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Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli tutkia lasten kuumeisten virtsatieinfektioiden antibioottihoitoaikojen 
pituuden vaikutusta varhaiseen uusiutuvuuteen. Tällä hetkellä suositus antibioottihoidon kestolle on 7-14 
vrk. Lähtökohtana tutkimukselle oli ajatus antibioottihoidon pituuden optimoinnista. Nykyisellään 
hoitosuosituksen aikahaarukka on laaja ja vertailevaa tutkimusta hoidon pituuksista on vähän.  
Tavoitteenamme oli selvittää vaikuttaako nykyisen hoitosuosituksen mukainen lyhyempi hoitoaika 
uusiutumisen riskiin.  

Rekisteripohjainen pitkittäinen havainnoiva kohorttitutkimus toteutettiin keräämällä data manuaalisesti 
suoraan ESKO-tietokannan potilaskertomuksista.  Tutkimuspopulaationa toimivat 2014-2018 aikana OYS-
lastenklinikalla hoidetut alle 16 vuotiaat potilaat ICD-10 diagnooseilla N10 ja N39.0. Kokonaisuudessaan 
tutkimuspopulaatio oli 639 potilasta. Kokonaispopulaatiosta rajattiin arvioitavaksi 292 potilasta, joista 47 
tapausta uusi kuuden kuukauden sisällä primääri-infektiosta. Potilaiden perustiedot ja diagnoosikoodit 
taulukoitiin valmiiksi SPSS-alustalla olevaan pohjaan ja näihin liitettiin tiedonhaun perusteella mahdollinen 
poissulku, syntymäaika, sukupuoli, ensimmäisen pyelonefriitin toteamispäivä, CRP, taudinaiheuttaja, 
ultraäänilöydös, käytetyt antibiootit ja niiden kesto, sekä mahdollinen infektion uusimispäivämäärä. Data 
analysoitiin käyttämällä monimuuttujamallia, sekä Kaplan-meier-analyysia. 

Tuloksissa vertailtiin alle 10 vrk ja yli 10 vrk antibioottihoidon saaneita, eikä merkittävää eroa 
uusiutumisessa ryhmien välillä todettu. Merkittävää eroa uusiutumisessa ei todettu myöskään vertailtaessa 
ryhmiä, joista toisella CRP-arvo primääri-infektiossa oli yli 100 ja toisella alle 100. Niin ikään merkittävää 
eroa uusiutuvuudessa ei todettu sukupuolen välisessä vertailussa. Poikkeava ultraäänilöydös potilaan 
virtsateissä kuitenkin lisäsi uusiutumisen riskiä.  

Tarpeettoman pitkä antibioottihoito voi lisätä antibioottien haittavaikutuksia, kuten resistenttien kantojen 
kehittymistä. Tästä johtuen mahdollisimman lyhyt, mutta uusiutumisen ehkäisemiseksi riittävä, hoitoaika 
olisi ihanteellinen. 7 vrk hoitojakson saaneita oli aineistossa niin vähän, ettei tätä ryhmää voitu luotettavasti 
tutkimuksessa arvioida. Tutkimuksemme tukee hoitokäytäntöä, jossa antibioottihoidon kesto on alle 10 vrk.  
Jatkossa tutkimista tarvitaan, siitä riittäisikö vielä lyhyempi, noin viikon pituinen antibioottihoito. 

 

Avainsanat: virtsatieinfektio, antibioottihoito, hoidon kesto, lapsi, virtsateiden ultraäänitutkimus  



3 
 

TAUSTAA 

 

Virtsatieinfektio (VTI) on bakteerien aiheuttama tulehdus virtsateissä. Yleisin infektion 

aiheuttaja on Escherichia coli-bakteeri, joka on yleensä peräisin potilaan suoliston floorasta. 

VTI voidaan luokitella infektion esiintymistason mukaan kystiitiksi tai pyelonefriitiksi. 

