltaan pieniä. (Sand ym. 2012: 320.) 

 

Raudanpuuteanemiassa rautavarastot puuttuvat mutta esimerkiksi kroonisista taudeista 

johtuvassa anemiassa varastoraudan määrä on normaali tai jopa lisääntynyt. Rauta-

värjäys on hyödyllinen anemian diagnosoinnissa. Tavallisesti noin 20–60 % erytroblas-

teista sisältää 1–4 hentoa sinistä granulaa, jotka tulevat näkyviksi mikroskopoinnilla. Mo-

lemmissa mainituissa anemioissa sideroblastien määrää laskee, kun taas sideroblastien 

määrä voi olla tavanomaista suurempi hemokromatoosin sekä hemolyyttisen ja mega-

loblastisen anemian yhteydessä. (Tienhaara 2000: 161.) 

 

Seerumin ferritiini on proteiini, joka varastoi rautaa. Ferritiini-pitoisuuden mittaaminen on 

hyvä menetelmä arvioida elimistön rautavarastojen arvioinnissa. Ferritiini-pitoisuuden 

pieneneminen viittaa siihen, että elimistön varastorauta on laskenut. Tässä yhteydessä 
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ferritiini-pitoisuuden mittaaminen on käyttökelpoinen varsinkin taudin akuuttivaiheessa. 

(Rämet ym. 2015: 180.) 

 

Raudanpuuteanemian diagnostiikassa plasman transferriinireseptorin mittaaminen on 

käyttökelpoinen menetelmä. Kroonisessa sairaudessa ilmenevä raudanpuute todetaan 

määrittämällä liukoinen transferriinireseptoripitoisuus (S-TfR). Viitearvon ylittävä TfR-pi-

toisuus viittaa raudanpuutteeseen. Raudanpuuteanemiaan liittyy myös matala seerumin 

rautapitoisuus (S-Fe). (Rämet ym. 2015: 180–181.) 

 

3.2.2 Normosyyttinen anemia 

 

Normosyyttiset anemiat ovat tavallisimpia sekundaarisia anemioita, jotka voivat johtua 

kroonisista taudeista, pitkittyneestä infektiosta, kroonisesta tulehdussairaudesta, akuu-

tista verenvuodosta tai syöpäsairaudesta. Näissä tapauksissa seerumin rautapitoisuus 

on pieni, vaikka kudoksen rautavarastot ovat runsaat. Normosyyttisessä anemiassa luu-

ytimen rautavarastot ovat normaalit tai jopa lisääntyneet, mutta raudan käyttöhäiriöstä 

kertoo rautagranuloita sisältävien erytroblastien määrän alentuminen luuytimessä. (Sii-

tonen – Vilpo 2005: 42–43.) 

 

3.2.3  Markrosyyttinen anemia  

 

Makrosyyttiset anemiat jaetaan megaloblastisiin ja normoblastisiin, joista yleisin on me-

galoblastinen anemia. B12-vitamiinin ja foolihapon puutteesta johtuva DNA-synteesin 

häiriö on tavallisin syy megaloblastinen markrosyytianemia. B12-vitamiinin puutteen 

syynä on yleensä imeytymishäiriö. Foolihapon puute taas voi johtua esimerkiksi yksipuo-

lisesta ravinnosta, maksasairaudesta tai sydämen vajaatoiminnasta. Megaloblastisessa 

anemiassa erytropoieesin aktiivisuus lisääntyy, lisäksi rautavarastot ovat runsaita sekä 

erytroblasteissa on tyypillinen tumien kehityshäiriö, jonka seurauksena punasoluista tu-

lee makrosyyttisiä (Nousiainen 2015: 164–167.) 

  

3.2.4 Sideroblastinen anemia  

 

Sideroblastinen anemia on veritauti, jossa punasolujen kehittyminen on häiriintynyt ja 

joka aiheuttaa anemiaan liittyviä yleisoireita muun muassa väsymystä ja ihon kalpeutta. 
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Taudin diagnostiikka perustuu luuydinnäytteen, jotka on mahdollista nähdä rautavärjäyk-

sen morfologisessa tarkastelussa mikroskopointiin, sillä tauti ilmenee rautapartikkelei-

den muodostamina sideroblastisina renkaina. Positiivisessa näytteessä erytroblastien eli 

tumallisten punasoluesiasteiden ympärillä näkyy sideroblastisia renkaita. (Hofttbrand 

ym. 2006: 47.) 

 

Rengassideroblasti ilmaantuu, kun granulat, jotka sisältävät rautaa muodostavat osittai-

sen tai täydellisen renkaan erytroblastin tuman ympärille. (Tienhaara 2000:161.) Side-

roblastinen rengas syntyy, kun luuytimessä olevat tumalliset erytroblastit (punasolu-

esiasteet) eivät käytä rautaa kunnolla. Tämän seurauksena käyttämätön rauta muodos-

tuu renkaaksi solun ympärille, sillä mitokondrioihin kertynyt rauta kehystää tumaa osittain 

tai kokonaan näyttäen renkaalta. Ilmiö voidaan havainnoida luuytimen morfologisessa 

tutkimuksessa rautavärjäyksen avulla. (Siitonen – Ebeling 2015: 287.) 

