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7 Potilaan itsensä antama näyte 
 
 

7.1. Omanäytteisiin liittyvien ongelmien yleisyys ja merkittävyys   
 
 

Kiinnitä huomiota potilaan ohjaamiseen hänen omien näytteidensä antamisessa, sillä 

➢ potilaan itsensä antamissa näytteissä on todennäköisesti usein puutteita henkilö-
kunnan ohjauksesta huolimatta. (B) 

Potilaiden keräämissä 24 tunnin keräysvirtsanäytteissä oli ennen ohjaaville hoitajille suun-
nattua koulutusta puutteita 11,5 % näytteistä (130/997). Ohjaavat hoitajat opastivat edel-
leen potilaita, joiden virtsakeräyksissä puutteiden osuus väheni 8,6 %:iin (76/807; p = 
0,04). Merkittävin muutos oli vuorokausivirtsan tilavuuden kirjaamisessa: 63 puutosta en-
nen interventiota, mutta vain yksi tapaus sen jälkeen (p < 0,001). Epäluotettavia keräyksiä 
oli 6,3 % vuorokausivirtsan tilavuuskriteerillä arvioituna. 

 
Espanjalaisessa kvasikokeellisessa interventiotutkimuksessa1 tutkittiin 
laboratorioammattilaisten tarjoaman hoitohenkilöstölle suunnatun koulu-
tusintervention vaikutusta vuorokausivirtsan keräyksen luotettavuuteen. 
Koulutusinterventiossahoitajia koulutettiin parantamaan potilaidensa 24 
tunnin virtsanäytekeräysten luotettavuutta, jota arvioitiin lasketun viite-

muutosrajan (RCV, reference change value) avulla: jos kerätty näytetila-
vuus poikkesi potilaan aiemmasta keräystilavuudesta vähemmän kuin vii-
temuutosrajan +/- 54,5 % verran, keräystä pidettiin luotettavana. Viite-
muutosrajaa suurempi poikkeama tulkittiin puutteelliseksi virtsake-
räykseksi. Samoille potilaille tehdyssä kyselytutkimuksessa saatiin vas-
taukset 302 potilaalta, joista 97 (32 %) ilmoitti ongelmia esiintyneen edel-
leen omassa virtsankeräyksessään. Julkaisu ei erittele ongelmia tarkem-
min.  

 Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 8/8) 
Näytön vahvuus: 2d 

 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Suomessa vuorokausivirtsan tilavuus kirjataan keräysvirtsa-

näytteiden atk-pohjaan näytettä vastaanotettaessa. Tutkimus auttanee 
tunnistamaan joka tapauksessa potilaan olennaisia ongelmia näytteiden 
antamisessa ja keräämisessä. 

 
 

Potilaiden itse laboratorioon tuomista keskivirtsanäytteistä oli kontaminoituneiden näyttei-
den osuus 15 % näytteistä (mediaani; n = 127 laboratoriota). Osuus vaihteli huomattavasti, 
koska jakauman vaihteluväli 1 %:sta jopa yli 75 %:iin kaikista vastaanotetuista virtsanäyt-
teistä. 

  
Amerikkalaisen CAP:n (College of American Pathologists) 127 USA:n ja 
Kanadan kliiniselle laboratoriolle tekemässä kyselytutkimuksessa2 tutkit-

tiin laboratorioiden vastaanottamien keskivirtsanäytteiden ja kertakatetri-
näytteiden mikrobiologista laatua (n = 14 739 kertavirtsanäytteen tiedot 
ja niihin liittyvät taustatiedot). Näytteistä 75 % oli naisilta ja 43 % saapui 
kuljetuksella laboratorioon. Tulokset perustuvat laboratorioiden omiin 
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ilmoituksiin saapuneista näytteistään, millä voi olla vaikutusta ilmoitettui-
hin tietoihin tai niiden taustoihin.  
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8) 
Näytön vahvuus: 4b 

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä, koska suomalaiset la-
boratoriot jakavat yleensä potilasohjeet näytteenottoa varten, mutta poti-
laita ei ohjata riittävästi. 
Kommentti: Uskottava laadunarviointiorganisaation poikkileikkaustutki-
mus, vaikka tulokset perustuivatkin laboratorioiden ilmoituksiin. Keskivirt-
sanäytteiden kontaminaatioita arvioitaessa on otettava huomioon, että 
osa johtuu virtsateiden kolonisoitumisesta mikrobeilla.  