Kystiitissä infektio rajoittuu alempiin virtsateihin ja pyelonefriitissä tulehdus on edennyt 

munuaistasolle. Kystiitissä tyypillisimpiä oireita ovat kirvely virtsatessa ja virtsaamispakko. 

Pyelonefriitin tärkein oire on kuume ilman fokusta ja myös CRP-arvo on koholla. 

(Virtsatieinfektiot: Käypä hoito –suositus, 2015)  

 

Pienillä lapsilla kuume ilman selvää paikallistuvaa syytä on hyvä syy epäillä 

virtsatieinfektiota. VTI on yleisin alle yksivuotiailla lapsilla ja eroa tyttöjen ja poikien välillä 

ei ilmaantuvuudessa tässä vaiheessa ole. Ilmaantuvuus pienenee lapsilla iän myötä, mutta 

selvästi nopeammin pojilla. Virtsatieinfektioita epäiltäessä lapselta otetusta virtsanäytteestä 

tutkitaan leukosyyttien määrä ja näyte tutkitaan bakteeriviljelyllä diagnoosin 

varmistamiseksi. Päätös antibioottihoidosta tehdään huomioiden kontaminaation 

mahdollisuus seulontanäytteessä. Rakkopunktiota käytetään tarvittaessa pienen lapsen VTI:n 

diagnoosin varmistamiseksi.  

 

Lapsen ensimmäinen nuorella iällä sairastettu VTI voi olla indikaatio munuaisten tai 

virtsateiden rakenteellisista poikkeavuuksista. Nämä voivat harvoin altistaa lasta munuaisten 

vajaatoiminnalle virtsatieinfektioiden seurauksena (Salo 2012). Tästä syystä 

ultraäänitutkimus on ensimmäisen VTI:n lapselle ilmaantuessa aiheellinen. Jos lapsella 

löytyy rakenteellinen poikkeavuus, voidaan tehdä päätös jatkotutkimuksista ja seurannasta. 

Normaalirakenteiset virtsatiet omaava VTI:n sairastanut lapsi ei tarvitse jatkuvaa seurantaa. 

 



4 
 

Kuumeisen pyelonefriitin hoito aloitetaan yleensä suonensisäisesti toisen tai kolmannen 

asteen kefalosporiineilla, mutta myös suoraa suun kautta annettava hoito on mahdollinen, jos 

diagnoosi on selvä ja lapsen yleisvointi on hyvä.  

Useiden nykyisten hoitosuositusten linja antibioottihoidon pituudesta lasten kuumeisessa 

virtsatieinfektiossa vaihtelee välillä 7-14 vrk (American Academy of Pediatrics Clinical 

Practice Guideline, 2016, NICE guideline, 2018, Käypä hoito –suositus, 2015), sillä 

vertailevaa tutkimusnäyttöä hoidon ihanteellisesta kestosta ei ole. Pitkää antibioottihoitoa 

puoltaa pyelonefriitin mahdollinen biofilmi-infektioluonne eli vaaditaan pitkä hoitoaika, jotta 

tubulusten bakteerimassa on täysin hävinnyt. Aiemmassa tutkimuksessamme uusiutuvaan 

pyelonefriittin johtanut infektio oli useammin hyvin biofilmiä laboratoriossa tuottaneen 

kannan aiheuttama kuin yksittäisessä pyelonefriittiepisodissa (Tapiainen EJCMID 2014). 

Kuitenkin lapsuuden antibioottihoitojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä, jotta vältetään 

antibioottiresistenssin lisääntyminen ja mahdolliset suoliston mikrobiomin muutoksista 

johtuvat pitkäaikaiset haitat (Korpela K, Nat Commun 2016). 

 

1. TUTKIMUSHYPOTEESI, TUTKIMUSASETELMA JA TOTEUTUS 

Kliininen ongelma ja tutkimushypoteesi 

Tavoitteenamme on selvittää, vaikuttaako kuumeisen virtsatieinfektion eli pyelonefriitin 

lyhyempi hoitoaika 7 vrk tai pitempi hoitoaika 14 vrk infektion uusiutumisen riskiin. 