 

Sideroblastianemioita on useaa tyyppiä, muun muassa synnynnäisiä tai myöhemmällä 

iällä hankinnallisia. Synnynnäiset sideroblastiset anemiat ovat harvinaisempia, mutta 

yleensä sairastumisen taustalla ovat hankinnalliset tekijät. Sideroblastinen löydös voi 

syntyä myös B6-vitamiinin puutoksesta tai lääkityksestä, joka estää B6-vitamiinin toimin-

taa (jotkin tuberkuloosilääkkeet). Hankinnallinen sideroblastianemia voi syntyä esimer-

kiksi, runsasta alkoholin käyttöstä. Rengassideroblastit ovat tavallinen löydös myelodys-

plastisten oireyhtymien (MDS) yhteydessä. MDS:n eri alatyyppien luokittelu perustuukin 

osaksi rengassideroblastien esiintymiseen ja niiden suhteelliseen osuuteen kaikista eryt-

roblasteista. Harvoissa tapauksissa rengassideroblasteja voidaan nähdä potilailla, joilla 

on muu hematologinen sairaus tai esimerkiksi nivelreuma. (Tienhaara 2000: 161.) 

 

 

4 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää, tehostaa ja ohjeistaa työelämän käytännön työtä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä rautavärjäyksiä potilaiden luuydinnäytteistä eri la-

boratorioiden rautavärjäysohjeiden mukaan. Tätä varten pyydettiin neljältä eri sairaalan 

(Nordlab, Islab, TYKSLAB ja Fimlab) hematologian ja HUSLAB:n patologian laboratori-

oista rautavärjäysohjeita. 
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Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

 

– Mikä rautavärjäysmenetelmä on nopein? 

– Mikä rautavärjäysmenetelmä on laadukkain? 

– Voiko rautavärjäysmenetelmiä automatisoida? 

 

Tavoitteena oli, että HUSLAB:n erikoishematologian laboratorio voisi siirtyä käyttämään 

parempaa ja nopeampaa rautavärjäystä. Työn tuotoksena syntyi suositus rautavärjäys-

menetelmän käyttöön käsi- ja automaattivärjäyksille. Opinnäytetyön valmistuttua sen tu-

lokset esitettiin kirjallisesti työelämäyhteistyötahon yhteyshenkilölle. 

 

 

5 Opinnäytetyön toteuttaminen 

 

Opinnäytetyösuunnitelman hyväksymisen jälkeen haettiin tutkimuslupa Helsingin ja Uu-

denmaan sairaanhoitopiiriltä (HUSLAB:n opetus- ja tutkimusyksikkö). Opinnäytetyötä 

varten keskusteltiin HUSLAB:n yhteyshenkilön kanssa kehittämiskohteen aiheen rajaa-

miseksi ja selvittämiseksi. Opinnäytetyössä haluttiin tarkastella ja käsitellä rautavärjäys-

menetelmien laatua ja luotettavuutta, jotta voidaan kehittää toimintamalleja opinnäyte-

työn toimintaympäristössä. 

 

Opinnäytetyössä pyydettiin sähköpostitse rautavärjäysohjeita Turun (Tykslab), Tampe-

reen (Fimlab), Oulun (Nordlab) ja Kuopion (Islab) yliopistollisten keskussairaaloiden he-

matologian laboratorioista. Työohjeiden vastaanottamisen jälkeen tarkasteltiin rauta-

värjäysohjeiden sisältöä. Vertailusta ilmeni, että kaikissa työohjeissa rautavärjäyksen pe-

riaatteet ja vaiheet olivat samanlaisia, mutta värjäysten kestoaika ja käytetyt värjäysai-

neet vaihtelivat. 

 

Menetelmäohjeiden vertailun perusteella käytännön suoritukseen valittiin Islabin ja 

Fimlabin toimittamat rautavärjäysohjeet HUSLABin omien ohjeiden rinnalle. Valinnan pe-

rusteena oli Islabin kohdalla, muihin menetelmien ohjeisiin verrattuna, korkeampi 

suolahappopitoisuus ja Fimlabin kohdalla värjäyksen kuluvaaika, joka oli lyhyin. 

HUSLAB:sta tarkastelussa oli kaksi eri rautavärjäysohjetta: patologian laboratorion lait-
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teella tehtävä rautavärjäysohje (Berliininsini (Fe)), jota käytettiin opinnäytetyössä sovel-

tuvin osin kahdella eri laitteella sekä hematologian osaston rautavärjäysohje (Rauta-

värjäys-ohje 2017: HUSLAB.). 

