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Yleisiä periaatteita mikrobiologisessa 
näytteenotossa
• Eri bakteereilla erilaisia elinolosuhdevaatimuksia

• Obligaatit aerobit – selviävät huoneilmassa mutta eivät anaerobiolosuhteissa
• Obligaatit anaerobit – tarvitsevat anaerobiolosuhteet selvitäkseen

• Epäilläänkö anaerobibakteereita mahdolliseksi taudinaiheuttajaksi? Kattaako tutkimus anaerobibakteerien tunnistamisen (Pu-BaktVi1 vs. Pu-BaktVi2)?

• Miten anaerobibakteerien säilyminen tulisi huomioida?

• Suurin osa bakteereista selviää aerobisissa ja anaerobisissa olosuhteissa

• Näytteen kontaminoitumisen estäminen
• Kolonisoivan mikrobiston päätymistä näytteeseen vältettävä

• Näytteenottoalueen puhdistaminen

• Kudospalat / punktionesteet laadukkaampia näytteitä kuin sivelynäytteet
• Erityisesti krooniset makuu-/säärihaavat tai fistelit – näytteen tulisi olla kudospala

• Näytteen steriili käsittely
• Steriilit näytteenottoastiat

• Näytteiden merkkaaminen ja pakkaaminen – jokainen näyte omaan pussiin

• Mitä nopeammin näyte laboratorioon sitä parempi
• Ihanteellisesti näyte alle 2 tunnissa mikrobiologian laboratorioon
• Miten lähettikierto on järjestetty? Pitäisikö näyte toimittaa suoraan laboratorioon eikä odottaa lähettiä?
• Mitä jos näytettä ei voida toimittaa heti mikrobiologian laboratorioon?

• Näytteen säilytys huoneenlämmössä tai jääkaapissa – tarkista näytteen säilytysohjeet tutkimusohjekirjasta / näytteenotto-ohjeista



Näytteenotto Pu-BaktVi1 -tutkimuksessa

• Pu-BaktVi1
• Tutkimuksella haetaan yleisesti bakteeri-

infektion aiheuttajia
• Aerobit ja anaerobit syvänäytteestä

• Näytteen laatu vaihtelee
• Märkäerite tikussa, nivelneste, 

leikkaussalissa avattu aivoabsessi, 
kudospalat, vierasesine (kanyyli, 
fiksaatioruuvi)…

• Näyteastia: vaihtelee näytteestä riippuen
• Geelikuljetusputki + vanutikku
• Steriili kierrekorkillinen putki
• Steriili kierrekorkillinen purkki
• Steriili ruisku
• Anaerobiampulli



Tikkunäytteen ottaminen

• Pisto-, viilto-, leikkaushaava:
• Näytteenottokohdan huolellinen 

puhdistaminen keittosuolalla

• Geelikuljetusputken näytteenottotikku

• Näyte otetaan haavan pohjasta
• Varo koskemasta haavan reunoihin

• Paina tikku haavan pohjaan ja pyöritä niin että 
vanuun tarttuu kudosta ja eritettä

• Mikäli haavaa revidoidaan on syytä ottaa 
kudospala infektoituneesta kohdasta



Krooniset haavat

• Kroonisissa haavoissa runsaasti 
kolonisoivaa flooraa
• Kuolleen kudoksen poistaminen
• Puhdistus keittosuolalla

• Paras näytemateriaali on kudospala
puhdistetusta haavan pohjasta tai 
aspiraationäyte märkäkertymästä
• Kudospala steriiliin putkeen, kuivumisen 

estämiseksi tippa keittosuolaa
• Näytteen toimittaminen laboratorioon mahd. 

