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Perusverenkuva on yksi tavallisimpia laboratoriotutkimuksia ja sen avulla voidaan mitata veren 

puna- ja valkosoluja sekä verihiutaleita. Tutkimusta käytetään sairauksien toteamisessa ja hoidon 

seurannassa. Perusverenkuva analysoidaan laitteella, jonka avulla saadaan tietoa verisolujen 

määrästä ja niiden ominaisuuksista. Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksen 

opetuslaboratorio TUASLabissa käytössä on Sysmex sarjaan kuuluva Sysmex XN-350 -

verenkuva-analysaattori, joka on suunniteltu pienempien laboratorioiden käyttöön.  

Validoinnilla varmistetaan, että analysaattori täyttää sille asetetut vaatimukset. Verifioinnilla 

varmistetaan, että analysaattori toimii odotetusti ja on siis validointia kevyempi menettely. 

Potilaan hoidossa on tärkeää, että laboratoriopalvelut täyttävät asetetut laatu- ja 

pätevyysvaatimukset, jotta tulokset ovat luotettavia ja potilas saa oikeanlaista hoitoa. 

Jokaiselle laboratoriossa tehtävälle tutkimukselle tulee olla oma menetelmätyöohje. 

Menetelmätyöohjeella tulee olla vastuuhenkilö ja ohjetta tulee päivittää säännöllisesti. 

Laiteohjeen tulle olla selkeä ja helppolukuinen. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa siirtoverifiointi Turun ammattikorkeakoulun 

bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorio TUASLabissa olevalle Sysmex XN-350 -verenkuva-

analysaattorin PVK+T -tutkimukselle sekä laatia menetelmätyöohje PVK+T tutkimukselle ja 

päivittää laiteohjetta. Tämän opinnäytetyön tavoite oli, että verenkuva-analysaattori vastaa 

alkuperäisiä vaatimuksia ja, että analysoitavat näytetulokset ovat luotettavia myös jatkossa sekä 

työskentely analysaattorin kanssa sujuvaa. 

Tuloksia analysoitiin tilastollisten menetelmien avulla ja todettiin, että Sysmex XN-350 -

verenkuva-analysaattorin tulokset ovat luotettavia. Tuotokset menetelmätyöohje ja laiteohje 

otetaan käyttöön Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksessa.  
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The complete blood count test is one of the most common laboratory tests and is used to measure 

red blood cells, white blood cells and platelets. The test is used to detect diseases and at 

treatment follow-ups. The CBC is analyzed with an analyzer that gives information about quantity 

and quality of blood cells. The Turku University of applied sciences’ teaching laboratory uses the 

Sysmex XN-350 analyzer of the Sysmex series, and it’s designed for smaller laboratories.  

Validation is used to make sure that the analyzer fills its demands. With verification is made sure 

that the analyzer works as intended and it’s a lighter method than validation. It’s important for the 

patient’s health, that the laboratory services fill quality and competence requirements so that the 

results are reliable, and the patient gets the right kind of treatment.  

Every test made in a laboratory should have an own methodological guide. The guide should 

have a person in charge, and it should be updated regularly. The device manual should be clear 

and easy to read.  

The purpose of this thesis was to do a transference verification to the CBC and platelets test of 

the Sysmex XN-350 analyzer at the Turku University of applied sciences’ teaching laboratory, 

and to make a methodological guide for the test and to update the device guide. The target of this 

thesis was to make sure the analyzer gives reliable results and that working with the analyzer 

would be smooth.  

The results were analyzed statistically and based on them the Sysmex XN-350 analyzer gives 

reliable results. The methodological guide and device guide are products that will be used by the 

programme in Biomedical laboratory science at Turku University of applied sciences. 
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1 JOHDANTO 

Perusverenkuva (B-PVK) on yksi tavallisimmista laboratoriotutkimuksista ja antaa yleis-

kuvan verisoluista ja hemoglobiinista. Perusverenkuva mittaa puna- ja valkosoluja sekä 

verihiutaleita. Tutkimusta käytetään monien eri sairauksien toteamisessa ja hoidon seu-

rannassa. (Eskelinen 2016.) Perusverenkuva analysoidaan laitteella, jonka avulla saa-

daan tietoa verisolujen määrästä ja niiden ominaisuuksista (Sysmex 2017). Turun am-

mattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorio TUASLabissa käytössä 

on Sysmex sarjaan kuuluva Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattori, joka on suunni-

teltu pienempien laboratorioiden käyttöön (Sysmex Europe 2017). 

Validoinnilla varmistetaan, että analysaattori täyttää sille asetetut vaatimukset. Verifioin-

nilla varmistetaan, että analysaattori toimii odotetusti ja on siis validointia kevyempi me-

nettely. (Labquality 2007.) Potilaan hoidossa on tärkeää, että laboratoriopalvelut täyttä-

vät asetetut laatu- ja pätevyysvaatimukset, jotta tulokset ovat luotettavia ja potilas saa 

oikeanlaista hoitoa. ISO 15189 standardia käyttämällä saadaan varmuus siitä, että mää-

ritellyt vaatimukset on täytetty. (SFS-EN ISO 15189 2013.) 

Jokaiselle laboratoriossa tehtävälle tutkimukselle tulee olla oma menetelmätyöohje ky-

seisen tutkimuksen työpisteessä. Menetelmätyöohjeen vastuuhenkilö tai laatija pitää 

huolen, että ohjetta päivitetään ja esimies hyväksyy uudet ohjeet. Pohjana käytetään 

yleensä vaatimukset täyttävää asiakirjapohjaa, joka sisältää kaikki tutkimusmenettelyn 

osat, mm. tutkimuksen tarkoitus, periaate, suorituskykyominaisuudet ja näytteen tyyppi. 

(SFS-EN ISO 15189 2013.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä siirtoverifiointi sekä menetelmätyöohje Tu-

run ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorio TUASLabissa 

olevalle Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattorin PVK+T -tutkimukselle. Lisäksi tar-

koituksena on päivittää verenkuva-analysaattorin laiteohje työn ohessa. Verifiointi teh-

dään, koska TUASLab muutti kesällä 2018 uusiin tiloihin. Tämän opinnäytetyön tavoit-

teena on, että verenkuva-analysaattori vastaa alkuperäisiä vaatimuksia ja, että analysoi-

tavat näytetulokset ovat luotettavia myös jatkossa.  Tavoitteena on, että uusi menetel-

mätyö- ja laiteohje lisäävät työskentelyn sujuvuutta ja luotettavuutta verenkuva-analy-

saattorin kanssa. 
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2 PERUSVERENKUVA 

Perusverenkuva (B-PVK) on yksi tavallisimmista laboratoriotutkimuksista ja antaa 

yleiskuvan verisoluista ja hemoglobiinista. Perusverenkuvatutkimuksella mitataan puna- 

ja valkosoluja sekä verihiutaleita. Tutkimusta käytetään monien eri sairauksien toteami-

sessa sekä hoidon seurannassa. (Eskelinen 2016.)  PVK+T-tutkimus pitää sisällään 

osatutkimuksia, joita ovat B-Leuk, B-Eryt, B-Hb, B-Hkr, E-MCV, E-MCH, E-MCHC ja B-

Trom. Perusverenkuvalla voidaan todeta esimerkiksi anemia, jolloin hemoglobiini on al-

hainen. Tutkimuksella voidaan seurata myös syöpähoitojen vaikutuksia veriarvoihin, 

etenkin valkosoluihin. (Niemelä & Pulkki 2014.) Veren ns. pääainesosat ovat punasolut 

eli erytrosyytit, valkosolut eli leukosyytit ja verihiutaleet eli trombosyytit. Kaikilla on omat 

tärkeät tehtävät elimistössä. (Sysmex Corporation 2019.) 

