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Lapsen vesikoureteraalinen refluksi –
uudelleenarvioinnin aika?
Vesikoureteraalista refluksia pidetään patologisena ilmiönä, joka havaitaan usein virtsa‑
tietulehduksen sairastaneilla lapsilla. Refluksin ja virtsatietulehduksen yhteisvaikutuksesta
lapsen oletetaan altistuvan munuaistulehduksille ja munuaisvauriolle, joka myöhemmin
saattaa johtaa munuaisen vajaatoimintaan. Tämän vuoksi virtsatietulehduksen sairasta‑
neen lapsen kuvantamistutkimuksia, vesikoureteraalisen refluksin aktiivista seurantaa ja
hoitoa sekä virtsatietulehdusten estoa mikrobilääkityksellä on suositettu useissa kansal‑
lisissa hoito‑ ja tutkimusohjeissa. Vesikoureteraalinen refluksi ei tutkimusten valossa ole
kuitenkaan poikkeuksellinen, diagnosointia ja hoitoa vaativa tila vaan yleinen, useimmi‑
ten itsestään paraneva ja varsin vaaraton ilmiö. Epävarmaa myös on, voidaanko refluksin
hoidolla ehkäistä munuaisvaurioita. Selvän tutkimusnäytön puuttuessa aiemmin annetut
ohjeet rutiinimaisista takaisinvirtaustutkimuksista eivät ole aiheellisia.

V

allitsevan käsityksen mukaan vesikourete
raalinen refluksi (VUR, virtsarakossa ole
van virtsan takaisinvirtaus virtsanjohti
meen ja munuaiseen) on ihmisellä patologinen
ilmiö. Se on varsin yleinen löydös virtsatietuleh
duksen (VTI) sairastaneilla lapsilla mutta har
vinainen terveillä lapsilla (Smellie ym. 1975,
Ransley ja Risdon 1978, Bailey 1979). Vesikou
reteraalisen refluksin ajatellaan altistavan lapsen
munuaistason virtsatietulehduksille kuljettamal
la virtsarakkoon päässeitä mikrobeja virtsan
johtimiin ja munuaisiin. Näin ajatellaan synty
vän tulehduksen aiheuttamia munuaiskudoksen
vaurioita, munuaisarpia ja lopulta toistuvien tu
lehdusten kautta munuaisten krooninen vajaa
toiminta (Atala ja Keating 1998).
Monissa maissa onkin annettu kansallisia oh
jeistuksia VTI:n ja VUR:n tutkimuksista ja hoi
dosta (Chantler ym. 1991, Lautala ym. 1992,
Elder ym. 1997, American Academy of Pediat
rics 1999, Jodal ja Lindberg 1999). Useimpien
ohjeiden mukaan lapselle on ensimmäisen VTI:n
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yhteydessä tehtävä kuvantamistutkimuksia virtsa
teiden rakennepoikkeavuuksien ja VUR:n ha
vaitsemiseksi. On ajateltu, että löytämällä VUR
mahdollisimman varhain ja hoitamalla se tai eh
käisemällä toistuvat VTI:t mikrobilääkityksellä
voidaan estää munuaisvaurioiden synty. Dick
ja Feldman (1996) eivät löytäneet systemoituun
kirjallisuuskatsaukseensa yhtään kontrolloitua
tai analyyttistä tutkimusta, jossa olisi arvioitu
rutiinimaisten rakennetutkimusten merkitystä.

Vesikoureteraalisen refluksin tutkiminen
Virtsan takaisinvirtausta virtsarakosta virtsan
johtimiin tutkitaan laskemalla rakkokatetriin
varjoainetta pullosta, joka on metrin korkeudel
la tutkittavasta, kunnes hänelle tulee kova tar
ve virtsata tai tiputus pullosta lakkaa. Tutkimus
suoritetaan tutkittavan ollessa makuulla. Virt
saamisen aikana otetaan kuvia takaisinvirtauk
sen toteamiseksi. Takaisinvirtauksen aste luoki
tellaan sen mukaan, kuinka korkealle varjoaine
M. Venhola ym.

