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Interventiotutkimukset ja järjestelmälliset katsaukset 

Sukunimi, vuosi 

lähde  

Tutkimus 

asetelma: 

menetelmä 

Näytön 

vahvuus  

Toiminta-

ympäristö 

Potilasryhmä 

(P) 

Interventio (I) Vertailu  

(C) 

Lopputulos-

muuttujat 

(O) 

Tulokset* 

Cai T, Tiscione D, 

Cocci A, Puglisi M, 

Cito G, Malossin G. 

& Palmieri A.  2018. 

Hibiscus extract, 

vegetable proteases 

and Commiphora 

myrrha are useful to 

prevent symptomatic 

UTI episode in pa-

tients affected by re-

current uncompli-

cated urinary tract in-

fections. The Archi-

vio Italiano di Urolo-

gia e Andrologia 

3(9). 

Doi: 

https://doi.org/10.408

1/aiua.2018.3.203. 

 

Tapaussarja 

Prospektiivinen 

ei - randomisoitu 

asetelma. 
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Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö 

esimerkiksi 

koti. 

N = 55 naista 

Tutkittavien 

keski-ikä oli 49,3 

vuotta.  

 

Tutkittavilla oli 

ollut toistuvia 

virtsatieinfekti-

oita: kolme tai 

useampi 12 kuu-

kauden aikana 

tai 

kaksi tai use-

ampi kuuden 

kuukauden ai-

kana. 

 

Tutkittavat söivät 

yhden Aviur Re-

tard® - rohdos-

kapselin (Hibiscus 

extract, vegetable 

proteases ja 

Commiphora 

myrrha, kauppa-

niminä Ellirose®, 

Protexil®, Serrazi-

mes® ja Myrliq®) 

aamuisin ja yhden 

kapselin iltaisin 

seitsemän päivän 

ajan ja sen jäl-

keen yhden kap-

selin iltaisin kym-

menen päivän 

ajan. Tämä sykli 

toistettiin kerran 

kuukaudessa kuu-

den kuukauden 

ajan. 

 

Tutkittavien 

virtsatieinfek-

toiden uusiutu-

mista ja elä-

mänlaatua mi-

tattiin tulos-

muuttujien 

avulla, ja 

muuttujien ver-

tailu tehtiin in-

tervention 

alussa, kolmen 

kuukauden ja 

kuuden kuu-

kauden kulut-

tua interven-

tion alusta.  

 

 

1. 

Virtsatieinfekti-

oiden uusiutu-

minen 

(colony count 

≥ 105 units/ml) 

(episodien 

määrä, tutkitta-

vien määrä, 

joilla havaittiin 

VTI ja tutkitta-

vien määrä, 

joilla oli puh-

das PLV) 

 

2. 

Elämänlaatu 

mitattuna QoL-

mittarilla 

 

 

1.Tutkittavilla oli kuu-

den kuukauden aikana 

keskimäärin viisi (IQR: 

4–9) virtsatieinfektioita. 

Virtsatieinfektoiden 

määrä väheni keski-

määrin kahdella verrat-

tuna lähtötilanteeseen 

(IQR: 0–3). 25 (49 %) 

tutkittavalla ei havaittu 

yhtään virtsatieinfektioi-

hin liittyvää oireista epi-

sodia, 18 (35,3 %) nai-

sella todettiin vähem-

män kuin kaksi epi-

sodia (p < 0,001, 

ja kahdeksalla (15,7 %) 

todettiin enemmän kuin 

kaksi virtsatie-episodia 

(15,7 %) kuuden inter-

ventiokuukauden ai-

kana. 

 

Tutkimuksen lopussa 

naisista 30/51:lla (58,8 

%) oli steriilivirtsa. Siir-

tymä oireisesta virtsa-

tieinfektioista oireetto-

maan bakteriuriaan ha-

vaittiin 21/51:lla (41,22 

%) tutkittavista. 

 

https://doi.org/10.4081/aiua.2018.3.203
https://doi.org/10.4081/aiua.2018.3.203


Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito-hoitosuositus  
 Tutkimustaulukko 

Hoitotyön tutkimussäätiö www.hotus.fi 2 

2. 

 Tutkittavista 43/51 

(84,3 %) raportoi elä-

mänlaatunsa parantu-

neen kuuden kuukau-

den interventio jälkeen 

alkutilanteeseen verrat-

tuna (91,3 99,0) (p < 

0,001) 

Fu Z, Liska D, Talan 

D, Chung M. 2017. 

Cranberry reduces 

the risk of urinary 

tract infection recur-

rence in otherwise 

healthy women: A 

systematic review 

and meta-analysis. 

The Journal of Nutri-

tion 147(12): 2282–
2288. 

Doi: 

10.3945/jn.117.2549

61. 