2.1 Leukosyytit ja erytrosyytit 

B-Leuk mittaa verestä leukosyyttien kokonaismäärän. Leukosyyttejä on erilaisia ja 

osatutkimus kertoo veressä olevien neutrofiilien, eosinofiilien, basofiilien, lymfosyyttien 

ja monosyyttien määrän. Leukosyyteillä on tärkeä tehtävä, sillä ne torjuvat erilaisten tu-

lehdustilojen syntymistä elimistössä. Niiden määrä nousee tulehduksien yhteydessä, 

etenkin jos kyse on bakteerin aiheuttamasta tulehduksesta. Leukosyyttien arvoja saattaa 

myös lievästi nostaa fyysinen tai psyykkinen rasitus, tupakointi, ateriointi, kortisonikuuri 

tai raskaus. Lievästi koholla olevat arvot ovat kuitenkin yleisiä. Leukosyyttien arvoihin 

saattaa vaikuttaa vähentävästi esimerkiksi virustaudit ja syöpähoidoissa käytetyt 

solunsalpaajat, jotka tuhoavat myös terveitä soluja. (Eskelinen 2016.)   

Erytrosyytit ovat suurin komponentti veressä (Sysmex Corporation 2019). B-Eryt kertoo 

kuinka paljon erytrosyyttejä on veressä. Perusverenkuvassa lasketaan useita lukuja, 

jotka kuvaavat punasolujen ominaisuuksia, toisin sanoen punasoluindeksejä. Nämä ovat 

punasolujen keskitilavuus (E-MCV), punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin määrä 

(E-MCH), punasolujen keskimääräinen hemoglobiinin konsentraatio (E-MCHC) ja 

punasolujen koon vaihtelu (E-RDW). Näistä indekseistä saadaan tarkempaa tietoa, siitä 

minkälainen anemia on kyseessä. Erytrosyyttejä saattaa myös olla veressä liikaa, jolloin 

käytetään nimitystä erytrosytoosi. Erytrosytoosia saattaa aiheuttaa tavallista vähäisempi 
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hapensaanti, keuhkoahtaumatauti, anabolisten steroidien käyttö, synnynnäiset sydän-

viat, tupakan poltto tai sairaus polysytemia vera, jossa luuydin tuottaa liikaa punasoluja. 

(Eskelinen 2016.) 

2.2 Hemoglobiini ja hematokriitti 

Hemoglobiini antaa verelle sen punaisen värin (Sysmex Corporation 2019). B-Hb eli 

hemoglobiini antaa tietoa raudan määrästä veressä. Arvoa käytetään useimmiten ane-

mian toteamisessa. Anemia johtuu hemoglobiiniarvon alhaisuudesta ja yleisin syy siihen 

on raudanpuute. Yleensä anemiaa aiheuttaa pitkään jatkunut veren menetys joko run-

saiden kuukautisten tai suolistovuodon takia. Se saattaa myös johtua punasolujen 

sairaudesta, jolloin punasolut hajoavat ennenaikaisesti, tätä tilaa kutsutaan hemolyytti-

seksi anemiaksi. Krooninen tulehdus, munuaissairaus ja B12- tai foolihappovitamiinien 

puutostila saattaa myös aiheuttaa anemiaa. Hemoglobiini arvo saattaa olla koholla, jos 

elimistön hapen kuljetus vereen on häiriintynyt esimerkiksi kroonisen keuhkosairauden 

(esim. COPD) vuoksi tai tupakoivilla normaali hapettuminen vähenee tupakansavusta 

saadun hiilimonoksidin (häkä) vuoksi. (Eskelinen 2016.) 

B-Hkr eli hematokriitti kertoo verisolujen määrän kokoveren osuudesta. Hematokriittiä 

voidaan käyttää liiallisen punasolumäärän toteamisessa. (Eskelinen 2016.) Se on myös 

yleensä suoraan verrannollinen hemoglobiiniin (Niemelä & Pulkki 2014).  

2.3 Trombosyytit 

B-Trom eli trombosyytit ovat osana veren hyytymistapahtumaa. Trombosyyttejä on 

yleensä veressä yli niiden tarvittavan määrän, eli jos niiden määrä veressä vähenee, ei 

se välttämättä heti johda vuotovaaraan. Trombosyyttimäärän väheneminen veressä 

saattaa aiheuttaa nenäverenvuotoa tai haavalla saattaa kestää kauan tyrehtyä. Tietyt 

lääkkeet saattavat vaikuttaa trombosyyttitasoon ja runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa nii-

den muodostumiseen luuytimessä, sillä alkoholi häiritsee solujen tuotantoa. Trombosyyt-

tien määrän pienentymistä kutsutaan trombosytopeniaksi ja jos määrä on 50-100:n paik-

keilla tulisi trombosytopenian syy selvittää. (Eskelinen 2016.) 
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Trombosyyttien lisääntyminen voi johtua esimerkiksi leikkauksesta tai synnytyksestä, tu-

lehdustaudin sairastamisesta tai raudanpuutteesta. Tästä voidaan käyttää nimitystä se-

kundaarinen tai reaktiivinen trombosytoosi, eli se on jonkin sairauden tai muun tilan ai-

heuttama. Jos trombosyyttien arvo on jatkuvasti yli 600 voidaan käyttää nimitystä trom-

bosytoosi. Näin suuret arvot saattavat merkitä luuytimen sairautta. Veritulppien riski 

kasvaa, kun trombosyyttejä on huomattavasti liikaa. (Eskelinen 2016.) 

Trombosyytit saattavat joillakin potilailla muodostaa kasoja eli agglutinaatiota, josta ei 

kuitenkaan ole potilaalle haittaa. Agglutinaatio saattaa häiritä automaattilaskureita, jolloin 

tulos voi olla virheellinen. Matalat tulokset tarkistetaan vielä manuaalisesti mikroskoo-

pilla. (Eskelinen 2016.) 

2.4 Punasoluindeksit 

Luvut, jotka kuvaavat punasolujen ominaisuuksia kutsutaan punasoluindekseiksi. E-

MCV kertoo punasolujen keskitilavuuden eli koon. E-MCH kuvaa punasolujen keski-

määräistä hemoglobiinin määrää, eli kuinka paljon hemoglobiinia yksi punasolu sisältää. 

E-MCHC kertoo hemoglobiinin määrän litrassa punasoluja, eli punasolujen keski-

määräisen hemoglobiinin konsentraation. (Eskelinen 2016.) 

Punasoluindeksien avulla saadaan tarkempaa tietoa esim. anemioista. Punasolut ovat 

pieniä raudanpuuteanemiassa ja tällöin punasoluindeksit ovat viitearvojen alapuolella. 

MCV voi olla koholla, vaikka hemoglobiinipitoisuus on normaali ja tällöin kyseessä voi 

olla alkoholin suurkulutus. (Eskelinen 2016.) 
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3 SYSMEX XN-350 –VERENKUVA-ANALYSAATTORI, 

VERIFIOINTI JA MENETELMÄTYÖOHJE 

3.1 Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattori 

Sysmex sarjaan kuuluva Sysmex XN-350 on kompakti viisiosainen differentiaalinen 

verenkuva-analysaattori. Se on suunniteltu pienempien laboratorioiden käyttöön ja sillä 

voidaan analysoida näytteitä manuaalisesti yksi kerrallaan, jopa 60 näytettä tunnissa. 