 

HUSLAB:n patologian laboratorio käyttää kahta eri laitetta rautavärjäyksiin, laiteet ovat 

Roche ja Dako (kuvio 2). Molemmissa laitteissa on samat rautavärjäysmenetelmän 

(Prussian blue) periaatteet eli käytetyt reagenssit ja menetelmät ovat yhtäläiset, mutta 

värjäyksen työvaiheet poikkeavat toisistaan. Laitteilla on myös eri valmistajat. Roche ja 

Dako -laitteita käytetään patologian laboratoriossa histologisten kudosnäytteiden rauta-

värjäyksiin. Tässä työssä laitteita käytettiin luuydinnäytteiden värjäyksiin. 

 

                                

Kuvio 2. Roche ja Dako, patologian laboratorion värjäyslaitteet 

 

5.1 Aineisto 

 

Opinnäytetyön aineisto koostuu Islabin, Fimlabin sekä HUSLABin erikoishematologian 

ja patologian laboratorioiden rautavärjäysohjeiden mukaan tehdyistä luuydinnäytteiden 

rautavärjäyslaseista. 

 

Opinnäytetyössä värjättiin 48 luuydinnäytettä, jotka oli otettu HUSLAB:ssa. Luuydinnäyt-

teiden laseja valittiin erikoishematologian laboratorion lääkärin kanssa. Hematologian la-

boratorion lääkäri avusti teknisesti laadukkaiden lasien valinnassa, jotta menetelmien 

laatua voitiin arvioida luotettavasti. Lasien valinnassa huomiota kiinnitettiin näytteiden 

edustavuuteen eli riittävään luuydinfragmenttien esiintymiseen. 

 



15 

  

Opinnäytetyössä käytettiin potilaan hoitoon liittyvästä luuydinnäytetutkimuksesta ylijää-

neitä luuydinvalmisteita. Tutkimuksessa käytettyjä potilasnäytteitä ei voida yhdistää po-

tilaisiin, vaan näytteet on kerätty potilaan tietoturvaa ja biologista pääomaa kunnioittaen. 

 

5.2 Opinnäytetyön toteutus 

 

Opinnäytetyön toteutus koostui kolmesta osasta: 1) näytteen värjäyksestä neljällä eri 

menetelmällä, 2) näytteen mikroskooppisesta tarkastelusta ja 3) tulosten analysoinnista. 

Opinnäytetyössä pisteytettiin eri värjäysmenetelmät ja niiden laatu, jotta menetelmien 

välisiä eroja voidaan arvioida. Näytteen värjäyksessä vertailtiin HUSLAB:n, Islabin ja 

Fimlabin luuydinnäytteen värjäysohjeita sekä HUSLAB:n patologian osaston rauta-

värjäysohjetta. 

 

Käsivärjäysmenetelminä tarkasteltiin Islabin, Fimlabin ja HUSLABin rautavärjäysohjeita. 

Kullakin menetelmällä värjättiin viisi lasia. Käsivärjäys sisältää kiinnityksen, värjäyksen, 

taustavärjäyksen, huuhtelun ja kuivausvaiheen. Lisäksi opinnäytetyössä Fimlab:n vär-

jäysohjeistuksen perusteella on tehty kahta eri värjäystä, toisessa on käytetty tislattua 

vettä ja toisessa puskuroitua vettä. 

 

Automaattivärjäyksessä käytettiin HUSLAB:n patologian laboratorion värjäyslaitteita. 

Yhteistyössä patologian laboratorion yhteyshenkilön kanssa tarkistettiin koneiden rauta-

värjäyksen ohjelma, jota muokattiin poistamalla alussa oleva kudoksen parafiinin poisto-

vaihe. Automaatiovärjäyksessä huomattiin, että käsivärjäyksestä poiketen koneellinen 

rautavärjäysmenetelmä ei sisällä kiinnitysvaihetta, joten luuydinnäytteiden kohdalla en-

nen automaatiovärjäystä tehtiin kiinnitysvaihe käsin. Kiinnitysvaihe tarvitaan, jotta tuore 

luuydinnäyte kiinnittyy hyvin lasiin ja säilyttää solujen morfologian. Automaattivärjäyksiä 

tehtiin kahtena eri vuorokauden aikana, yksi päivällä ja toinen yöllä. Patologian labora-

toriossa on tapana, että kiireaikoina näytelasit jätetään värjäyslaitteeseen yöksi ja laite 

ohjelmoidaan käynnistymään automaattisesti. 

 

Tulosten luotettavuuden takaamiseksi näytteet (Kuvio 3) toimitettiin kolmelle lausuvalle 

lääkärille, jotka mikroskopoivat lasit. Näytelasit oli merkitty numerotunnisteilla, jotka eivät 

olleet yhdistettävissä potilaisiin tai värjäysmenetelmiin. 
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Kuvio 3. Rautavärjäysmenetelmillä värjättyjä luuydinnäytteitä 

 

Luuydinnäytteiden laseista lääkärit katsovat esimerkiksi solumorfologiaa, patologisia si-

deroblasteja ja rautavarastoja. Ohessa olevissa kuvissa (Kuviot 4–8) kuvataan mikro-

skooppinäkymää värjätyistä laseista, joita lääkärit arvioivat. Kuvista voidaan havaita so-

lujen morfologian muutoksia ja värjäysten sävyeroja. Esimerkiksi kuviossa 4 näkyy sel-

keä sininen rengas, joka on tyypillisesti sideroblasti. 