nousee ylävirtsateissä ja kuinka paljon virtsan
johtimet ja munuaisaltaat laajenevat täytön ja
virtsaamisen yhteydessä (Heikel ja Parkkulainen
1966). Ionisoivan säteilyn määrä on röntgentut
kimuksessa melko suuri, ja siksi vaihtoehtoise
na tutkimuksena käytetään gammakuvausta iso
tooppimerkkiaineella. Isotooppitutkimus ei tuo
ta yhtä hyvää anatomista kuvaa virtsateistä, eikä
mahdollisia virtsaputken poikkeavuuksia voida
sen avulla diagnosoida. Isotooppitutkimukses
sa ei myöskään saada röntgentutkimusta vas
taavaa VUR:n luokittelua. Epäsuora isotooppi
miktiokystografia ei edellytä katetrointia, mutta
refluksin luokittelu on epävarmaa ja tutkimus
edellyttää lapselta tahdonalaista rakon hallintaa
(Stefanidis ja Siomou 2007).
VUR voidaan todeta myös kaikututkimuk
sella, jossa virtsarakko täytetään ultraäänivarjo
aineella. Tällöin säderasitus vältetään kokonaan.
Tutkimus on kuitenkin aikaa vievä ja vaatii tut
kijalta kokemusta. Myöskään kaikututkimuk
sessa ei saada vastaavaa luokittelua kuin radio
logisessa tutkimuksessa. Mikään röntgenmiktio
kystografialle vaihtoehtoinen tutkimus ei poista
virtsarakon katetroinnin tarvetta.

nuoremmista lapsista oli kyse, sitä suurempi oli
VUR:n esiintyvyys (Köllerman ja Ludwig 1967).
Tutkijat tekivät 102:lle eri syistä lastenosastolle
hoitoon tulleelle lapselle (ikä kahdesta päiväs
tä viiteen vuoteen) rakon varjoainekuvauksen
ja selvittivät VUR:n esiintyvyyttä. Yhdelläkään
lapsella hoidon syy ei ollut virtsateiden sairaus
vaan esimerkiksi tapaturma, tyräleikkaus tai
lonkan sijoiltaanmeno. Imeväisiässä VUR oli ta
vallinen löydös, ja sen esiintyvyys väheni tasai
sesti iän myötä (kuva).
Vaikka VUR:n vaikeusasteen luokittelu poik
kesi nykyään käytetystä, tutkimusmenetelmä
vastasi hyvin nykyistä VUR:n tutkimusta (rak
ko täytettiin niin täyteen, että lapsi tunsi kipua
alavatsassa). Täyttömäärät olivat selvästi pie
nempiä kuin yleensä tarvitaan täytettäessä rak
ko 100 cmH2O:n paineella. Näillä virtsateiltään
terveillä lapsilla esiintyi myös vaikeaa refluksia.
Sekä vaikeusaste että esiintyvyys pienenivät iän
myötä. Muissa terveillä lapsilla tehdyissä var
haisissa tutkimuksissa VUR:n esiintyvyys on to
dettu vähäisemmäksi, mutta tutkittavien valinta
ja tutkimusmenetelmät ovat vaihdelleet suures
ti (Campbell 1930, Gibson 1949, Iannaccone
ja Panzironi 1955, Jones ja Headstream 1958).

