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Ionisoitunut kalsium on veressä vapaana oleva fysiologisesti aktiivisen kalsiumin 
muoto. Ionisoituneen kalsiumin näytteenotto ihopistosnäytteenä on erityisen käy-
tetty menetelmä teho- ja pediatrisessa hoidossa. Ihopistosnäytteen etuna on no-
peasti saatu tulos, jolloin päätökset potilaan hoidosta saadaan tehtyä nopeasti. 
Ihopistosnäytteenä otettu näyte on kuitenkin hyvin altis monille virhetekijöille. 
Isoimmat virheet tapahtuvat näytteenoton yhteydessä, sillä ionisoitunut kalsium 
on sidoksissa näytteessä vallitsevan pH:n kanssa. Muutokset pH:ssa aiheuttavat 
ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksien muutoksia.  
 
Työn aihe saatiin Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian laboratoriosta, 
jossa opinnäytetyön menetelmällinen osuus toteutettiin. Opinnäytetyön tarkoituk-
sena oli selvittää ihopistosnäytteenä otettujen kapillaarien sekä mikroputkien tu-
losten vertailukelpoisuus seerumi- ja plasmaputkista saatuihin tuloksiin. Tavoit-
teena oli selvittää, voiko ionisoituneen kalsiumin mitata luotettavasti ihopistos-
näytteenä. Näytteitä kerättiin yhteensä 49:ltä eri vapaaehtoiselta ja 7:ltä poti-
laalta. Keruu tapahtui 16.1.-10.2.2020. välisenä aikana. Näytteet analysoitiin toi-
sella laboratoriossa käytössä olevalla Radiometer ABL90-Flex verikaasuanaly-
saattorilla. 
 
Tutkimustyön perusteella ionisoituneen kalsiumin ja pH:n pitoisuuksissa oli huo-
mattavia eroja näyteastioiden välillä. Verrattiin ionisoituneen kalsiumin pitoisuuk-
sia plasmaputken ja kapillaarinäytteiden välillä. Kapillaari- ja seerumiputken las-
kimoverinäytteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, mutta plasma-
putken tulostaso oli huomattavasti alhaisempi. 
 
Tutkimus vahvistaa sen, että ionisoitunut kalsium on erittäin herkkä hapen aiheut-
tamille pH-muutoksille. Mikroputkeen kertynyttä ilmaa ei voida poistaa putkesta, 
jolloin hapen vaikutuksesta näytteen pH nousee. Näin ollen mikroputkesta saa-
tuja tuloksia ei voida pitää luotettavina diagnostisissa päätöksissä. Kapillaariveri-
näytteistä saadut tulokset olivat vertailukelpoisia laskimoverinäytteistä saatujen 
tulosten kanssa.  
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ABSTRACT 
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PELTOMÄKI, MINTTU & TREI, LILY: 
Ionized calcium taken as point-of-care samples 
Comparative study of sample containers 
 
Bachelor's thesis 63 pages, appendices 7 pages 
September 2020 

Capillary sampling of ionized calcium is a method particularly used in pediatric 
and intensive care because the results are obtained quickly. Therefore, diagnos-
tic decisions about the patient's treatment can be made as quickly as possible. 
However, a capillary blood sample is quite sensitive to many error factors, the 
biggest source of which is errors that occur during sampling. Ionized calcium is 
mainly bound to pH and changes in pH might cause false results. 
 
The topic of the bachelor´s thesis was received from the Hospital District of 
Southern Ostrobothnia (EPSHP), where the methodological part of the thesis was 
carried out. The purpose of the thesis was to find out the comparability of the 
capillary and microtube results taken as a point-of-care sample to the results ob-
tained from the serum and plasma tube. The purpose was to determine if capillary 
sampling was suitable for measuring ionized calcium. Samples were analysed on 
a Radiometer ABL90 Flex blood gas analyser used in the laboratory. 
 
In the study environment, there were significant differences in the concentrations 
of ionized calcium and pH between the sample vessels. The values measured 
from the microtube deviated the most from the set reference values. There were 
no statistically significant differences between capillary and venous blood sam-
ples. 
 
The study confirms that ionized calcium is highly sensitive to oxygen-induced 
changes because of pH changes. Therefore, the results obtained from the micro-
tube cannot be considered reliable in diagnostic decisions. Results obtained from 
capillary samples are comparable to the ones collected from serum samples, 
based on which the sample taken in the capillary is suitable for the measurement 
of ionized calcium. 
 
 

Key words: calcium, pH, capillary sample, capillary tube 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ionisoituneen kalsiumin käyttö on yleistynyt erityisesti ensihoidossa, tehohoi-

dossa sekä pediatrisen hoidon yhteydessä. Ensihoidossa ja tehohoidossa näyte 

otetaan pääsääntöisesti sormenpäästä, kun taas pediatrisen hoidon yhteydessä 

voidaan soveltaa näytteenottoa myös kantapäästä sekä äärimmäisissä tapauk-

sissa korvanlehdestä. Verikaasuanalysaattoreilla ajettavat ihopistosnäytteet ovat 

nopeita ottaa potilaalta. Ihopistosnäytteenä otettu kapillaarinäyte vaatii hyvät 

näytteenottotaidot, sillä virheellisesti kerätty näyte aiheuttaa poikkeamia ionisoi-

tuneen kalsiumin ja pH:n tuloksissa.  

 

Ionisoituneen kalsiumin tuloksiin vaikuttaa suuresti pH. Muutokset pH:ssa johtu-

vat näytteen sisältämästä hapesta, jota näytteeseen joutuu väistämättä, kun 

näyte otetaan ihopistosnäytteenä. Ionisoitunut kalsium on kalsiumin ainoa biolo-

gisesti aktiivinen muoto elimistössä. Tämä tarkoittaa sitä, että vain ionisoituneen 

kalsiumin pitoisuuksissa nähdään isoja muutoksia muun muassa asidoosin tai 

alkaloosin yhteydessä. Kalsiumin puute tai sen liiallinen määrä elimistössä voi 

aiheuttaa kokonaisvaltaisia terveysongelmia. 

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Seinäjoen Keskussairaalan kliinisen kemian la-

boratorion kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli verrata ihopistosnäytteenä 

otettujen kapillaarien ja mikroputkien tuloksia laskimoverinäytteenä otettuihin 

seerumi- ja plasmaputkiin. Tavoitteenamme oli selvittää, pysyykö ionisoituneen 

kalsiumin tulostaso kapillaarissa ja mikroputkessa samana seerumigeeliputken 

kanssa eli sopeutuuko kapillaari tai mikroputki ionisoituneen kalsiumin näytteen-

ottoon. Vertasimme myös joidenkin kapillaarien tuloksia plasmaputkien tuloksiin. 

Erityisesti kiinnitimme huomiota mikroputkista saatuihin tuloksiin. Mittauksen yh-

teydessä huomioimme myös pH:n. 

 

Seinäjoella on käytössä kaksi ABL90 Flex verikaasuanalysaattoria, mutta näyt-

teet mitattiin aina samalla verikaasuanalysaattorilla tulostasoerojen välttämiseksi 

analysaattoreiden kesken. Näytteenotossa tapahtuvien virheiden minimoimiseksi 
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keräsimme tutkimustyömme näytteet kahta potilasnäytettä lukuun ottamatta itse. 

Opinnäytetyömme tulokset analysoitiin kvantitatiivisin menetelmin. 
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2  KALSIUM 

 

 

2.1  Kalsium elimistössä 

 

Kalsium on määrällisesti suurin elimistössä toimiva mineraali, joka osallistuu 

useisiin elimistön välttämättömiin toimintoihin. Kalsium osallistuu muun muassa 

sydänlihaksen, hermoston ja muistin toimintaan sekä hormonien erittymiseen. 

Edellä mainittujen elimistön toimintojen edellytyksenä on kalsiumpitoisuuden ta-

sapaino. Ihmiskeho sisältää keskimäärin 1,2 kg kalsiumia eli noin 30 moolia. Noin 

puolet elimistön kalsiumista on vapaana eli ionisoituneena muotona. (Halonen 

ym. 2004, 126; Licata & Lerma 2012, 2; Aberegg 2016, 846–855.) 

 

Kalsiumin imeytymistä suolistosta säätelee elimistön sen hetkinen kalsiumin 

tarve. Kalsiumin vapautuminen ruoasta alkaa vastalaukussa vatsahappojen vai-

kutuksesta ja sen imeytyminen elimistöön alkaa ohutsuolessa reseptoreiden vä-

lityksellä. Kierto elimistössä päättyy munuaisten glomeruluksissa suodattumi-

seen, jolloin ylimääräinen kalsium poistuu elimistöstä virtsan mukana.  Osa kal-

siumista imeytyy takaisin tubulussolujen reabsorption kautta. Elimistöön imeyty-

misen jälkeen kalsium varastoidaan solunsisäiseen tai -ulkoiseen muotoon. Kal-

siumin kokonaismäärä pysyy tasapainossa kalsiumin suolistosta imeytymisen, 

virtsaan erittymisen ja munuaisissa tapahtuvan reabsorption avulla. (Välimäki & 

Mäkitie 2009; Licata & Lerma 2012, 2–18; Niemelä & Pulkki 2014, 179.) 

 

Suurin osa kalsiumista on sitoutuneena osteoblasteihin eli luusoluihin.  Luihin va-

rastoituneen kalsiumin ensisijainen tarkoitus on toimia luun uudismuodostuk-

sessa sekä muiden elimistön tukirankojen muodostuksessa. Kiinteään muotoon 

varastoitunut kalsium pystyy vapautumaan veren kalsiumiksi sekä imeytymään 

takaisin luihin tarpeen vaatiessa. Elimistössä olevaan kalsiumin kokonaismää-

rään vaikuttavat luun uudismuodostus, solun sisäisten sekä ulkoisten nesteiden 

kalsiumin imeytymis- ja eritysnopeus. (Nichols 2003, 418; Niemelä & Pulkki 2014, 

179; Hall & Hall 2020, 383–401.)  
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Solun ulkoisessa nesteessä oleva kalsium osallistuu pääsääntöisesti nimen-

omaan luun uudismuodostukseen. Solun ulkoinen kalsium pystyy korkean affini-

teettikykynsä ansiosta siirtymään solun sisälle, jossa se täydentää tarvittavat so-

lunsisäisen kalsiumin varastot.  (Välimäki & Mäkitie 2009; Licata & Lerma 2012, 

16; Bacakova ym. 2017.) 

