
LUOTETTAVA 
PIKATESTI AKUUTIN 
HAIMATULEHDUKSEN 
DIAGNOSTIIKKAAN

Actim Pancreatitis on kotimainen pikatesti 
akuutin pankreatiitin eli haimatulehduksen luo-
tettavaan tunnistamiseen ja poissulkemiseen. 
Helppokäyttöinen tikkutesti voidaan tehdä virt-
sanäytteestä paikan päällä, ja tulos on luettavis-
sa viidessä minuutissa.

Akuutti haimatulehdus on vaihtelevaoireinen 
vakava tulehduksellinen tila, joka voi vaatia 
pitkällistä ja kallista hoitoa. Hoidon varhainen 
aloitus on erittäin tärkeää komplikaatioiden 
välttämiseksi, mutta yleisluontoiset oireet teke-
vät taudinmäärityksestä haastavaa.

Actim Pancreatitis on ainoa testi, jolla akuutti 
haimatulehdus voidaan tunnistaa missä tuleh-
duksen vaiheessa tahansa. Nopeasti saatavat 
testitulokset mahdollistavat haimatulehduksen 
varhaisen diagnoosin ja tehokkaan hoidon. 
Haimatulehduksen luotettava poissulkeminen 
puolestaan auttaa välttämään tarpeettomia hoi-
totoimenpiteitä ja -kustannuksia.



Actim Pancreatitis -testi perustuu ainutlaatuisiin, erittäin 
spesifisiin vasta-aineisiin, jotka tunnistavat haiman tuottaman 
trypsinogeeni-2-entsyymin virtsasta. 

Trypsinogeeni-2 on tarkin tunnettu haimatulehduksen biomark-
keri: sen pitoisuus nousee heti tulehduksen alussa ja pysyy ko-
holla päivien tai jopa viikkojen ajan. Actim Pancreatitis -testin 
toteamisraja on 50 μg/l, ja testitulokset ovat luotettavia myös 
erittäin korkeilla trypsinogeeni-2-pitoisuuksilla (100 000 μg/l). 
Tämän ansiosta Actim Pancreatitis soveltuu haimatulehduksen 
luotettavaan tunnistamiseen kaikissa tulehduksen vaiheissa, 
myös tulehduksen ollessa oireeton.

TESTIN TOIMINTA JA KÄYTTÖ

MITEN ACTIM PANCREATITIS TOIMII?
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ACTIM PANCREATITIS -TESTIN KÄYTTÖ

ACTIM PANCREATITIS:  
LYHYESTI
• Poissulkee akuutin haimatulehduk-

sen helposti ja luotettavasti virtsa-
näytteestä

• Soveltuu haimatulehduksen testaa-
miseen kaikissa tulehduksen vai-
heissa

• Helppokäyttöinen, yksivaiheinen 
tikkutesti

• Voidaan tehdä paikan päällä ja tu-
lokset saadaan viidessä minuutissa

• Ei tarvetta laboratoriovälineille  
tai näytteen esikäsittelylle

• Yksittäispakatut testitikut ovat  
käytännöllisiä ja hygieenisiä



TESTIN EDUT

Lähde Potilaat AP Herkkyys 
%

Spesifisyys 
%

PPV
%

NPV
%

Kemppainen et al. 1997 500 53 94 95 68 99

Kylänpää-Bäck et al. 2000 525 45 96 92 54 99,6

Kylänpää-Bäck et al. 2002 237 29 93 92 63 99

Chen et al. 2005 165 67 90 86 81 92

Jang et al. 2007 191 19 100 96 - -

Post-ERCP-patients

Kemppainen et al., 1997 
(Kvantitatiivinen testi, kuusi 
tuntia toimenpiteen jälkeen)

106 11 81 97 - -

Sankaralingam et al., 2007 
(Tikkutesti, tunti toimenpiteen 
jälkeen)

29 5 100 91 66 100

Sankaralingam et al., 2007 
(Tikkutesti, neljä tuntia 
toimenpiteen jälkeen)

29 5 100 96 80 100

ACTIM PANCREATITIS -TESTIN EDUT

Actim Pancreatitis on ensimmäinen 
pikatesti, jonka avulla akuutti haimatu-
lehdus voidaan tunnistaa välittömästi 
– näytteen esikäsittelyä tai laboratorio-
laitteistoa ei tarvita. Nopean ja luotetta-
van diagnoosin avulla voidaan mahdol-
listaa oikea-aikainen hoito ja vähentää 
kustannuksia.