Vesikoureteraalisen refluksin esiintyvyys
Eläintutkimuksissa on havaittu VUR:n olevan
varsin yleinen ilmiö, ja sen esiintyvyys on ke
hittyneillä nisäkkäillä kääntäen verrannollinen
ikään (Lenaghan ja Cussen 1968). VUR:ää esiin
tyy lähes kaikilla rotilla, noin puolella kaneista,
noin 10 %:lla koirista ja muutamalla prosentil
la täysikasvuisista simpansseista (Roberts 1992).
Apinoilla VUR on hyvin yleinen nuorella iällä
mutta aikuisuudessa harvinainen, mikä vastaa
ihmisillä havaittua VUR:n spontaania häviämis
tä iän myötä (Roberts 1992).
VUR:n esiintyvyyttä ihmisillä on tutkittu,
mutta yleisimmin mainitut noin 1–2 %:n esiin
tyvyysluvut muutoin terveillä lapsilla perustuvat
pelkkiin arvioihin (Bailey 1979). Tutkimusmene
telmien invasiivisuuden vuoksi VUR:n todellista
esiintyvyyttä eri‑ikäisillä lapsilla ei ole mahdol
lista selvittää. Saksalaisessa 1960‑luvulla tehdys
sä tutkimuksessa VUR:n havaittiin olevan lap
silla huomattavasti oletettua yleisempi, ja mitä
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Kuva. Vesikoureteraalisen refluksin esiintyvyys eri‑ikäisillä lap‑
silla. Köllermanin ja Ludwigin (1967) aineistoon kuului 17 lasta
kuudesta ikäryhmästä. Yhdelläkään lapsella ei ollut munuaisiin
tai virtsateihin liittyvää tautia. Hoitoon tulemisen syyt vaihteli‑
vat hemangioomasta päänsärkyyn. Parekhin ym. (2002) ja Tom‑
besin ym. (2005) tutkimuksissa selvitettiin vesikoureteraalisen
refluksin periytyvyyttä.
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Melko tuoreessa kirjallisuusanalyysissä VUR:n
esiintyvyydeksi terveillä lapsilla saatiin 17 % ja
virtsatieinfektion sairastaneilla 31 % (Sargent
2000).
Virtsatieinfektion sairastaneiden lasten jou
kossa VUR:n esiintyvyys on yleisintä nuorilla
lapsilla ja VUR on vastaavasti heillä vaikeam
pi. Nämä löydökset korjaantuvat iän myötä
(Atala ja Keating 1998). Kaikissa seurantatut
kimuksissa, joissa virtsatieinfektion sairastanei
ta VUR‑potilaita on hoidettu pelkällä infektioi
denestolääkityksellä, VUR:n esiintyvyys ja aste
ovat vähentyneet seurannan aikana (Venho
la ym. 2006). Tämä ei olisi mahdollista ilman
VUR:n spontaania paranemista iän myötä.
Sikiöiden kaikukuvausseulonnoissa löytyy
paljon virtsateiden poikkeavuuksia, lähinnä
munuaisaltaiden laajentumia. Näille oireettomil
le lapsille syntymän jälkeen tehdyissä miktiokys
tografiatutkimuksissa on havaittu VUR:ää noin
20–40 %:lla (Zerin ym. 1993, Farhat ym. 2000).
Pienin esiintyvyys, noin 10 %, todettiin Leen ym.
(2006) meta‑analyysissä. Se ei suurentunut hyd
ronefroosin vaikeusasteen myötä. Useimmissa ta
pauksissa VUR häviää itsestään (Burge ym. 1992,
Smellie ym. 1998, Herndon ym. 1999, Farhat
ym. 2000). Sikiöseulonnoissa havaittujen munu
aisaltaiden lievien laajentumien ei ole myöskään
todettu liittyvän lisääntyneeseen riskiin saada
munuaisarpia tai VTI:tä (Plant ym. 2005).
VUR:n on väitetty esiintyvän ihmisillä myös
suvuittain. VUR:ää potevien lasten sisaruksil
la refluksin esiintyvyys on noin 30–35 %, ja
VUR:ää lapsena sairastaneiden äitien lapsil
la esiintyvyys näyttäisi olevan jopa noin 65 %
(Noe ym. 1992, Dick ja Feldman 1996). Muis
sa sukulaistutkimuksissa VUR:n esiintyvyys on
vaihdellut välillä 40–50 % (Parekh ym. 2002,
Ataei ym. 2004, Tombesi ym. 2005). Näiden
tutkimusten heikkoutena on kuitenkin verrok
kien puute. Koska systemaattinen tutkimustieto
VUR:n todellisesta esiintyvyydestä eri‑ikäisillä
lapsilla puuttuu, periytyvyyden merkitys VUR:n
taustasyynä on saatettu arvioida liian suurek
si. Myös näissä periytyvyystutkimuksissa on
havaittu VUR:n esiintyvyyden pienenevän iän
myötä ja VUR:n spontaania häviämistä tapah
tuvan 60–84 %:lla muutaman vuoden seuran
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ta‑aikana (Parekh ym. 2002, Ataei ym. 2004,
Tombesi ym. 2005).