 
 

Naispotilaiden virtsan keskisuihkunäytteissä eli keskivirtsanäytteissä todettiin vieritestinä 
tehdyssä viljelyssä väärä positiivinen tulos 16 %:ssa virtsan bakteeriviljelyvastauksista la-
boratoriossa tehtyyn viljelyyn verrattuna. Samojen potilaiden alkusuihkunäytteissä virheel-

lisiä positiivisia vastauksia oli 23 %, mikä osoittaa keskivirtsanäytteen onnistumisen tär-
keyden alkuvirtsanäytteeseen verrattuna. Liuskakoetutkimusten virheellisten infektioepäi-
lytulosten osuus oli vastaavasti 25 % ja 33 % laboratorion bakteeriviljelyyn nähden. Vää-
ristä positiivisista mikrobituloksista tavallisimpia olivat virtsaputken suun enterokokit. Tut-
kittavista 52 potilaalla (44,4 %) todettiin merkitsevä bakteerikasvu laboratoriossa. 

Tanskalaisessa kvasikokeellisessa tutkimuksessa3 selviteltiin kertavirtsa-
näytteen laadun vaikutusta viljelytuloksiin perusterveydenhuollon naispo-
tilailla (n = 117), jotka olivat itsensä verrokkeja antamalla sekä al-

kusuihku- että keskisuihkunäytteen vieritestinä tehtyihin virtsan pikako-
keisiin ja bakteeriviljelyyn. Vertailumenetelmänä oli viljely mikrobiologian 
laboratoriossa.  
Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 6/7) 
Näytön vahvuus: 2c 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä 
Kommentti: Pohjoismaisessa avohoitoympäristössä toteutettu tutkimus, 
jossa virtsan bakteeriviljelytulokset arvioitiin luotettavasti eurooppalaista 
suositusta käyttäen. Alku- ja keskisuihkunäytteitä verrattiin pareina sa-
moilla potilailla. Näytepesua ei kuvattu. 

 

 
7.2. Potilaan omanäytteiden laadun parantaminen 
 

 

Potilaan itse antamien näytteiden laatua voidaan parantaa ohjauksella, sillä 
 
➢ jo kirjallisia ohjeita jakamalla saataneen keskivirtsanäytteiden kontaminaatioaste 

pienenemään. (C) 
 

Potilaiden itse laboratorioon tuomista keskivirtsanäytteistä kontaminoituneiden näytteiden 
mediaaniosuus oli 15 % kaikista näytteistä. Kontaminoituneitten näytteiden osuus oli päi-
vystyspoliklinikoiden näytteistä 23,3 %, kun potilaille ei jaettu kirjallisia ohjeita, mutta se oli 
13,4 % niillä päivystyspoliklinikoilla, joilla kirjalliset ohjeet jaettiin (p < 0,01).  

  
Amerikkalaisen CAP:n (College of American Pathologists) 127 USA:n ja 
Kanadan kliiniselle laboratoriolle tekemässä kyselytutkimuksessa2 tutkit-
tiin laboratorioiden vastaanottamien keskivirtsanäytteiden ja 
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kertakatetrinäytteiden mikrobiologista laatua (n = 14 739 kertavirtsanäyt-
teen tiedot ja niihin liittyvät taustatiedot). Näytteistä 75 % oli naisilta ja 43 
% saapui kuljetuksella laboratorioon.  
Tutkimuksessa analysoitiin näytteiden kontaminaatioastetta, kun positii-