 

Systemaattinen 

kirjallisuuskat-

saus 

Meta-analyysi 

Seitsemän tutki-

musta, joista 

kaksi meta-ana-

lyysia 

Katsaukset vuo-

silta 2010–2017 

 

10/11 Ei mainittu N = 1498 

Analyysiin valit-

tiin tutkimukset, 

joissa tutkittavat 

olivat terveitä, ei 

raskaana olevia 

ja yli 18-vuoti-

aita ja naisia, 

joilla oli ollut virt-

satieinfektio. 

 

Tutkittavat jaettiin 

kahteen ryhmään: 

Ryhmä I: 

n = 798 Tutkitta-

vat saivat karpalo-

tuotteita 

 

Ryhmä II 

n = 702 

Tutkittavat saivat 

lumelääkettä tai 

eivät minkään-

laista interven-

tiota. 

 

Viidessä tutkimuk-

sessa tutkittavat 

joivat karpalome-

hua, yhdessä me-

hua ja karpalo-

kapseleita ja yh-

dessä karpalojau-

hetta. Yhdessä 

tutkimuksessa 

karpalotuottee-

seen yhdistettiin 

puolukkatuotetta 

ja Lactobacillus G 

-juoma.  

Meta-analyy-

sissa vertailtiin 

karpalotuottei-

den vaikutta-

vuutta virtsa-

tieinfektioiden 

uusiutumi-

sessa ei-kar-

palotuotteita 

syöviin naisiin 

nähden. 

1. 

Virstatieinfek-

toiden uusiutu-

misen riski  

1. 

Karpalotuotteiden naut-

timinen pienensi riskiä 

virtsatieinfektion uusiu-

tumiseen 26 %. (RR: 

0,74; 95 % CI: 0,55–
0,98; I2 = 54) muuten 

terveillä aikuisilla nai-

silla.  

 



Aikuisten virtsatieinfektioiden ehkäisyn omahoito-hoitosuositus  
 Tutkimustaulukko 

Hoitotyön tutkimussäätiö www.hotus.fi 3 

 

Kuudessa tutki-

muksessa kontrol-

liryhmä sai lume-

lääkettä ja yksi 

tutkimus oli avoin 

ilman kontrolliryh-

mää.  

Hooton TM,  

Vecchio M, Iroz A, 

Tack I, Dornic,Q,  

Seksek I, Lotan Y. 

2018. 

Effect of increased 

daily water intake in 

premenopausal 

women with recur-

rent urinary tract in-

fections: A random-

ized clinical trial. 

Jama Internal Medi-

cine 178(11): 1509–
1515. 

Doi:10.1001/jamainte

rnmed.2018.4204. 

  

 

RCT-tutkimus 

 

Satunnaistettu, 

avoin ja kontrol-

loitu tutkimus. 

 

 

8–10/13  

 

Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö, 

esimerkiksi 

koti. 

Yli 18-vuotiaat 

premenopau-

saali-ikäiset nai-

set. 

Tutkittavien 

keski-ikä oli 37,5 

vuotta 

Tutkittavilla oli 

raportoitu vähin-

tään  

kolme oireellista 

virtsatieinfekti-

oita viimeisen 

vuoden aikana 

ja virtsan bak-

teeriviljelyssä oli 

bakteerimää-

räksi todettu yli 

10³ CFU/ml. 

Tutkittavat joivat 

alle 1,5 l nes-

tettä vuorokau-

dessa ennen in-

terventiota. 

Vedenjuonnin li-

sääminen 1,5 l/vrk 

tutkittavan ilmoit-

tamaan normaalin 

juodun nestemää-

rän lisäksi 12 kuu-

kauden aikana. 

n = 70 koeryhmä 

n = 70 kontrolli-

ryhmä. 

Tutkimuksessa 

verrattiin koe-

ryhmän virtsa-

tieinfektoiden 

uusiutumista, 

virtsatieinfekti-

oon annettujen 

antibioottihoi-

tojen määrää, 

virtsatieinfek-

tioepisodien 

välistä aikaa 

sekä vuoro-

kaudessa nau-

titun nesteen 

määrää kont-

rolliryhmään 

kuuluviin niu-

kasti juoviin 

naisiin näh-

den.  

1. 

Virtsatieinfekti-

oiden uusiutu-

minen inter-

vention aikana  

(bakteereiden 

määrä vähin-

tään 10³ 

CFU/ml) 

 

2. 

Virtsatieinfek-

toiden (epi-

sodien) väli-

nen aika) 

 

3. 

Antimikrobista 

lääkitystä vaa-

tivien virtsa-

tieinfektioiden 

määrä 

1. 

Ylimääräistä vettä (1,5 

l) juoneilla naisilla virt-

satieinfektoiden keski-

määräinen esiintyvyys 

oli 1,7 (95 % CI, 1,5–
1,8), kun kontrolliryh-

mään kuuluvilla naisilla 

se oli 3,2 (95 % CI, 

3,0–3,4). Keskimääräi-

nen ryhmien välinen 

ero oli 1,5 (95 % CI 

1,2–1,8; p < 0,001).  

