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Virustestin luotettavuus riippuu monesta tekijästä – jopa virus itse voi aiheuttaa virheen  
 
 
Koko maailman huomio on nyt koronaviruksessa (SARS-CoV-2), ja koronavirustestien luotettavuuteen 
kiinnitetään paljon huomiota. SYNLAB Suomi tarjoaa sekä nukleiinihapon osoitustestejä (NhO) että 
vasta-ainetestejä, joiden luotettavuus on epidemian luonteen ja nopeuden huomioiden erinomaisella 
tasolla. 
 
Joskus testin tulos on kuitenkin väärä. SYNLAB Suomen lääketieteellinen johtaja Sohvi Hörkkö kertoo, 
miksi toisinaan, onneksi harvoin, niin käy. 
 
Nukleiinihapon (NhO) osoitustestissä näytteenotto on kriittinen piste 
 
Nukleiinihapon osoitus perustuu useimmiten polymeraasiketjulla (PCR) tehtävään geenimonistukseen. 
Julkisuudessa puhutaankin usein pelkästään PCR-testistä. PCR-testit ovat testejä ja näytteenottoa 
näihin testeihin on tänä keväänä tehty paljon esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja 
lääkäriasemilla. Itse testi tehdään korkeatasoisissa keskuslaboratorioissa. 

 
NhO-testi tehdään silloin, kun tavoitteena on jäljittää tartuttavat henkilöt ja tartuntaketjut 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se varmistaa noin vuorokaudessa heti tartunnan 
alkuvaiheessa, onko potilaalla koronavirus.  
 
Laboratorioprosessi on pitkä, ja virhe voi syntyä missä tahansa sen vaiheessa: lääkärin vastaanotolla, 
näytteenotossa, kuljetuksessa ja laboratoriossa. Virheiden määrä on erittäin vähäinen siihen nähden, 
kuinka monimutkaisesta prosessista on kyse kuten seuraava listaus osoittaa. 
 

1. Potilas menee vastaanotolle flunssaoireiden takia. Lääkäri käy läpi oirekuvaa ja miettii, mistä 
vaivasta mahtaa olla kysymys. Hän lähettää potilaan testiin. Jos lääkäri valitsee epäsopivan 
testin, potilaan todellinen sairaus voi jäädä diagnosoimatta. Esimerkiksi potilaalla saattaa olla 
influenssa, mutta lääkäri on epäillyt koronavirusta ja määrännyt koronavirustestin. Potilaalta ei 
löydy koronavirusta, mutta myös influenssa jää diagnosoimatta. 

 
2. Koronavirusnäyte otetaan tikulla potilaan nenänielusta. Jotta näyte on riittävä, siinä täytyy olla 

runsaasti viruksen genomia. Genomi tarkoittaa eliön, esimerkiksi ihmisen, koko perimää. Jos 
genomia on liian vähän, sitä ei saada monistettua analyysilaitteella. Koska virukset menevät 
epiteelikudoksen eli pintakudoksen sisälle ja monistuvat siellä, näytteessä täytyy olla 

SYNLAB Suomi Oy 
Kivihaantie 7 

00310 Helsinki 
Suomi 

Tiedote 

Helsinki, 1.6.2020 



 

SYNLAB International GmbH · Corporate Seat: Augsburg · Germany · Business Address: Moosacher Straße 88 · 80809 Munich · Germany 
Managing Directors: Mathieu Floreani · Sami Badarani 

Registered in the Commercial Register of the Local Court (Amtsgericht) Augsburg: HRB 24668 · VAT Reg. No. DE267841404 
Uni Credit account no. 611065531 · BIC 600 202 90 · IBAN DE 49 6002 0290 0611 0655 31 · SWIFT-Code HYVEDEMM473 

epiteelikudosta. Epiteelisolujen tehtävänä on suojella elimiä ja kudoksia ja valvoa aineiden 
kulkua pintakudoksen läpi. 

 
Jos näytteessä on vain pelkkää limaa, siinä ei ole välttämättä tarpeeksi virusta. Voi käydä myös 
niin, että potilas ei eritä virusta juuri siitä kohdasta, josta näyte otetaan. Tällöin testi voi antaa 
väärän tuloksen: tulos on negatiivinen, vaikka potilas sairastaisi COVID-19-tautia.  

 
3. Näytteenoton jälkeen näyte lähtee laboratorioon. Jos kuljetusolosuhteet ovat huonot, näyte voi 

tuhoutua ja lopputuloksena on väärä negatiivinen testitulos. Koska näytteenoton logistiikka on 
SYNLAB Suomessa huolellisesti ja tarkkaan kontrolloittu prosessi, tämän virheen mahdollisuus 
on todella pieni.  

 
4. Laboratoriossa näyte laitetaan analyysiprosessiin. Tällöin ihminen lajittelee ja kirjaa näytteet. 

Virheiden mahdollisuus kasvaa aina, kun ihminen siirtää tai käsittelee esimerkiksi tietoja ja 
näyteputkia. Jos hän siis kirjaa näytteen väärin tai putket sekoittuvat, niin silloin voi tapahtua 
inhimillinen virhe. Tämän virheen hallinnoinnissa auttaa tietoteknologia. SYNLABin 
näyteliikenteessä pyritään käyttämään mahdollisimman paljon automaattista tiedonsiirtoa 
prosessin jokaisessa vaiheessa. 