 

Solunsisäisestä varastosta kalsium pystyy nopeasti vapautumaan elimistön käyt-

töön (Välimäki & Mäkitie 2009). Solunsisäisesti kalsium vaikuttaa suoraan erilais-

tumattomien kantasolujen biokemiallisiin reaktioihin korkean affiniteettikykynsä 

ansiosta. Solunulkoisesti kalsium vaikuttaa hermoston synapsien kulkuun ja vas-

kulaaristen sekä ei-vaskulaaristen lihassolujen supistumiseen. Vaskulaariset li-

hakset ovat keskeisiä verisuonten fysiologisissa toiminnoissa, kuten supistumi-

sessa, laajenemisessa sekä solunulkoisen nesteen tuotannossa. Kaikkien edellä 

mainittujen toimintojen edellytyksenä on ionisoituneen kalsiumin tasapaino. (Li-

cata & Lerma 2012, 16; Bacakova ym. 2017.) 

 

Kalsiumin esiintyminen veren plasmassa on esitetty kuviossa 1. Kalsiumia esiin-

tyy kolmessa muodossa: sitoutuneena proteiineihin (pääsääntöisesti albumiiniin), 

sitoutuneena fosfaatin ja sitraatin komplekseihin sekä vapaana ioneina eli ioni-

soituneena kalsiumina. Jopa puolet elimistön kalsiumista esiintyy vapaana muo-

tona. Proteiineihin sitoutuneena on noin 40 % sekä fosfaatin ja sitraatin komplek-

seihin noin 10 %. (Kost 2002, 287; Hall & Hall 2020, 383–401.)  

 

Elimistön pH:n muutokset vaikuttavat albumiinin määrään elimistössä ja siten bio-

logisesti aktiivisen kalsiumin pitoisuuteen. Lyhytaikaiset ionisoituneen kalsiumin 

pitoisuuksien alenemat voidaan tasapainottaa elimistössä vapauttamalla albumii-

nimolekyyleihin sitoutunutta kalsiumia. Esimerkiksi hyperventilaatiosta johtuva 

elimistön alkaloosi eli pH:n nousu laskee ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia, 

kun taas pH:n lasku nostaa ionisoituneen kalsiumin pitoisuutta. (Baird 2011, 696–

701.) 
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KUVIO 1.  Kalsiumin esiintyminen elimistössä. Muokattu. (Baird 2011.)  

 

 

2.2 Kalsiumpitoisuuden säätely 

 

Kalsiumin kokonaismäärää elimistössä säätelee lisäkilpirauhashormoni eli parat-

hormoni, kalsitoniini sekä kalsitrioli. Muutos elimistön kalsiumin tasapainossa ha-

vaitaan lisäkilpirauhassolujen pinnalla olevien kalsiumreseptoreiden avulla. 

Nämä reseptorit viestivät soluun pitoisuuksien muutoksesta, joka vaikuttaa parat-

hormonin erittymiseen. Hormonia erittyy lisäkilpirauhasissa, kun ionisoituneen 

kalsiumin määrä plasmassa laskee ja sen erittyminen vähenee korkeiden kal-

siumpitoisuuksien yhteydessä. Matala kalsiumin pitoisuus stimuloi parathormo-

nin erittymistä, joka vaikutta munuaisiin sekä luihin. Munuaiset vähentävät kal-

siumin erittymistä virtsaan ja luut pystyvät vapauttamaan kalsiumia elimistön 

käyttöön. (Licata & Lerma 2012, 2-57; Orchard & Nation 2015, 431-434; Marshall 

& Bangert 2008, 255-271; Halonen ym. 2004, 129; Kuisma ym. 2013, 190.) 

 

Parathormonin tehtävänä on lisätä kalsiumin imeytymistä suolistosta, vapautu-

mista luusta sekä takaisinimeytymistä eli reabsorptiota munuaisissa. Parathor-

monin erittyessä kalsitriolin pitoisuus kasvaa, jolloin kalsiumin imeytyminen suo-

listosta lisääntyy. Kun kalsiumin määrä elimistössä nousee liikaa, kalsitriolin erit-
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tyminen vähenee, jolloin suolistosta imeytyminen heikentyy. Pitoisuuksien nous-

tessa munuaiset erittävät kalsiumia runsaammin kuin normaalisti, millä ehkäis-

tään suurien pitoisuuksien kertyminen elimistöön. Kalsitoniini alentaa veren kal-

siumpitoisuutta kiihdyttämällä luun kalkkeutumista, jolloin ylimääräinen kalsium 

absorboituu osteoklasteihin. (Licata & Lerma 2012, 2-57; Keronen ym. 2012, 128; 

Hall & Hall 2020, 383-401; Kuisma ym. 2013, 190.) 

 

Kalsitoniini on kilpirauhasen parafollikulaaristen C-solujen erittämä peptidihor-

moni. Se säätelee kalsium- ja fosfaattiaineenvaihduntaa yhdessä parathormonin 

ja D-vitamiinin kanssa. Kalsitoniini inhiboi parathormonin vaikutusta munuaisiin 

ja luukudokseen sekä lisää hormonien, kuten gastriinin eritystä suolistossa. Nor-

maalisti seerumin kalsitoniinipitoisuus on matala, mutta kalsiumpitoisuuden nous-

tessa, myös kalsitoniinin pitoisuus nousee. (EPSHP 2017; Halonen ym. 2004, 

130.) 

 

Kalsitrioli on D3-vitamiinin eli kolekalsiferolin biologisesti vaikuttava aineenvaih-

duntatuote, jota munuaiset valmistavat kalsidiolista. Kalsitrioli on biologisesti ak-

tiivisin D-vitamiinin muoto. Sen pitoisuus kertoo, kuinka paljon D-vitamiinia on eli-

mistön käytettävissä. Kalsitrioli lisää kalsiumin ja fosfaatin imeytymistä suolis-

tossa, parathormonin tehoa luussa sekä kalsiumin ja fosfaatin reabsorptiota mu-

nuaisissa. (Halonen ym. 2004, 131; Stewart 2016, 732–740.) 

 

Hypokalsemiassa kalsiumin pitoisuus verenkierrossa on viitearvojen alapuolella. 

Hypokalsemian oireita ovat erityisesti raajojen puutuminen ja pistely. Alhaiset pi-

toisuudet voivat aiheuttaa myös tajunnan häiriöitä. Hypokalsemia alkaa oireile-

maan ionisoituneen kalsiumin pitoisuuden laskiessa alle 0,9 mmol/l. (Kuisma ym. 

2013, 190; Soinio 2013.) Alhaiset pitoisuudet voivat johtua D-vitamiinin puut-

teesta tai lisäkilpirauhasen toiminnan vajavuudesta eli hypoparatyreoosista. D-

vitamiinin puute aiheuttaa kalsitriolin pitoisuuden laskua, sillä kalsitrioli muodos-

tuu munuaisissa D-vitamiinista. Alhainen kalsitriolin pitoisuus aiheuttaa vajavuu-

den kalsiumin imeytymisessä suolistosta. Vitamiinin puutetta esiintyy enimmäk-

seen vanhemmalla väestöllä.  Hypoparatyreoosi voi johtua lisäksi magnesiumin 

puutteesta sekä hypoalbunemiasta. Hypomagnesemiassa eli magnesiumpitoi-

suuden alenemisessa parathormonin eritys vähenee, sillä magnesiumia tarvitaan 
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hormonin valmistukseen sekä eritykseen. Hypoalbuminemiassa seerumin albu-

miinipitoisuus laskee. Albumiinilla on iso rooli orgaanisten molekyylien sekä me-

talli-ionien kuljetuksessa, jolloin sen pitoisuuden alentuminen tarkoittaa myös kal-

siumin pitoisuuden alentumista. (Pettersson 2001; Licata & Lerma 2012, 64–68.) 

 

Hyperkalsemiassa kalsiumin pitoisuus verenkierrossa on normaalia korkeampi. 

Erittäin korkea kalsiumpitoisuus aiheuttaa sekavuutta, tasapainovaikeuksia sekä 

diabeteksen kaltaisia oireita, jossa potilas kokee voimattomuutta ja janoa. Poti-

lailla voi esiintyä myös runsasvirtsaisuutta, elimistön kuivumista eli dehydraatiota 

sekä ummetusta. (Kuisma, Holmström, Nurmi, Porthan & Taskinen 2013, 190.)  

 

Hyperkalsemian syynä on useimmiten primaarinen hyperparatyreoosi, eli parat-

hormonin liikaerityksestä johtuva seerumin kalsiumpitoisuuden nousu. Toinen 

syy kalsiumin pitoisuuden nousuun voi olla kalsiumioneja sitovien proteiinien 

määrän kohoaminen verenkierrossa. Tällaista proteiinien määrän kasvua aiheut-

tavat muun muassa HIV-tartunta, krooninen hepatiitti sekä multippeli myelooma. 

Ionisoituneen kalsiumin pitoisuus pysyy tällaisissa sairauksissa kuitenkin sa-

mana. Muita hyperkalsemiaa aiheuttavia sairauksia ovat erilaiset luuston ja mu-

nuaisten toimintahäiriöt. Hyperkalsemiassa mitataan kokonaiskalsiumin lisäksi 

myös parathormonipitoisuus, sillä sen kohonnut pitoisuus kertoo primaarisesta 

hyperparatyreoosista. Hormonin pitoisuus voi nousta jopa viisin kertaiseksi. (Li-

cata & Lerma 2012, 55–59; Matikainen 2014.) 

 

 

2.3 Ionisoitunut kalsium 

 

Ionisoitunut kalsium on elimistön ainoa aktiivisen kalsiumin muoto. Ionisoituneen 

kalsiumin määrää säätelee pääasiassa parathormoni. Lisäkilpirauhasen toimin-

nan häiriintyessä myös ionisoituneen kalsiumin määrä veressä nousee tai laskee 

aiheuttaen muun muassa hyperkalsemiaa tai hypokalsemiaa.  (Välimäki & Mäki-

tie 2009.) Terveellä ihmisellä elimistön pH-arvon tulee olla noin 7,4. Tällöin eli-

mistön ekstrasellulaarisessa nesteessä vetyionien määrä pysyy vakioalueella. 

Tasapainoista pH:ta ylläpitää elimistön puskurijärjestelmät. Puskurijärjestelmien 

avulla emäkset ja hapot pystytään sitomaan ja poistamaan, jolloin vältytään pH-
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arvojen muutoksilta. Elimistö tuottaa muun muassa aineenvaihdunnan seurauk-

sena happoja, kuten rikkihappoa ja suolahappoa. Kaikki aineenvaihdunnan tuot-

tamat hapot poistuvat elimistöstä munuaisten kautta. Munuaiset vapauttavat hap-

poja ja emäksiä takaisin elimistöön reabsorption avulla. Ionisoitunut kalsium toi-

mii useiden eri elimistölle välttämättömien toimintojen katalyyttina. Näitä elimistön 

reaktioita on esitetty kuviossa 2. (Penttilä 2003, 159; Niemelä & Pulkki 2014, 

107.) 