Analysaattorissa on kokonaisvaltainen tietoa käsittelevä asema, johon kuuluu myös 

kosketusnäyttö. Erillistä tietokonetta analysaattorin käyttöön ei tarvita. (Sysmex Europe 

GmbH 2018a.) 

 

Kuva 1. Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattori. 

Punasolujen ja trombosyyttien laskentaan analysaattori käyttää hydrodynaamista fo-

kusointia ja valkosolujen laskentaan virtaussytometriaa sekä hemoglobiinin mittaukseen 

fotometristä mittausta. Hydrodynaaminen fokusointi laskee solut ja virtaussytometria 

antaa tietoa solujen koosta ja rakenteesta. (Sysmex corporation 2011.)  Analysaattorin 

näyteneula aspiroi näytettä 25 µl ja erottelee sen pienempiin annoksiin eri kanavia varten 

(Sysmex Europe GmbH 2018b). 

Virtaussytometriassa puolijohdelasersäde laskee ja määrittelee verisolut valaisemalla ne 

633 nm lasersäteellä ja analysoimalla niistä suoraan siroavaa valoa (FSC), sivulle siro-

avaa valoa (SSC) sekä sivulle siroavaa fluoresenssivaloa. Suoraan siroava valo antaa 
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tietoa solun koosta, sivulle siroava rakenteesta ja fluoresenssivalo antaa tietoa DNA:n ja 

RNA:n määrästä. (Sysmex Europe GmbH 2018c.) 

3.1.1 Mittauskanavat 

Punasolut ja trombosyytit lasketaan RBC/PLT kanavalla DC-detektion, eli hydrodynaa-

misen fokusoinnin avulla. Laimennettu näyte poistuu näytesuuttimen kärjestä ja verisolut 

kulkeutuvat mittausaukon läpi, jota ympäröi etuvaippareagenssi. Reagenssi pakottaa so-

lut yksitellen mittausaukon läpi. Läpikulkeva solu aiheuttaa sähköisen pulssin, joka on 

verrannollinen solun kokoon. Tämän jälkeen näyte kulkeutuu keräysputkeen. Hemato-

kriitti määrittyy samalla RBC-pulssikorkeuden ilmaisumenetelmällä. (Sysemx corporat-

ion 2011.) 

WNR -kanava laskee valkosolut sekä erikseen basofiilit. Lysercell WNR reagenssi läpä-

isee solukalvon ja aiheuttaa muutoksia ulkoisessa ja sisäisessä rakenteessa. Kanava 

erottaa basofiilit muista valkosoluista ja laskee ne nappaamalla ne perustuen valon 

sirontaan. (Sysmex corporation 2011.) 

WDF -kanavalla valkosolut erotellaan ja lasketaan (neutrofiilit, lymfosyytit, monosyytit ja 

eosinofiilit). Lysercell WDF hemolysoi punasolut ja trombosyytit sekä läpäisee valkoso-

lujen solukalvon. Solussa tapahtuva rakenteen muutos riippuu valkosolutyypistä ja sen 

yksilöllisistä ominaisuuksista. Solut tunnistetaan valon sironnan avulla. Fluorocell WDF 

:n väriaine tunkeutuu soluihin ja värjää nukleiinihapon ja solun organellit. Solu tunnis-

tetaan perustuen valon sirontaan sekä nukleiinihapon ja organellien määrään ja tyyppiin. 

(Sysmex corporation 2011.)  

Hemoglobiinipitoisuus mitataan HGB -kanavalla syaniidivapaalla natriumlauryylisulfaatti-

hemoglobiinimenetelmällä (SLS-menetelmä). Sulfolyser reagenssi sitoutuu punasoluihin 

ja tämä aiheuttaa muutoksen kalvorakenteiden proteiineissa, mikä aiheuttaa fosfolipidien 

liukenemisen ja hemoglobiinia vapautuu. Hydrofiilinen ryhmä ja hapettunut hemirauta 

muodostaa SLS-hemoglobiinikompleksin ja tämä analysoidaan fotometrisesti; absorbo-

itunut valon määrä vastaa näytteen hemoglobiinipitoisuutta. (Sysmex corporation 2011.) 
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3.2 Verifiointi 

Menetelmien ja laitteiden toimivuutta selvitetään validoinnin ja verif ioinnin avulla ja ne 

ovatkin laboratorioiden keskeisiä työkaluja (Laitinen 2017). Verifioinnilla tarkoitettiin alun 

perin järjestelmän todistamista virheettömäksi. Tarvitaan vahvoja takeita virheettömyy-

destä, jotta uudet sekä vanhat järjestelmät uskalletaan ottaa käyttöön ja järjestelmiin 

voidaan luottaa. Verifiointimenetelmällä täytyy myös voida jäljittää mahdolliset virheet, 

jotta ne voidaan korjata. (Valmari 2007.)  

Standardin keskeisiä vaatimuksia ovat validointi ja verifiointi (Laitinen 2017). Validoinnilla 

eli kelpuutuksella varmistetaan, että analysaattori täyttää sille asetetut vaatimukset. Ve-

rifioinnilla eli todentamisella varmistetaan, että analysaattorille määritellyt vaatimukset 

täyttyvät eli analysaattori toimii odotetusti. (Labquality 2018.) Verifiointi on validointia ke-

vyempi menettely ja tehdään, kun menetelmä on jo aikaisemmin validoitu (Hägg 2016). 

Verifiointi voidaan ISO 15189 mukaan tehdä laskelmien avulla, vertaamalla spesifi-

kaatioita vastaaviin spesifikaatioihin, suorittamalla testejä tai asiakirjoja katselmoimalla. 

Suuremmilla laboratorioilla on paremmat lähtökohdat analysoida pitoisuuksiltaan erilai-

sia potilasnäytteitä ja tehdä vertailututkimuksia sekä muodostaa luotettava käsitys tuot-

teesta. Pienemmässä laboratoriossa voidaankin tehdä kevyempi verifiointi. (Laitinen 

2017.) Ennen verifiointia on tehtävä tarkka verifiointisuunnitelma sekä asettaa tavoitteet 

verifioinnille ja sen jälkeen voidaan suorittaa mittaukset, tarkastella tuloksia ja raportoida 

koko prosessi. Tavoitearvot verifioinnille saadaan sisäisistä ja ulkoisista laaduntarkkailun 

hyväksymiskriteereistä. (Jaarinen & Niiranen 2005.) Verifiointitulokset ja johtopäätökset 

on aina dokumentoitava (Labquality 2018).  