Tutkimustulosta voidaan hyödyntää kliinisessä työssä arvioitaessa antibioottihoidon kestoa.  

Tutkimusasetelma 

Tutkimus on rekisteripohjainen pitkittäinen havainnoiva kohorttitutkimus, jossa altistava 

tekijä on antibioottihoidon kesto ja päävastemuuttuja VTI:n uusiutuminen kolmen kuukauden 

sisällä.  

Tutkimuksen kulku 

Tämä tutkimus toteutettiin hakemalla ESKO-tietokannasta kaikki Oulun yliopistollisen 

sairaalan lastenklinikalla aikavälillä 1.1.2014-31.12.2018 hoidetut, alle 16-vuotiaat potilaat, 

joilla on ICD-10 diagnoosit N10, eli akuutti tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus, tai 
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N39.0, eli sijainniltaan määrittämätön virtsatieinfektio. Potilaiden nimet, henkilötunnukset, 

diagnoosikoodit ja ensimmäisen diagnoosikoodilla merkityn hoitotapahtuman päivämäärät 

taulukoitiin SPSS-alustalla olevaan pohjaan. Nämä valmiiksi taulukoidut tiedot tarkistettiin 

jokaisen potilaan kohdalla ennen kerättävien tietojen syöttämistä. Tiedot etsittiin jokaisen 

potilaan kohdalla ESKO-tietokannan potilaskertomuksista, lääkehoidon historiasta, 

kotiutumislomakkeista, weblabista sekä radiologisten tutkimusten lausunnoista. Nämä 

manuaalisesti taulukoitavat tiedot olivat: oliko ensimmäinen virtsatieinfektio vai suljettiinko 

potilas jostakin syystä pois, CRP-arvo, taudinaiheuttaja, ensimmäisen virtsateiden 

ultraäänitutkimuksen löydös, potilaan saaman i.v. antibiootin aloitus- ja lopetuspäivämäärät, 

potilaan saaman p.o. antibiootin aloitus- ja lopetuspäivämäärät, uusiko virtsatieinfektio ja 

mahdollisen uusimisen diagnoosipäivämäärä.  

Tietohaku ja kerättävät tiedot 

Haemme ICD-10 diagnooseilla N10 ja N39.0 kaikki ja OYS:n lasten ja nuorten klinikassa 

hoidetut potilaat alle 16-vuotiaat potilaat poistoilmoitusrekisteristä viiden vuoden ajalta 

1.1.2014-31.12.2018. 

Sisäänottokriteerit: 

 Todennäköinen tai varma pyelonefriitti 

o Oireet (kuume tai muut oireet, jotka sopivat virtsatieinfektioon) 

o Pyuria (leukosyytit + virtsanäytteessä) 

o Viljely: Uropatogeeni kasvu > 105 1 tai 2 plv-, tyyny- tai lentovirtsanäytteessä 

o Rakkopunktiossa mikä tahansa kasvu merkityksellinen 

o Kuume yli 38 astetta sairauden aikana ja/tai CRP > 40 mg/l 

 Jos potilaalla on ollut sairauskertomuksen mukaan useampia 

virtsatieinfektioepisodeja, otetaan ensimmäinen episodi ja sitä seurannut mahdollinen 

uusiminen. 

 

Poissulkukriteerit: 

 Katetriin liittyvä virtsatieinfektio pitkäaikaisella potilaalla tai jos potilaalla on 

neurgeeninen rakko 
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 Postoperatiivinen infektio urologisella potilaalla 

Sisäänottokriteerit Poissulkukriteerit 

Virtsatieinfektiolle tyypilliset oireet Yli kahden vuoden ikä sairastumishetkellä 

Pyuria (leuk + virtsanäytteessä) Diagnoosin muutos 

Merkittävä uropatogeenikasvu plv-, tyyny- tai 

lentovirtsanäyteviljelyssä 

Viljelyssä ainoastaan sekaflooraa 

Mikä tahansa kasvu rakkopunktiossa Ei ensimmäinen virtsatieinfektio 

Yli 38 asteen kuume ja/tai CRP > 40 mg/l Neurogeeninen rakko 

Postoperatiivinen virtsatieinfektio 

Puuttuvat potilasasiakirjamerkinnät 

Toistuvat katetroinnit 

 