 

2. 

Virtsatieinfektoiden vä-

linen aika oli koeryh-

mässä keskimäärin 

142,8 (95 % CI 127,4–
160,1) ja kontrolliryh-

mässä 84,4 (95 % CI 

75,4–94,5). Kahden 

ryhmän välinen ero oli 

keskimäärin 58,4 (95 % 

CI 39,4–77,4; p < 

0,001).  

 

3. 

Ylimääräistä vettä (1,5 

l) juoneilla naisilla virt-

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Thomas%20M%20Hooton%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mariacristina%20Vecchio%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Alison%20Iroz%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Ivan%20Tack%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Quentin%20Dornic%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Isabelle%20Seksek%22&page=1
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Yair%20Lotan%22&page=1
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satieinfektoiden keski-

määräinen esiintyvyys 

oli 1,9 (95 % CI 1,7–
2,2), kun kontrolliryh-

mään kuuluvilla naisilla 

se oli 3,6 (95 % CI 3,3–
4,0). Keskimääräinen 

ryhmien välinen ero oli 

1,7 (95 % CI 1,3–2,1; p 

< 0,001). Ero on tilas-

tollisesti merkitsevä.  

Kranjčec B, Papeš D, 
Altarac S. 2014. 

D-mannose powder 

for prophylaxis of re-

current urinary tract 

infections in women: 

A randomized clinical 

trial.  

World Journal Urol-

ogy 32(1): 79–84. 

Doi:10.1007/s00345-

013-1091-6. 

 

 

 

RCT-tutkimus 

 

Prospektiivinen 

satunnaistettu 

kontrolloitu tutki-

mus.  
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Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö, 

esimerkiksi 

koti. 

N = 308 

Tutkittavien 

keski-ikä oli 49 

vuotta. 

 

Yli 18-vuotiaat 

naiset, joilla oli 

todettu ennen 

interventiota vä-

hintään kaksi 

virtsatieinfek-

tiota -kuuden 

kuukauden ai-

kana tai kolme 

virtsatieinfek-

tiota vuoden ai-

kana. 

 

D-mannoosijau-

heen päivittäinen 

nauttiminen (kaksi 

grammaa D-man-

noosijauhetta lai-

mennettuna 200 

ml:aan vettä iltai-

sin suun kautta 

otettuna) kuuden 

kuukauden ajan. 

 

Koeryhmä n = 

103 

Kontrolliryhmä I n 

= 103 

Kontrolliryhmä II n 

= 102 

 

D-mannoo-

sijauhetta 

nauttineiden 

naisten (koe-

ryhmä) virtsa-

tieinfektoiden 

uusiutumisen 

esiintyvyyttä 

vertailtiin Nitro-

furantoni-lää-

kettä 50 mg 

tab iltaisin 

(kontrolliryhmä 

I) ottaneiden 

sekä ei mitään 

profylaksiaa 

(kontrolliryhmä 

II) saaneiden 

naisten kes-

ken.  

 

 

1. Virtsatiein-

fektioiden uu-

siutuminen in-

tervention ai-

kana (baktee-

reiden määrä 

vähintään 10³ 

CFU/mL) 

 

 

2. 

Virtsatieinfekti-

oon sairastu-

misen riski. 

 

 

  

1. 

Virtsatieinfektio uusiu-

tui 98 tutkittavalla nai-

sella (31,8 %). Koeryh-

mässä uusiutuminen 

todettiin 21 naisella 

(20,4 %). Kontrolli-

ryhmä I:ssa virtatiein-

fektio uusiutui 15 nai-

sella (14,6 %) ja kont-

rolliryhmä II:ssa 62 nai-

sella (60,8 %). Ero koe-

ryhmän sekä kontrolli-

ryhmä I:n ja kontrolli-

ryhmä II:n väillä on ti-

lastollisesti merkitsevä 

(p < 0,001) 

 

2. 

Koeryhmään sekä 

kontrolliryhmään I kuu-

luneilla naisilla oli ma-

talampi riski sairastua 

virtsatieinfektioon ver-

rattuna kontrolliryhmä 

II:een kuuluneisiin. Ero 

on tilastollisesti merkit-
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sevä (p < 0,0001) (koe-

ryhmä RR 0,239; 95 % 

Cl 0,146–0,392, kont-

rolliryhmä I RR 0,335; 

95 % Cl 0,222–0,506) 

Koeryhmän ja kontrolli-

ryhmän I välillä ei ha-

vaittu tilastollisesti mer-

kitsevää eroa. 

Ledda A, Bottari A, 

Luzzi R, Belcaro G, 

Hu S, Dugall M, 

Hosoi E, Ippolito M, 

Corsi M, Gizzi G, 

Morazzoni P, Riva A, 

Giacomelli L, Togni 

S. 2015. Cranberry 

supplementation in 

the prevention of wer 

urinary tract infec-

tionsnon-severe lo: a 

pilot study. European 

Review for Medical 

and Pharmacological 

Sciences19: 77−80. 

