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Virtsatieinfektioiden päivystysdiagnostiikan karsiminen 

Asia Pyyntökäytäntömuutos 

Johdanto Tämän tiedotteen tarkoituksena on karsia virtsatieinfektioiden (VTI) päivystys-
diagnostiikan sekä tarpeetonta käyttöä (pyuriatietoa ei tarvita) että päällekkäistä käyt-
töä (pyydetään rutiinisti sekä liuskatutkimus U -KemSeul että solututkimus U -Solut, 
kun toinen riittäisi). 

Päivystyspotilaiden VTI-diagnostiikan käyttö on sovitettava alueellisten laboratorioi-
den toimintaedellytyksiin. HUSLABin alueen kaikissa sairaaloissa, paitsi Lohjan sai-
raalassa, on käytössä virtsan partikkeleiden automaattilaskenta (20033 U -Solut) päi-
vystysajan diagnostiikkaa varten. Sen etuna on luotettava leukosyyttien ja erytrosyyt-
tien laskentatulos ja liuskakoetta luotettavampi bakteereiden toteamistapa. Uudenmaan 
terveyskeskuslääkäritkin voivat tilata U -Solut -tutkimuksia, ellei tulosta tarvita päi-
vystysluonteisesti, koska nämä voidaan tehdä alueellisessa laboratoriossa. 

1881 U -KemSeul -tutkimusta tulee käyttää VTI-diagnostiikassa vain, jos U -Solut-
tutkimuksen tulos ei ole riittävän nopeasti saatavilla ja imeväisten tyynyvirtsanäytteis-
sä, joissa tyynyn kuidut sitovat soluja näytetyynyyn. U -KemSeul soveltuu parhaiten 
hematurian seulontaan ja proteinurian karkeaan seulontaan (albuminuria yli 200 mg/l). 

Virtsatieinfektioiden diagnostiikassa virtsan bakteeriviljelyllä (1155 U -BaktVi ja la-
boratorioiden tilaamalla jatkoviljelyllä U -BaktJVi) on edelleen keskeinen asema.. 
Helsingin ja Uudenmaan alueella on muuta maata enemmän ESBL-kantoja myös avo-
hoidon virtsatieinfektioissa. Siksi virtsaviljelyn käyttö on erityisen tärkeää, mikäli ky-
seessä on jokin muu kuin perusterveen naisen satunnainen rakkotason infektio. ESBL-
kannat ovat usein resistenttejä trimetopriimille ja lähes aina fluorokinoloneille. 
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