 

 

Kuvio 4. Luuydinnäyte. Fimlabin rautavärjäysohje 

 

Kuvio 5. Luuydinnäyte. Islabin rautavärjäysohje 
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Kuvio 6. Luuydinnäyte. Dako-laite, HUSLABin rautavärjäysohje 

 

 

Kuvio 7. Luuydinnäyte. Roche-laite, HUSLABin rautavärjäysohje 
 

 

 

Kuvio 8. Luuydinnäyte. HUSLABin rautavärjäysohje 

 

Lääkärit arvioivat lasien laadun ja näytteen edustavuuden kirjallisella pisteytyslomak-

keella (Liite 1). Pisteytyslomakkeen kysymysten vastausvaihtoehdot noudattavat Likertin 

asteikkoa eli välimatka-asteikkoa (1–5). Pisteytyslomakkeella arvioitiin näytteen laatua 

koskevia tekijöitä: artefaktan esiintymistä, värjäyksien selkeyttä ja tulkittavuutta sekä vär-

jäystulosten positiivisuutta. Lisäksi verrattiin värjäyksien kestoaikoja. Pisteytyslomak-

keen tarkoituksena oli toimia visuaalisen arvioinnin tukena. 
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6 Tulokset 

 

Opinnäytetyössä tarkastettiin kunkin rautavärjäystyöohjeen mukaan eri työvaiheiden 

kestoajat, koska työn suorittamiseen käytetty aika on tärkeää työn sujuvuuden ja kuor-

mittavuuden näkökulmasta. Sekä Nordlabin, Islabin että Tyksin laboratorioissa käyte-

tään HUSLABin kanssa periaatteeltaan ja työvaiheiltaan yhteneväistä ohjeistusta. Aino-

astaan Fimlabin ohjeistus poikkesi HUSLABin ohjeistuksesta. Fimlabin värjäyksessä 

käytetty aika oli huomattavasti verrokkeja lyhyempi eli Fimlabin värjäysohje on paras, 

kun tarkastellaan värjäykseen kuluvaa aikaa. 

 

Oheisessa taulukossa 1 esitellään menetelmiin kuluvat ajat. Automaattivärjäyksen kesto 

on 30 minuuttia mutta kokonaiskesto automaattivärjäykselle on täten 45 min, sillä laite-

värjäys ei sisällä kiinnitysvaihetta ja se tehdään käsin. 

 

Taulukko 1. Tarkasteltujen rautavärjäyksen kuluva aika.  

Työvaihe/ 

paikka 

Fimlab 

(käsivärj.) 

HUS (kä-

sivärj.) 

Islab (kä-

sivärj.) 

Nordlab 

(käsivärj.) 

Tyks (kä-

sivärj.) 

HUS 

(autom. 

Dako) 

HUS 

(autom. 

Roche) 

Kiinnitys 5 min 15 min 20 min 15 min 10 min +15 min 

(käsin) 

+15 min 

(käsin) 

Värjäys 5 min 10 min 15 min 10 min 30 min   

Huuhtelu - 20 min  20 min 20 min -   

Tausta-

värjäys 

3 min 5 sek 1-3 min 6 sek 2 min   

Yhteensä 13 min 45 min 55 min 45 min 42 min 45 min 45 min 

 

Automaattivärjäyksen tuloksien analysoinnissa huomattiin, että mikäli näytteen kiinnitys-

vaihe on puutteellinen ja näytettä säilytetään kiinnittämättömänä yön yli, solujen morfo-

logia kärsii. Välitön metanolikiinnitys vaikuttaisi säilyttävän solumorfologian parhaiten.  

 

Työvaiheet eri ohjeiden välillä olivat samanlaiset, vain HUSLABin rautavärjäysohjeistuk-

sen yksi työvaihe poikkesi muiden laboratorioiden ohjeistuksesta. HUSLABin työvaihee-

seen kuuluu luuydinvalmisteen inkubointi 56◦C vesihauteessa, kun taas muissa labora-

torioissa tämä inkubointi tapahtuu huoneenlämmössä. Täten menetelmien työvaiheiden 

vertailu ei ole oleellista menetelmävertailun näkökulmasta. 
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Menetelmäohjeet eroavat toisistaan lähinnä käytetyn värjäysaineen osalta, osassa on 

käytetty värjäyksessä safraniinia ja osassa neutraalipunaa. Käytetty värjäysaine vaikut-

taa solujen sävyeroihin: safraniini värjää solut, neutraalipunaa vahvemmin oranssiksi. 