 

 

KUVIO 2. Kalsium-ionin katalysoimat toiminnot. Muokattu (Penttilä 2003, 159.) 

 

Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia mitataan erityisesti tehohoidossa olevilta po-

tilailta sekä niiltä, joilla epäillään kalsiumin metabolian häiriöitä. Tehohoidossa 

olevien kriittisesti sairaiden potilaiden ionisoituneen kalsiumin pitoisuudet ovat 

normaalia alhaisemmat. Jotkut hoitotoimenpiteet ja munuaisten, ruoansulatuska-

navan sekä hormonitoiminnan muutokset vaikuttavat kalsiumin homeostaasiin. 

Määritystä käytetään lisäksi lisäkilpirauhasen ja luustosairauksien diagnostii-

kassa sekä kouristuspotilailla oireiden syyn selvittelyyn.  Määritystä käytetään ti-

lanteissa, jossa todellisen kalsiumtasapainon arviointia vaikeuttavat happo-

emästasapainon häiriöt, akuutti haimatulehdus tai potilaan saama verensiirto tai 

suonensisäinen infuusio. Ionisoituneen kalsiumin määritys on myös hyödyllinen 
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tilanteissa, jossa ei ole tietoa plasman proteiinien pitoisuuksista tai happo-emäs-

taseesta. Tutkimuksesta saa luotettavamman tuloksen munuais- ja haimatuleh-

duspotilaiden sekä keskosvauvojen hoidon seurannassa. (Kost 2002, 138; Au-

den ym 2009; Aberegg 2016, 846-855.) Ionisoituneen kalsiumin viiteväli aktuaa-

lisessa pH:ssa on 1,18-1,30 mmol/l. (EPSHP 2016.) 

 

Ionisoituneen kalsiuminpitoisuus muuttuu samalla tavalla kuten kokonaiskal-

siumin pitoisuus. Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuteen vaikuttaa muun muassa 

plasman pH:n muutos, joka voi vaikuttaa pitoisuuden muutokseen jopa 10 %. 

Esimerkiksi potilaan hyperventiloidessa hiilidioksidin määrä elimistössä vähenee, 

jolloin hapen vaikutuksesta pH nousee. Tämä muutos on ionisoituneen kalsiumin 

pitoisuuksien kannalta merkittävää. (EPSHP 2016; Mustajoki 2019.) 

 

Näyte, josta mitataan ionisoitunutta kalsiumia, tulisi olla mahdollisimman vähän 

tekemisissä ilman kanssa. Mikäli näyte joutuu tekemisiin ilman kanssa, kohoaa 

sen pH hiilidioksidin häviämisen takia. Tämä saattaa laskea merkittävästi ionisoi-

tuneen kalsiumin pitoisuutta. Tämän takia mitatun pH-lukemaan tulisi kiinnittää 

huomiota tulosta arvioidessa. (EPSHP 2016.) 

 

Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia laskee virheellisesti EDTA, oksalaatti- sekä 

sitraattiantikoagulantit, sillä nämä sitovat kalsiumioneja itseensä. Ionisoituneen 

kalsiumin mittauksiin yleisemmin käytetty antikoagulantti, hepariini, sitoo samalla 

tavalla kalsiumioneja itseensä, mutta määrällisesti huomattavasti vähemmän. 

Edellä mainitun syyn takia usein näyteastian antikoagulantti sisältää muun mu-

assa kalsiumioneja, jotka sitoutuvat hepariinin kationeihin, vähentäen verinäyt-

teestä sitoutuneen kalsiumin määrää. (Kost 2002, 25.) 

 

Potilaan hoidon kannalta on tärkeää kirjata ylös potilaan vointi, sekä mahdolliset 

voinnin muutokset. Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuteen vaikuttaa suuresti poti-

laan yleisvointi, joten laboratorion ja hoitohenkilökunnan välinen kommunikoinnin 

tärkeys korostuu tulosten tulkinnan kannalta. Kuumeisen potilaan, jolla on hengi-

tysvaikeuksia, ionisoituneen kalsiumin pitoisuus elimistössä nousee. Ihopistos-

näytteenä otettu näyte on hyödyllinen silloin, kun potilaasta ei ole mahdollista 

saada arteria näytettä nopeasti. (Guder & Narayanan 2015 45–59.) 
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Jos vakuumitekniikalla otettu ionisoitunut kalsium laskimonäyte on otettu jossakin 

muualla kuin analyysin tekevässä laboratoriossa, näyte on kuljetettava oikein luo-

tettavien tulosten varmistamiseksi. Näyte tulee sentrifugoida mahdollisimman 

pian näytteenoton ja hyytymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään tunnin kuluessa 

näytteenotosta. Ionisoituneen kalsiumin näyte säilyy tämän jälkeen vuorokauden 

huoneenlämmössä. Kuljetuksen aikaiset lämpötilan vaihtelut sekä näytteiden 

vuotaminen voivat vaikuttaa tuloksiin tai näytemäärän riittävyyteen. (Halonen ym. 

2003, 31; EPSHP 2016.) 
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3 IHOPISTOSNÄYTTEENOTTO 

 

 

Ihopistosnäytteenottoa käytetään pienten lastennäytteenotossa sekä aikuisilla 

vierianalytiikassa. Ihopistosnäytteenotto on haastava näytteenottotekniikka, sillä 

pienien pisaroiden pitää edustaa koko elimistön tilannetta. Ihopistosnäyte sopii 

testeihin, joissa näytemäärän ei tarvitse olla suuri ja joissa hemolyysi eli punaso-

lujen hajoaminen ei häiritse mittausta. Ihopistosnäytteenä otettu kapillaarinäyte 

sopii lapsipotilaiden diagnostiikkaan, koska tarvittava näytemäärä on hyvin pieni. 

(Guder & Narayanan 2015, 37; Labquality 2020.) 

 

Ihopistosnäytteenottoa tulisi harkita laskimoverinäytteenoton sijaan, jos potilaalla 

on näytteenottokohdassa palovammoja, vaara saada laskimotukos tai potilaalla 

on liian hauraat verisuonet. Ihopistosnäytteenoton etuna on näytteenoton no-

peus, jos pistokohta on huolellisesti lämmitetty ennen näytteenottoa. (Guder & 

Narayanan 2015, 59.) 

 

Ihopistoksena otettu näyte sisältää veriseosta, joka on peräisin valtimoiden ja 

laskimoiden hiussuonistosta. Ihopistosnäytettä kerätessä näytteeseen tulee mu-

kaan myös kudosnestettä ja solun sisäistä nestettä eli intrasellulaarinestettä. 

Näytteen koostumus eroaakin valtimosta ja laskimosta peräisin olevista verinäyt-

teistä, eikä ihopistosnäytteestä saatuja tuloksia voi pitää täysin vertailukelpoisena 

valtimosta tai laskimosta saatuihin arvoihin. (Niemelä & Pulkki. 2014; Labquality 

2020.) Ihopistosnäyte muistuttaa kuitenkin enemmän valtimo- kuin laskimonäy-

tettä, sillä kapillaarisuonien valtimopaine on suurempi kuin laskimopaine. Tästä 

syystä esimerkiksi kokonaisproteiini- ja kalsiumpitoisuus ovat ihopistosnäyt-

teessä pienemmät kuin laskimonäytteessä. (Tuokko, Rautajoki & Lehto 2008.) 

 

 

3.1 Pistoskohdan ja lansetin valinta 

 

Normaalisti ihopistosnäyte otetaan aikuisilta sormenpäästä ja lapsilta sormen-

päästä tai kantapäästä. Poikkeustilanteissa näyte voidaan ottaa sekä aikuisilta 

että lapsilta korvanlehdestä. Pistoskohta tulee valita potilaan iän ja anatomian 
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mukaan. Näytteenottokohdaksi ei käy tulehtunut, mustelmainen, arpinen tai tur-

vonnut alue. Mahdollisuuksien mukaan näyte tulisi ottaa paikasta, jossa ei ole 

näkyvissä aikaisempaa pistojälkeä. Tippakättä tulisi välttää ihopistosnäytteen-

otossa. (Guder & Narayanan 2015, 59; Labquality 2020.) 

 

Lapsilta näyte otetaan kantapäästä silloin, kun lapsi on alle 3 kuukautta vanha tai 

painaa alle 5 kilogrammaa. Pistoskohtina käytetään kantapään sivuja, ettei pis-

tettäessä osuttaisi luukalvoon. Pistoskohdat on merkitty ympyröillä kuvaan 1. 

Lansetti valitaan potilaan iän, koon ja tarvittavan näytemäärän perusteella. Kan-

tapäänäytteenotossa käytetään vain kantapäänäytteenottoon tarkoitettuja viilto-

haavan tekeviä lansetteja, jotka eivät viillä 2 mm syvemmälle. Lansettien pis-

tosyvyyksissä on eroja, esimerkiksi pienemmälle lapselle ja näytemäärälle vali-

taan lansetti, joka ei viillä kovin syvältä. Sallitut maksimi pistosyvyydet on esitetty 

taulukossa 1. (Guder & Narayanan 2015, 59–60; Labquality 2020.) 

 

TAULUKKO 1. Vauvojen kantapäänäytteenotossa käytettävät maksimi pis-

tosyvyydet. (Labquality 2020)  

 

Paino Maksimi pistosyvyys 

Alle 1 kg 0,65 mm 

1-2,5 kg 0,85 mm 

Yli 2,5 kg 1,0 mm 
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KUVA 1. Kantapään näytteenottokohdat on ympyröity kuvassa. (Trei 2020.) 

