Voidaanko karpalotuotteilla ehkäistä
virtsatieinfektioita?
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TULOKSET

TAUSTA

Karpalotuotteiden käyttö havaittiin hyödyllisiksi sekä virtsatieinfektoiden että
niiden uusiutumisen ehkäisyssä.
1) Karpalovalmisteita nauttivilla oli vähemmän virtsatieinfektioita
verrattuna lumelääkkeitä nauttineisiin:
• virtsatieinfektioiden esiintyvyys pieneni 2–17-vuotiailla lapsilla
ja nuorilla sekä 36–55-vuotiailla naisilla ja miehillä
• karpalotuotteita (proantosyanidiini, PACs) suositellaan
nautittavaksi vähintään 36 mg päivässä virtsatieinfektoiden
ehkäisemiseksi.
2) Riski sairastua virtsatieinfektioihin pieneni karpalotuotteita käyttäneillä
ja erityisesti
• uusiutuvista virtsatieinfektioista kärsivillä
• elektiivisissä5 gynekologisissa leikkauksissa olleilla naisilla
• eturauhassyövän hoitoon sädehoitoa saaneilla miehillä7.
3) Ryhmät, joilla karpalotuotteiden nauttiminen ei pienentänyt riskiä
virtsatieinfektioihin sairastumiseen olivat:
• 18–35-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat naiset ja miehet
• katetrihoitoa saavat potilaat
• raskaana olevat
• rakko- tai kohdunrungon syöpää sairastavat

SUOSITUKSET
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulisi
1) kertoa karpalotuotteiden hyödyistä etenkin toistuvista virtsatieinfektioista kärsiville henkilöille, sillä niiden käyttö näyttäisi vähentävän
virtsatieinfektioiden esiintyvyyttä ja tuotteiden haittavaikutukset ovat
vähäiset.
2) muistaa lääkkeettömien keinojen suosittelu virtsatieinfektioiden ehkäisemiseksi, jotta mikrobilääkeresistenssin lisääntymiseltä vältyttäisiin.
Jatkotutkimuksen tulisi keskittyä karpalossa olevan PACs-yhdisteen (proantosyanidiini) vaikutusmekanismin tarkentamiseen sekä PACs-annosten
määrän ja profylaksian keston arviointiin.

Virtsatieinfektiot ovat Suomessa
hengitystieinfektioiden jälkeen yleisimpiä hoitoa vaativia infektioita1.
Niiden osuus avohoidon käynneistä
on noin 6 %.1,2,3 Hoidon kustannukset ovat suuret: avohoidossa hoidetaan noin 250 000 ja sairaalassa
noin 20 000 virtsatieinfektiota vuosittain.1,4
Jopa puolet naisista sairastaa ainakin yhden virtsatieinfektion elämänsä aikana ja 20–40 %:lla heistä
infektio uusii. Sairastumisriski nousee vaihdevuosien jälkeen estrogeenivaikutuksen vähetessä. Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsatieinfektiot ovat harvinaisia.1,4
Alle yksivuotiaat tytöt ja pojat sairastavat virtsatieinfektioita lähes yhtä
paljon, minkä jälkeen tyttöjen sairastavuus pienenee poikia hitaammin.1 Laajakirjoisten antibioottien
käyttö johtaa mikrobilääkeresistenssin lisääntymiseen ja siten ongelmiin virtsatieinfektioiden ehkäisyssä
ja hoidossa. Toistuvien virtsatieinfektioiden estohoitoon suositellaan
käytettäväksi ensisijaisesti lääkkeettömiä keinoja, esimerkiksi karpalotuotteita.1,5

YHTEENVETO
Karpalotuotteet vähensivät virtsatieinfektioon sairastumisen esiintyvyyttä ja uusiutumisen riskiä.
Karpalotuotteiden pitkäaikaisen
käytön tehosta virtsatieinfektoiden ehkäisyssä ei ole näyttöä.
Katsauksen mukaan vähintään
36 mg karpalotuotteita (PACs,
proantosyanidiini) päivässä ehkäisee E. coli -bakteerin aiheuttamia virtsatieinfektioita. Kun karpalotuote sisältää PACs -yhdistettä,
se estää ulosteperäisen bakteerin
kiinnittymisen virtsarakon limakalvolle ja ehkäisee näin virtsatieinfektion syntymisen.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Katsauksen tutkimusnäyttöä voidaan soveltaa suomalaiseen väestöön.
Vaikka tieteellinen näyttö karpalotuotteiden tehosta virtsatieinfektioiden
ehkäisyssä on osin ristiriitaista, eikä se Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan riitä karpaloiden käytöstä esitettyihin terveysväitteisiin8, voidaan karpalotuotteita suositella kokeiltavaksi niiden
vähäisten haittavaikutusten vuoksi1,5,9.
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AINEISTO JA MENETELMÄT
Näyttövinkki perustuu vuonna 2017 julkaistuun tasokkaaseen järjestelmälliseen katsaukseen ja meta-analyysiin, jossa selvitettiin karpalotuotteiden
käytön tehoa virtsatieinfektioiden ehkäisyssä. Katsaukseen oli otettu mukaan 28 vuosina 1999−2016 julkaistua satunnaistettua tutkimusta. Tutkittavat nauttivat karpaloa sisältävää mehua, uutteita, tabletteja tai kapseleita
erilaisin annoksin. Tutkimusten koehenkilöinä oli aikuisia, lapsia, ikääntyneitä, hoivakodeissa asuvia, virtsarakon katetrihoidossa olevia, syöpäpotilaita sekä selkäydinvammaisia, yhteensä 4947 tutkittavaa. Karpalotuotteiden käyttö vaihteli kahdesta viikosta 12 kuukauteen. Katsaukseen mukaan
otettujen tutkimusten laatu oli arvioitu. Suurimmassa osassa tutkimuksista
(25/28) harhan riski oli arvioitu pieneksi. Katsauksen menetelmällinen toteutus on kuvattu yksityiskohtaisemmin alkuperäisessä julkaisussa.* Katsauksen laatu arvioitiin JBI:n järjestelmällisen katsauksen arviointikriteeristöllä.**
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