Täsmällisyyttä (precision) arvioidaan toistokokeilla, esim. potilasnäytevertailulla. Näin 

saadaan tietoa antaako eri analysaattorit samasta näytteestä samoja tuloksia. Analy-

saattorin toistettavuutta arvioidaan, kun mittaukset tehdään samasta näytteestä, samalla 

menetelmällä ja samalla laitteella. Toistettavuutta (repeatability) voidaan testata sarjan 

sisäisellä ja sarjojen välisellä toistettavuudella.  Toistettavuutta varten määritellään vari-

aatiokerroin (CV%), joka antaa saman näytteen toistoista tulosten hajonnan. (Hägg 

2016.) 
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3.3 Menetelmätyöohje 

Laadunhallintaa varten on laboratoriolla oltava dokumentoituna menettelytavat eri tutki-

muksille. Näiden asiakirjojen tulee olla helposti saatavilla ja niitä ei saa muokata ilman 

lupaa. Asiakirjat eivät saa joutua vääriin käsiin ja ne on säilytettävä siten, että ne eivät 

voi vaurioitua. Asiakirjojen kieli tulee olla sellaista, että sen ymmärtää jokainen. Tiivistet-

tyjä laite- ja menetelmätyöohjeita saa myös käyttää mutta ohjeet on myös oltava koko-

naisuudessaan saatavilla. (SFS-EN ISO 15189 2013.) 

Jokaiselle laboratoriossa tehtävälle tutkimukselle tulee olla oma menetelmätyöohje työ-

pisteessä, jotta varmistutaan hyvästä laadusta ja luotettavista tuloksista. Menetelmä-

työohjeessa on kaikki tiedot, mitä laiteohjeessa ei ole. Menetelmätyöohjeen vastuuhen-

kilö tai laatija pitää huolen, että ohjetta päivitetään ja esimies hyväksyy uudet ohjeet. Jos 

muutoksia tehdään, on niiden oltava tunnistettavissa. (SFS-EN ISO 15189 2013.) 

Pohjana käytetään yleensä vaatimukset täyttävää asiakirjapohjaa, joka sisältää kaikki 

tutkimusmenettelyn tiedot; mm. tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenettelyn periaate, 

suorituskykyominaisuudet, näytteen tyyppi, laadunohjausmenettelyt ja biologiset viitevä-

lit. Laboratorion kaikissa asiakirjoissa tulisi olla otsikko, yksilöllinen tunniste, voimassa 

olevan version päivämäärä ja järjestysnumero, sivunumerot ja kokonaissivumäärä sekä 

hyväksymismerkintä. (SFS-EN ISO 15189 2013.) 

3.3.1 Laiteohje 

Kaikilla laboratorion analysaattoreilla on oltava myös laiteohje. Laiteohje perustuu lai-

tevalmistajan antamiin ohjeisiin ja opastaa analysaattorin käytössä. (SFS-EN ISO 15189 

2013.) Laitteen valmistajan tulee antaa olennaiset tiedot laitteen käytöstä, myös turvalli-

suuden kannalta. (Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 629/2010). Käyttöohje 

tulee olla saatavilla suomeksi ja ruotsiksi ja sen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä. Myös 

virheilmoituksista ja vikatilanteista täytyy olla tietoa. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

2012.) 

Hyvä laiteohje on yksinkertainen ja erikoisterminologiaa on avattu selittämällä mitä se 

tarkoittaa. Lauseet ovat lyhyitä ja yhden lauseen tulisi selittää vain yhden asian. Lauseet 

on hyvä muotoilla käskymuotoon ja turhia ohjeita tulisi välttää. Lisäksi laiteohje tulee 

testata ennen käyttöönottoa. (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2012.) 



14 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Kivi & Bianca Nyblom 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET JA 

TEHTÄVÄT 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä TUASLabin opetuslaboratoriossa olevalle 

Sysmex XN-350 verenkuva-analysaattorille siirtoverifiointi sekä luotettava ja helposti lu-

ettavissa oleva menetelmätyöohje. Verifiointi tehdään perusverenkuvatutkimukselle, jo-

hon sisältyy leukosyytit, erytrosyytit, hemoglobiini, hematokriitti, trombosyytit sekä puna-

soluindeksit. Verifiointi tehdään, koska TUASLab muuttii kesällä 2018 uusiin tiloihin Me-

disiina D:hen. Näin varmistetaan, että analysaattori täyttää odotetut vaatimukset ja antaa 

jatkossakin luotettavia näytetuloksia. Menetelmätyöohje tehdään, koska sellaista ei ole 

ennestään. Menetelmätyöohjeesta tulee löytyä kaikki ne tiedot, joita ei ole laiteohjeessa. 

Työn ohessa myös päivitetään laiteohje, jotta se olisi mahdollisimman selkeä ja analy-

saattorin kanssa työskentely sujuvaa. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on, että kaikki näytetulokset, jotka laitteella analysoi-

daan, ovat luotettavia sekä analysaattorin käyttö kaikille mahdollisimman helppoa. Ta-

voitteena on varmistaa, että analysaattori toimii uusissa Medisiina D:n tiloissa samalla 

tavalla kuin opetuslaboratorion entisissä tiloissa.  

Tämän opinnäytetyön tutkimustehtävät ovat:   

1. Analysaattorin siirtoverifiointi TUASLabin ja analysaattorin siirron takia.   

2. Menetelmätyöohjeen teko tutkimukselle PVK-T.   

3. Työn ohessa laiteohjeen toimivuuden testaaminen ja sen päivittäminen 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

5.1 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyön aihe saatiin syyslukukaudella 2017 ja suunnittelu aloitettiin keväällä 2018. 

Suunnitteluun sisältyi tutkimussuunnitelman kirjoittaminen, lähdemateriaalin hankkimi-

nen sekä verifiointisuunnitelman tekeminen (Liite 1). Tutkimussuunnitelma valmistui ja 

hyväksyttiin elokuussa 2018. Tämän jälkeen tehtiin Turun ammattikorkeakoulun kanssa 

toimeksiantosopimuksen, jonka kaikki osapuolet allekirjoittivat elokuussa.  

Sysmex XN-350-verenkuva-analysaattorin verifiointi aloitettiin 27.8.18. Tavoitteet verifi-

oinnille katsottiin etukäteen Labqualityn kierrosten tavoitehajonnoista sekä laitevalmista-

jan kitti-inserteistä. Sarjojen välistä toistettavuutta varten ajettiin kaksi kontrollia kerran 

päivässä viiden päivän ajan. Kontrollit olivat Labqualitylta tilattava kolmannen osapuolen 

B-Trol Plus I (lot HK277-1) ja laitevalmistajan oma kontrolli XN-Check L2 (lot 81591403). 

B-Trol -kontrollin valmistajan ohjeissa käskettiin määrittää TUASLabille omat tavoitear-

vot kontrollille, joten ensimmäisenä päivänä kontrolli ajettiin 10 kertaa ja tuloksista las-

kettiin kontrollin tavoitearvot. Kontrollien ajot tapahtuivat aikavälillä 27. - 31.8.2018. Mo-

lemmat kontrollit otettiin hyvissä ajoin jääkaapista lämpenemään huoneenlämpöisiksi ja 

molemmat kontrollit sekoitettiin rauhallisesti kääntelemällä ennen niiden analysointia.  

Verifiointia varten haettiin kymmenen kappaletta kokoverinäytettä Tykslabin Päivystys- 

ja automaatiolaboratoriosta osastolta 930. Näytteiden haku sovittiin torstaille 30.8.18 

kello 12 päivystyslaboratorion tiiminvetäjän kanssa. Näytteiden luovutuksen yhteydessä 

allekirjoitettiin lupa ja sitoumus -lomake ”Näytteiden luovuttaminen lääketieteelliseen tut-

kimukseen ja opetukseen Tykslabista”. Potilasnäytteet oli analysoitu päivystyslaborato-

rion hematologian automaattilinjastolla Sysmex XN-9000 -analysaattorilla hieman ennen 

näytteiden hakua. Näytteet säilytettiin koko tämän ajan huoneenlämmössä, ja ne kulje-

tettiin TUASLabiin asianmukaisessa kuljetuslaatikossa. 