 

Sormenpäänäytteen pistokohtia ovat keskisormen ja nimettömän kärkinivelen ja 

kärjen väliset sivut. Sormenpään näytteenottokohdat on merkitty ympyröillä ku-

vaan 2. Aikuisten ja lasten ihopistosnäytteenotto sormenpäästä tehdään pisto-

haavan tekevällä lansetilla. Lansetin pistosyvyys valitaan potilaan iän ja koon 

sekä näytemäärän perusteella. Sallitut maksimi pistosyvyydet on esitetty taulu-

kossa 2. (Labquality 2020; WHO 2010, 41.) 
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TAULUKKO 2. Sormenpäännäytteenotossa käytettävät maksimi pistosyvyydet 

(Labquality 2020) 

 

Potilaan koko Maksimi pistosyvyys 

Alle 15 kg lapsi 1,5 mm 

Yli 15 kg lapsi 1,8 mm 

Aikuinen 2,4 mm 

 

 

 

KUVA 2. Sormenpään näytteenottokohdat on ympyröity kuvaan. (Trei 2020.) 
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3.2 Näytteenoton suoritus 

 

Kun pistoskohta on valittu, kannattaa alue lämmittää hyvin. Kylmästä sormesta 

tai kantapäästä on hankalaa saada tarpeeksi näytettä. Potilaan kädet voi lämmit-

tää esimerkiksi juoksevan veden alla ja kantapäiden lämmitykseen voi käyttää 

kertakäyttöisiä lämmittimiä. Näytteenottokohdan tulee olla kuiva, joten lämmityk-

sen jälkeen kädet on kuivattava hyvin. Ennen pistoa alue puhdistetaan desinfek-

tioaineella. Puhdistusaineen on annettava kuivua ennen pistämistä. Pistettäessä 

lansetti asetetaan napakasti ihoa vasten ja nostetaan pois hetken päästä nap-

sautuksen jälkeen, jotta lansetti on ehtinyt tehdä tarpeeksi syvän reiän. 

(Labquality 2020; WHO 2010, 43.) 

 

Näytettä voidaan ottaa kapillaareihin, mikroputkiin tai erilaisiin vieritestikasettei-

hin. Useimmiten ensimmäinen pisara pyyhitään aina pois, koska se sisältää pal-

jon kudos nestettä ja vähän soluja. Poikkeuksena on INR-näyte, joka otetaan en-

simmäisestä pisarasta. Mitattaessa soluihin liittyviä arvoja, kuten valkosoluja tai 

hemoglobiinia, suositellaan käytettäväksi vasta neljättä pisaraa. Kapillaareihin ja 

mikroputkiin kerättävä näytemäärä on hieman suurempi kuin vieritestikasetteihin 

tarvittava määrä. Näytettä kerättäessä pisaroiden välillä tulee muistaa löysätä 

otetta sormenpäästä tai kantapäästä, jotta veri pääsee virtaamaan. Näytteenoton 

yhteydessä on huomioitava, ettei näytteenottoaluetta purista liian voimakkaasti, 

sillä liiallinen kudosnesteen määrä näytteessä voi vääristää tulosta. Veri virtaa 

paremmin, kun raaja on alaviistossa. Kun näyte on kerätty, tulee se sekoittaa 

hyvin kapillaarissa tai putkessa olevaan antikoagulanttiin hyytymisen estä-

miseksi. (Labquality 2020; Radiometer 2012, Guder & Narayanan 2015, 60)  

 

 

3.3 Näytteenottoon liittyvät virhetekijät 

 

Virhetekijöillä tarkoitetaan näytteenoton yhteydessä tapahtuvia tekijöitä, jotka voi-

vat muuttaa näytteen laatua ja siten vaikuttaa mittaustuloksiin, jolloin tuloksia ei 

voida pitää luotettavina. Kaikki verikaasuja mittaavat näytemuodot säilyvät huo-

nosti, jolloin näytteenotto-ohjeen noudatus on tärkeää virhetekijöiden ehkäise-
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miseksi. Virheiden vaikutukset ovat kielteisiä sekä hoidollisesti että taloudelli-

sesti. Taloudelliset vaikutukset ovat huomattavia, sillä virheellisen näytteen ana-

lyysi on turha, mikä taas johtaa pitkittyneeseen hoitoprosessiin. Pahimmassa ta-

pauksessa virhe voi johtaa väärään diagnoosiin tai vaikeuttaa sen tekemistä. 

(Väisänen, Metsävainio & Romppanen 2006, 2; Halonen ym. 2003, 32) 

 

Virhetekijöiden vaikutus näytteen tulokseen lähtee potilaan varmasta tunnistami-

sesta. Potilastarrassa on oltava merkittynä henkilötunnus, nimi sekä näytteen-

oton ajankohta.  Näytteet, joiden potilastunnistuksessa on ollut epäselvyyttä tai 

potilastunniste puuttuu, hylätään kokonaan (Nichols 2003, 106–107). Näytteen-

ottoruiskuissa ja kapillaareissa olevan antikoagulantin on oltava kuivamuodossa, 

jotta se ei laimentaisi näytettä. Näytteenoton jälkeen ruiskusta sekä kapillaarista 

on poistettava välittömästi mahdolliset ilmakuplat. Näyte tulee sekoittaa heti otta-

misen jälkeen, jotta näyteastiassa oleva antikoagulantti sekoittuu hyvin näyttee-

seen ja estää näin hyytymät. Näyte tulee sekoittaa myös juuri ennen analyysiä. 

Näytteen liian voimakas sekoittaminen tai liiallinen tärinä hajottaa näytteen so-

luja. (Väisänen, Metsävainio & Romppanen 2006, 3; Radiometer 2012; Guder & 

Narayanan 2015, 45–47.) 

 

Kapillaariin otettu näyte voi olla samalla tavalla lipeeminen tai liian hemolysoitu-

nut, kuten muutkin verinäytteet. Hemolyysi tarkoittaa punasolujen joutumista so-

luista ulos, eli ekstrasellulaariseen tilaan. Hemolyysi voi aiheutua potilaan sairau-

desta tai infektiosta, kuten bakteeri peräisestä tulehduksesta tai parasiiteista. He-

molyysiä in vivo aiheuttavat potilaan vasta-aineet, hemolyyttinen anemia sekä 

kylmäagglutinaatio. Voimakas hemolyysi vaikuttaa merkittävästi ionisoituneen 

kalsiumin mittaustuloksiin. (Lippi ym. 2011, 1115–1116.) 

 

Ennen näytteenottoa on osattava valita oikeanlainen lansetti ja pistoskohta. Ylei-

siä virhelähteitä ovat myös puhdistamaton ja kylmä pistoskohta. Näytteenottajan 

on pystyttävä arvioimaan näytteen laadukkuus ja tulosten paikkansa pitävyys ar-

vioimalla näytteenoton sujuvuutta. Vääränlaisia tuloksia aiheuttaa myös analyy-

sin teko väärästä pisarasta.  Tulokset ovat virheellisiä tilanteissa, jossa näyte on 

otettu shokissa olevalta potilaalta tai kyseessä on potilas, joka saa jatkuvaa hap-

pihoitoa. (Radiometer 2012; Niemelä & Pulkki 2014, 29–30; Labquality 2020.) 
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Väärään näyteastiaan keruu voi aiheuttaa hyytymiä näytteeseen tai liiallinen säi-

löntäaine laimentaa näytettä aiheuttaen virheellisiä tuloksia. Erityisesti kapillaari-

näytteitä ottaessa on huomioitava näytteen oikea määrä, sillä verikaasuanaly-

saattori ei pysty ajamaan mittauksia liian alhaisesta näytemäärästä. Kapillaari- ja 

ruiskunäytteet eivät säily kovin pitkään, joten analyysi on tehtävä 30 minuutin ku-

luessa näytteenotosta. Anaerobisesti säilytetyn kokoveren pH laskee laktaatti-

muodostuksen seurauksena, joka saattaa nostaa ionisoituneen kalsiumin pitoi-

suuksia. Hapen kanssa kosketuksissa olleen näytteen pH nousee hiilidioksidin 

häviämisen takia. Ilmakuplien poisto kapillaarinäytteestä on siis tärkeää, jotta 

saadaan paikkaansa pitäviä ionisoituneen kalsiumin tuloksia. Näytteen pH:n las-

kiessa 0.1 U, ionisoituneen kalsiumin pitoisuus näytteessä nousee 0.05 mmol/l, 

samoin pH:n nousu aiheuttaa ionisoituneen kalsiumin pitoisuuden laskua. (Kost 

2002, 27; Marshall & Bangert 2008, 235; Guder & Narayanan 2015, 45–47; 

EPSHP 2016.) 
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4 IONISOITUNEEN KALSIUMIN MÄÄRITYS 

 

 

Ionisoituneen kalsiumin määritys tehdään verikaasuanalysaattorilla. Jotta määri-

tykset olisivat luotettavia ja vertailukelpoisia on laitteen reagenssikasetin oltava 

tuore, sekä laitetta on kalibroitava säännöllisin väliajoin. Näytteenottovälineiden 

säilytys ja voimassaolo on avainasemassa mittauksen onnistumiseen. (Kuisma 

ym. 2013) 

 

 

4.1 Potentiometria 

 

Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksia määritetään ioniselektiivisten elektrodien 

avulla. Määritysmenetelmä on nimeltään potentiometria. Menetelmässä mitataan 

kahden elektrodin välillä syntynyttä jännite-eroa. Elektrodit on yhdistetty toisiinsa 

elektrolyyttiliuoksen avulla. Menetelmä on rakennettu siten, että toisen elektrodin 

varaus pysyy vakiona, tällainen elektrodi on nimeltään vertailu- eli referens-

sielektrodi. Toinen elektrodeista reagoi mitattavaan ioniin, kun se läpäisee mem-

braanin aiheuttaen sähkövarauksen. Tämä syntynyt potentiaali mitataan. Mem-

braanin on oltava ionin mittausta varten juuri oikeanlainen, jotta ioni läpäisee 

membraanin spesifisesti. (Halonen ym. 2003, 77; Niemelä & Pulkki 2014, 62; 

Koppinen 2015.) 
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KUVIO 3. Potentiometrian periaate. (Peltomäki 2020) 

 

 

 

4.2 ABL90 Flex 

 

ABL90 FLEX on automatisoitu verikaasuanalysaattori, joka mittaa veren kaasu-

pitoisuuksia, elimistön pH:ta sekä elektrolyytti- ja metaboliittitasoja. Laitteella on 

laboratorioanalysaattorin ominaisuudet ja suorituskyky, mutta kooltaan se on 

huomattavasti laboratorioanalysaattoreita pienempi. Analyysiin se tarvitsee vain 

65 µl näytettä. Laitteella mitattavat parametrit on esitetty taulukossa 1. Analysaat-

tori on tarkoitettu koulutettujen ammattihenkilöiden käyttöön. (Radiometer 2012; 

Koppinen 2015.)  
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TAULUKKO 3. ABL90 FLEX-analysaattorilla mitattavat parametrit. (Radiometer 

2013, muokattu) 

 

Parametriryhmä Parametri 

pH/verikaasu: PH (happamuus) 

pCO2 (hiilidioksidin osapaine) 

PO2 (happiosapaine) 

Oksimetria: ctHb (kokonaishemoglobiini) 

sO2 (happisaturaatio) 

FO2Hb (oksihemoglobiinifraktio kokonaishemoglobiinissa) 

FCOHb (karboksihemoglobiinifraktio kokonaishemoglobii-

nissa) 

FHHb (deoksihemoglobiinifraktio kokonaishemoglobii-

nissa) 

FMetHb (methemoglobiinifraktio kokonaishemoglobiinissa) 

FHbF (fetaalihemoglobiinifraktio) 

ctBil (kokonaisbilirubiini plasmassa) 

Elektrolyytit: cK+ (kaliumionipitoisuus) 

cNa+ (natriumionipitoisuus) 

cCa2+ (kalsiumionipitoisuus) 

cCl- (kloridi-ionipitoisuus) 

Metaboliitit: cGlu (D-glukoosipitoisuus) 

cLac (L(+)-laktaattipitoisuus) 

 

ABL90 Flex verikaasuanalysaattorin etupuolen osat on esitetty kuvassa 3. Ana-

lysaattori koostuu seuraavista osista: kosketusnäyttö, viivakoodinlukija, näytteen-

sekoitin, sensorikasetti ja sen lokero, syöttöyksikkö, reagenssipakkaus, akkupak-

kaus, tulostin, USB-portti sekä muut portit. Reagenssipakkaus ja sensorikasetti 

tulee vaihtaa tietyin väliajoin ja vaihdon yhteydessä on suoritettava laadunvar-

mistus. (Radiometer 2012.) 
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KUVA 3. ABL90 Flex verikaasuanalysaattori. (Peltomäki 2020.) 