Tyypillisesti neutraalipuna värjää solut punaisiksi. Safraaniinin ja neutraalipunan vaiku-

tusta värjäyslaatuun ei huomioitu tilastollisessa analyysissa, koska väriaineen vaikutusta 

värjäyslaatuun ei voitu todistaa tilastollisesti. 

 

Värjättyjen lasien mikroskopoinnissa kiinnitettiin huomiota solujen morfologiaan sekä 

näytelasien laatuun ja nämä tekijät pisteytettiin Likertin asteikon mukaisesti (5 erittäin 

hyvä … 1 erittäin huono). Tilastollisessa analyysissä ei huomioitu lomakkeella pyydettyjä 

tietoja, jotka koskevat näytteen positiivisuutta ja negatiivisuutta, koska määreet eivät so-

vellu Likertin asteikolla mitattavaksi, sillä ne voivat saada vain kaksi arvoa, kyllä tai ei. 

 

Tulosten analysointi suoritettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Oheisessa taulu-

kossa 2 esitetään kolmen eri lääkärin tulkinnat näytelaseista. 

 

Taulukko 2. Näytelasien saamat pisteet käytettyjen värjäysmenetelmien mu-
kaan: 1A = Fimlab (tislattu vesi), 1B = Fimlab (puskuroitu vesi), 2 = ISLAB, 3A= Dako-
laitteella (päivällä väritetty), 3B= Dako-laitteella (Yön yli väritetty + kiinnitysvaihetta ja se 
on tehty käsin ennen värjäystä), 3C: Dako-laitteella (Yön yli väritetty mutta ilman  kiinni-
tysvaihetta), 4A: Roche-laitteella (Yön yli mutta ilman kiinnitysvaihetta), 4B: Roche-lait-
teella (Yön yli + Kiinnitysvaihetta ja se on tehty käsin ennen värjäystä), 5 = HUSLABin 
rautavärjäys-ohje 

Lääkäri 1 
       

Näyte Näytteen edus-
tavuus 

Värjäyslaatu Selkeys (morfolo-
gia) 

Artefaktat Tulkittavuus Epä-
selvä 

Pistey-
tys 

1A 5 5 5 5 5 5 30 

1B 5 4 4 4 4 4 25 

2 5 5 2 5 3 2 22 

3A 5 4 4 5 3 4 25 

3B 5 2 3 2 2 2 16 

3C 5 4 1 5 1 
 

1 

4A 5 4 1 5 1 1 17 

4B 5 2 3 2 2 2 16 

5 5 5 3 5 3 3 24 

Lääkäri 2               

Näyte Näytteen edus-
tavuus 

Värjäyslaatu Selkeys (morfolo-
gia) 

Artefaktat Tulkittavuus Epä-
selvä 

Pistey-
tys 

1A 5 5 5 5 5 5 30 

1B 5 5 5 5 5 5 30 

2 2 5 2 5 2 2 18 

3A 5 5 5 5 5 5 30 

3B 5 4 3 4 4 4 24 

3C 5 5 1 1 1 2 15 
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4A 4 5 1 1 1 1 13 

4B 5 5 3 4 4 4 25 

5 5 5 5 5 5 5 30 

Lääkäri 3 
       

Näyte Näytteen edus-
tavuus 

Värjäyslaatu Selkeys (morfolo-
gia) 

Artefaktat Tulkittavuus Epä-
selvä 

Pistey-
tys 

1A 5 5 5 5 5 5 30 

1B 5 4 4 5 5 5 28 

2 5 3 3 4 4 4 23 

3A 5 4 4 5 4 5 27 

3B 5 4 4 3 4 5 25 

3C 5 2 2 4 2 3 18 

4A 5 1 2 4 1 2 15 

4B 5 2 2 4 2 3 18 

5 5 4 4 4 4 4 25 

 

Verrattaessa yksittäisiä laseja ja niiden saamia arvoja toisiinsa, voidaan sanoa Fimlabin 

ohjeistuksella suoritetun värjäyksen antaneen työn kriteereihin nähden korkeimmat tu-

lokset. Fimlabin ohjeen mukaisesti värjätyt lasit ovat saaneet kaikista tarkasteltavista pa-

rametreista erittäin hyvän (5) arvioin kaikilta kolmelta lääkäriltä toisin kuin tutkimuksen 

huonoin värjäysmenetelmä. Huonoin värjäysmenetelmä oli HUSLABin patologian rauta-

värjäysohjeella automaattivärjäysmenetelmä, jonka saamat arviot vaihtelivat erittäin 

huonosta (1) erittäin hyviin (5) arvioihin eri parametrien kohdalla. 

 

Kun tarkastellaan saatuja tuloksia menetelmäkohtaisina keskiarvoina (Taulukko 3), voi-

daan vahvistaa tulkitsijakohtainen havainto Fimlabin ohjeen paremmuudesta muihin oh-

jeisiin verrattuna. Menetelmäkohtaisessa arviossa paras menetelmä eli Fimlabin ohjeella 

tehty värjäys sai käsivärjäyksessä täydet eli 75 pistettä ja huonoin menetelmä eli Islabin 

ohjeella tehty värjäys sai 54 pistettä 75 pisteestä. 
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Taulukko 3. Käsintehtävien rautavärjäysmenetelmien laadunarviointilomakkeen 
tiedot. Välimatka-asteikolla 5 (erittäin hyvä) – 1 (erittäin huono). Taulukossa esiintyvät 
luvut ovat lasien 1, 2 ja 5 saamat arvot. 