Kokoverinäytteistä oli poistettu kaikki tunnistetiedot. Näytteet oli numeroitu omalla juok-

sevalla numerosarjalla 1-10:een ja jokaisella näytteellä oli oma Sysmex XN-9000 -ana-

lysaattorin antama PVK+T-tutkimuksen tuloste.  Silmämääräisesti kaikki näytteet olivat 

merkkiviivaan asti, eikä niissä havaittu hyytymiä. Näytteet sekoitettiin huolellisesti ennen 

niiden analysointia. Kontrollit ajettiin ennen näytteiden analysointia. Näytteiden analy-
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sointi aloitettiin numerojärjestyksessä ja jokaisen näytteen tunnistetiedot merkittiin ana-

lysaattorille näyte kerrallaan. Sarjan sisäistä toistettavuutta varten yksi satunnainen 

näyte (näyte nro 3) ajettiin 10 kertaa. Jokaiselle näytteelle tulostettiin Sysmex XN-350 -

analysaattorin antaman PVK+T-tutkimuksen tuloste, jotta tuloksia pystyttiin vertaamaan 

päivystyslaboratorion antamiin tuloksiin. Näytteet oli analysoitu päivystyslaboratorion 

Sysmex-analysaattorilla noin kello 11 ja TUASLabin Sysmex-analysaattorilla viimeinen 

näyte saatiin ajettua kello 14. Analyysiviive oli noin kolme tuntia. Näytteet hävitettiin so-

pimuksen mukaan 7.9.18. mennessä. 

Turun ammattikorkeakoululle kertyi tästä opinnäytetyöstä kustannuksia näytteistä, 

8,50€/näyte, reagensseista ja kontrolleista. Verifioinnista tehtiin verifiointiraportti, johon 

kirjattiin toteutus, tulokset ja johtopäätökset. Verifiointiraportin hyväksyi kemisti.  

Menetelmätyöohjetta aloitettiin tekemään syksyllä 2018. Käytössä oli Turun ammattikor-

keakoulun TUASLabin oma asiakirjapohja, joka sisälsi ISO standardin 15189 määritte-

lemät asiat. Laiteohje testattiin työn ohessa ja siihen tehtiin aika paljon muutoksia ja kor-

jauksia. Menetelmätyöohje ja laiteohje valmistuivat keväällä 2019. 

5.2 Metodologiset lähtökohdat 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin mikä, missä, kuinka paljon 

sekä kuinka usein ja ilmiötä kuvataan numeerisen tiedon pohjalta. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa käytetään numeerisia suureita sekä selvitetään riippuvuuksia eri asioiden 

välillä. Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheita ovat tutkimusaiheen määrittäminen, 

aineistoon ja lähteisiin tutustuminen, tutkimussuunnitelman laatiminen, tietojen keräämi-

nen, käsittely ja analysointi, tulosten raportointi sekä johtopäätösten teko ja tulosten hyö-

dyntäminen. (Heikkilä 2014.) Tutkimus on myös teoriaperusteinen ja tuottaa tietoa (Sa-

lonen 2013). 

Luotettavan tutkimuksesta tekee selkeä ja tarkasti rajattu aihe, hyvä tutkimussuunni-

telma, hyvä tilastollisten menetelmien hallinta sekä selkeä raportti (Heikkilä 2014). Tämä 

opinnäytetyö on kvantitatiivinen eli määrällinen, koska opinnäytetyössä analysoidaan po-

tilasnäytteitä sekä mittaustuloksia. Tulokset ovat numeerisia ja niistä lasketaan kes-

kiarvo, keskihajonta sekä variaatiokerroin. Aineisto kerätään aikaisemmista tutkimuk-

sista, luotettavista lähteistä sekä potilasnäytteistä. Tuloksista tehdään johtopäätöksiä ja 

kattava raportti. 
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Toiminnallinen opinnäytetyö on käsitteisiin sitoutuva, siitä on hyötyä ja siitä syntyy konk-

reettinen tuote (Salonen 2013). Toiminnallinen opinnäytetyö on usein saatu toimeksian-

tona ja tulos voi olla esimerkiksi tuote tai palvelu. Tuotos perustuu aiempaan tietämyk-

seen. (Messi 2016.) Tämä opinnäytetyö on myös osittain toiminnallinen, sillä siitä syntyy 

tuote; menetelmätyöohje.  

5.3 Eettiset lähtökohdat 

Tämä opinnäytetyö on osa hanketta ”Työelämäyhteistyön ja opetusmenetelmien 

kehittäminen bioanalytiikkokoulutuksessa” ja toimeksiantosopimus allekirjoitettiin Turun 

ammattikorkeakoulun kanssa. Tulostasovertailua varten analysoitavat kokoverinäytteet 

pyydettiin Tykslabilta erillisellä hakemuksella. Näytteiden luovutuksen yhteydessä 

allekirjoitettiin Lupa ja sitoumus -lomake ”Näytteiden luovuttaminen lääketieteelliseen 

tutkimukseen ja opetukseen Tykslabista”. Eettisiä ongelmia ei opinnäytetyössä ilmene, 

sillä potilasnäytteet, joita verifioinnissa käytettiin, olivat anonyymeja eikä niiden alkupe-

rää voitu jäljittää. Näytteet hävitettiin tutkimuksen päätyttyä asianmukaisella tavalla ja 

sovittuun päivämäärään mennessä. 

Tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä siirtoverifioinnilla varmis-

tettiin analysaattorin toiminta uusissa tiloissa, jotta näytetulokset ovat jatkossakin luo-

tettavia. Menetelmätyöohjeen ja päivitetyn laiteohjeen avulla analysaattorin käyttö on 

helpompaa ja selkeämpää ja näin ollen myös tulokset luotettavia. Tämä opinnäytetyö 

tehtiin hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen, eli sen tekemisessä noudatettiin re-

hellisyyttä ja huolellisuutta opinnäytetyön kaikissa vaiheissa (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012).   
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6 TULOKSET JA TUOTOKSET 

6.1 Siirtoverifiointi 

Täsmällisyyttä arvioitiin potilasnäytevertailulla ja tuloksista tehtiin taulukko, josta näkee 

Sysmex XN-9000 - ja Sysmex XN-350 -analysaattorilla ajetut tulokset. Myös sarjan si-

säisestä ja sarjojen välisestä toistettavuudesta tehtiin taulukot, joihin laskettiin keskiarvo, 

keskihajonta sekä variaatiokerroin. Tämän jälkeen verrattiin saatuja arvoja tavoitear-

voihin. Erotusprosenttia varten laskettiin oma taulukko.  

6.1.1 Potilasnäytevertailu 

Potilasnäytevertailussa analysoitiin 10 näytettä, jotka oli ensin analysoitu Päivystyslabo-

ratorion Sysmex XN-9000 -verenkuva-analysaattorilla. Tuloksista laskettiin lineaariset 

regressiot ja korrelaatiokertoimet sekä tehtiin kuviot kuvaamaan sirontaa. Erotusprosen-

tille tehtiin oma taulukko. Taulukoista 1 ja 2 nähdään, että potilasnäytevertailussa ei il-

mennyt merkittäviä eroavaisuuksia. Analysaattoreiden tulokset ovat hyvin samanlaisia. 