pian

• Tikkunäytteitä syytä välttää
• Mikäli kudospalaa ei voida ottaa: huolellinen 

puhdistus ja tikkunäyte mahdollisimman 
syvältä haavasta



Absessit ja märkäpesäkkeet

• Näytteenotto punktiolla jos kyseessä 
absessi tai selkeä märkäpesäke haavassa
• Pinnan huolellinen puhdistus 

desinfektoivalla aineella

• Aspiroidaan näytettä steriiliin ruiskuun 

• Näyte siirretään anaerobiampullaan

• Absessin seinästä hyvä ottaa lisäksi 
kudospala jos absessi poistetaan 
kirurgisesti



Erityisiä huomioita näytteen käsittelyssä

• Ruiskunäytteet:
• Toimitus ruiskussa <2 tunnin 

sisällä
• Jos ei onnistu niin näytteen 

siirtäminen anaerobiampullaan
(Portagerm tai vastaava)

• Kudospalat ja vierasesineet:
• Lisää pari tippaa steriiliä 

keittosuolaa, jotta näyte ei pääse 
kuivumaan

• Toimitus laboratorioon mahd. 
pian!



Pu-BaktVi1 tutkimusohjekirja



Esitietojen merkitys

• Ohjaavat 
mikrobiologista 
diagnostiikkaa 

• Mistä näyte on otettu?
• Vastauksen 

suhteuttaminen alueen 
normaaliin 
mikrobistoon

• Mitä näyte on ja miten 
näyte on otettu?
• Märkäeritettä tikulla vai 

punktoimalla?
• Odotettavissa 

kolonisoivaa 
mikrobistoa vai tulisiko 
olla steriili?



Esitietojen merkitys

• Pakolliset:
• Näytteenlaatu:

• Pleuraneste, kudospala, märkäerite…

• Anatominen näytteenottopaikka:
• Vasen jalkaterä, pakaravako, 

korvakäytävä…

• Erityisen tärkeät muuten:
• Näytteen tarkenne:

• Krooninen makuuhaava, säärihaava, 
leikkaushaava, palovamma…

• Epäilty infektio
• Immunosuppressio
• Perussairaudet



Esimerkkejä esitietojen merkityksestä 
iho/haavainfektioissa
• Eläinlääkärille tullut kuolleen lehmän sikiön poiston jälkeen ihoinfektio, jonka 

aiheuttajana Listeria monocytogenes. 

• Kalastaja sai koukun sormeen ja haava infektoitui. Aiheuttaja Phlesiomonas shigelloides.

• Thaimaan kävijällä melioidoosi (Burkholderia pseudomallein aiheuttama ihoinfektio).

• Ihon mykobakteeri-infektiot (esim akvaarionhoitajalla M.marinum)

• Tularemia (tieto hyttysenpistosta/tularemia epäilystä tärkeä)

• Sikaruusu (Erysipelothrix rhusiopathiae, esim. sianhoitajilla ja teurastajilla 
ammattitautina)

• Hyvin täytettyjen esitietojen perusteella osataan etsiä myös harvinaisempia bakteereja ja 
viljellä näytteet myös erikoismaljoille tai kasvattaa viljelymaljoja pidempään. Näin myös 
harvinaisten löydösten tunnistus nopeutuu ja potilasturvallisuus sitä myötä paranee.
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Yhteenveto

• Perehdy ohjeisiin jo ennen näytteenottoa
• Tutkimusohjekirja - http://oyslab.fi/

• Tutkimuksen indikaatio – onhan kyseessä varmasti oikea tutkimus? Tulisiko tilata 
muitakin tutkimuksia?
• Esim. nivelnesteen Pu-BaktVi1 tutkimus ei kerro kideanalyysiä

• Näyteastia
• Näytemateriaali, lähetys- ja säilytysohjeet

• Näytteenotto-ohjeet - https://www.nordlab.fi/fi/terveydenhuollon-
ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet

• Täytä esitiedot huolellisesti
• Tarvittaessa lääkäriltä tietojen tarkentaminen

• Kysy rohkeasti apua mikrobiologian laboratoriosta

http://oyslab.fi/
https://www.nordlab.fi/fi/terveydenhuollon-ammattilaisille/naytteenotto-ohjeet


Kiitos!