 

Analysaattorissa on automaattinen laadunhallintajärjestelmä. Se tekee kontrol-

lointeja, kalibrointeja, analyysi- ja järjestelmätarkistuksia sekä korjaustoimintoja 

itsenäisesti. Laadunvarmistuksella ylläpidetään analysaattorin luotettavaa toimin-

takykyä, jotta tuloksien oikeellisuus, virheettömyys ja tarkkuus voidaan taata. 

Analysaattorin mittaustarkkuus määritetään ja tarkistetaan kalibroinnilla. Kaikki 

kalibrointitulokset kirjataan automaattisesti kalibrointilokiin. (Radiometer 2012.) 

 

Järjestelmätarkastuksilla laite varmistaa, että analysaattorin osat toimivat oikein. 

Laite tekee ne automaattisesti ja säännöllisesti, eikä käyttäjän tarvitse tehdä lisä-

tarkistuksia, ellei analysaattori niitä pyydä. Jos tarkastus ei mene läpi, analysaat-

tori yrittää korjata ongelmat automaattisesti. Jos järjestelmätarkastus ei edelleen-
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kään onnistu, laite siirtyy tilaan, joka edellyttää käyttäjän toimia. Järjestelmätar-

kastuksia ovat esimerkiksi tietokoneen, ohjelmiston tai lämpötilan tarkastukset.  

Järjestelmätarkastukset tehdään eri aikoina ja eri aikavälein riippuen tarkastuk-

sesta. Jotkin tarkastukset tehdään päivittäin ja jotkin esimerkiksi jokaisen huuh-

telun yhteydessä. (Radiometer 2012.) 

 

Analyysitarkastuksia tehdään analyysin, laaduntarkkailumittauksen ja kalibroin-

nin aikana. Niillä varmistetaan virheetön toiminta ennen mittausta, mittauksen ai-

kana ja mittauksen jälkeen. Kuten järjestelmätarkistuksessa, analysaattori tekee 

analyysitarkastukset automaattisesti ja korjaa ongelmat, jos niitä ilmenee. Jos 

analyysitarkastus ei mene läpi, laite menee tilaan, jossa vaaditaan käyttäjän toi-

mia. Analyysitarkistuksia ovat esimerkiksi näytteen eheystarkastukset ja mittauk-

sen valmistelun tarkastukset. Analyysitarkastukset tehdään joka toinen tunti sekä 

kalibrointien, laaduntarkkailumittausten sekä potilasnäytemittausten yhteydessä. 

Myös manuaalista laadunvarmistusta voidaan tehdä esimerkiksi Radiometerin 

siihen tarkoitukseen valmistamilla liuoksilla. Laadunvarmistustulokset löytyvät 

laitteelta laadunvarmistuslokista. (Radiometer 2012.) 

 

Analysaattorilla voidaan analysoida ruisku-, kapillaari- ja putkinäytteitä. Näyte tu-

lee sekoittaa hyvin juuri ennen analyysiä, ettei laite analysoi pakkautuneita puna-

soluja tai plasmavaihetta. Tällöin oksimetrian tulokset ovat merkityksettömiä. 

Kaikki näytteet syötetään analysaattorille samasta syöttöyksiköstä, mutta syöt-

töyksikön asento on eri riippuen siitä, onko näyte ruiskussa, kapillaarissa vai put-

kessa. Asentoa pystyy vaihtamaan syöttöyksikön kahvasta. Näyte analysoidaan 

nostamalla syöttöyksikön kahva haluttuun asentoon ja painamalla näyteastiaa 

syöttöyksikköä vasten siten, että syöttöyksikön sisällä oleva näyteneula ylettyy 

näytteeseen. Laite aspiroi näytteen automaattisesti, kun se havaitsee, että syöt-

töyksikköä vasten on painettu näyteastia. Laite ilmoittaa, kun se on ottanut tar-

peeksi näytettä ja pyytää sen jälkeen sulkemaan syöttöyksikön. Analyysi kestää 

noin 35 sekuntia ja yksi kokonaine sykli 60 sekuntia. Tulokset siirtyvät automaat-

tisesti laiteliitännän kautta tietokoneelle. (Radiometer 2012; Koppinen 2015.) 
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ABL90 FLEX:ssä on vain yksi nestelinja ja kaikki nesteet ja näytteet kulkevat vain 

yhteen suuntaan. Tämä vähentää kontaminaatioriskejä. Laitteen toimintaa kont-

rolloi yksi pumppu. Laite käyttää neljää eri mittaustekniikkaa: potentiometristä, 

amperometristä, optista ja spektrofotometristä mittausta. Ionisoitunutta kalsiumia 

ja muita elektrolyyttejä mitataan potentiometrisesti. (Koppinen 2015.) 

 

 

KUVA 4. ABL90 FLEX reagenssipakkaus ja näytteen kulku (Peltomäki 2020, 

mukailtu Koppinen.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä vertailukelpoisuustutkimus ihopistos-

näytteinä otetuille kapillaari- ja mikroputkinäytteille. Lähes kaikissa vertailuissa 

ihopistosnäytteitä verrattiin seerumiputkesta saatuihin ionisoituneen kalsiumin 

arvoihin. Yhdessä vertailussa kapillaarien tuloksia verrattiin plasmaputken arvoi-

hin. Tavoitteena oli selvittää, soveltuuko ihopistosnäytteenä mitattu ionisoitunut 

kalsium luotettavasti sairaalan diagnostiseen tarpeeseen. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli verrata ihopistosnäytteinä otettujen kapillaari- 

sekä mikroputkinäytteiden tuloksia vakuumitekniikalla otettujen seerumiputkien 

tuloksiin. Lisäksi tarkasteltiin kapillaariverinäytteiden ja laskimosta otettujen plas-

maputkien välisiä tulostasoeroja. Plasmaputkia ei sentrigufoitu ennen mittauksia. 

Etsimme tutkimuksellamme vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Soveltuuko hepariinigeelimikroputki ionisoituneen kalsiumin ihopistos-

näytteenottoon? 

2. Voidaanko ihopistosnäytteenä otettua ionisoituneen kalsiumin tulosta pi-

tää vertailukelpoisena seerumiputken tuloksen kanssa? 

3. Voidaanko ihopistosnäytteistä saatuja ionisoituneen kalsiumin tuloksia pi-

tää luotettavina? 
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6 TYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Seinäjoen keskussairaalan kliinisen kemian la-

boratorion kanssa. Saimme laboratoriolta käyttöömme kaikki tarvittavat näytteen-

ottovälineet sekä ABL90 FLEX verikaasuanalysaattorin, jonka käyttöön saimme 

perehdytyksen. Mahdollisuuksien mukaan saimme käyttöömme myös työhuo-

neen, jossa oli tarvitsemamme pöytätila sekä oma sentrifugi. Kemistiltä saa-

mamme ohjeistus on Liitteessä 2. Kloorin ja laktaatin näytetuloksia ei sisällytetty 

opinnäytetyöhön. Opinnäytetyötä varten mittaustuloksista huomioimme pelkäs-

tään aktuaalisen ja laskennallisen ionisoituneen kalsiumin pitoisuudet sekä pH:n. 

 

Näytteiden keruu tapahtui 16.1.-10.2.2020 välisenä aikana runsaan näytemäärän 

vuoksi. Valta osan näytteistä otimme itse laboratorion henkilökunnalta. Yhteensä 

otimme näytteitä 56 henkilöltä. Saimme aineistoomme mukaan myös seitsemän 

potilasnäytettä. Aineistoon oli pyrkimys saada eri ikäisiä naisia ja miehiä tulosta-

son vaihtelevuuden vuoksi. Tutkimuksessa mukana olleet eivät paastonneet en-

nen näytteenottoa, sillä se ei ollut olennaista tutkimuksen kannalta.  

 

Ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja voidaan lain (101/2001) mukaan käyttää toi-

mintayksikön menetelmäkehitystä varten ja tällainen lupa on olemassa kliinisen 

kemian toimintayksiköllä, jolloin erillistä lupaa opinnäytetyötämme varten ei tar-

vinnut hankkia.   

 

Näytteet otettiin Seinäjoen kliinisen kemian ohjekirjan näytteenotto-ohjeen mu-

kaisesti (Liite 2), jotta saataisiin mahdollisimman vertailukelpoiset tulokset. Näyt-

teet sormenpäästä sekä laskimosta otettiin mahdollisimman samanaikaisesti. 

Laskimo- ja ihospistosnäytteenottoon käytetyt näyteastiat on esitetty kuvassa 5. 

Osan vapaaehtoisten kohdalla jouduimme käyttämään staassia, joten ohjeesta 

poiketen päädyimme käyttämään sitä kaikilla tuloserojen välttämiseksi. 