 

 Fimlab  

Tislattu vesi  

(Lasi 1A) 

Fimlab 

Puskuroitu vesi (Lasi 

1B) 

HUS 

(Lasi 5) 

Islab 

(Lasi 2) 

Näytteen edustavuus 15 15 15 12 

Värjäyslaatu 15 13 14 13 

Positiivinen + + + + 

Negatiivinen     

Selkeys (solujen morfologia) 15 13 12 7 

Artefaktattomuus 15 14 14 14 

Tulkittavuus 15 14 12 9 

Kokonais- 

pisteet 

75 69 67 54 

 

Automaatilla tehdyt värjäykset on suoritettu ainoastaan HUSLABin värjäysohjeilla, joten 

ne käsitellään menetelmävertailusta erillisenä osana. Automaatiovärjäyksessä paras tu-

los saatiin, kun käytettiin Dako-värjäyslaitetta ja lasit värjättiin päivällä kiinnitysvaiheen 

kanssa. Huonoin tulos saatiin, kun käytettiin Roche-värjäyslaitetta, jolloin lasit värjättiin 

yön yli. Taulukosta 4 käy ilmi menetelmäkohtainen hajonta etenkin näytteen laadussa ja 

solumorfologian selkeydessä. 

 

Taulukko 4. Automaatilla tehtävien rautavärjäysmenetelmien laadunarviointilo-
makkeen tiedot. Välimatka-asteikolla 5 (erittäin hyvä) – 1 (erittäin huono). Taulukossa 
esiintyvät luvut ovat lasien 3 ja 4 saamat arvot. 

 HUS (Lasi 3A) 

Dako  

päivävärjäys  

+ kiinnitysvaihe 

HUS (Lasi 3B) 

Dako  

yön yli -värjäys  

+ kiinnitysvaihe 

HUS (Lasi 3C)  

Dako yön yli  

-värjäys/  

ilman kiinnitysvaihetta 

 

HUS (Lasi 4A) 

Roche yön yli 

-värjäys 

HUS (Lasi 4B) 

Roche Yön yli  

-värjäys 

+ kiinnitysvaihe  

Näytteen edustavuus 15 15 15 15 15 

Värjäyslaatu 13 10 11 10 9 

Positiivinen + + + + + 

Negatiivinen      

Selkeys  

(solujen morfologia) 

13 10 4 4 8 

Artefaktattomuus 15 9 10 10 10 

Tulkittavuus 12 10 4 3 8 

Kokonaispisteet 68 54 44 42 50 
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Kun tarkastellaan tuloksia menetelmäkohtaisina keskiarvoina (kuvio 9), jossa paras 

mahdollinen tulos on 30, voidaan sanoa Fimlabin menetelmän toimineen parhaiten ja 

HUSLABin patologian automaatiovärjäysohjelman huonoiten sen saatua vain 11,33 pis-

tettä 30:stä. 

 

 

Kuvio 9. Tutkittujen rautavärjäysohjeiden menetelmäkohtaiset keskiarvot. 1A = Fimlab (tislattu 
vesi), 1B = Fimlab (puskuroitu vesi), 2 = ISLAB, 3A= Dako-laitteella (päivällä väritetty), 
3B= Dako-laitteella (Yön yli väritetty + kiinnitysvaihetta ja se on tehty käsin ennen vär-
jäystä), 3C: Dako-laitteella (Yön yli väritetty mutta ilman kiinnitysvaihetta), 4A: Roche-
laitteella (Yön yli mutta ilman kiinnitysvaihetta), 4B: Roche-laitteella (Yön yli + Kiinni-
tysvaihetta ja se on tehty käsin ennen värjäystä), 5 = HUSLABin rautavärjäys-ohje 

 

Taulukossa 3C:llä merkitty pylväs kuvaa näytteitä, jotka olivat yön yli Dako-värjäyslait-

teessa ja joita ei ollut laitettu metanoliin.  Automaattivärjäyslaitteilla saatujen tulosten 

mukaan Dako-laitteella päivällä värjätyt lasit saivat toiseksi korkeimmat pisteet. Näiden 

näytelasien käsittelyssä oli noudatettu lisäksi kiinnitysvaihetta. 