Kerättävät tiedot: 

Tutkimukseen kerätään seuraavat tiedot lasten sairauskertomuksista, radiologisista 

tutkimuksista ja laboratoriotutkimuksista: 

 Syntymäaika 

 Sukupuoli 

 Ensimmäisen pyelonefriitin sairastumispäivä (Kuume > 38 ja/tai CRP > 40) 

o Taudinaiheuttaja, näytteenottotapa ja antibioottiresistenssi 

 Ultraäänilöydös, jos tehty aiemmin tai tässä episodissa 

 Annettu antibioottihoito i.v. ja sen aloitus ja lopetuspvm 

 Annettu antibioottihoito p.o. ja sen aloitus ja lopetuspvm 

 Uusiutunut virtsatieinfektio 6 kk sisällä ja sen päivämäärä 

o Uusiutuneen virtsatieinfektion taudinaiheuttaja, näytteenottotapa ja 

antibioottiresistenssi. 

2. TILASTOLLINEN ANALYYSI 

Tilastollisessa analyysissä verrataan hoidon keston vaikutusta uusimisen riskiin. 

Tilastollisena menetelmänä käytetään monimuuttujamallia, jossa selittävinä muuttujina ovat 
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hoidon suunniteltu kesto tehokkaalla antibioottille herkkyysmäärityksen mukaan, ikä, 

sukupuoli ja ultraäänilöydös ja päävastemuuttujana on aika uusimiseen. Aikaa uusimiseen 

tutkittiin Kaplan-meier-analyysillä eli eloonjäämisanalyysillä, jolla tutkittiin aikaa 

uusimiseen.  

3. EETTISET NÄKÖKOHDAT, TIETOSUOJA, AIKATAULU JA LUVAT 

Tutkimus ei vaatinut lääketieteellisen eettisen toimikunnan arviota, koska kyseessä on 

puhdas rekisteritutkimus. Tutkimukselle haettiin rekisteritutkimuslupa sekä OYS:sta. 

Tutkimus laitetaan tutkimusdiaariin. Tutkimuksesta tehtiin tieteellisen tutkimuksen 

rekisteriseloste. Lisäksi tehtiin asianmukainen tieteellisen tutkimuksen tietosuoja-asioiden 

riskiarvio nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Tutkimuksen tiedonhaku tehdään OYS:in 

tiloissa sairaalan omalla tietokoneella ja tiedot syötetään suoraan sairaalan verkossa.  

4. TULOS  

Tutkimuspopulaatio 

Tutkimuspopulaatio oli kokonaisuudessaan 639 potilasta, joista poissuljettiin 346 potilasta ja 

tutkimukseen mukaan otettiin 292 potilasta (Kuva 1). Näistä mukaan otetuista potilaista 47:llä 

todettiin uusi virtsatieinfektio kuuden kuukauden sisällä. 232:lla potilaalla virtsatieinfektio ei 

uusinut. Tutkimukseen mukaan otetuista potilaista 167 oli tyttöjä ja 119 poikia. Ensimmäisen 

antibioottihoidon aloituksen aikaan tytöt olivat iältään keskimäärin 0,69 vuotta (keskihajonta 

0,51) ja pojat 0,37 vuotta (keskihajonta 0,35).  

Taudinaiheuttajista eniten virtsatieinfektioita aiheutti E. coli-bakteeri (Taulukko 1). Yleisin 

uusintoja aiheutti yleisin taudinaiheuttaja tavallisille antibiooteille herkkä E. coli (Taulukko 2). 

Toiseksi eniten uusintoja aiheutti Klebsiella. Ensimmäisen virtsatieinfektion yleisin 

antibioottihoito oli suonensisäinen kefuroksiimi tai suun kautta annettava kefaleksiini (Taulukko 

3). 