 7–9/9 

 

 

Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö 

esimerkiksi 

koti. 

N = 44 

Tutkittavien 

keski-ikä oli 39 

vuotta.  

n = 33 naista 

n = 11 miestä 

 

Tutkittavilla oli 

toistuvia virtsa-

tieinfektiota: vä-

hintään kolme 

oireista infek-

tiota edellisen 

vuoden aikana 

tai kaksi infek-

tiota edeltävän 

kuuden kuukau-

den aikana. 

 

 

Tutkittavat jaettiin 

kahteen ryhmään: 

 

Koeryhmä (n = 

22) sai 60 päivän 

ajan karpalouu-

tetta Anthocran® 

(36 mg proantho-

cyanidins 

(PACs/kapseli)) 

sekä elämäntapa 

ja hygieniaoh-

jausta. Ohjaus si-

sälsi tarkat ohjeet 

peseytymisestä, 

juomisesta, virt-

saamisen tihey-

destä, kofeiinin, 

alkoholin ja maus-

teiden käytöstä 

sekä fyysisestä 

aktiivisuudesta. 

Kontrolli ryhmä 

sai samanlaisen 

ohjauksen kuin 

koeryhmä ilman 

lumelääkettä. 

Seuranta-aika oli 

keskimäärin 62 

vuorokautta. 

Tutkimuksessa 

vertailtiin kar-

palotuote Ant-

hocran®:ia 

syöneiden 

naisten ja 

miesten virtsa-

tieinfektioiden 

uusiutumista, 

oireita esiinty-

mistä, epi-

sodien välistä 

aikaa sekä 

konsultaatio-

tarvetta pel-

kästään oh-

jausta saanei-

siin naisiin ja 

miehiin näh-

den.  

1. 

Uusiutuneiden 

virtsatieinfek-

toiden määrä 

intervention ai-

kana verrat-

tuna kuukau-

den ajanjak-

soon ennen in-

terventiota. 

 

2. 

Oireettomuus 

intervention ai-

kana 

 

3. 

Virtsatieinfek-

tioepisodien 

kesto 

 

4. 

Virtsanäytteen 

laatu interven-

tion lopussa 

 

5. Lääketie-

teellisen avun 

tarve 

 

1. 

Uusiutuneiden virtsa-

tieinfektoiden määrä 

koeryhmässä oli seu-

ranta-ajan lopussa 73,3 

% pienempi 

(p < 0,05) verrattuna in-

terventiota edeltävään 

kuukauteen. Kontrolli-

ryhmän virtsatieinfek-

toiden määrä oli seu-

ranta-ajan lopussa 15,4 

%  

(p < 0,05; p = 0,012 

versus koeryhmä). 

 

2. 

Seitsemällä (31,8 %) 

tutkittavalla koeryhmän 

henkilöllä ei ollut oireita 

seuranta-aikana. Kai-

killa kontrolliryhmään 

kuuluneilla oli VTI-oi-

reita (p < 0,05). 

 

3. 

VTI-episodien kesto oli 

2,5 ± 1,3 päivää 
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koeryhmässä ja 3,6 ± 

1,7 päivää kontrolliryh-

mässä (p < 0,05). 

 

4. 

Virtsanäyte oli 20/22 

(90,9 %) tutkittavalla 

puhdas (ei verta eikä 

bakteereja) 

koeryhmässä. Kontrolli 

ryhmässä virtsanäyte 

oli puhdas 11/22 (50 

%) henkilöllä (p < 

0,005). 

 

5.   

Kolme henkilöä 

(13,6 %) koeryhmässä 

ja kahdeksan henkilöä 

(36,3 %) kontrolliryh-

mässä tarvitsivat lääke-

tieteellistä apua VTI-

vaivoihin (p < 0,05). 

Ng QX, Peterssb C, 

Venkatanarayananb 

N, Gohc YY, Hod 

CYX, Yeoal WS. 

2018. Use of Lacto-

bacillus spp. to pre-

vent recurrent urinary 

tract infections in fe-

males. Medicine Hy-

potesis 114: 49–54. 

doi: 

10.1016/j.mehy.2018

.03.001. 

Kirjallisuuskat-

saus 

 

Meta-analyysi 

Kuusi randomi-

soitua tutki-

musta vuosilta 

1992–2016 

 

7–8/11 

 

 

Ei mainittu N = 726 

 

Tutkittavat olivat 

pre- ja post-

menopausaali -

ikäisiä naisia, 

joilla on ollut 

toistuvia virtsa-

tieinfektioita, 

kolme tai enem-

män interven-

tiota edeltävän 

12 kuukauden 

aikana. 

 

Tutkittavat saivat 

Lactobacillus spp. 