visen bakteeriviljelyn kriteerinä käytettiin kynnysarvoa 104 pesäkettä/ml.  
Aineistosta selvitettiin myös näytteiden kontaminaatioasteeseen liittyviä 
taustatekijöitä, joista yksi oli kirjallisen materiaalin antaminen potilaille. 
Tulokset perustuvat laboratorioiden omiin ilmoituksiin, millä voi olla vai-
kutusta ilmoitettuihin tietoihin tai niiden taustoihin. 
Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8) 
Näytön vahvuus: 4b 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Hyvä, koska suomalaiset la-
boratoriot jakavat yleensä potilasohjeet näytteenottoa varten, mutta poti-
laita ei ohjata riittävästi. 
Kommentti: Uskottava laadunarviointiorganisaation poikkileikkaustutki-
mus, vaikka tulokset perustuivatkin laboratorioiden ilmoituksiin. Keskivirt-

sanäytteiden kontaminaatioita arvioitaessa on otettava huomioon, että 
osa johtuu virtsateiden kolonisoitumisesta mikrobeilla.  

 

Varmista, että omanäytteenantaja on ymmärtänyt saamansa ohjauksen yksityiskoh-
taisen sisällön, sillä 

➢ yksin video-ohjauksen katsominen ei vähentäne virtsanäytteiden kontaminaatio-
astetta. (C) 

 
Havainnollisen video-ohjauksen katsominen vastaanottoavustajan läsnä ollessa ei vä-

hentänyt kertavirtsanäytteistä tehtyjen viljelyiden kontaminaatioastetta päivystyspoliklini-
kan potilailla. Kontaminoituneitten näytteiden osuus opetusvideon katsoneiden naispoti-
laiden näytteissä oli 32 % ja verrokeilla 22 %, miespotilailla vastaavasti 7 % ja verrokeilla 
18 %. 

 
Yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa interventiotutkimuksessa5 (n = 257 
päivystyspotilasta) tutkittiin keskivirtsanäytteen antamiseen suunnatun 
ohjausvideon vaikutusta näytteiden laatuun, koska sairaalan päivystys-
poliklinikalla kontaminoituneitten virtsanäytteiden osuus oli ollut jopa 30 
%. Interventioryhmän potilaita pyydettiin katsomaan video vastaanotto-
avustajan läsnäollessa ennen oman keskivirtsanäytteen antamista. Saa-
tujen näytteiden laatua verrattiin poliklinikan aiemmalta ajalta poimittujen 

pariverrokkinäytteiden kontaminaatioasteeseen.  
 Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 6/8) 

Näytön vahvuus: 2d 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen (kulttuurieroja 
on) 
Kommentti: Tutkijoille jäi epäselväksi oman epäonnistumisensa syy. 
Ohjausvideon tarkka anatominen sisältö jäi julkaisun kuvan perusteella 
tasolle ”puhdista itsesi” (engl. ”clean yourself”), joka ei tosiaan riitä nais-
potilaiden keskivirtsanäytteen anatomiseen ohjaamiseen.   
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➢ yhdistämällä eri ohjausmenetelmiä saavutettaneen parhaita tuloksia esimerkiksi 
yskösnäytteiden laadussa. (C)  

  
Nuoren tai aikuispotilaan yskösnäytteet tuberkuloosin toteamiseksi paranivat ohjaa-
mattomiin potilaisiin verrattuna ohjeistamisella ennen tuberkuloosiyskösnäytteen anta-
mista, ohjeen jälkeen näytettä itsenäisesti annettaessa tai fysioterapeutin ohjauksella 

annettaessa (OR 1,6; 95 % CI 1,3–2,0; p < 0,0001). Pelkästään ohjeilla OR oli 1,4 (95 
% CI 1,2–1,6) Paras ohjaustulos saavutettiin yhdistämällä ohjeet, havainnointi ja fy-
sioterapeutin ohjaus ohjaamattomuuteen verrattuna, jolloin OR oli 1,6-kertainen (1,3–
2,0; p <0,0001). 
 

