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Uusi tutkimus: Lapsiveden lamellaarikappalemääritys (Am-Lamel, 14166) sikiön keuhkojen 
kypsyyden arviointiin 

Tutkimus: 
Keuhkojen alveolien pinnalla on niiden uloshengityksen aikaista kokoon painumista estävä ja pintajännitystä 
alentava surfaktanttikerros, jonka pitoisuus kasvaa sikiön kehittymisen ja keuhkojen kypsymisen myötä. 
Keuhkojen soluissa tyypin II pneumosyytit pakkaavat surfaktanttia solujen sisään nk. lamellaarikappaleissa, 
joita erittyy alveolaaritilaan eksosytoosin kautta. Alveolitilassa lamellaarikappaleet purkautuvat ja 
muodostavat tubulaarista myeliiniä, joka tukee surfaktanttikerrosta. Sikiön hengitysliikkeiden aikana 
keuhkojen neste ja siinä olevat lamellaarikappaleet ja surfaktantti sekoittuvat lapsiveteen. Lamellaarikappaleet 
ovat kooltaan 1.7–7.3 fl ja niiden määrä pystytään määrittämään verenkuva-analysaattorin 
trombosyyttilaskennan kanavalla. Lamellaarikappaleiden määrä korreloi sikiön keuhkojen kypsyyteen. 
Keuhkojen arvioidaan olevan sitä kypsempiä, mitä korkeampi tulos on. 

Tutkimus suoritetaan Tykslabin Päivystys- ja automaatiolaboratoriossa ja on tilattavissa kaikkina päivinä. 
Tutkimus otetaan käyttöön 16.4.2018. 

Näytteen laatu: 
Punktiolla otettu lapsivesi 

Näyteastia ja -määrä: 
10 ml lisäaineeton muoviputki tai muoviruisku, näytemäärä 8 ml (min. 2 ml) 

Näytteen lähetys: 
Näyte lähetetään putkipostilla Tykslabin Päivystys- ja automaatiolaboratorioon. 

Tutkimuksen raja-arvot: 
Kypsä keuhkotilanne:  25 x109/l 
Epäselvä keuhkotilanne: 10-24 x109/l 
Epäkypsä keuhkotilanne: <10 x109/l 

Taustatiedot raja-arvoille ja tulkinta: 
Menetelmää verrattiin käytössä olleeseen lapsiveden lesitiini/sfingomyeliinisuhteen (Am-L/S) määrittämiseen 
ja fosfatidyyliglyserolin (PG) ilmentymiseen, jossa Am-L/S –suhde  2 viittaa kypsiin keuhkoihin ja PG:n 
ilmentyminen vahvistaa arviota kypsistä keuhkoista. 

Tykslabin aineiston (n=21) perusteella lamellaarikappalepitoisuuden raja-arvolla 25 x109/l kahdeksassa 
näytteessä Am-L/S oli  2 ja PG positiivinen (Am-Lamel 35-139 x109/l l), kolmessa näytteessä Am-L/S oli 2 ja PG 
negatiivinen (Am-Lamel 27-33 x109/l) ja yhdessä näytteessä Am-L/S oli 2,5 mutta PG negatiivinen (Am-Lamel 
50 x109/l). Lisäksi raja-arvolla 25 x109/l yhdessä näytteessä Am-L/S oli 1,5-2 ja PG negatiivinen (Am-Lamel 41 
x109/l) ja yhdessä näytteessä Am-L/S oli 1,5-2 ja PG positiivinen (Am-Lamel 31 x109/l). Selkeästi epäkypsien 
keuhkojen raja-arvoksi määritettiin Am-Lamel <10 x109/l. Näillä raja-arvoilla tutkimuksen herkkyys on 86 % ja 
tarkkuus 75 %. 

Tuloksen tulkinnassa tulee huomioida, että lähellä raja-arvoa 25 x109/l oleviin 
lamellaarikappalepitoisuuksiin liittyy epävarmuus sikiön keuhkojen kypsyydestä. Tulokset on esitetty 
kuvassa, neliöllä merkityissä näytteissä myös PG oli positiivinen.  
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