 

Alla olevassa kuviossa 10 on esitetty menetelmäkohtaisten keskiarvojen tulokset pro-

sentuaalisesti. Tuloksien maksimipistemäärä 30 on määritetty 100-prosenttiseksi. Tässä 

yhteydessä Fimlabin ohjeen mukaisesti värjätyt lasit saivat parhaan tuloksen.    
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Kuvio 10. Tulosten arvot prosentteina menetelmäkohtaisesti: 1A = Fimlab (tislattu vesi), 1B = 
Fimlab (puskuroitu vesi), 2 = ISLAB, 3A= Dako-laitteella (päivällä väritetty), 3B= Dako-
laitteella (Yön yli väritetty + kiinnitysvaihetta ja se on tehty käsin ennen värjäystä), 3C: 
Dako-laitteella (Yön yli väritetty mutta ilman  kiinnitysvaihetta), 4A: Roche-laitteella 
(Yön yli mutta ilman kiinnitysvaihetta), 4B: Roche-laitteella (Yön yli + Kiinnitysvaihetta 
ja se on tehty käsin ennen värjäystä), 5 = HUSLABin rautavärjäys-ohje 

 

 

7 Pohdinta 

 

Opinnäytetyöni kohteena olevassa tutkimuksessa sain hyvin vastauksia tutkimuskysy-

myksiin ja saavutin konkreettisia lopputuloksia. Opinnäytetyö eteni sujuvasti yhteis-

työssä HUSLABin erikoishematologian kanssa niin, että työvaiheet toteutuivat sovitusti. 

Tutkimustyö hidastui ja tutkimuksen työvaiheet jäivät aikataulusta jälkeen, koska sain 

tarvittavia reagensseja myöhässä. 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

Tutkimuksessa selvisi, että nopein ja laadukkain värjäys luuydinnäytteelle saadaan, kun 

käytetään Fimlabin ohjeistusta. Fimlabin ohjeistuksella tehty värjäys (Lasi 1A,1B) sai tut-

kimuksessa täydet pisteet näytteen edustavuudesta, värjäyslaadusta, selkeydestä, 

artefaktattomuudesta ja tulkittavuudesta. Lisäksi Fimlabin ohjeistuksen mukaan tehty 

värjäys toi parhaiten esille luuydinnäytteessä olevat sideroblastit. 
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Opinnäytetyössä saatujen tulosten valossa, HUSLABissa käytetty luuydinvalmisteen in-

kubointi 56◦C ei vaikuta näytelasien värjäyksen laatuun verrattuna Fimlabin ja Islabin 

käsivärjäysmenetelmään, jossa inkubointi tapahtuu huoneenlämmössä. 

 

HUSLABin automatisoidulla Dako-laitteella päivällä tehty värjäys, joka sisälsi kiinnitys-

vaiheen (Lasi 3A), sai toiseksi parhaan tuloksen. Heikoin tulos saatiin HUSLABin auto-

matisoidulla Dako-laitteella tehdystä värjäyksestä (Lasi 3C), johon ei sisältynyt kiinnitys-

vaihetta eikä värjäystä tehty päivällä, vaan lasit olivat jääneet laitteeseen yön yli. 

 

Värjäysautomaateilla saadaan yhtä laadukkaita värjäystuloksia kuin käsivärjäysmenetel-

mällä, jos värjäys tapahtuu päivällä ja prosessissa noudatetaan kiinnitysvaihetta. Päi-

vällä tapahtuva värjäys luuydinnäytteen kohdalla olisi suositeltava, sillä tuoreessa näyt-

teessä solujen morfologia säilyy parempana. Lisäksi värjäysaikaa tarkasteltiin yhtenä 

automaattimenetelmää puoltavana tekijänä, sillä opinnäytetyön yhtenä päämääränä oli 

vapauttaa henkilöresursseja käsivärjäyksestä ja helpottaa värjäykseen liittyvää työtä. 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltuja ohjeistuksia vertaamalla tässä työssä saatujen tulosten 

perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että luuydinnäytteiden värjäykseen kuluvalla 

ajalla ei ole merkitystä värjäyksen onnistumiseen. 

 

Värjäys voidaan tehdä myös automaatilla, mutta tutkimuksen mukaan ennen automati-

soitua värjäystä tulee tehdä kiinnitysvaihe, joka on tärkeä, että näytelasi laitetaan meta-

noliin. Luuydinnäytteen oton jälkeen värjäys tulee tehdä mahdollisimman pian, jotta so-

lujen morfologia säilyy hyvin. 

 

7.2 Luotettavuus ja eettiset lähtökohdat 

 

Luotettavuus tutkimustyössä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulos perustuu todellisuu-

teen ja tutkimustulokset pohjautuvat tutkittavaan ilmiöön. Tässä yhteydessä luotettavuu-

den kriteerinä on tutkimustuloksen vastaaminen tutkimuksen kohteena olevaan kysy-

mykseen, hyödyntämällä tieteellisesti luotettavia tietolähteitä ja tutkimusmenetelmiä. 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmän ja saatujen tulosten tulee olla tarkasti dokumentoitu, 

jotta ulkopuolinen arvioija voi tarkastella tutkimuksen laatua ja tulosten tulkintaa. 