TAULUKKO 1. Ensimmäisen virtsatieinfektion aiheuttajabakteerit. 

Taudinaiheuttaja N=285 (%) 

E. coli herkkä kanta 252 (88) 

Klebsiella 13 (4,5) 
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Enterokokki 8 (2,8) 

E. coli ESBL (kefuroksiimi 

R) 

4 (1,4) 

Enterobakteeri 3 (1,0) 

Citrobakteeri 3 (1,0) 

Proteus vulgaris 1 (0,3) 

Haemophilus 1 (0,3) 

 

TAULUKKO 2. Uusiutuneiden virtsatieinfektioiden aiheuttajat 

Taudinaiheuttaja Uusineet virtsatieinfektiot N = 47 (%) 

E. coli herkkä kanta 37 (79) 

Klebsiella 6 (13) 

Enterokokki 1 (2) 

E.coli ESBL (kefuroksiimi R) 1 (2) 

Enterobakteeri 1 (2) 

Citrobakteeri 1 (2) 

Proteus vulgaris 0 

Haemophilus 0 

 

TAULUKKO 3. Aloitusantibiootti ensimmäisen infektion hoitoon. 

Antibiootti  N=298 (%) 

Kefuroksiimi n (%) 247 (86) 

Kefaleksiini 100 mg/kg 18 (6,3) 

Kefuroksiimi ja tobramysiini 11 (3,8) 

Bentsyylipenisilliini 3 (1,0) 

Tobramysiini ja/tai 

bentsyylipenisilliini 

2 (0,7) 

Sulfatrimetopriimi 1 (0,3) 

Keftriaksoni 1 (0,3) 
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Kefuroksiimi ja/tai 

piperasilliini-tatsobaktaami 

1 (0,3) 

Tobramysiini ja/tai ampisilliini 1 (0,3) 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkimuskohortin muodostuminen ja infektioiden uusiutuminen. 

  

Tutkimuspopulaatio 
639

Ensimmäinen VTI 
292 (100%)

Ei uusinut 
232 (79,5%)

- Normaali UÄ
205 (70,2%)

- Poikkeava UÄ 

24 (8,2%)

Virtsatieinfektion 
uusiminen 6 kk 

sisällä 47 (16,1%)
- Normaali UÄ

34 (11,6%)

- Poikkeava UÄ
13 (4,5%)

Poissuljetut
346
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Antibioottihoidon pituus ja virtsatieinfektioiden uusiminen 

Tarkastellessa antibioottihoidon pituuden merkitystä varhaisiin uusimisiin tutkimuksessa 

vertailtiin 10 vuorokautta tai alle hoidettuja potilaita ja 11 vuorokautta tai yli hoidettuja potilaita. 

Lyhyellä hoidolla hoidetuista potilaista virtsatieinfektio uusi 15/84 (18%). Pitkän hoidon 

saaneista infektio uusi 32/188 (17%). Kun tutkittiin aikaa tapahtumaan eloonjäämisanalyysillä ja 

kun verrattiin tilastollisesti, käytettiin log-rank testiä. Tästä tuloksena ei todettu tilastollista 

merkittävyyttä hoitoajan pituuden vaikutuksesta uusimiseen (Kuva 2). Samaa asiaa tarkasteltiin 

erikseen myös alle yksivuotiaiden potilaiden alaryhmässä ja tässäkään ei merkittävää eroa 

uusimisissa havaittu (Kuva 3). 

 

Kuva 2. Virtsatieinfektioiden uusiminen hoidon keston mukaan koko tutkimusaineistossa. Ero ei 
ollut tilastollisestin merkitsevä (log-rank 0,84). Kuvassa Y-akselilla esitetty eloonjääminen kuvaa 
selviämistä ilman virtsatieinfektion uusimista. 
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Kuva 3. Virtsatieinfektioiden uusiminen hoidon keston mukaan tutkimusaineiston alle yksivuotiailla 

potilailla. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (log-rank 0,79). 