Vesikoureteraalinen refluksi ja virtsatie
infektiot
Vesikoureteraalisen refluksin ajatellaan altis
tavan lasta VTI:lle merkittävän jäännösvirtsa
määrän jäädessä virtsateihin ja aiheuttaessa mu
nuaistason tulehduksia kuljettamalla mikrobeja
rakosta ylävirtsateihin. Takaisinvirtauksen ei
ole kuitenkaan todettu varmasti lisäävän lap
sen herkkyyttä VTI:lle (Elo ym. 1981, Wheeler
ym. 2004). Ainoastaan asteiden III–V VUR:n on
todettu lisäävän VTI:n uusiutumisen riskiä alle
yksivuotiailla ensimmäisen virtsatietulehduksen
jälkeen (Nuutinen ja Uhari 2001). Vesikoure
teraalinen refluksi näyttäisi altistavan heikos
ti virulenttien bakteerien aiheuttamille virtsa
tieinfektioille (Honkinen ym. 1999, Cleper ym.
2004, Friedman ym. 2006). Näyttö VUR:stä
ylempien virtsateiden tulehdusten riskitekijänä
on ristiriitaista (Garin ym. 1998). Garinin ym.
(2006) kontrolloidussa tutkimuksessa pyelonef
riitin sairastaneilla lapsilla havaittiin, ettei VUR
lisää riskiä saada uusia virtsatietulehduksia tai
munuaisarpia. Samassa tutkimuksessa todet
tiin myös, ettei antibioottiprofylaksi suojannut
VUR:ää sairastavia eikä terveitä lapsia uusiutu
neilta virtsatieinfektioilta tai uusilta munuais
arvilta. Virtsatietulehdusten uusiutumisten eh
käisemisestä mikrobilääkityksellä ei ole hyvää
tutkimusnäyttöä (Huttunen ja Huttunen 1989,
Williams ym. 2001)
Apinoilla tehdyissä kokeellisissa tutkimuksis
sa on osoitettu virtsatietulehduksen aiheuttavan
virtsanjohtimen atoniaa ja sitä kautta refluksia.
Toistuvat tai krooniset tulehdukset hidastavat
apinoilla VUR:n spontaania häviämistä (Roberts
1992). Ihmisten osalta ei ole pystytty osoitta
maan, että VTI aiheuttaisi vesikoureteraalista
refluksia (Garin ym. 1998). VUR:n paraneminen
itsestään tai kirurginen hoito ei muuta lasten
riskiä saada uusia virtsatietulehduksia, vaikka
munuaistason infektioiden osuus vähenee leika
tuilla lapsilla jonkin verran (Tamminen-Möbius
ym. 1992). Virtsatietulehdus yksinään ilman
takaisinvirtausta voi vaurioittaa munuaista ja
M. Venhola ym.

Taulukko. Onko vesikoureteraalisen refluksin (VUR) diagnosointi ja hoito tarpeen?
Näin väitetään

Kuitenkin

VUR on sairaus

VUR on yleinen ilmiö terveilläkin lapsilla

VUR lisää lapsen riskiä saada virtsatietulehduksia

Vain astetta 2 vaikeamman VUR:n on todettu lisäävän alle
yksivuotiaiden virtsatietulehduksia
VUR:n hoito ei vähennä toistuvien tulehdusten määrää

VUR altistaa lapsen pyelonefriiteille

VUR ei juuri lisää pyelonefriittien määrää, ja bakteerien ja
potilaan muut ominaisuudet määräävät infektion tason

VUR ja virtsatieinfektiot (VTI) aiheuttavat munuaisarpia

VTI voi aiheuttaa munuaisarpia, VUR ei vaikuta arpien
määrään
VUR:n hoito ei estä uusien arpien ilmaantumista
Yksittäisten munuaisarpien merkitys on vähäinen

VUR ja toistuvat VTI:t johtavat munuaisten vajaatoimintaan

VUR:n kirurginen hoito ei ole vähentänyt munuaisensiirtoihin
joutuvien lasten määrää

VUR:n hoito ehkäisee tulehduksia, munuaisvaurioita ja
munuaisten vajaatoimintaa

VUR:n hoito ei paranna potilaiden ennustetta verrattuna
pelkkään infektioita estävään hoitoon

toistuessaan johtaa munuaisten vajaatoimintaan
(Rushton ym. 1992, Garin ym. 1998, Gordon
ym. 2003, Jahnukainen ym. 2005).