Järjestelmällisessä katsauksessa ja meta-analyysissa6 analysoitiin ei-in-
vasiivisten yskösnäytteiden edustavaan laatuun vaikuttavia seikkoja tu-
berkuloosin diagnostiikassa (mikroskopia ja tuberkuloosiviljely) satunnai-
seen kertanäytteeseen verrattuna 23 tutkimuksesta vuosilta 1959–2017. 
Katsaus käsitti yhteensä 8967 osallistujaa ja 19252 yskösnäytettä. Tulok-
sia analysoitiin pareittain ja verkostometa-analyysina.  

 Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 11/11) 

Näytön vahvuus: 2b 
 Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen 

Kommentti: Potilaan yskösnäytteen laatu ilmeisesti paranee ohjaamalla 
potilasta käytännössä, mikäli näyte ei onnistu pelkällä ohjeen antami-
sella. 

 
 

Hyödynnä ajantasaisia ja havainnollisia viestintäkeinoja potilaan ohjaamisessa, sillä 

➢ kulttuuriin sovitettu ohjausmateriaali parantanee potilaan itse antaman näytteen 
laatua ammattihenkilön antaman ohjauksen täydentäjänä. (C) 

Itäafrikkalaiseen kulttuuriin sovitettu potilaiden ohjausvideo paransi huomattavasti mik-
roskopiassa positiivisten tuberkuloosinäytteiden osuutta (56 %; 95 % CI 46–66 %) ver-
rokkeihin nähden, joita ohjattiin vain suullisesti (23 %; 95 % CI 15–33 %; p < 0,0001). 
Vanhemmat potilaat seurasivat ohjeita tarkemmin kuin nuoremmat. 

 

Tansanialaisessa satunnaistetussa, kansainvälisesti tuetussa interven-
tiotutkimuksessa7 selvitettiin ohjausvideon vaikutusta yskösnäytteiden 
antamiseen tuberkuloosidiagnostiikassa. Interventioryhmä (n = 100 poti-
lasta) katsoi ohjausvideon, jonka kuvitus ja selostukset tarkistettiin pai-

kallisilta henkilöiltä viestin ymmärrettävyyden varmistamiseksi. Kontrolli-
ryhmää (n = 100 potilasta) ohjattiin suullisesti.  

  Tutkimuksen laatu: Tasokas (JBI 10/11) 
  Näytön vahvuus: 1c 
  Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen 

Kommentti: Hyvällä interventiolla saatu muutos on hyvin merkittävä, jos 
lähtötaso on matala ja tauti on vaarallinen. Tuloksella on merkitystä glo-
baalin terveysviestinnän kannalta. Ohjausvideoilla on merkitystä laajoille 
potilasryhmille globaalitasolla niiden vähäisten kustannusten vuoksi. 

 
 
Yksinkertaistetulla kielellä annetulla hoitajan ohjauksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
vaikutusta tuberkuloosipositiivisten mikroskopialöydösten määrään (n = 138; p > 0,05; 

McNemarin testi). Hoitajan ohjaus paransi kuitenkin näytteiden analyyttista laatua 
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(näytetilavuuden > 5 ml antaneiden potilaiden osuus suureni +10 %; p < 0,007 ja tuleh-
dussoluja sisältävien mukopurulenttien näytteiden antaneiden osuus +10 %; p = 0,016). 

 
Brasilialaisessa Amazonin alueen kvasikokeellisessa tutkimuksessa8 tut-

kittiin sairaanhoitajan antaman näytteenoton ohjauksen vaikutusta yskös-
näytteen laatuun. Samoilta potilailta (n = 138) pyydettiin yskösnäyte tu-
berkuloosidiagnostiikkaa varten ennen sairaanhoitajan antamaa ohjausta 
sekä sen jälkeen.  

  Tutkimuksen laatu: Hyvä (JBI 7/9) 
Näytön vahvuus: 2d 
Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Kohtalainen, erityisryhmiin 
soveltuva 
Kommentti: Pieni otos toimi esimerkinomaisesti. Julkaisussa uudella oh-
jauksella tapauksia löytyi 17 potilaan lisäksi kolme uutta tapausta, jolloin 
18 % enemmän potilaita pääsi hoitoon. Tämä ei ollut tilastollisesti vielä 
merkitsevää. 
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