-tuotteita (lactoba-

cillus tai lactoba-

cilli tai probiotic) 

joko vaginaalisesti 

sai suun kautta, 

lumelääkettä tai 

eivät saaneet 

minkäänlaista in-

terventiota. 

 

 

Viidessä tutkimuk-

sessa tutkittava 

sai emättimen 

Lactobacillus 

spp -tuotteiden 

vaikuttavuutta 

verrattiin kar-

palotuotteisiin, 

antibioottiin ja 

lumelääkkei-

siin.  

 

1. 

Virtsatieinfekti-

oiden uusiutu-

minen 

1. 

Lactobacillus spp -tuot-

teiden käyttäminen 

joko suun kautta tai va-

ginaalisesti ehkäisi virt-

satieinfektoiden uusiu-

tumista (RR = 0,684: 

95 % CI 0,438– 0,929, 

p < 0,001). 
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 kautta Lactobacil-

lus spp -suppo-

sitorion ja yh-

dessä tutkimuk-

sessa tutkittavat 

saivat Lactobacil-

lus spp-tuotetta 

suun kautta. 

 

Tutkimusten kesto 

oli 4 vko – 12 kk 

 

Occhipinti A, Ger-

mano A, Maffei ME. 

2016. Prevention of 

urinary tract infection 

with Oximacro®, a 

cranberry extract 

with a high content of 

A-type proanthocya-

nidins: a pre-clinical 

double-blind con-

trolled study. Urology 

Journal 13(2): 2640–
2649. 

 

 

 

RCT-tutkimus 

 

Randomisoitu 

kaksoisokkotut-

kimus 

 

 

9–13/13 

 

 

 

 

Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö, 

esimerkiksi 

koti. 

N = 70 

Keski-ikä oli 38 

vuotta. 

 

Tutkimukseen 

osallistui 60 

naista ja 10 

miestä, joilla oli 

todettu vähin-

tään  

kaksi oireista 

virtsatieinfek-

tiota interven-

tiota edeltävän 

vuoden aikana  

(bakteerikasvu 

105 /ml) tai bak-

teerikasvu 

104/ml.  

Kaikilla tutkitta-

villa oli virtsa-

tieinfektio inter-

vention alka-

essa. 

 

 

 

Koeryhmä (n = 

35, 30 naista ja 

viisi miestä) sai 

karpalotuotetta 

Oximacro® (36 

mg PACs-A) yh-

den kapselin 

kaksi kertaa vuo-

rokaudessa viikon 

ajan. 

 

Kontrolliryhmä (n 

= 35, 30 naista ja 

viisi miestä) sai 

lumelääkettä il-

man vaikuttavaa 

ainetta samalla 

tavoin kuin koe-

ryhmä. 

 

Tutkimukseen 

osallistuvat kävi-

vät joka toinen 

päivä klinikan 

vastaanotolla tai 

olivat puhelimitse 

Tutkimuksessa 

vertailtiin virt-

satieinfektiosta 

toipumista Oxi-

macro® -kar-

palotuotetta 

syövien ja lu-

melääkettä 

syövien välillä. 

1.  

Virtsatieinfekti-

osta toipumi-

nen, oireiden 

lievittyminen 

(tiheä virtsai-

suus, kipu). 

Score-asteikko 

0–10 

 

2. Virtsatiein-

fektion uusiu-

tuminen 

 

 

1. 

Koeryhmään kokivat 

toipuvansa paremmin 

virtsatieinfektiosta kuin 

kontrolliryhmään kuulu-

neet (p < 0,001) Mann-

Whitney U-testi: 1191; 

p < 0,007. 

  

2. 

Tutkittavien virtsanäyt-

teen bakteerikasvussa 

oli ryhmien välillä tilas-

tollisesti merkitsevä ero 

(SD difference = 

51688; df = 34, t = -

10,27; Dunn-Sidak Ad-

justed p < 0,001, Bon-

ferroni Adjusted p < 

0,001). 
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yhteydessä tutki-

muskeskukseen. 

Molempien ryh-

mien seuranta-

aika oli keskimää-

rin neljä viikkoa. 

 

Porru D, Parmigiani 

A, Tinelli C, Barletta 

D, Choussos D, Di 

Franco C, Bobbi V, 

Bassi S, Miller O, 

Gardella B, Nappi 

RE, Spinillo A, Rov-

ereto B. 2014. Oral 

D-mannose in recur-

rent urinary tract in-

fections in women: A 

pilot study. 

Journal of Clinical 

Urology 7(3): 208–
213. 

Doi:10.1177/205141

5813518332 

 

 

 

RCT-tutkimus 

 

Randomisoitu 

cross over-ase-

telma 

 

 

7–8/13 

 

Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö 

esimerkiksi 

koti. 

N = 60 

Tutkittavien 

keski-ikä oli 42 

vuotta. 