Luotettavien tutkimustulosten yhtenä ominaisuutena on se, että mikäli sama ilmiö tulee 

ulkopuolisen tarkastelun kohteeksi, saadaan sama lopputulos. (Kananen 2015: 353.) 
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Opinnäytetyö aloittamiseen pyydettiin tutkimuslupa kaikilta opinnäytetyössä mukana ol-

leilta organisaatioilta (HUS, Fimlab, Islab, TYKS). Tutkimuslupahakemuksen hyväksymi-

sen jälkeen opinnäytetyö suoritettiin noudattaen yleisiä tieteellisen tutkimuksen eettisiä 

säädöksiä. Opinnäytetyössä on otettu huomioon salassapitovelvollisuus, joten opinnäy-

tetyö ei paljasta luuydinnäytteiden antajien henkilökohtaisia tietoja, vaan aiheisiin liittyviä 

asioita käsitellään ja hyödynnetään yleisellä tasolla. Lisäksi lasit olivat vain numeroitu ja 

eikä niissä ollut mitään tunnistetietoja. 

 

Opinnäytetyöhön käytettiin hematologian alan luotettavia kirjallisia tietolähteitä. Rauta-

värjäysmenetelmistä oli vähemmän suomenkielisiä tietolähteitä, joten tutkimuksessa 

hyödynnettiin englanninkielisestä kirjallisuudesta löytyviä rautavärjäystä käsitteleviä 

artikkeleita. 

 

Laboratoriot antoivat rautavärjäysohjeet tutkimukseen vapaaehtoisesti. Informaatiokir-

jeessä mainittiin työelämäyhteistyötahon vapaaehtoisesta mahdollisuudesta osallistua 

yhteiseen toiminnalliseen tutkimukseen. HUSLABin erikoishematologian laboratoriossa 

otetaan luuydinnäytteitä, joista jää yleensä ylimääräisiä laseja, joita voitiin käyttää opin-

näytetyön rautavärjäyksissä. Opinnäytetyöhön ei siten tarvinnut ottaa erillistä näytettä. 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin yhteensä 48 näytelasin värjäystuloksia eli kullakin mene-

telmällä värjättiin viisi lasia, mikä oli riittävä otos tähän työhön. Arvioinnissa oli mukana 

sideroblastien osalta sekä positiivisia että negatiivisia laseja, jolla pyrittiin tarkistamaan, 

ettei menetelmä aiheuta virheellistä värjäytymistä. 

 

7.3 Kehittämisehdotukset 

 

Opinnäytetyöni tulokset tuottavat hyödyllisiä ja käytännönläheisiä tietoja alan toimijoille, 

sillä opinnäytetyössä läpikäydään värjäysprosessin automatisoinnin vaiheet sekä laa-

dukkaan värjäyksen merkitykset ja vaikutukset tuloksen tulkinnalle. Opinnäytetyön avulla 

laboratorioiden on mahdollista tarkastella käyttämäänsä värjäysmenetelmää ja arvioida 

automatisoinnin hyötyjä omalle työyhteisölle. 

 

Tämä opinnäytetyö luo hyvät edellytykset jatkaa luuydinnäytteiden värjäysmenetelmien 

vertailemista. Isommalla otoksella voidaan selvittää tarkemmin millä menetelmällä saa-

daan laadukkaampia värjäystuloksia mahdollisimman tehokkaasti. Suurempi otoskoko 
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mahdollistaisi tilastollisen analyysin suorittamisen, jolloin eri muuttujien vaikutuksia vär-

jäystulokseen voitaisiin tarkastella objektiivisesti. 

 

7.4 Ammatillinen kasvu 

 

Ammatillinen kasvu on käytännöllisen ammatillisen taidon ja teoreettisen tiedon yhdistä-

mistä siten, että tiedosta on alan ihmisille jotakin hyötyä. Opinnäytetyön teossa ajanhal-

linta, kokonaisuuksien hallinta, yhteistyö ja työelämän innovatiivinen kehittäminen sekä 

kirjallisen ja suullisen ilmaisun taito ovat osa ammatillista kasvua. (Vilkka 2003: 159–

160.)  

 

Opinnäytetyötä työstäessäni olen perehtynyt luuytimen aspiraationäytteenottoon ja näyt-

teiden käsittelyyn. Lisäksi tutustuin rautavärjäyksen periaatteisiin. Tämän opinnäytetyön 

kautta sain mahdollisuuden tutustua käytössä oleviin värjäyslaitteisiin ja niissä käytettä-

viin reagensseihin ja aineisiin. 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni huomasin, että moniammatillinen yhteistyö on merkityksel-

listä käytännön työelämässä ja yhteistyö- ja kommunikointitaidot laboratorioiden välillä 

ovat tärkeitä.  
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Luuydinnäytevärjäyksen arviointilomake 

 

Arvio jokainen lasi tarkastelemalla alla olevia ominaisuuksia. Pisteytä värjäyslaatua kos-

kevat väitteet asteikolla 1–5, jossa 1 erittäin huono, 5 erittäin hyvä. 
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