vuoksi jatkotutkimuksiin ohjautuneilla lapsilla
on havaittu runsaasti munuaisarviksi tulkittavia
muutoksia ennen kuin he ovat ehtineet sairas
taa ensimmäistäkään virtsatietulehdusta (Farhat
ym. 2000, Ataei ym. 2004, Tombesi ym. 2005).
Nämä muutokset kuvastanevat virtsateiden ke
hityshäiriötä, jossa osalla potilaista todetaan
myös VUR. Ensimmäisen VTI:n yhteydessä teh
dyissä kuvauksissa munuaisarpia on todettu mu
nuaisissa, joihin ei ole suuntautunut VUR:ää, ja
toisaalta vain osassa VUR‑munuaisista esiintyy
arpimuutoksia (Moorthy ym. 2005). Polito ym.
(2001) totesivat 37 %:lla toispuolista VUR:ää
sairastavista lapsista arpimuutoksia VUR‑mu
nuaisissa, terveellä puolella vain 4 %:lla.
VUR:n leikkaushoito ei estä uusien munuais
arpien muodostumista (Olbing ym. 2003, Whee
ler ym. 2004, Venhola ym. 2006). Huolimatta jo
vuosikymmeniä jatkuneesta aktiivisesta VUR:n
leikkaushoidosta ei ole voitu osoittaa, että näin
olisi kyetty vähentämään munuaisensiirtoon
joutuvien potilaiden määrää (Craig ym. 2000).
Munuaisensiirtopotilailla on tavanomaista, että
siirtomunuaiseen suuntautuu takaisinvirtausta,
mutta VUR ei näyttäisi vaikuttavan siirtomu
nuaisen toimintaan eikä virtsatieinfektioiden
määrään (Ranchin ym. 2000).
Helsingin lastenklinikassa vuosina 1955–65
VUR:n vuoksi hoidossa olleille potilaille on teh
ty jälkiseurantatutkimus, jossa selvitettiin pitkä

Vesikoureteraalinen refluksi, munuaisarvet ja
munuaisten vajaatoiminta
Varhaisissa kliinisissä tutkimuksissa havaittiin
useilla VUR‑potilailla munuaisen kuorikerrok
sen poikkeavuuksia (Hodson ja Edwards 1960),
ja tämä johti tutkimuksiin VUR:n mahdollisesta
vaikutuksesta näiden muutosten syntyyn (Hod
son ym. 1976). Vesikoureteraalisen refluksin
merkitystä munuaisarpien synnyssä tukivat lu
kuisat myöhemmät havainnoivat tutkimukset
virtsatieinfektiopotilailla ja potilailla, joilla to
dettiin virtausesteitä (Smellie ym. 1981, Green
field ym. 1997). Hodson ym. (1975) havaitsivat
porsailla kokeellisesti aiheutetun refluksin aiheut
tavan munuaisiin ihmiselläkin tavattuja makro
skooppisia ja mikroskooppisia muutoksia. Sit
temmin munuaismuutoksien todettiin aiheutu
van obstruktiosta tai infektiosta VUR:n yhtey
dessä, ei VUR:stä yksistään (Ransley ja Risdon
1978). Ihmisellä VUR:n ei ole todettu aiheutta
van munuaisarpia ilman ylävirtsatietulehdusta
(Jakobson ym. 1999).
Yksittäisten munuaisarpien merkitystä mu
nuaisen toiminnan kannalta ei tunneta. Si
kiöseulonnoissa munuaisten poikkeavuuksien
Lapsen vesikoureteraalinen refluksi – uudelleenarvioinnin aika?
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aikaisennustetta, arpien merkitystä ennusteen
kannalta ja arpien yhteyttä laajentavaan ja laa
jentamattomaan VUR:ään (Lahdes-Vasama ym.
2006). Kaksitoista potilasta 267:stä oli kuollut
munuaisiin liittyvään tautiin ja kahdeksalla oli
terminaalinen uremia. Valitettavasti VUR:n as
tetta ei tässä tutkimuksessa voitu analysoida il
miön tutkimukseen liittyvien puutteiden takia.
Edellä mainittuna aikana HYKS oli ainoa
paikka Suomessa, jossa lasten VUR:ää hoidet
tiin. Siten potilasaineisto on hyvin valikoitunut.
Jälkiseurannassa vertailu on tehty yleisiin viite
arvoihin; tutkimuksesta puuttuu samanaikainen
vertailuaineisto. Tämä jälkiseurantatutkimus an
taa aineiston valikoitumisen vuoksi aivan liian
pessimistisen kuvan VUR:n vaikutuksesta poti
laiden ennusteeseen. Valikoituminen on johtanut
myös siihen, että potilaita hoitaneiden lääkärien
käsitys VUR:n merkityksestä on vääristynyt. Tä
ten on hyvin ymmärrettävää, miksi Suomessakin
VUR:n tutkimista ja hoitoa on pidetty tärkeänä.