Taulukko 1. Sysmex XN-9000 ja Sysmex XN-350 tulokset. 

 
Näyte 
 

B-Leuk 
Sysmex  
XN-
9000 

B-Leuk 
Sysmex 
XN-350 

B-Eryt 
Sysmex  
XN-
9000 

B-Eryt 
Sysmex 
XN-350 

B-Hb 
Sysmex 
XN-
9000 

B-Hb 
Sysmex 
XN-350 

B-Hkr 
Sysmex 
XN-
9000 

B-Hkr 
Sysmex 
XN-350 

1 21,88 20,07 3,44 3,45 106 103 33,2 33,3 

2 2,50 2,36 2,39 2,34 77 74 22,2 21,8 

3 10,21 9,52 2,94 2,92 93 89 28,5 28,3 

4 3,2 2,89 3,59 3,52 116 114 35,7 35,0 

5 6,81 6,34 4,52 4,47 130 126 40,9 40,3 

6 23,52 22,16 5,41 5,40 139 136 42,6 42,0 

7 5,20 4,92 4,68 4,61 158 153 45,0 44,2 

8 30,11 27,56 4,30 4,35 119 115 34,8 35,1 

9 16,55 15,43 3,35 3,29 89 87 28,2 27,7 

10 8,46 7,86 3,77 3,73 115 111 34,8 34,4 

 

 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Kivi & Bianca Nyblom 

Taulukko 2. Sysmex XN-9000 ja Sysmex XN-350 tulokset. 

 
Näyte 
 

MCV 
Sysmex  
XN-
9000 

MCV 
Sysmex 
XN-350 

MCH 
Sysmex  
XN-
9000 

MCH 
Sysmex 
XN-350 

MCHC 
Sysmex 
XN-
9000 

MCHC 
Sysmex 
XN-350 

B-Trom 
Sysmex 
XN-
9000 

B-Trom 
Sysmex 
XN-350 

1 96,5 96,5 30,8 29,9 319 309 390 394 

2 92,9 93,2 32,2 31,6 347 339 103 102 

3 96,9 96,9 31,6 30,5 326 314 40 39 

4 99,4 99,4 32,3 32,4 325 326 147 151 

5 90,5 90,2 28,8 28,2 318 313 213 217 

6 78,7 77,8 25,7 25,2 326 324 355 359 

7 96,2 95,9 33,8 33,2 351 346 290 286 

8 80,9 80,7 27,7 26,4 342 328 795 798 

9 84,2 84,2 26,6 26,4 316 314 101 107 

10 92,3 92,2 30,5 29,8 330 323 104 109 

 

Sirontakuviot potilasnäytevertailusta ovat esitettynä kuvioissa 1-8 (osa liitteessä 2). Kuvi-

ossa 1 on esitettynä leukosyyttien sirontakuvio: x-akselilla nähdään Sysmex XN-9000 -

analysaattorilla mitatut arvot ja y-akselilla Sysmex XN-350 analysaattorilla mitatut arvot. 

Tulokset muodostavat nousevan suoran ja kuvaavat ideaalista yhteyttä. Optimaalinen 

tilanne on r2=1, ainakin yli 0,9500, kun kyseessä on saman valmistajan analysaattorit. 

Leukosyyttien korrelaatiokerroin on 0,9995. Korrelaatiokerroin on yli 0,99 melkein kai-

kissa parametreissä, eli lähes täydellinen tulosten välinen korrelaatio. Kuvioista nä-

hdään, että analysaattoreiden tulokset ovat yhtenevät. 
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Kuvio 1. Leukosyytit. 

Kuvion 2 lineaarisessa regressioanalyysissä MCHC:n korrelaatiokerroin on r2=0,8556. 

MCHC tulokset eivät ole ihan yhtä yhtenevät kuin muut tulokset. Sysmex XN-9000 ja 

Sysmex XN-350 ajetut MCHC tulokset poikkeavat siis toisistaan jonkin verran. Syynä 

voisi olla analyysiviive tai analysaattoreiden eroavaisuudet (moduulit/kanavat).  

 

 

Kuvio 2. MCHC. 
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6.1.2 Erotusprosentti 

Leukosyyttien erotusprosentti (ero%) tulisi olla Labqualityn tavoitehajonnan (taulukko 3) 

mukaan -10% ja 10% välillä. Taulukosta 3 nähdään, että kaksi Sysmex XN-350 ana-

lysaattorilla mitattua B-Leuk tulosta ylittivät tämän hiukan. Muut parametrit ovat tavoite-

arvoissaan. Suurin erotusprosentti oli leukosyyttituloksissa ja pienin MCV tuloksissa. 

Erotusprosentti päätettiin havainnollistaa taulukon avulla, sillä pienen näytemäärän takia 

hajontakuviosta ei saanut tarpeeksi selkeää ja havainnollistavaa. 

Taulukko 3. Erotusprosentit. 

 
Näyte 

ero%  
B-Leuk 

ero%  
B-Eryt 

ero%  
B-Hb 

ero% 
B-Hkr 

ero% 
MCV 

ero% 
MCH 

ero% 
MCHC 

ero%  
B-Trom 

1 -9,02 0,29 -2,91 0,3 0 -3,01 -3,24 1,01 

2 -5,93 -2,14 -4,05 -1,83 -0,32 -1,9 -2,36 -0,98 

3 -7,25 -0,68 -4,49 -0,71 0 -3,61 -3,82 -2,56 

4 -10,73 -1,99 -1,75 -2 0 0,31 0,31 2,65 

5 -7,41 -1,12 -3,17 -1,49 -0,33 -2,13 -1,6 1,84 

6 -6,14 -0,19 -2,21 -1,43 -1,16 -1,98 -0,62 1,11 

7 -5,69 -1,52 -3,27 -1,81 -0,31 -1,81 -1,45 -1,4 

8 -9,25 1,15 -3,48 0,85 -0,25 -4,92 -4,27 0,38 

9 7,26 -1,82 -2,3 -1,81 0 -0,76 -0,64 5,61 

10 -10,16 -1,07 -3,6 -1,16 -0,11 -2,35 -2,17 4,59 

 

6.1.3 Sarjan sisäinen toistettavuus 

Sarjan sisäistä toistettavuutta varten yksi satunnainen potilasnäyte ajettiin 10 kertaa ja 

nämä tulokset ovat esitettynä taulukossa 4. Tuloksista laskettiin keskiarvo, keskihajonta 

ja variaatiokerroin. Tuloksia verrattiin tavoitearvoihin, jotka saatiin Labqualityn tavoiteha-

jonnoista, jotka ovat esitettynä taulukossa 5. Variaatiokerroin on suurin trombosyyteillä, 

10,80% ja pienin hemoglobiinilla, 0,70%. Toistettavuus on erinomaista, kun keskihajonta 

ja variaatiokerroin on molemmat 0. Siirtoverifioinnin sisäinen toistettavuus ei tässä ta-

pauksessa ole erinomaista mutta tulokset ovat kaikki tavoitearvoissa ja voidaan päätellä, 

että toistettavuus on hyvä. 
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Taulukko 4. Sarjan sisäinen toistettavuus, tulokset. 