Vertailua virtsatieinfektion uusimisesta kahdella eri hoitoaika-ryhmällä tehtiin myös Log Rankin, 

Breslown ja Tarone-Waren testeillä, joilla ei tilastollista merkittävyyttä havaittu.  

Virtsateiden ultraäänitutkimus ja virtsatieinfektioiden uusiminen 

Tutkimuksessa näytti siltä, että potilailla, joilla virtsateissä oli ultraäänitutkimuksessa todettu 

rakenteellinen poikkeavuus, virtsatieinfektion uusiminen oli todennäköisempää ja ilmeni myös 

nopeammin. Tutkimuksessa ensimmäisen virtsatieinfektionsa sairastaneista 37:llä todettiin 

poikkeava ultraäänilöydös. Näistä 13:sta (35%)  infektio uusi kuuden kuukauden sisällä hoidosta 

huolimatta. Virtsateiden rakenteellinen poikkeavuus on siis tutkimustulosten mukaan riskitekijä 

varhaiselle uusimiselle (Kuva 4).  
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Kuva 4. Virtsatieinfektioiden uusiminen virtsateiden ultraäänivastauksen mukaan koko 
tutkimusaineistossa. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (log-rank 0,0). 

Oheinen survival-käyrä havainnollistaa lopputapahtuman, eli virtsatieinfektion uusimisen, olevan 

todennäköisempi ryhmällä, jolla on todettu poikkeava löydös virtsateiden 

ultraäänitutkimuksessa.  

Korkein CRP-arvo ja virtsatieinfektioiden uusiminen 

Tutkimuksessa todettiin, että potilailla, joilla CRP-arvo oli primääri-infektiossa yli 100, 

uusimiset tapahtuivat nopeammin. Kuitenkaan tilastollista merkittävyyttä ei (Log-Rank 0,26) 

havaittu (kuva 4). 
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Kuva 4. Virtsatieinfektioiden uusiminen korkeimman mitatun CRP-arvon mukaan koko 
tutkimusaineistossa. Ero ei ollut tilastollisestin merkitsevä (log-rank 0,26). 

 

Survival-käyrä havainnollistaa lopputapahtuman, eli virtsatieinfektion uusimisen, tapahtuneen 

nopeammin potilasryhmässä, joilla CRP-arvo on ollut primääri-infektiossa yli 100. 

Sukupuoli ja virtsatieinfektioiden uusiminen 

Tytöillä infektiot uusivat tutkimuspopulaatiossa poikia nopeammin. Kuitenkaan ero ei 

tilastollisesti ollut merkittävä (Log-Rank 0,15) (kuva 5). 
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Kuva 5. Virtsatieinfektioiden uusiminen sukupuolen mukaan koko tutkimusaineistossa. Ero ei ollut 
tilastollisestin merkitsevä (log-rank 0,15). 

 

Ristiin taulukoimalla virtsatieinfektion uusimisen ja antibioottihoidon pituuden välillä ei 

tilastollista merkittävyyttä havaittu (p-arvo 0,40).  

5. POHDINTA 

Tässä rekisteripohjaisessa havainnoivassa kohorttitutkimuksessa virtsatieinfektion 

antibioottihoidon kestolla ei vaikuttanut olevan selvää yhteyttä virtsatieinfektion uusimisen 

riskiin. Sen sijaan poikkeava virtsateiden ultraäänitutkimuksen tulos lisäsi selvästi 

virtsatieinfektion uusimisen riskiä.  

Nykyiset hoitosuositukset antavat mahdollisuuden hoitaa antibiootilla lasten kuumeisia 

virtsatieinfektioita 7-14 vuorokauden kokonaisajan. Ottaen huomioon miten tavallinen lasten 

infektio on kyseessä, hoidon kestosta on yllättävänkin vähän tutkimustietoa ja suositeltu 

aikahaarukka kovin laaja. Tällä hetkellä lasten infektiotautien hoidossa kiinnitetään runsaasti 

huomiota antibioottihoitoihin ja niiden pituuteen. Tämä johtuu tavoitteesta vähentää 

antibioottialtistuksen kokonaismäärää lapsiväestössä ja ehkäistä vähitellen kasvavaa 

bakteerikantojen antibioottiresistenssiä. Mahdollisimman lyhyt antibioottihoito voisi olla 
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hyödyllistä ajatellen antibioottihoitojen haittavaikutuksia, kuten resistenttien kantojen 

kehittymistä.  

