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Veren sivelyvalmisteen tekeminen

1 Tutkimuspyynnöt ja näytteenotto

Veren sivelyvalmisteesta voidaan tutkia veren solujen (punasolujen, valkosolujen ja 
verihiutaleiden) määräsuhteita sekä solujen morfologiaa. 

Veren sivelyvalmisteita tehdään seuraavia tutkimuksia varten:
2225 B –Diffi Mikroskooppinen tarkastelu (Leukosyytit, erittelylaskenta, verestä)
3238 B –Neut Mikroskooppinen tarkastelu (Neutrofiilit, verestä)
2643 B –Morfo Solujen morfologinen tarkastelu, verestä
2269 Bm-MGGFe Luuydintutkimus, MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä

Veren sivelyvalmisteen tekoa varten otetaan joko laskimo- tai ihopistonäyte EDTA-putkeen tai 
ihopistonäyte suoraan aluslasille. 

Sivelyvalmiste tulee tehdä mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, mielellään kolmen tunnin 
sisällä näytteenotosta, jotta solujen morfologia ei kärsi eikä tule artefaktamuutoksia.

2 Sivelyvalmisteeseen käytettävä aluslasi

Sivelyvalmisteeseen käytettävän aluslasin kulmien täytyy olla 45 astetta ja aluslasin täytyy olla 
joko kohdassa 1 tai kohdassa 2 esitetty aluslasi.

1) Aluslasin toimittaja: VWR International Oy 
    VWR:n tuotenumero: MENZAB00008032E01

VWR:n käyttämä nimi aluslasille: Microslide 45⁰ White Glass Cello

Aluslasin kulmat ovat 45⁰, aluslasin koko on 26 x 76 x 1 mm ja lasit ovat 50 kappaleen 
pakkauksissa. Pakkauksessa lukee Thermo Scientific Menzel-Gläser SuperFrost 
Ground 45⁰. Pakkauksen alareunassa näkyy aluslasien vanhenemispäivä.

                

Huomaa, että lasin kulmat ovat 45 astetta.
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2) Aluslasin toimittaja: Roche Diagnostics Oy
Rochen tuotenumero: 08882908001 
Rochen käyttämä nimi aluslasille: SP-Slides

Aluslasin kulmat ovat 45⁰, aluslasin koko on 26 x 76 x 1 mm ja lasit ovat 50 kappaleen 
pakkauksissa. Pakkauksessa lukee Sysmex SP-Slides ja pakkauksen päällä on Sysmexin 
tuotenumero ZE001906. Pakkauksen päällä näkyy aluslasien vanhenemispäivä.

           

Aluslasissa ei saa olla 90 asteen kulmia!

                                        

3 Sivelyvalmisteen tekeminen

1. Sivelyvalmisteeseen käytettävän aluslasin on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton.
Älä koske sormin sille lasin alueelle, jolle sively tehdään. 

2. Vetolasina käytetään joko varsinaista vetolasia tai toista aluslasia, jossa tulee olla ehyt 
hiottu reuna. Vetolasin täytyy olla puhdas.

Huomaa, että lasin kulmat ovat 45 astetta.
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3. Sekoita EDTA-verinäyte huolellisesti kääntelemällä putkea ylösalaisin. 

Laita pisara verta lähelle lasin hiospäätä (ei lasin loppupäähän). 
Huomaa, että veripisara laitetaan eri päähän lasia kuin aikaisemmin.

   

4. Veripisara on vedettävä lasille välittömästi, muutoin isot solut voivat sijoittua valmisteeseen 
epätasaisesti.

5. Pitele vasemmalla kädellä aluslasia pöytää vasten ja aseta oikealla kädellä vetolasi noin 
30o kulmaan aluslasia vasten veripisaran eteen. 

Vedä vetolasia varovasti pisaraa kohti (kuvassa oikealle) niin, että veri leviää tasaisesti 
vetolasin reunan alle, mutta pieni pisara jää jäljelle. 

         

Huomaa veripisaran paikka!
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6. Työnnä vetolasia tasaisesti aluslasin toista päätä kohti keventäen työntöä asteittain. 

Veri levittäytyy tällöin aluslasille, valmiste ohenee tasaisesti alkupäästä loppupäähän ja 
siihen syntyy pyöreästi loppuva ’häntäosa’. 

   

Sivelyvalmisteen tulisi olla 2,5 - 3,5 cm pitkä. Jos valkosolujen määrä on lisääntynyt (10 - 
30 x 109/l), valmisteen pituutta voi lyhentää 2,0 – 3,0 cm:iin, jolloin tulos on luotettavampi. 
Sivelyvalmisteessa ei saa olla reikiä, aaltoja tai viiruja.

Onnistuneessa sivelyvalmisteessa voidaan sivuvalossa nähdä ’häntäosassa’ spektrin 
värejä ja mikroskoopilla tarkasteltuna punasolut toisistaan erillään. 

Veripisaran koolla, vetolasin kulmalla ja vetonopeudella voi säätää sivelyvalmisteen 
sopivan mittaiseksi ja paksuiseksi.

7. Kuivaa sivelyvalmiste välittömästi puhaltimella (kylmällä puhalluksella) tai ilmassa 
heiluttamalla, jotta solumorfologia säilyy hyvänä.

Työntösuunta

Kuivaa välittömästi 
KYLMÄLLÄ
puhalluksella!
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Aluelab / Osasto   Pvm
Potilaan nimi
Henkilötunnus
Näytenumero
Tutkimuksen nimi

8. Merkitse sivelyvalmisteen tunnistetiedot tarkoitukseen soveltuvalla ohutteräisellä ja 
liuottimen kestävällä tussikynällä tai voit käyttää Kroko-kirjoittimen tarraa.

Hoitoyksikkö tai aluelaboratorio / Osasto
Päivämäärä
Potilaan nimi
Henkilötunnus
Näytenumero
Tutkimuksen nimi: 

B-Diffi, B-Neut, B-Morfo, Perif (luuydintutkimukseen tarkoitetut verensivelyt) 

    

9. Puhdista vetolasi hyvin jokaisen näytteen jälkeen tai käytä uutta vetolasia, jotta soluja ei 
siirry näytteestä toiseen vetolasin mukana.

Huomaa, että 
tekstin 
täytyy olla 
näin päin 
lasilla.

.

Teksti 
väärin päin!

Vetosuunta 
väärä!
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4 Tavallisimmat virheet sivelyvalmisteen teossa

Havaittu virhe Syitä

Solujen epätasainen jakautuminen Epätasainen veto
Hyytynyt näyte
Vedon teossa viive (kun pisara on laitettu lasille)
Huono vetolasi

Valmisteessa reikiä ja/tai viiruja Likainen aluslasi
Huono vetolasi
Valmiste värjätty kosteana

Solut pieniä ja huonosti tunnistettavia Liian hidas kuivuminen
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6 Muutokset tässä versiossa

Tähän versioon on lisätty tarkemmat tiedot veren sivelyvalmisteeseen käytettävistä aluslaseista. 
Sivelyvalmisteeseen käytettävän aluslasin kulmien täytyy olla 45 astetta ja aluslasin täytyy olla  
joko kohdassa 1 tai kohdassa 2 esitetty aluslasi.  

                            

                                                          

1) Aluslasin toimittaja:
VWR International Oy

VWR:n tuotenumero:
MENZAB00008032E01

2) Aluslasin toimittaja:
Roche Diagnostics Oy

Rochen tuotenumero: 
08882908001 

M
aj

or
 V

er
si

on
 6

 e
ffe

ct
iv

e 
on

 1
8.

6.
20

20