 

Ihopistosnäyte otettiin aina ensin, sillä muuten staassin käyttö olisi vaikuttanut 

sormenpäästä otetun näytteen tuloksiin. Laskimosta otettuihin näyteputkiin mer-
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kittiin kellonajat oikeaa sentrifugoinnin ajoitusta varten. Seerumiputket sentri-

fugoitiin laboratorion ohjekirjan mukaisesti puolen tunnin seisotuksen jälkeen, 

kuitenkin viimeistään tunnin kuluttua näytteenotosta. Jokaisen kapillaariverinäyt-

teen sekä näyteputken mittausajankohta kirjattiin ylös. Kaikki laskimonäytteet 

otettiin vakuumitekniikalla seerumigeeliputkiin, eikä näyteputkien korkkeja avattu 

ennen analyysia.  

 

 

KUVA 5. Näyteastiat, joita käytimme. Vasemmalta luetellen geelitön heparii-

niputki, seerumigeeliputki, hepariinikapillaari ja hepariinigeelimikroputki. (Pelto-

mäki 2020.) 

 

Kaikille näytteille, jotka otettiin samana päivänä yhdestä vapaaehtoisesta, valittiin 

jokin tunniste, jonka perusteella pystyimme yhdistämään seerumiputken, plas-

maputken, mikroputkien sekä kapillaarien tulokset keskenään. Tunnuksen avulla 

näytteen antajan identiteetti pysyi täysin anonyymina.  
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KUVA 6. Kapillaarit, seerumiputket, plasmaputket sekä mikroputket merkittiin 

samalla tunnuksella. Näyteastioihin merkittiin näytteenottoaika sekä analyy-

siajankohta. (Trei 2020.) 

 

Tutkimusnäytteiden ohella otettiin talteen ABL90 FLEX -verikaasuanalysaattorin 

kalibrointitulokset, jotka laite suoritti ohjelmoiduin väliajoin automaattisesti. Tois-

tettavuusvertailulla varmistettiin tulosten luotettavuus sekä toistettavuus. Toistet-

tavuutta mitattiin plasma- ja seerumiputkista sekä kapillaarinäytteistä. Samalta 

vapaaehtoiselta otettiin 2 plasma- ja seerumiputkea vakuumitekniikalla. Seeru-

miputket sentrifugoitiin ohjeen mukaisesti. Yksi putki mitattiin yhteensä viisi ker-

taa. Kapillaarit otettiin vapaaehtoiselta kahdesta eri sormesta, jolloin liiallinen he-

molyysi ja kudosnesteen läsnäolo ei vaikuttanut tuloksien yhteneväisyyteen. 

Kaikki näytemateriaali hävitettiin analysoinnin jälkeen EPSHP:n ohjeistuksen mu-

kaisesti. 
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Kaikki mittaamamme tulokset kirjoitettiin talteen verkossa olevaan Word tiedos-

toon ja toimitettiin kemistille. Näin vältyttiin sadoilta tulostepapereilta ja pääsimme 

tarkastelemaan tuloksia helposti koko opinnäytetyöprosessin ajan. Word taulu-

koihin merkittiin selkeästi näytteen numero, näytemuoto sekä jokaisesta mittauk-

sesta saadut tulokset. Näytteistä saatuja tuloksia oli runsaasti. Tulosten taulu-

kointi vei odotettua enemmän aikaa, sillä pyrimme suunnittelemaan taulukoiden 

ulkonäön mahdollisimman selkolukuiseksi. Päätimme käyttää Wordia alustana 

tutkimustuloksille, koska näin pystyimme helposti kirjaamaan tarpeelliset huomiot 

sekä lisätiedot tutkimustulosten yhteyteen. Tuloksista tehtiin pylväskaavioita, joita 

on esitetty tulokset -osiossa sekä liitteissä. Opinnäytetyössä käytetyt kuviot on 

luotu Microsoft Excel 2010 -ohjelmaa käyttäen. 

 

 

6.1 Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Tutkimusmenetelmät koostuvat tavoista, käytännöistä ja keinoista, joilla havain-

toja ja tietoja kerätään. Menetelmä valitaan sen mukaan, millaista tietoa etsitään 

ja keneltä tai mistä sitä halutaan saada. Myös tutkimusongelma ohjaa tietyn me-

netelmän valintaan. Menetelmän valinnassa tulee ottaa huomioon myös käytet-

tävissä oleva aika. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 183–184).  
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KUVIO 4. Opinnäytetyömme etenemiskuvio, muokattu (Heikkilä 2014, 23.) 

 

 

6.2 Tutkimus- ja analyysimenetelmät 

 

Kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella selvitetään lukumääriin ja prosent-

tiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Asioita ja tuloksia kuvataan ja havainnollistetaan 

numeeristen suureiden, taulukoiden ja kuvioiden avulla. Ilmiötä pyritään siis ku-

vaamaan numeerisen tiedon pohjalta. Kvantitatiivinen tutkimus vaatii usein suu-



34 

 

 

ren edustavan otoksen ja tuloksia pyritään yleistämään myös otoksen ulkopuo-

lelle tilastollisen päättelyn keinoin. Keskeisiä asioita kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa ovat johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesien 

esittäminen sekä käsitteiden määrittely. Aineistonkeruu suunnitellaan siten, että 

havaintoaineisto sopii määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Etenimme opin-

näytetyössämme kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheiden mukaan. Proses-

sin eteneminen on esitetty kuviossa 4. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140; 

Heikkilä 2014, 15.) 

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen analyysit voidaan tehdä tilasto-ohjelmilla. Ohjelmilla 

pystytään tutkimaan eri muuttujien välisiä yhteyksiä. Voidaan käyttää esimerkiksi 

ristiintaulukointia, joka on havainnollinen, mutta ei kuitenkaan kaikkein tehokkain 

keino. On mahdollista käyttää myös erilaisia korrelaatiokertoimia tai keskiarvo-

testejä. Kerätty aineisto muutetaan tilastolliseen muotoon ohjelmilla ja niissä käy-

tetään erilaisia asteikkoja. Näitä asteikkoja ovat luokittelu- eli nominaaliasteikko, 

järjestys- eli ordinaaliasteikko, välimatka- eli intervalliasteikko ja suhdeasteikko 

eli absoluuttinen asteikko. (Heikkilä 2014, 174–175.) 
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7 TULOKSET 

 

 

Teimme yhteensä 4 vertailua, joissa kolmessa ensimmäisessä oli a ja b kohdat. 

Vertasimme keskenään seerumiputken, plasmaputken, kapillaarinäytteen sekä 

mikroputken tuloksia. Tuloksia tarkastellessa käymme läpi pH:n ja ionisoituneen 

kalsiumin tulostasojen vaihtelua eri näyteastioiden välillä. Lisäksi liitteistä löytyy 

vertailukaavioita kylmän ja ajan vaikutuksista ionisoituneen kalsiumin ja pH:n tu-

loksiin. Etenemme tuloksien tarkastelussa Liitteen 1 ohjeistuksen mukaisesti.  

 

 

7.1 Kapillaari- ja seeruminäytteiden vertailu 

 

Vertailussa 1a tutkimme seerumigeeliputkeen otetun laskimoverinäytteen sekä 

kahden rinnakkaisen kapillaariverinäytteen ionisoituneen kalsiumin ja pH:n taso-

jen muutoksia. Nämä tulokset on esitetty kaavioissa 1 ja 2. 

 

KAAVIO 1. Ionisoituneen kalsiumin vertailu seerumiputkista ja kapillaareista 
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KAAVIO 2. pH-arvovertailu laskimo- ja kapillaariverinäytteet 

 

Vertailussa 1a seerumiputkesta saatu ionisoituneen kalsiumin arvo oli keskimää-

rin 1,65 % korkeampi kuin ensimmäisenä otetun kapillaarin tulos. Toisena otetun 

kapillaarin ja seerumiputken ionisoituneen kalsiumin tulosero oli keskimäärin 2,5 

%. Suurin yksittäinen ero seerumiputken ja kapillaarin ionisoituneen kalsiumin 

tuloksissa oli 4,1 %. Ionisoituneen kalsiumin pH-korjatut arvot eivät eronneet toi-

sistaan merkittävästi. Ensimmäisenä otetun kapillaarin pH oli 0,5 % korkeampi ja 

toisena otetun kapillaarin 0,6 % kuin seerumiputken. Suurin yksittäinen ero see-

rumiputken ja kapillaarin pH-arvoissa oli 1,3 %. Rinnakkaisten kapillaariverinäyt-

teiden pH-arvot erosivat keskimäärin toisistaan alle yhden prosentin. Rinnakkais-

ten kapillaarien tulosten ero oli keskimäärin vain 0,83 %. Ionisoituneen kalsiumin 

arvot pH-korjattuina olivat yhteneväisiä, ja isoin ero seerumigeeliputken ja kapil-

laariverinäytteen välillä oli 0,49 %.  

 

Vertailussa 1b otimme kymmenestä vapaaehtoisesta neljä kapillaarinäytettä ja 

kaksi seerumiputkea. Jokaisen vapaaehtoisen kaksi kapillaaria ja toinen seeru-

miputkista analysoitiin heti. Loput näytteet analysoitiin kahden tunnin kuluttua. 

Nämä näytteet säilytettiin huoneenlämmössä. Kaikki seerumiputket sentrifugoi-

tiin laboratorion ohjeiden mukaisesti tunnin sisällä. 
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KAAVIO 3. Ionisoituneen kalsiumin vertailu seerumiputkesta ja kapillaareista heti 

ja kahden tunnin seisotuksen jälkeen. 

 

 

KAAVIO 4. pH:n vertailu seerumigeeliputkesta ja kapillaariverinäytteistä heti ja 

kahden tunnin seisotuksen jälkeen. 
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Kaavioissa 3 ja 4 on esitetty näyteastian vaikutus pH-tulokseen ja ionisoitunee-

seen kalsiumiin. Kaaviossa 3 on kuvattu heti ja kahden tunnin seisotuksen jäl-

keen mitattujen vakuumitekniikalla otettujen seerumiputkien ja kapillaariverinäyt-

teiden ionisoituneen kalsiumin tuloserot. Heti analysoidun seerumiputken ionisoi-

tunut kalsium oli keskimäärin 6,2 % korkeampi kuin heti analysoidun kapillaarin. 

Suurin yksittäinen ero heti analysoidun seerumiputken ja kapillaarin ionisoituneen 

kalsiumin välillä oli 6,3 %. Myös kahden tunnin kohdalla analysoidun seerumiput-

ken tulokset olivat keskimäärin 6,2 % korkeampia kuin kapillaarin tulokset. Suurin 

yksittäinen ero oli 8,7 %. Kaaviossa 4 kuvataan näyteastian vaikutusta pH-tulok-

siin. Sekä heti, että kahden tunnin kuluttua analysoitujen näytteiden pH-tulok-

sissa ei ollut keskimäärin merkittävää eroa eri näyteastioiden välillä. 

