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HUSLABin tutkimustiedotteet julkaistaan osoitteessa 

https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/tutkimustiedotteet/ 

Samasta osoitteesta voi tilata uusista tiedotteista 

ilmoittavan sähköposti-ilmoituksen. 

 

 

Muutos bakteerien herkkyysmäärityksen I-tulkinnassa HUSin ja  

Kymsoten alueella 17.5.2021 alkaen 

Muutokset pe-

rusteluineen 

 

 

Bakteerien mikrobilääkeherkkyysmääritysten tulkinnat (SIR) muuttuvat HUS-alueella 

17.5.2021 alkaen EUCAST-herkkyysstandardin mukaisiksi. Muutos koskee kaikkia mikrobi-

lääkkeitä määrääviä lääkäreitä. 

Tähän asti bakteerien herkkyystulkinnat ovat tarkoittaneet seuraavaa: herkkä normaaliannos-

tuksella (S), välimuotoisesti herkkä (I) ja resistentti (R) testatulle mikrobilääkkeelle. S:n ja R:n 

tulkinta on ollut selkeä, mutta I:n määritelmä on sisältänyt useita merkityksiä.  Tämä on ai-

heuttanut sen, että I-tuloksen saanutta mikrobilääkettä ei ole uskallettu käyttää ja hoitolääke 

on voitu vaihtaa laajakirjoisempaan lääkkeeseen.  

Uudessa määritelmässä S ja R pysyvät ennallaan, mutta I-tulkinta tarkoittaa sitä, 

että bakteerin aiheuttama infektio on hoidettavissa kyseisen lääkkeen tehok-

kaimmalla annostuksella. I-tulkitun antibiootin valintaa ei tule varoa tai vältellä, 

mikäli lääke sopii.  

Muutoksen vuoksi I-tulkinnat tulevat yleistymään herkkyysmääritystuloksissa, mutta TÄMÄ 

EI TARKOITA resistenssitilanteen huononemista. 

Uuteen herkkyystulkintaan siirryttäessä laboratorio antaa tulkinnan helpottamiseksi antibi-

oottiannostukset, joihin I-tulkintarajat standardissa perustuvat. Esimerkiksi jos testattu bak-

teeri on I kefuroksiimille, laboratorion vastauksessa lukee ”Kefuroksiimi I = S annostuksella 

1.5 g x 3-4 i.v.”.   

Lopulliset hoidossa käytettävät annostukset on aina sovitettava yksittäiselle potilaalle ottaen 

huomioon infektion tyyppi ja potilaan ominaisuudet, esim. munuaisten toiminta, infektiofo-

kus, infektion vaikeusaste, muut lääkitykset ja ikä. 

Muuta huomi-

oitavaa 
Koulutusta tarjolla aiheesta 9.6.2021: https://www.hus.fi/tapahtumat/laboratoriosta-apua-

antibiootin-valintaan-perusterveydenhuollon-koulutus 

Lisätietoa muutoksesta löytyy  

-HUSLABin ohjekirjasta: https://huslab.fi/ohjekirjan_liitteet/mikrobiologian_ohjeet/tie-

toa_mikrobilaakeherkkyystulkinnan_muutoksesta/index.html 

-HUS Mikrobilääkehoito-oppaasta (sivu 3): https://hussote.sharepoint.com/sites/10118/Anti-

bioottiopas/Mikrobil%C3%A4%C3%A4kehoito-opas.pdf?csf=1&e=1qoacw&cid=a61dabe3-

6682-4ce3-8781-08a00ec0731f 

Suositeltavaa luettavaa: 

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/mikrobilaakeherkkyyden-vastauskay-

tannon-muutos-koskee-kaikkia-laakareita/ 

https://www.laakarilehti.fi/tyossa/bakteerien-mikrobilaakeherkkyyden-tuloksen-tulkinta-

muuttuu 

EUCASTin nettisivuilla on selkeä englanninkielinen webinaaritallenne koskien SIR-tulkinto-

jen muutosta ja sen taustoja (https://www.eucast.org/videos_and_online_seminars/on-

line_seminars/) ; The ”new I” (Susceptible, increased exposure).  
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