 

Yli 18-vuotiaat 

naiset, joilla oli 

akuutti oireinen 

virtsatieinfektio 

ja kolme tai use-

ampi virtsatiein-

fektio vuoden ai-

kana.  

 

 

Tutkittavat jaettiin 

kahteen ryhmään. 

Ryhmä I sai anti-

bioottihoidon: viisi 

päivää trimet-

hoprim/sulfamet-

hoxazole 160 

mg/800 mg kaksi 

kertaa päivässä ja 

tämän jälkeen yh-

den annoksen il-

taisin viikon ajan. 

Tutkittavat jatkoi-

vat antibioottihoi-

toa 1 tabletti iltai-

sin joka 4. viikko 

23 viikon ajan. 

 

Ryhmä II sai 

suunkautta D-

mannoosi - jau-

hetta (1 g) kolme 

kertaa päivässä 

joka 8. tunti kah-

den viikon ajan ja 

tämän jälkeen 1 

gramman D man-

noosi -jauhetta 

kaksi kertaa päi-

vässä 22 viikon 

ajan. D - mannoo-

Tutkimuksissa 

vertailtiin anti-

biootin trimet-

hoprim/sulfa-

methoxazole 

160 mg/800 

mg ja D man-

nitolin vaikutta-

vuutta virtsa-

tieinfektoiden 

uusiutumisen 

ja niihin liitty-

vien oireiden 

ehkäisyssä.  

 

1. 

Virtsatieinfekti-

oiden uusiutu-

minen  

(virtsassa vä-

hintään 

100000 uropa-

togeenia per 

ml) 

 

2. 

virtsatieinfekti-

oihin liittyvät 

oireet mitta-

reina:   

VAS-kipumit-

tari, VAS virt-

saamispakko 

score-.mittari 

sekä  virtsaa-

miskertojen 

määrä/vrk. 

1. 

Antibioottihoitoa saa-

neiden naisten virtsa-

tieinfektioiden uusiutu-

misaika oli keskimäärin 

52,7 päivää (SD 11,2; 

95 % luottamusväli) ja 

D-mannoosi -hoidossa 

200 päivää (SD 50,7). 

Keskiarvojen ero on ti-

lastollisesti merkitsevä 

(p < 0,0001) 

 

2. 

Ennen D-mannoosi -

profylaksiaa VAS-kipu 

oli ka 4,4 (SD: 1,1) ja 

intervention jälkeen ka 

2,2 (SD 0,5) 

Keskimäärin -pakkovirt-

saisuus (VAS) väheni 

intervention aikana 4,6 

(SD 1,1) – 2,6 (SD 0,7) 

Virtsaamiskertojen 

määrä ennen D–man-

noosi - profylaksiaa oli 

ka 7,1 (SD 1,7) ja sen 

jälkeen ka 4,7 (SD 1,0). 

Erot ovat tilastollisesti 

merkitseviä p < 0,001. 
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sia nauttivat kont-

rolloivat virtsan 

Ph-pitoisuutta. 

Jos se oli < 7, he 

nauttivat sodium 

bikarbonaaattia 

250 mg:aa tai po-

tassium citratttia 1 

g b.i.d. virtsan al-

kaloimiseksi. 

 

Hoitojakso kesti 

kuusi kuukautta, 

jonka jälkeen koe-

ryhmä I:n profy-

laksia vaihtui koe-

ryhmän II:n 

kanssa ja päin-

vastoin  

 

Schiavi MC, Porpora 

MG, Vena F, Prata 

G, Sciuga V, D'Oria 

O, Di Tucci C, Sa-

vone D, Aleksa N, 

Giannini A, Nusiner 

MP, Zullo MA, Muzii 

L, Benedetti Panici 

P. 2019. Orally ad-

ministered combina-

tion of hyaluronic 

acid, chondroitin sul-

fate, curcumin, and 

quercetin in the pre-

vention of postcoital 

recurrent urinary 

tract infections: anal-

ysis of 98 women in 

Tapaussarja 

 

Retrospektiivi-

nen tutkimus 

 

 

 

7–8/10 Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö, 

esimerkiksi 

koti. 

N = 98 

Keski-ikä oli 

28,3 vuotta 

 

Tutkittavat olivat 

18–45-vuotiaita 

naisia, joilla oli 

ollut toistuvia 

virtsatieinfekti-

oita yhdynnän 

jälkeen. Kolme 

virstatieinfekti-

oita 12 kuukau-

den aikana tai 

kaksi virtsatiein-

fektiota kuuden 

kuukauden ai-

kana. 

 

Tutkittavat saivat 

suun kautta kaksi 

rohdostablettia 

(hyaluronihappo, 

kondroitiini-

sulfaatti, kurkuma 

ja kversetiini). 