Tutkimuksemme päätulos tukee ajatusta siitä, ettei hoitosuosituksen ylärajalla oleva, 14 

vuorokautta kestävä, antibioottihoito ole pienten lasten pyelonefriiteissä tarpeellinen. 

Havainnoivia tutkimuksia, joissa on verrattu 7 vuorokauden pituista antibioottihoitoa 10-14 

vuorokauden pituiseen hoitoon, on tehty aiemmin yksittäisiä. Näiden tutkimusten tuloksena oli, 

ettei lyhyempi hoitoaika ollut teholtaan pitkää huonompi (Helin I, Scand J Infect Dis 2020) 

(Copenhagen Study Group of Urinary Tract Infections in Children, Scand J Infect Dis 2020) 

Tässä tutkimuksessa potilaita, joilla antibioottihoito kesti 7 vuorokauden ajan, oli niin vähän, 

ettemme voineet luotettavasti arvioida kyseisen ryhmän hoidon tehoa. Kuitenkin ottaen 

huomioon aiemmat asiaa käsittelevät tutkimukset, on hyvinkin mahdollista, että myös alle 10 

vuorokautta kestävä antibioottihoito voi olla turvallinen.  

Tutkimuksessamme tarkasteltiin uusiutumisen todennäköisyyttä myös virtsateiden 

ultraäänitutkimuksen vastauksen perusteella. Havaitsimme, että ultraäänessä havaitut 

poikkeavuudet lisäsivät merkittävästi virtsatieinfektion uusimisriskiä. Tätä tulosta voidaan 

soveltaa potilastyössä hoitavien lääkäreiden toimesta. Perheitä voidaan jo varhaisessa vaiheessa 

informoida ultraäänitutkimuksen jälkeen, että uusimisen riski on suurentunut. 

Tutkimuksemme vahvuuksiin kuuluu, että tutkimus edustaa hyvin lapsiväestöä OYS-erva 

alueella. Kyseessä on alueen ainoa lastensairaala, joten tulokset ovat hyvin yleistettävissä alueen 

lapsiväestöön. Potilastiedot tutkimukseen kerättiin järjestelmällisesti suoraan 

sairauskertomuksista. Tilastollisessa analyysissä käytettiin eloonjäämisanalyysiä (niin sanottu 

survival-analyysi), joka soveltuu hyvin juuri ajassa tapahtuvan uusimisen tutkimiseen. 

Tutkimuksen heikkous on havainnoiva tutkimusasetelma. Ihanteellisesti tällainen kysymys 

tutkittaisiin satunnaistetulla kliinisellä hoitokokeella. Tällä hetkellä tiedossamme on, että 

meneillään on kaksi laajaa satunnaistettua vertailukoetta, joissa verrataan 10 ja 14 vuorokauden 

antibioottihoitojen tehokkuutta (Afolabi TM, Ann Pharmacother 2020) (Fox MT, JAMA Netw 

Open 2020). Otoskokomme ei myöskään mahdollistanut laajan monimuuttujamallin tekemistä.. 

Otoskoon tulisi olla suurempi, jotta kaikki harhan lähteet voitaisiin tutkimuksen toteutuksessa ja 

mallinnoksessa huomioida. 
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Yhteenvetona tutkimustuloksemme perusteella voidaan OYS-erva alueen lastentautien 

yksikössä vähentää antibioottien käyttöä ja pyrkiä pitämään antibioottihoitojen pituudet 7-10 

vuorokauden kokonaishoitoajassa. Hyvin pitkien, 14 vuorokauden mittaisten antibioottihoitojen, 

käyttämistä ei voida pitää perusteltuna. 
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