 

 

7.2 Mikroputki- ja seeruminäytteiden vertailu 

 

Vertailuun 2a saimme vain kaksi potilasnäytettä, joten vertailu ei onnistunut oh-

jeiden mukaisesti. Analysoimme kuitenkin näytteet ja otimme tulokset ylös. Mik-

roputken pH-tulos oli keskimäärin 2,4 % korkeampi kuin seerumiputken pH. Suu-

rin yksittäinen ero mikroputken ja seerumiputken pH-arvojen välillä oli 2,6 %. Ka-

pillaarin ja seerumiputken pH-arvot eivät eronneet merkittävästi toisistaan. See-

rumiputken ionisoitunut kalsium oli keskimäärin 15,2 % korkeampi kuin mikroput-

kesta saatu arvo, mitä selittää mikroputken korkeampi pH. Suurin yksittäinen ero 

ionisoituneessa kalsiumissa seerumiputken ja mikroputken välillä oli 16,8 %. 

Seerumiputken ja kapillaarin ionisoituneen kalsiumin arvot olivat samaa tasoa ja 

erosivat toisistaan alle yhden prosentin. 

 

Vertailussa 2b otimme kymmeneltä vapaaehtoiselta neljä hepariinigeelimikroput-

kea sekä alkuperäisestä ohjeesta poiketen kemistin pyynnöstä kolme seeru-

migeeliputkea. Kaksi mikroputkea mitattiin heti ja loput kaks kahden tunnin 

päästä. Mikroputkinäytteet mitattiin kokoverenä. Seerumigeeliputkista kaksi 

sentrifugoitiin puolen tunnin seisotuksen jälkeen ja yksi kahden tunnin seisotuk-

sen jälkeen. Toinen puolen tunnin seisotuksen jälkeen sentrifugoiduista näyt-
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teistä analysoitiin heti sentrifugoinnin jälkeen ja toista seisotettiin kaksi tuntia en-

nen analysointia. Kaksi tuntia ennen sentrifugointia seisotettu näyte analysoitiin 

heti sentrifugoinnin jälkeen. 

 

KAAVIO 5. Ionisoituneen kalsiumin vertailu seerumiputkesta ja mikroputkesta 

heti ja kahden tunnin seisotuksen jälkeen. 
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KAAVIO 6. pH:n vertailu seerumiputkesta ja mikroputkesta heti ja kahden tunnin 

seisotuksen jälkeen. 

 

Mikroputkien ja seerumin ionisoituneen kalsiumin tulostasojen ero on esitetty 

kaaviossa 5. Keskimäärin eroa oli 8,8 % sekä heti analysoitujen näytteiden että 

kahden tunnin näytteiden kohdalla. Suurin yksittäinen ero mikro- ja seerumiput-

ken ionisoituneen kalsiumin tulosten välillä oli 9,6 %. Vaikka ionisoituneen kal-

siumin tulokset vaihtelivat suuresti eri näyteastioiden välillä, pH-tulokset erosivat 

toisistaan keskimäärin alle yhden prosentin. Suurin yksittäinen ero mikroputken 

ja seerumiputken pH-arvojen välillä oli 0,8 %. Heti näytteenoton jälkeen analysoi-

tujen mikroputkien tulostaso ei eronnut kahden tunnin kuluttua analysoitujen 

näytteiden tulostasosta eli rinnakkaiset näytteet olivat vertailukelpoiset.  

 

 

7.3 Kapillaari- ja plasmaverinäytteiden vertailu 

 

Vertailussa 3a otimme viideltä vapaaehtoiselta laskimosta yhden geelittömän 

plasmaputken ja sormenpäästä kaksi kapillaaria. Kaikki näytteet analysoitiin heti 
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näytteenoton jälkeen. Plasmaputkia ei sentrifugoitu eli ne analysoitiin kokove-

renä. Eri näytteenottoastioiden vaikutukset ionisoituneeseen kalsiumiin ja pH:hon 

on esitetty kaavioissa 7 ja 8. 

 

 

KAAVIO 7. Ionisoituneen kalsiumin vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista. 

 

 

KAAVIO 8. pH:n vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista. 

 

Vertailussa 3a jokaisen vapaaehtoisen näytteiden kohdalla sekä pH:n, että ioni-

soituneen kalsiumin arvot olivat korkeampia kapillaareissa kuin plasmaputkessa. 
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Kapillaarin ionisoitunut kalsium oli keskimäärin 3,4 % korkeampi kuin plasmaput-

ken. Suurin yksittäinen ero oli 5,1 %. Kapillaarin pH oli keskimäärin 1,3 % korke-

ampi kuin plasmaputken ja suurin yksittäinen ero oli 2,1 %. 

 

Vertailussa 3b otimme kymmeneltä vapaaehtoiselta kahdeksan kapillaaria ja 

neljä geelitöntä plasmaputkea. Neljä kapillaaria ja kaksi plasmaputkea seisotettiin 

kylmässä ja loput näytteet seisotettiin huoneenlämmössä. Analysoimme kymme-

nen minuutin seisotuksen jälkeen kaksi kylmässä ja kaksi huoneenlämmössä sei-

sonutta kapillaaria sekä yksi kylmässä ja yksi huoneenlämmössä seissyt plasma-

putki. Loput näytteet analysoitiin puolen tunnin seisotuksen jälkeen. Kaavioissa 

9–12 on esitetty eri näytteenottoastioiden aiheuttamat tuloserot. Ajan ja kylmän 

aiheuttamia tuloseroja kuvaavat kaaviot on esitetty liitteessä 5. 

 

 

KAAVIO 9. Ionisoituneen kalsiumin vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista 10 

ja 30 minuutin huoneenlämmössä seisotuksen jälkeen. 
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KAAVIO 10. Ionisoituneen kalsiumin vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista 10 

ja 30 minuutin kylmässä seisotuksen jälkeen. 

 

Kaavioista 9 ja 10 voi todeta, että ionisoitunut kalsium on plasmaputkessa korke-

ampi kuin kapillaarissa. Huoneenlämmössä kymmenen minuuttia seisotetun 

plasmaputken ionisoitunut kalsium oli keskimäärin 2,6 % korkeampi kuin huo-

neenlämmössä kymmenen minuuttia seisotetun kapillaarin. Suurin yksittäinen 

ero oli 8,0 %. Puoli tuntia huoneenlämmössä seisotetun plasmaputken ionisoitu-

nut kalsium oli keskimäärin 3,5 % korkeampi kuin samalla tavalla analysoidun 

kapillaarin. Suurin yksittäinen ero oli myös 8,0 %. Kylmässä seisotettujen plas-

maputkien ja kapillaarien ionisoituneen kalsiumin ero oli hieman pienempi kuin 

huoneenlämmössä seisotettujen näytteiden. Ero oli keskimäärin 1,7 % sekä kym-

menen minuutin että puolen tunnin näytteillä. Suurin yksittäinen ero oli puolen 

tunnin seisotuksen jälkeen analysoidun plasmaputken ja kapillaarin välillä. Plas-

maputken arvo oli 4,4 % korkeampi kuin kapillaarin. 
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KAAVIO 11. pH:n vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista 10 ja 30 minuutin huo-

neenlämmössä seisotuksen jälkeen. 

 

 

KAAVIO 12. pH:n vertailu plasmaputkesta ja kapillaareista 10 ja 30 minuutin kyl-

mässä seisotuksen jälkeen. 
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Kaaviossa 11 ja 12 on kuvattu vertailun 3b pH-tulosten vaihtelu eri näyteastioissa 

ja seisotuslämpötiloissa sekä -ajoissa. Kymmenen minuutin kohdalla huoneen-

lämmössä säilytetyn kapillaarin pH-arvo oli keskimäärin 0,7 % korkeampi kuin 

plasmaputken ja suurin yksittäinen ero oli 1,1 %. Puolen tunnin kohdalla kapillaa-

rin pH-arvo oli keskimäärin 0,8 % korkeampi kuin plasmaputken ja suurin yksit-

täinen ero oli 1,1 %. Kymmenen minuutin kohdalla kylmässä säilytetyn kapillaarin 

pH-arvo oli keskimäärin 0,4 % korkeampi kuin plasmaputken. Suurin yksittäinen 

ero oli 0,8 %. Puolen tunnin kohdalla kylmässä säilytetyn kapillaarin pH-arvo oli 

keskimäärin 0,6 % prosenttia korkeampi kuin plasmaputken. Suurin yksittäinen 

ero oli 1,2 %. 
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8 TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Vertailussa 1a kapillaarin ja seerumiputkien tuloksissa oli silmämääräisesti jon-

kun verran eroa. Hajonta ei kuitenkaan prosentuaalisesti ollut kovinkaan suuri. 

Seerumiputkista saadut ionisoituneen kalsiumin pitoisuudet olivat korkeammat 

sekä pH oli putkessa alhaisempi.  Kapillaarien pH oli seerumiputken tulosta kor-

keampi ja tämän takia ionisoituneen kalsiumin pitoisuus oli alhaisempi.  Pienillä 

pH-arvojen muutoksilla ei ole ionisoituneen kalsiumin tuloksen kannalta merkittä-

vää vaikutusta. Vertailussa vahvistettiin, että kapillaariverinäyte on sopiva näyte-

muoto ionisointuneen kalsiumin mittaamiseen, sillä näytteen pH ei vaikuttanut 

merkittävästi ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksiin. Vakuumitekniikalla kerätty 

laskimoverinäytteestä saadut tulokset toimivat tässä vertailussa referenssiar-

voina, eli vertailimme kapillaariverinäytteiden kelpoisuutta laskimoverinäytteisiin. 

 

Liitteessä 3 on esitetty ajan vaikutus ionisoituneeseen kalsiumiin ja pH-tulokseen 

sekä seerumiputkessa, että kapillaarissa. Kapillaarinäytteistä kaksi neljästä rin-

nakkaisnäytteestä mitattiin heti ja toinen pari kapillaariverinäytteistä kahden tun-

nin kuluttua. Ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä muu-

toksia, vaikka näyte analysoitiin vasta kahden tunnin kuluttua näytteenotosta. 

Seerumigeeliputket analysoitiin niin, että ensimmäinen näyte seisotettiin 30 mi-

nuuttia. Seisotuksen jälkeen näyte sentrifugoitiin välittömästi, jonka jälkeen ana-

lysointi tehtiin heti. Tämän rinnakkaisnäytettä seisotettiin kaksi tuntia ennen 

sentrifugointia, jonka jälkeen näyte analysoitiin heti. Seerumiputkeen otetun heti 

analysoidun näytteen ionisoitunut kalsium ja pH eroavat keskimäärin alle yhden 

prosentin kahden tunnin päästä analysoidun näytteen tuloksista. Samoin kapil-

laariverinäytteiden tulosten ero rinnakkaisten mittaustulosten ja kahden tunnin 

kuluttua mitattujen rinnakkaisten näytteiden välillä jää alle yhteen prosenttiin. 