 
Prosessin varmin kohta on itse laboratorioanalyysi, joka on kohtalaisen helposti 
kontrolloitavissa oleva ja automatisoitu prosessi.  

 
5. Elävät mikrobit ovat yksilöitä, ja jokaisella on omat geenit, kuten jokaisella ihmiselläkin. 

Esimerkiksi virusten perusominaisuus on ajan myötä muuttua ja mikäli muutos on riittävän 
suuri, voi käydä niin että sitä ei enää saada käytössä olevilla testeillä kiinni. Mikrobien osalta 
näin on käynyt esimerkiksi klamydiabakteerille Suomessa vuosi sitten. Pieni osa 
klamydiatartunnoista jäi toteamatta ensisijaisella seulontatestillä, koska osassa 
klamydiabakteereja oli ilmennyt mutaatio juuri siinä geenissä, johon klamydian toteaminen 
seulontatestillä perustuu. 
 
Diagnostiset testit pyritäänkin kohdentamaan geeneihin, jotka eivät helposti muutu. Jos geeni 
muuttuu, myös testiä päivitetään. Tarvitaan myös valppautta laboratorioalan ja 
terveydenhuollon alan ammattilaisten toimesta, jotta osataan epäillä muuttuvia mikrobeja. On 
tärkeää huolehtia asiantuntijoiden ajantaseista koulutuksesta ja ammattitaidon ylläpidosta.  
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Vasta-ainetestien laatu vaihtelee ja paljon riippuu valmistajasta 
  
Vasta-ainetesti on serologinen eli verinäytteestä tehtävään analyysiin perustuva testi. Vasta-
ainenäytteet analysoidaan automaatioradalla, jossa inhimilliset virheet on suljettu pois. 
 
Verinäyte on helpommin kontrolloitava näyte kuin esimerkiksi nenänielunäyte, mutta sekin voi antaa 
virheellisiä tuloksia. Eri valmistajat tekevät erilaisia testejä, joten vasta-ainetestien laatu vaihtelee. 
Kaikki pyrkivät valmistamaan laadukkaita testejä, mutta erot vaikuttavat niiden luotettavuuteen. 
Esimerkiksi testeissä käytettävät reagenssit ovat erilaisia. Reagenssilla tarkoitetaan ainetta tai seosta, 
jolla toinen aine eli esimerkiksi koronavirus tai sen vasta-aine voidaan osoittaa tai eristää.  
 
Useimpien testien tarkkuus on 90–95 prosenttia. SYNLAB Suomi aloitti vasta-ainetestit markkinoiden 
tarkimmalla testilaitteistolla, jonka tarkkuus on 99,9 prosenttia. Tarkkuusarvio perustuu tutkimukseen, 
jonka aineistossa oli 1020 tervettä eli koronanegatiivista potilasta. Vain yhdestä näytteestä tuli väärä 
positiivinen tulos. Tutkimus julkaistiin Journal of Clinical Microbiology -lehdessä toukokuussa.  
 
Pika- eli vieritestit antavat eniten vääriä tuloksia  
 
Eniten vääriä tuloksia tällä hetkellä antavat koronavasta-ainepikatestit eli vieritestit, joihin näyte otetaan 
sormenpäästä. Niistä ei kuitenkaan tule koskaan yhtä tarkkoja kuin laboratoriossa tutkittavat 
serologiset vasta-ainetestit.  
 
Vieritestin tulos saadaan saman tien eli potilaan odottaessa ilman, että hänen pitäisi odottaa 
laboratoriotutkimuksen tulosta. Vieritestin etu on, että sen tulos voi vaikuttaa hoitopäätökseen heti.  
 
  

https://jcm.asm.org/content/early/2020/05/07/JCM.00941-20
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Yhteystiedot: 

Sohvi Hörkkö, lääketieteellinen johtaja, SYNLAB Suomi 
sohvi.horkko@synlab.fi 
puh. 044 709 5860 
 
 
SYNLAB Suomi on suurin diagnostisten palveluiden yksityinen tarjoaja Suomessa. Se tarjoaa 
korkealaatuisia laboratorio- ja kuvantamispalveluja sisältäen magneetti-, röntgen-, ultraääni- ja 
mammografiatutkimukset yli 30 paikkakunnalla, muun muassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, 
Oulussa ja Rovaniemellä. Asiakkaita ovat terveyspalveluyritykset, julkinen sektori sekä yritys ja 
vakuutusasiakkaat. Yksityisasiakkaat voivat ostaa laboratoriopalveluita myös ilman lähetettä. SYNLAB 
Suomessa on yli 300 työntekijää. Yhtiön keskuslaboratorio sijaitsee Helsingissä, Kivihaassa. SYNLAB 
Suomi on osa Euroopan suurinta laboratorioketjua SYNLAB Groupia, jolla on toimintoja 40 
maassa, noin 20 000 työntekijää ja yli 500 laboratoriota. www.synlab.fi. 

http://www.synlab.fi/

