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KESKUSHERMOSTOKUDOSKONTAMINAATIOTUTKIMUS 
 
 
Yleistä 
 
Ruokaviraston Helsingin toimipisteessä suoritetaan tutkimuksia keskushermostokudoskontaminaation 
havaitsemiseksi. Kyseessä on ELISA-menetelmä, jolla pystytään havaitsemaan keskushermostokudoksessa  
yleinen GFAP –proteiini (glial fibrillary acidic protein). Tutkimustulos on positiivinen, jos tutkitussa 
näytteessä on mukana keskushermostokudosta. Tutkimuksella ei saada tietoa eläimen terveydentilasta. 
Lähetyskustannuksista vastaa tutkimuksen tilaaja. Tutkimuksen hinta määräytyy Ruokaviraston hinnaston 
mukaisesti. 
 
Näytteenotto ja lähetys 
 
Tarkoitukseen sopiva näyte on poskilihan pintakerros. Myös muu mahdollisesti keskushermostokudoksen 
kanssa kosketuksiin joutunut alue soveltuu tutkimuksiin. Poskilihasta leikataan noin  
10 x 10 cm suuruinen (pinta)alue, josta Ruokavirastossa otetaan puhtausnäyte pintasivelynä vanutupolla 
Näytteitä voi myös kerätä ja varastoida -20 asteessa noin kuukauden. Näytteiden säilytys 
jääkaappilämpötilassa ei riitä. Pilaantuneista näytteistä ei tehdä tutkimusta, koska tuloksen oikeellisuutta ei 
voida taata. Näytteet pakataan lähetystä varten jäille tai lähetetään kylmäkuljetuksella. Näytteet voidaan 
lähettää myös ilman jäitä tai kylmäkuljetusta kun matka-aika on kohtuullinen. Tutkimuslähete tulee aina 
liittää näytteiden mukaan. Näytteet tutkitaan Ruokavirastossa kerran kahdessa viikossa, parillisten viikkojen 
maanantaina. 
 
Lähete keskushermostokudoskontaminaatiotutkimusta varten löytyy tämän ohjeen lopusta. 
 
 
 
 
Lisätietoja: Ruokavirasto, Helsinki  +358 40 4893408 tai +358 40 4893423. 
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Täytä koneella tai selvästi tekstaten. 

Saapumispvm klo LIMS Dnro 

   
 
 

Tutkimuksen tilaaja ja yhteyshenkilö: 

      

Osoite: 

      

Puhelin: Sähköposti: 

            

 Haluan, että tutkimustodistus lähetetään tähän sähköpostiosoitteeseen. Muutoin se lähetetään postitse. 

 

Sähköpostiosoite:       

 

Tutkimustodistus (tutkimustulos) ja lasku lähetetään tutkimuksen tilaajalle. 
 
 
 
Näytetiedot 

Poskiliha:       Kpl 

 
 

 

Näyte Näytteenotto 
pvm 

Näytteenottaja Eläinlaji Huomautettavaa 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Lähetetty Ruokavirastoon tutkittavaksi, pvm Lähettäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

            

 
 
Näytteistä voidaan tehdä myös muita kuin tilaajan pyytämiä tutkimuksia. Näitä tutkimuksia ei laskuteta tilaajalta. 
Ruokavirasto pidättää itsellään tutkimustulosten julkaisuoikeudet. Tulokset voidaan julkaista erilaisissa raporteissa ja 
tilastoissa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. 
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