Tabletin koos-

tumus: 200 mg 

curcumin com-

plexed 

with soy phospho-

lipids, 200 mg of 

quercetin, 200 mg 

of CS, 

and 20 mg of HA.) 

päivittäin ensim-

mäisen kuukau-

den ajan ja sen 

Tutkimuksessa 

vertailtiin roh-

dosvalmistetta 

nauttivien 

naisten virtsa-

tieinfektoiden 

uusiutumista, 

oireita, elä-

mänlaatua 

seksuaalista 

toimintaa ja 

yleistä tyyty-

väisyyttä en-

nen interven-

tiota ja sen jäl-

keen.  

1. 

Virtsatieinfekti-

oiden määrä 

hoidon aikana 

(keskivirtsassa 

bakteereja 

enemmän kuin 

105/ml) oli oi-

reita tai ei 

 

2. 

Virtsatieoirei-

den kokemi-

nen mittarina 

UTISA  

 

3. 

Elämänlaatu 

mittarina 

1. 

Intervention aikana 

seitsemällä (7,1 %) nai-

sella todettiin virtsa-

tieinfektio. Näistä kol-

mella (3 %) oli ollut 

enemmän kuin kymme-

nen yhdyntää kuukau-

den aikana. Positiivis-

ten virtsanäytteiden 

keskimääräinen määrä 

väheni merkitsevästi in-

tervention aikana 

(3,84 [2,34] versus 

0,35 [0,52], p < 

0,0001). 

 

2. 
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reproductive age af-

ter 6 months of treat-

ment. Female Pelvic 

Medical Reconstruc-

tion Surgeon 25(4): 

309–312. Doi: 

10.1097/SPV.000000

0000000560.  

 

 

 

jälkeen yhden 

tabletin päivittäin 

viiden kuukauden 

ajan. Interventio-

aika oli kuusi kuu-

kautta. 

 

SF-36 

 

4. Seksuaali-

nen toiminta 

mittareina SF-

36, FSDS, and 

FSFI -mittarit 

 

5. 

Kuuden kuu-

kauden päästä 

intervention 

aloituksesta 

voinnin arvio 

The Patient 

Global Impres-

sion PGI-I – 

mittarilla (oliko 

vointi parempi 

nyt kuin ennen 

hoitoa) 

Yleinen elä-

mänlaadun 

mittari SF-36 

 

Virtsatieinfektion oireet 

vähenivät seuraavasti 

kuuden kuukauden hoi-

don jälkeen verrattuna 

vuoteen ennen inter-

vention aloittamista 

Kivulias virtsaaminen 

5,17 (2,74) versus 1,92 

(1,29) p < 0,0001 

Tiheävirtsaisuus 3,43 

(1,83) versus 1,07 

(0,88) p < 0,0001 

Virtsaamispakko 4,87 

(1,53) versus 1,34 

(1,56) p < 0,0001 

Tenesmus (ulostami-

sen pysyvä tarve) 3,65 

(1,89) versus 1,28 

(0,76) p < 0,0001 

Suprapubinen kipu 

4,76 (1,35) 1,72 (0,77) 

p < 0,0001 

Selkäkipu 2,11 (0,75) 

versus 1,55 (1,12) p = 

0,002 

Verivirtsaisuus 1,12 

(0,48) versus 0,19 

(0,38) p < 0,0001 

Yövirtsaaminen 0,87 

(0,71) versus 0,45 

(0,56) p < 0,0001  
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Virtsaamisen ja lantion 

alueen kipu (PUF-mit-

tari) 24,30 (4,91) ver-

sus 12,88 (3,57), p < 

0,0001 

 

3. 

Elämänlaatu parani 

SF-36 -mittarilla mitat-

tuna 

51,73 (8,87) – 84,67 

(9,91) 

p < 0,0001 

 

4. 

Seksuaaliset toiminnot 

paranivat ennen inter-

ventiota versus inter-

vention jälkeen: 

FSFI 20,73 (2,87) ver-

sus 28,46 (1,97), p < 

0,0001 

FSDS 20,52 (5,90) ver-

sus 8,15 (4,18), p < 

0,0001 

 

5. 

Yleisen tyytyväisyy-

den itsearviointi hoidon 

jälkeen: Patient Impres-

sion of Global 

Improvement -mitta-

rilla mitattuna: 85 (86,8 

%) potilasta arvioi sen 

oikein paljon tai paljon 

paremmaksi kuin vuosi 

ennen interventiota. 
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Torella M, Del Deo F, 

Grimaldi A, Iervolino 

SA, Pezzella M, 

Tammaro C, Gallo P, 

Rappa C, De Fran-

ciscis, Colacurci N. 

2016. Efficacy of an 

orally administered 

combination of hyalu-

ronic acid, chon-

droitin sulfate, curcu-

min and quercetin for 

the prevention of re-

current urinary tract 

infections in post-

menopausal women. 

European Journal of 

Obstetrics & Gyneco-

logy and Reproduc-

tive Biology 207: 

125–128. 

