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krobiologisten testien validointi tulee oLemaan entistä tärkeämpää, siLlä valtaosa
val.vonnasta perustuu nåillä testeíÌlä saatuihin tuloksiin eikå mitåån menetelmää ol-e

Testimenetelmien vaLvonta kuuluu EtäinlääkinÌä- ja erintarvikelaitokselre (EELA) ja syksyrrå
iõõà-Ë;i;iiiñ ãn!i.*aiñän-*äiããñ-tni-xiãÈirãa-rèiàämátestausta koskeva vertailututkimus. lvön ensim-
mäisessä vaiheessa servitettiÍn, miten yñã;;ñ;Ëi;esti èri r"uði"i".iãt iulkitsevat rin¡:iñãFEã[Er3-
Ëå-'-1ËeæffiufT1o1-t""tintu].okset.-'j"*ãltaverrâttiin.meijeri1aboratorioidenjamaidon-
;;riäå;;ñiãä"'iä"tit"iã"triiiñl"j;-¿"i;iinsã Àãre selvitettiin, initen testien eräerot vaikut-
tavat tuloksiin.
Laboratoriolls (¡=80) lähetettiin seitsemän maitonäytettä, joissa oIi kolmea eri antibioottia
öã;i;iiiiriiã, 'ärcii"i;;;ykiii;-ta-iãi ainvorosuepiomysiinla) kahtena .eri pj-toisuutena sekä

neqatiivinen kontrotiirãvtó.-¡rãVtteet vaimístettii'n teiveen lehmän maidosta,.jossa ei ollut
;;Täil;;ü;il"üãTã-ãixa bakteerikas.',r". ¡nliuiootit Lisättiin rasvattomaan maitoon, nåvtteet.kvl-
mäkuivâttiin ja ennen jäämätestausta nayïãpuiXiin lisättiin steriili vesi. Laboratorio suoritti
T1o1-testin tavanomaÏså;;'t;;;;;;ã-j" "ástãÀi 

testipakkauksen ohjeiden mukaisesti (+ tai -) sekä

;;;i"i-ãiilio-ieititurãùsen tlt*inta-varmã vai epävarma. Tulosten tarkastelussa huomioitiin
vastaukset, jotka oli saatu käyttämällä *iLiõti'iit"rilevy-testíâ (22 meijerilaboratoriota ja 24

maidontarkastamoa) .
v;¡;i;-;;iiiinisia vastauksia ei oLlut - kaikki ilmoittivat pelkkää naitoa sisältävän näytteen.
ååãåïiriiÈä;å'jä'äir""staan yksi oli epävarma vastauksestaan. vääriä nesatiivisia vastauksia oli
ä8";;';iiiã"i"3ii"ã'jiã;;i;; ñük;"n-ãnti¡iããtiia ei röydetty, vaikka nävtteisiin sitä oli risättv'
ËËa"årñåJã-"""tãrr"iã-ori zr,4 t.(n=322). Tutkimus osôitti-seÌkeästi sen' että eri eriin kuu-
tuvilla TL¡l-testeiria-ãii ãiif"itì"n antibioottiherkklrys. Vaikka tilastolLista eroa ei ole
å"åîiãttå"i;"ã-ilij;;;iõ; i;ñ;ãt".iòiaãñ-jã-mãia"ntáikastamoiden vä1ir1ä rl.o1-testin tulkin-
noissa, meijereiden iãËä.ätãiið-;ãyt¿i-iùrkiisevan nätrtteen herkemmin antibiootti-positiiviseksi.

Tvön toisessa vaiheessa selvitettin talvella 1994 Baltian maissa ja Pohjoismaissa, niten
ffiIi'åk;lãã..'tããiimãñèteImienkäyttäminenvãikuttàasamanIaisistanäyt-
teistä saaruihin tuloksiin sekä miten yhå';;ilúi;ià eoÉ¡oismaiden ja Baltian maiden - rähinnä
Eestin - testitulkinnat ovat.
.Iokainen Iaboratorio";;";itii antibioottijäämätestauksen-käytössä ol'l'eil-la joko.yhdellä. tai
useammatta menetetmellä:-põñj"i;*ãiãt" "ãáiii-n 

ynteensa 25'-Eestistä L-0 ja.tatviâsta kaksi vas-
;ã;;;:-ii.îiijãitã iiñãitåi[íi;;';I¡;i ;i;iÍt téstata maitoa såännölrísesti. Pohjoisnaista ja
Eestistå saadut vast;;k;;i-ãiv'a't oreerlisesti eronneet toisistaan. Eestissä käytettiin enerunän

;r;;:õp-t;iiiã lã pãhjãi;ilI"Àa rlot-tesiià, lãt"i"ssa.oli olrut käytössä edellisiä epäherkempi
testi. Menetelmien valiset herkkyyserot iuiiíat selvimmin esille tesLattaessa penisilliiniä

"iãàiiaïil'-nãvriðita,-;;iã";-;;i-iÉiããiii"n 
iohdarla ei orrut yhtä setviä eroja eri testimenetel-

nien väl.iltä. Käytetlaessä ainoastaan Uáãiaiaktaamien osoittamiseen tarkoitettuja menetelmiä,
il;;"¿ki;-;itoliüuaet muita antibiootteja jäivät kokonaan havaitsematta.
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Toistaiseksi on todettava että nykyisellä jäänätestauksell.a maito on "inhibiíttorivapaatar'.
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