 
Näyte 3  

 
B-Leuk 

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom 

ajo 1 9,96 2,94 90 28,4 96,6 30,6 317 30 

ajo 2 9,72 2,93 91 28,4 96,9 31,1 320 33 

ajo 3 9,64 2,9 89 28 96,6 30,7 318 39 

ajo 4 9,55 2,89 90 27,8 96,2 31,1 324 31 

ajo 5 9,82 2,92 90 27,9 95,5 30,8 323 41 

ajo 6 9,77 2,89 91 27,7 95,8 31,5 329 39 

ajo 7 9,75 2,86 90 27,3 95,5 31,5 330 36 

ajo 8 9,61 2,93 91 27,8 94,9 31,1 327 41 

ajo 9 9,66 2,93 90 27,7 94,5 30,7 325 37 

ajo 10 9,58 2,93 90 27,6 94,2 30,7 326 36 

Keskiarvo 9,71 2,91 90 27,9 95,7 31,0 324 36 

Keskihajonta 0,12 0,03 0,63 0,34 0,93 0,33 4,43 3,92 

Variaatio-
kerroin (%) 

1,30 0,90 0,70 1,20 0,97 1,10 1,40 10,80 

 

Taulukko 5. Labqualityn tavoitehajonnat (perusverenkuva, huhtikuu, 4-2017). 

  
B-Leuk 
 

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom 

ero% -10/10% -5/5% -5/5% -5/5% -5/5% -5/5% -5/5% -15/15% 

 

6.1.4 Sarjojen välinen toistettavuus 

Sarjojen välistä toistettavuutta varten kolmannen osapuolen kontrolli B-trol Plus I ja lai-

tevalmistajan kontrolli XN Check L2 ajettiin molemmat viisi kertaa. Molemmat kontrollit 

ajettiin kerran päivässä viiden päivän ajan ja tulokset ovat esitettynä taulukossa 6 ja 7. 

Tuloksia tarkasteltiin tunnuslukujen ja tavoitearvojen avulla. B-trol kontrollin kohdalla va-

riaatiokerroin on suurin trombosyyteillä, 2,60 % ja pienin MCV:llä, 0,20 %. 
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Taulukko 6. Sarjojen välinen toistettavuus, B Trol Plus I. 

 
Kontrolli 

 
B-Leuk  

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom  

B Trol 27.8 8,88 4,72 137 38,9 82,4 29 352 239 

B Trol 28.8 8,73 4,7 134 38,8 82,6 28,5 345 254 

B Trol 29.8 9,07 4,75 134 39,2 82,5 28,2 342 252 

B Trol 30.8 8,92 4,78 135 39,6 82,8 28,2 341 255 

B Trol 31.8 8,79 4,78 136 39,6 82,8 28,5 343 250 

Keskiarvo 8,88 4,75 135 39,2 82,6 28,5 345 250 

Keskiha-
jonta 

0,13 0,04 1,30 0,38 0,18 0,33 4,39 6,44 

Variaatio-
kerroin (%) 

1,47 0,75 0,9 0,96 0,20 1,15 1,30 2,60 

 

XN Check L2 kontrollin suurin variaatiokerroin on trombosyyteillä, 3,23% ja pienin eryt-

rosyyteillä, 0,30%. Jostain syystä leukosyyttiarvo oli hyvin matala ensimmäisen XN-L 

Check kontrollin ajon kohdalla, joten se jätettiin kokonaan pois taulukosta 6, sillä se 

vaikuttaisi merkittävästi keskiarvoon, keskihajontaan ja variaatiokertoimeen.  

Tuloksia tarkastelemalla voidaan päätellä, että myös sarjojen välinen toistettavuus on 

hyvä, sillä tulokset ovat tavoitearvojen sisällä.  

Taulukko 7. Sarjojen välinen toistettavuus, XN-L Check. 

 
Kontrolli 
  

 
B-Leuk 

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom 

XN-L2 27.8 
 

4,3 119 34,3 79,8 27,7 347 216 

XN-L2 28.8 6,35 4,32 119 34,8 80,6 27,5 342 229 

XN-L2 29.8 6,59 4,29 118 34,6 80,7 27,5 341 232 

XN-L2 30.8 6,52 4,31 119 34,7 80,5 27,6 343 229 

XN-L2 31.8 6,57 4,29 118 34,5 80,4 27,5 342 218 

Keskiarvo 6,50 4,30 119 34,6 80,4 27,6 343 225 

Keskihajonta 0,11 0,01 0,55 0,19 0,35 0,09 2,35 7,26 

Variaatio-
kerroin (%) 

 
1,69 

 
0,30 

 
0,46 

 
0,56 

 
0,44 

 
0,32 

 
0,68 

 
3,23 

 

Opetuslaboratoriolle laskettiin ohjeiden mukaisesti omat tavoitearvot B-trol Plus I kon-

trollille. Nämä tavoitearvot näkyvät taulukossa 8.  
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Taulukko 8. B Trol Plus I tavoitearvot, lot HK277-1. 

 
 
B-Leuk 
  

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom 

k.a. +/- 8,00-
9,78 

4,5-
4,94 

128-142 36,9-
40,7 

78,5-
86,7 

27,4-
30,2 

313-
382 

207-279 

Keskiarvo 8,89 4,7 135 38,8 82,6 28,8 348 243 

 

Taulukossa 9 nähdään laitevalmistajan XN Check L2 kontrollin tavoitearvot, joihin tu-

loksia verrattiin.  

Taulukko 9. XN-L Check tavoitearvot, lot 81591402. 

 
 
B-Leuk 
  

 
B-Eryt 

 
B-Hb 

 
B-Hkr 

 
MCV 

 
MCH 

 
MCHC 

 
B-Trom 

k.a. +/- 6,33-
7,59 

4,07-
4,49 

116-
126 

31,0-
37,8 

75,5-
85,1 

26,0-
30,6 

303-
401 

195-
265 

Keskiarvo 6,96 4,28 121 34,4 80,3 28,3 352 230 

 

6.2 Menetelmätyöohje 

Menetelmätyöohje Sysmex XN-350 verenkuva-analysaattorin PVK+T tutkimukselle 

otetaan käyttöön Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulutuksessa ja tavoitte-

ena on, että se lisää sujuvuutta ja luotettavuutta työskentelyyn analysaattorin kanssa. 

Menetelmätyöohjeessa käytettiin Turun ammattikorkeakoulun bioanalyytikkokoulut-

uksen yhteistä asiakirjapohjaa ja se sisältää ISO 15189 standardin määrittelemiä asioita. 

Se on kirjoitettu ymmärrettävällä kielellä ja sisältää tietoa, jota ei löydy pelkästä laiteohje-

esta.  

Menetelmätyöohje on 4 sivua pitkä ja se sisältää tutkimuksen tarkoituksen, tutkimusme-

nettelyn periaatteen ja menetelmän, suorituskykyominaisuudet, näytemateriaalin, 

potilaan esivalmistelun, näyteastian tyypin, tarvittavat laitteet ja reagenssit, ympäristön 

ja turvallisuuden valvonnan, kalibrointimenettelyt, tutkimusmenettelyn vaiheet, laa-

dunohjausmenettelyt, tutkimusta häiritsevät tekijät, tulosten laskennan periaatteen, bio-

logiset viitevälit, vastausalueen, kliinisen tulkinnan sekä tulosten vaihtelun todennäköiset 

syyt. 
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Menetelmätyöohjeen kieli on ymmärrettävää ja se tulee löytyä verenkuva-analysaattorin 

työpisteestä. Ohjetta tullaan kehittämään lisää Turun ammattikorkeakoulun bioanalyy-

tikkokoulutuksessa, sillä se jäi nyt hieman vajaaksi ajan puutteen takia.  