Akuutin haimatulehduksen diagnostiik-
kaan ei toistaiseksi ole vakiintunutta 
käytäntöä. Useimmiten diagnoosi 
perustuu haimaperäisen amylaasin ja 
lipaasin määritykseen; nämä merkki-
aineet eivät kuitenkaan ole erityisen 
herkkiä tai haimaspesifisiä. Haima-
tulehduksessa amylaasin seerumipi-
toisuus alkaa laskea jo muutamassa 
päivässä, ja kohonnut pitoisuus voi 
viitata myös muuhun kuin haimatu-
lehdukseen. Lipaasi on amylaasia hai-
maspesifisempi, mutta sen herkkyys 

haimatulehduksen tunnistamisessa ei 
ole optimaalinen. Diagnoosi voi myös 
perustua tietokonetomografiaan, mutta 
se on aikaavievää, kallista ja altistaa 
potilaan säteilylle.

Äärimmäisen herkkä Actim Pancreatitis 
-testi tunnistaa myös ne potilaat, jotka 
jäisivät perinteisillä testeillä todennäköi-
sesti tunnistamatta (Taulukko 1).

Erittäin korkean (99 %) negatiivisen 
ennustearvonsa (NPV) ansiosta Actim 
Pancreatitis -testin negatiivista tulosta 
ei tarvitse varmistaa muilla menetel-
millä (Taulukko 2). Actim Pancreatitis 
mahdollistaa myös endoskooppisen 
retrogradisen kolangiopankreatikogra-
fian (ERCP) jälkeisen haimatulehduksen 
poissulkemisen, minkä ansiosta matalan 
riskin potilaat voidaan kotiuttaa pian 
toimenpiteen jälkeen.

Testi Herkkyys
%

Spesifisyys
%

Actim 
Pancreatitis

100 96

Lipase 3N 53 99

Amylase 3N 41 95

TAULUKKO 1. Actim Pancreatitis -testin herk-
kyys on jopa 100 %, minkä ansiosta haimatu-
lehdus voidaan tunnistaa ja poissulkea luotet-
tavammin kuin lipaasi- ja amylaasitesteillä
(Jang et al., 2007).

TAULUKKO 2. Actim Pancreatitis on erittäin herkkä ja tarkka työkalu akuutin haimatulehduksen 
tunnistamiseen. Korkean NPV:n ansiosta Actim Pancreatitis pystyy luotettavasti poissulkemaan 
haimatulehduksen myös niillä potilailla, jotka ovat alttiita ERCP:n jälkeiselle akuutille haimatu-
lehdukselle.

Testin KORKEA  
NEGATIIVINEN 
ENNUSTEARVO 
(NPV) auttaa vähentämään 
tarpeettomia ja kalliita 
TT-kuvauksia.
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TILAUSTIEDOT JA YHTEYSTIEDOT

TRYPSINOGEENI-2- 
TASO PYSYY KOHON- 
NEENA USEITA PÄIVIÄ,  
joten Actim Pancreatitis -testiä voidaan 
käyttää silloinkin, kun potilas ei ole 
hakeutunut hoitoon välittömästi.

Testipakkaus 
sisältää kaikki testin 

suorittamiseen 
tarvittavat materiaalit, 
ja sitä voidaan säilyttää 

huoneenlämmössä.

Vastuuvapauslauseke: Tuotteen saatavuus ja/tai pakkausmerkinnät voivat vaihdella eri maissa, ja niihin vaikuttavat erilaiset sääntelyvaatimukset. Tarkista saatavuus paikalliselta toimittajalta.
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