Vesikoureteraalinen refluksi aikuisiällä

Samoin kuin lapsilla VUR:n konservatiivi
nen ja leikkaushoito on todettu aikuispotilail
la samanarvoiseksi VTI:n kokonaismäärän ja
munuaisten toiminnan suhteen 16 vuoden seu
rannan aikana (Köhler ym. 2001b). Terveis
sä munuaisissa ei tapahtunut tässä aineistossa
muutoksia toistuvista infektioista ja VUR:stä
huolimatta ja uusia munuaisvaurioita ilmaan
tui vain jo aluksi poikkeaviksi todettuihin mu
nuaisiin. Vaikka VUR havaitaan aikuispotilailla
usein toistuvien virtsatieinfektioiden, kohonneen
verenpaineen tai munuaisvaurioiden yhteydessä,
VUR:n ei ole todettu aiheuttavan niitä. Oletet
tavaa on, että näitä löydöksiä yhdistää taustal
la oleva virtsateiden synnynnäinen poikkeavuus
ja sitä kautta syntyvä alttius tulehduksille sekä
ajan myötä kehittyville vaurioille.

Lopuksi
Vesikoureteraalinen refluksi on siis tavallinen
ilmiö. Se ei lisää riskiä saada toistuvia virtsa
tieinfektioita eikä yksistään lisää riskiä saada
uusia munuaisarpia. Takaisinvirtauksen kirurgi
nen hoito ei estä uusiutuvia virtsatieinfektioita
eikä munuaisarpien muodostumista. Joillakin
potilailla VUR on osa yleistä ylempien virtsa
teiden vakavaa kehityshäiriötä, jossa munuais
ten toiminta heikkenee kasvun myötä ja johtaa
munuaisten vajaatoimintaan. Tämänkaltaiseen

VUR:n esiintyvyyttä aikuisväestössä ei tunneta.
Aikuisilla VUR ei aiheuta arpia terveisiin mu
nuaisiin. Uudet arvet ilmaantuvat aikuisille jo
aiemmin arpeutuneisiin munuaisiin ja liittyvät
virtsatieinfektioihin (Köhler ym. 2001a). Vesi
koureteraalista refluksia löytyy kuitenkin usein
toistuvia virtsatieinfektioita, kohon
nutta verenpainetta tai munuaisten
vajaatoimintaa sairastavilta aikuisil
ta (Kontturi ja Koskela 1976, Köh
y d i n a s i at
ler ym. 1997, Barai ym. 2004). Ai
kuisuuteen asti seuratuilla, VUR:n
➤ Vesikoureteraalinen refluksi on yleinen myös
vuoksi lapsena leikatuilla potilailla
terveillä lapsilla.
on todettu VUR:n korjauksesta huo
➤ Se häviää useimmiten iän myötä.
limatta paljon ongelmia: toistuvia
virtsatieinfektioita noin 40 %:lla,
➤ Se ei ole yhteydessä pyelonefriitin aiheuttamiin
uusia munuaisarpia 20 %:lla, veren
munuaisvaurioihin.
painetautia 8 %:lla, raskauden ajan
➤ Infektiot vaurioittavat munuaista, ja osa munuaisVTI:tä noin 30 %:lla, pre‑eklamp
vaurioista on synnynnäisiä.
siaa 7 %:lla ja raskausaikana obst
ruktioita virtsateissä 2 %:lla (Mor
➤ Rutiinimaisiin takaisinvirtaustutkimuksiin ei ole
aihetta.
ym. 2003). Nämä luvut ovat monin
kertaisia terveeseen aikuisväestöön
verrattuna.
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tilanteeseen ei toistaiseksi juuri kyetä vaikutta
maan hoidolla. Osalla potilaista on lievä VUR,
joka johtunee virtsanjohtimen ja virtsarakon
liitoskohdan kehittymättömyydestä (Mackie
ja Stephens 1975). Näillä potilailla VUR para
nee ilman hoitoa, eikä munuaisten toiminta ole
heillä uhanalainen. Lapsilla VTI:n tarkka diag
nostiikka ja nopea hoito ovat VUR:n hoitoa tai

seurantaa tärkeämpiä pyrittäessä estämään uu
sien munuaisarpien synty ja munuaisten vaurioi
tuminen (Uhari ym. 2006). Koska VUR:n hoi
dolla tai seurannalla ei ole merkitystä, ohjeita
tulisi muuttaa siten, että virtsatieinfektioiden
diagnostiikan ja hoidon tärkeyttä korostetaan
ja rutiinimaisista takaisinvirtaustutkimuksista
luovutaan.
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