6.3 Laiteohje 

Opinnäytetyön kolmas tehtävä oli päivittää Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattorin 

laiteohje työn ohessa. Laiteohjeen päivittämiseen meni enemmän aikaa kuin oli suunni-

teltu, sillä muutoksia ja korjauksia tuli enemmän kuin oli arvioitu. Laiteohje siirrettiin 

samaan asiakirjapohjaan kuin menetelmätyöohje, jotta kaikki bioanalyytikkokoulutuksen 

asiakirjat olisivat yhtenevät. Laiteohjeesta tuli 4 sivua pitkä sisältäen 3 liitettä: reagens-

sien vaihto, PVK+T viitearvot sekä tulosten hyväksyminen ja vastaaminen. Laiteohje on 

selkeä ja helppolukuinen. Myös tätä ohjetta tullaan kehittämään vielä bioanalyytikkok-

oulutuksessa.  
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ja tavoitteena oli selvittää TUASLabin Sysmex XN-

350-verenkuva-analysaattorin toimivuus ja luotettavuus perusverenkuva tutkimuksen 

osalta TUASLabin uusissa tiloissa. Analysaattorin toimivuus ja luotettavuus testattiin si-

irtoverifioinnilla, johon käytettiin Päivystys- ja automaatiolaboratoriosta saatuja ko-

koverinäytteitä sekä sarjan sisäistä ja sarjojen välistä toistettavuutta varten kahta eri kon-

trollia. Päivystys- ja automaatiolaboratorion Sysmex XN-9000-verenkuva-analysaattori 

toimi referenssilaitteena, johon Sysmex XN-350-verenkuva-analysaattorin tulosten 

täsmäävyyttä pystyttiin vertaamaan.  

Verifiointi on validointia kevyempi menetelmä ja siirtoverifiointiin käytimme kymmenen 

kappaletta kokoverinäytteitä. Tehtävänä oli myös selvittää, antaako Sysmex XN-350-

verenkuva-analysaattori toistettavia tuloksia. Toistettavuutta tutkittiin ajamalla kon-

trollinäytteitä viiden päivän ajan ja sen lisäksi yksi satunnainen kokoverinäyte kymmenen 

kertaa, jolla tutkittiin analysaattorin sisäistä toistettavuutta. 

Täsmäävyyden ja toistettavuuden tuloksia tarkasteltiin keskihajonnan, variaatiokertoi-

men ja korrelaatiokertoimen avulla. Tämän opinnäytetyön tuloksena Sysmex XN-350-

verenkuva-analysaattori antaa yhteneviä tuloksia Päivystyslaboratorion Sysmex-XN-

9000-verenkuva-analysaattorin kanssa. Siirtoverifiointi oli siis onnistunut ja verenkuva-

analysaattori antaa luotettavia tuloksia myös jatkossa. 

Tässä opinnäytetyössä ei voitu vaikuttaa näytteenoton laadukkuuteen, ja se piti huomi-

oida mahdollisena virhelähteenä. Voidaan siis vain olettaa, että näytteenottaja on toimi-

nut Tykslabin ohjeistusten mukaisesti ja näytteet on otettu niiden mukaisesti. Ko-

koverinäytteet olivat kaikki silmämääräisesti merkkiviivaan asti ja niissä ei havaittu 

hyytymiä tai muuta poikkeavaa. Näytteissä oli siis oikea EDTA-antikoagulantin lisäai-

neen suhde vereen. Näytteet oli ajettu Päivystys- ja automaatiolaboratoriossa hetki en-

nen saapumistamme ja kaikista oli tulostettu oma PVK-T tuloste. Näyteputkista oli pois-

tettu kaikki tunnistetiedot ja ne kulkivat omalla numerosarjallaan. 

Opinnäytetyön aihe oli tarkasti rajattu mutta huono tilastollisten menetelmien hallinta 

vaikutti työskentelyn laatuun. Raportin teko oli myös uutta ja melko vaikeaa, sillä tekijöillä 

ei ollut aikaisempaa kokemusta analysaattorin verifioinnista, eikä myöskään näin 

laajasta laiteohjeen ja menetelmätyöohjeen teosta. Oli vaikea löytää oikeanlaista tietoa 

sekä lähteitä, jotka olisivat auttaneet taustatyössä ja työntekoprosessissa. Käytetyt 
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lähteet ovat luotettavia, joskin niitä olisi voinut olla enemmän. Vaikka menetel-

mätyöohjeen ja laiteohjeen tekoon meni laskettua enemmän aikaa, voidaan tuotoksiin 

olla tyytyväisiä, sillä ne ovat helppolukuisia ja selkeitä ja niitä on helppo kehittää vielä 

paremmiksi nyt kun pohja on valmiina. Jatkotutkimusaihe tälle opinnäytetyölle voisi olla 

menetelmätyöohjeen puuttuvan liitteen tekeminen eli Sysmex XN-350 kalibrointiohje. 

Tällaista ohjetta ei laitekansiossa vielä ole ja olisi hyvä jos sellainen sieltä löytyisi. Ka-

librointi suoritetaan tarvittaessa, esim. jos QC-tulokset vaihtelevat. Ohje löytyy tällä het-

kellä vain analysaattorilta. 
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Verifiointisuunnitelma. 

Verifiointisuunnitelma 
Kesä 2018 
Emmi Kivi & Bianca Nyblom 
 
 

Perusverenkuvatutkimuksen verifiointisuunni-
telma Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaat-
torille 
 

Verifiointi toteutetaan elokuussa 2018 viikolla 35. Koko verifioinnin eteneminen kirjataan 

työpäiväkirjaan; tuotteiden lot-numerot, näytteiden mahdolliset poikkeamat, näytteiden 

säilytysolosuhteet. Tykslabin näytteiden tuloksia verrataan opetuslaboratorion veren-

kuva-analysaattorin tuloksiin. 

 

Tarvikkeet: 

- Sysmex XN-350 -verenkuva-analysaattorin reagenssit 
- Kontrollit; Sysmexin oma kontrolli XN-check sekä Labqualitylta tilattava 

B-trol 
- 10 kpl Tykslabilta pyydettyjä kokoverinäytteitä, samana päivänä ajettuja 

 

Verifiointipäivinä tehtävät asiat: 

- Näytteiden haku Tykslabilta sovittuna päivänä 

- Sarjojen välinen toistettavuus eli kontrollien ajaminen kerran päivässä, 5 pe-

räkkäisenä päivänä 

- Sarjan sisäinen toistettavuus, yhdestä potilasnäytteestä tehdään 10 toistoa per 

verifioitava analyytti 

- Tykslabin näytteet ajetaan verifioinnin neljäntenä päivänä 

- Tulosten kirjaaminen 

- Näytteiden asianmukainen hävittäminen 
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Kuviot. 

 

Kuvio 3. Erytrosyytit. 

 

Kuvio 4. Hemoglobiini. 
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Kuvio 5. Hematokriitti. 

 

Kuvio 6. MCV. 

y = 1,0254x - 2,4615
R² = 0,9988
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MCV

y = 0,981x + 0,2768
R² = 0,9978
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Kuvio 7. MCH. 

 

Kuvio 8. Trombosyytit. 
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y = 1,0012x + 2,0975
R² = 0,9998
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