 

Vertailussa 2b kaikkien mikroputkinäytteiden pH oli korkeampi kuin seerumista 

mitattu pH (kaavio 7), mikä omalta osaltaan selittää myös ionisoituneen kalsiumin 

laskun mikroputkissa. Olettaen, että seerumiputken tulos on oikea, mikroputki an-

taa siis virheellisen matalia ionisoituneen kalsiumin tuloksia. Tulosten perusteella 

mikroputki ei sovellu ionisoituneen kalsiumin ihopistosnäytteenottoon. Näytettä ei 
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pystytä ottamaan luotettavasti niin, ettei se olisi liiallisesti kosketuksissa hapen 

kanssa näytteenoton aikana.  

 

Vertailussa 2b otettujen seerumiputkien ja mikroputkien keskinäiset tulostasover-

tailukaaviot löytyvät liitteestä 4. Sekä seerumigeeli- että hepariinigeelimikroput-

ken ionisoituneen kalsiumin sekä pH:n tulokset eivät eronneet merkittävästi eri 

käsittelytavoista huolimatta.  

 

Vertailussa 3b kahden yksittäisen näytteen ajo epäonnistui, joten tästä syystä 

kaavioissa on vain yhdeksän vapaaehtoisen rinnakkaiset näytteet. Vertailussa 

kapillaarien korkeamman pH:n selittää se, että plasmaputket on otettu vakuu-

misti, joten putkissa oleva veri ei ole ollut kosketuksissa ilman kanssa, toisin kuin 

kapillaarien. Ilman vaikutuksesta pH nousee, jolloin ionisoitunut kalsium laskee. 

Tämä nähdään myös tuloksissa, sillä kapillaarien ionisoitunut kalsium on mata-

lampi kuin plasmaputkien. 

 

Toistettavuutta tutkiessamme huomasimme plasma- ja seerumiputkien näytteitä 

mitattaessa viisi kertaa peräkkäin, että näytteen pH nousi joka mittauksen yhtey-

dessä ja viimeisen mittauksen kohdalla ionisoituneen kalsiumin pitoisuus laski 

yhdellä yksiköllä. Tutkimustuloksemme vahvistavat teorian, jossa käsitellään pH 

tason muutoksista johtuvia ionisoituneen kalsiumin pitoisuuksien laskua. 
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9 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Alun perin opinnäytetyömme aihe oli “Lasten ionisoituneen kalsiumin näytteen-

otto”, mutta jouduimme muuttamaan otsikkoa ja työn toteutustapaa eettisten ky-

symysten takia. Eettisistä syistä emme voineet ottaa näytteitä opinnäytetyön tut-

kimusta varten lapsilta. Tämän takia opinnäytetyön aihe täytyi muuttaa nykyiseksi 

ja näytteet otettiin ihopisto- ja laskimonäytteinä aikuisilta. 

 

Eettisesti hyvin toteutetussa tutkimustyössä ei tule ilmi tutkittavien tai yksilöiden 

tunnistamiseen johtavia tietoja. Tutkimustuloksia esittäessä kirjoitustavassa ei 

tule ilmetä tutkimusryhmää loukkaavia tai epäkunnioitettavia ilmaisutyylejä. Tut-

kimusaineisto ei saa joutua vääriin käsiin tutkimusprosessin aikana tai sen jäl-

keen.  (Vilkka 2014, 164; Vilkka 2017, 98.) 

 

Näytteiden anto opinnäytetyötämme varten perustui aina vapaaehtoisuuteen. 

Näytteiden keruu vapaaehtoisilta ja potilailta perustui aina suulliseen suostumuk-

seen. Näytteet identifioitiin numeroilla eikä kenenkään vapaaehtoisen tai potilaan 

henkilötietoja kirjattu missään vaiheessa ylös. Näin pystyttiin varmistamaan va-

paaehtoisten tietosuoja ja yksityisyys. Ihopisto- tai laskimoverinäytteiden tuloksia 

ei luovutettu missään vaiheessa ulkopuolisille. Kaikki kerätty tutkimusmateriaali 

hävitettiin mittaustulosten talteen kirjaamisen jälkeen. 

 

Luotettavuutta voidaan kuvata sanoilla validiteetti eli pätevyys ja reliabiliteetti eli 

luotettavuus. Käytännössä validiteetti tarkoittaa että, tutkimuksen on mitattava 

sitä, mitä alun perin oli tarkoituskin. Jos tutkimuksella ei ole selkeitä tavoitteita, 

voi helposti ajautua tutkimaan vääriä asioita. Mitattavat muuttujat tulee määritellä 

tarkasti, jotta ne voisivat olla valideja. Validius varmistetaan hyvällä suunnittelulla, 

sillä validiutta voi olla hankala tarkastella jälkikäteen. (Heikkilä 2014, 27–28.) 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta. Tulokset eivät saa olla sattumanva-

raisia ja toisen henkilön on tarvittaessa pystyttävä toistamaan ne. Jos tuloskoko 

on kovin pieni, on suurempi todennäköisyys, että tulokset ovat sattumanvaraisia. 
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Koko tutkimuksen ajan tulee olla tarkka ja kriittinen. Virheitä voi sattua tutkimuk-

sen jokaisessa vaiheessa. (Heikkilä 2014, 28; Vilkka 2017, 435.) 

 

Pyrimme ottamaan näytteet vapaaehtoisilta mahdollisimman samalla tavalla, 

jotta tulokset olisivat luotettavia. Luotettavuutta näytteenotossa lisäsi merkittä-

västi se, että keräsimme 96 % näytteistä itse. Luotettavuuden varmistamiseksi 

käytimme tutkimusnäytteiden analysointiin vain toista Seinäjoella käytössä ole-

vaa verikaasuanalysaattoria laitteista johtuvien tulostasoerojen välttämiseksi. 

Tutkimuksen luotettavuutta lisätäksemme teimme rinnakkaismittauksia kapillaa-

reista ja mikroputkista.  

 

Tulosten käsittelyssä olimme huolellisia, sekä syötimme tulokset taulukkopoh-

jaan yhdessä, jolloin kahden ihmisen tuli tarkastettua tulosten oikeellisuus eikä 

pilkku tai numerovirheistä johtuvia mittauseroja syntynyt. Säilytimme verikaa-

suanalysaattorin tulosteet kaikista tuloksista opinnäytetyön valmistumiseen asti 

laboratorion tiloissa lukitussa kaapissa, jolloin pystyimme helposti tarkastele-

maan tuloksia tilanteen niin vaatiessa. Kaikki saamamme tulokset on ilmoitettu 

niitä muokkaamatta. Teoriatietojen lähteet sekä tekstiviitteet on selkeästi merkit-

tynä teoriatiedon jäljittämistä ja ajantasaisuuden tarkastamista varten. 
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10 POHDINTA 

 

 

Ennen tutkimuksen tekoa oli tiedossa, että näyte, josta mitataan ionisoitunutta 

kalsiumia, tulisi olla mahdollisimman vähän tekemisissä ilman kanssa. Opinnäy-

tetyön tutkimuksesta saamamme tulokset olivat yhteneväisiä teoriatiedon 

kanssa. Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää ihopistosnäytteenoton soveltuvuus 

ionisoituneen kalsiumin mittaamiseen. Tuloksista päätellen mikroputki näy-

teastiana ei sovellu ionisoituneen kalsiumin mittaamiseen. Kapillaari- ja laskimo-

verinäytteiden tulokset olivat keskenään yhteneväisiä. Tästä johtopäätöksenä, 

että ihopistosnäytteenä kerätty kapillaariverinäyte soveltuu ionisoituneen kal-

siumin mittaamiseen. Kaikki johtopäätökset tuloksista tehtiin tutkimusnäytteiden 

analyysien perusteella. Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät sekä asete-

tuille tutkimuskysymyksille saatiin vastaukset. 

 

Keräsimme näytteet aineistoon itse kahta potilasnäytettä lukuun ottamatta. Tämä 

lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä näin pystyimme minimoimaan mahdollisista 

erilaisista näytteenottotavoista johtuvat tulostasojen heittelyt. Analysoimme ke-

räämämme näytteet itse, jolloin varmistuimme siitä, että kaikki tulokset kirjattiin 

talteen. Käytimme aineiston analyysiin vain toista Seinäjoella käytössä olevista 

verikaasuanalysaattoreista. Näin pystyimme eliminoimaan laitteista johtuvat ta-

soerojen vaihtelevuudet. Verikaasuanalysaattorin sensorikasetti oli sama koko 

tutkimusaineiston analysoinnin ajan, jolloin sensorista johtuvat tulostason nousut 

ja laskut voitiin karsia pois. 

 

Oli mielenkiintoista huomata, että vertailussa 1b seerumiputken ja kapillaarin tu-

loserot olivat selvästi suurempia kuin vertailussa 1a, vaikka molemmissa verrat-

tiin samoja näyteastioita. Jälkeen päin voi olla hankalaa löytää yhtä ainoaa ja 

oikeaa muuttujaa, joka olisi voinut aiheuttaa erot. Voisiko niinkin pienet asiat kuin 

staassin erilainen käyttö tai eri näytteenottaja aiheuttaa näinkin suuria eroja? 

 

Tutkimusaineisto olisi voinut olla laajempi, vaikka yhteensä opinnäytetyötä varten 

tutkimusnäytteitä kerättiin reilusti yli kaksisataa. Tutkimusaineiston keruuvaihe 
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vei huomattavasti enemmän aikaa kuin alun perin suunniteltiin, mutta koko tutki-

musaineisto saatiin kerättyä hyvissä ajoin. Tutkimusaineiston olisi voinut suoraan 

taulukoida Exceliin, jolloin olisimme välttyneet tutkimustulosten uudelleen siir-

rosta.  

 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla kapillaariverinäytteen säilyvyys, johon sisällytet-

täisiin huoneenlämmössä sekä jäähdytettyinä säilytetyt kapillaariverinäytteet. 

Tutkimuksessa selvitettäisiin kapillaariverinäytteiden säilyvyyttä sekä mittauskel-

poisuutta. Samantyylisen tutkimuksen voisi tehdä myös seerumimikroputken so-

veltuvuudesta ionisoituneen kalsiumin näytteenottoon. 
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