 

 

Kvasikokeelli-

nen tutkimus 

 

 

8–9/9 

 

Sairaalan tai 

laitoksen ul-

kopuolinen 

ympäristö, 

esimerkiksi 

koti. 

N = 150 naista, 

joista 130 oli 

mukana koko 

tutkimuksen 

ajan. 

 

Tutkittavat nai-

set olivat 

postmenopau-

saalisia, joilla oli 

todettu lievä tai 

kohtalainen li-

makalvoatrofia 

sekä toistuvia 

virtsatieinfek-

tiota kaksi tai 

enemmän kuu-

den kuukauden 

aikana tai kolme 

tai enemmän vii-

meisen vuoden 

sisällä. 

Limakalvoatrofia 

mitattuna Vagi-

nalHealth Inde-

xillä (VHI) oli vä-

lillä 10 ja15.  

 

 

 

 

 

 

Tutkittavat jaettiin 

kolmeen ryhmään 

 

Ryhmä I: 

n = 50. Tutkittavat 

saivat paikalli-

sestrogeeni 

(0,005 % estriol) 

emätingeeliä päi-

vittäin 

kolmen viikon 

ajan ja sitten kah-

desti 

viikossa. Hoitoa 

toistettiin kolmen 

kuukauden välein 

yhdeksän kuukau-

den ajan. Koko-

naishoitoaika oli 

12 kuukautta. 

 

Ryhmä II: 

 n = 48. 

Tutkittavat saivat 

suun kautta roh-

dosvalmistetta 

(hyaluronihappo, 

kondroitiini-

sulfaati, kurkuma 

ja kversetiini) 

kaksi kapselia 

päivittäin 15 

päivänä kuukau-

dessa kolmen 

kuukauden ajan ja  

sitten yhden kap-

selin 15 

päivää yhdeksän 

kuukauden ajan. 

Tutkimuksessa 

vertailtiin est-

rogeenihoidon 

ja rohdosval-

misteen vai-

kuttavuutta uu-

siutuvien virt-

satieinfektioi-

den eh-

käisyssä sekä 

monoterapi-

oina että yh-

teisterapinana. 

Mittaukset teh-

tiin ennen in-

terventioi-

tasekä kuuden 

ja 12 kuukau-

den jälkeen in-

terventoiden 

aloituksesta 

laskettuna. 

1. 

Virtsatieinfek-

toiden uusiutu-

minen 

 

2. Virstatieoi-

reiden ilmene-

minen, 

Mittarina Pel-

vicPain ja Ur-

gency/Fre-

quency (PUF) 

ja  

 

3. Elämänlaatu 

mittarina 

Visual Analog 

Scale (VAS)- 

mittari 

 

 

 

1. 

Intervention lopussa 

virtsatieinfektiota ei 

esiintynyt ryhmässä I 

26 %:lla, ryhmässä II 

31,2 %:lla ja ryhmässä 

III 57,4 %:lla verrattuna 

alkutilanteeseen. 

Ryhmä III:n virtsatiein-

fektoiden uusiutumisen 

ero on tilastollisesti 

merkitsevä   

(p < 0,0001). 

 

2. 

Lantiokipu ja pakkovirt-

saisuus mitattuna PUF-

mittarilla 

Muutos alkutilanteesta 

intervention päättymi-

seen (12 kk)  

Ryhmä 1: 20–17,2 (p < 

0,05) 

Ryhmä II: 20,8–15,9 (p 

< 0,05) 

Ryhmä III: 2,7–12,3 

(p < 0,05) 

 

Oireet mitattuna Pa-

tient symptom scale -

mittarilla. Keskiarvojen 

muutos alkutilanteesta 

intervention päättymi-

seen. 

Muutos alkutilanteesta 

intervention päättymi-

seen (12 kk)  

Ryhmä 1: 11,8–15,7 (p 

< 0,0001) 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03012115
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03012115
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03012115
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03012115
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03012115/207/supp/C
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Kokonaishoito-

aika oli 12 kuu-

kautta. 

 

Ryhmä III n = 47. 

Tutkittavat saivat 

sekä saman 

emättimen kautta 

annettavan estro-

geenihoidon kuin 

ryhmä I ja saman 

rohdoshoidon 

kuin ryhmä II 

 

Ryhmä II: 11,8–11,4 (p 

< 0,040) 

Ryhmä III: 11,6–15,7 

(p < 0,05) 

 

3. 

Elämänlaatu parani 

kaikissa ryhmissä mer-

kitsevästi 12 kuukau-

den seuranta-aikana. 

Oireet mitattuna VAS-

mittarilla. Muutos alkuti-

lanteesta intervention 

päättymiseen.  

Ryhmä 1: 80,2–60,3 (p 

< 0,05) 

Ryhmä II: 83,5–52,8 (p 

< 0,05) 

Ryhmä III: 82,4–38,9 

(p < 0,05) 

 

 

 

 

 


