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Naiseus riski kulumille

Vaali Voimaa! 

INtIImIalue  
kuNtooN 

Naisen maksuton terveysopas, ota mukaasi! Ja tiedät mitä kehossasi tapahtuu!

Miten säilytät 
intohimon 

parisuhteessa?

Vaihdevuosioireet 
kuriin pieniannoksisella 
hoidolla!

Yliaktiivinen rakko 
haittaa elämää  

- mitä tehdään?

Matkailijan 
terveyspaketti

TaVallisimmaT  
naisTenVaiVaT
miten tunnistat oireet  
ja mitä teet?



Nopeasti
eroon hiivasta.
Alkuperäinen Difl ucan on tehokas, 
helppo ja nopea hoito hiivatulehdukseen. 
Yksi kapseli suun kautta riittää. 
Nyt apteekista ilman reseptiä.
www.diflucan.fi

Difl ucan 150 mg kapseli. Vaikuttava aine fl ukonatsoli. Hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (Candida-vaginiitti) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin 
toteama hiivasienitulehdus. Aikuisille 1 kapseli suun kautta kerta-annoksena. Älä käytä valmistetta raskauden tai imetyksen aikana. Älä käytä valmistetta, jos sinulla on todettu 
maksan tai munuaisten toimintahäiriö tai olet allerginen fl ukonatsolille tai jollekin Difl ucan-kapselin sisältämälle aineelle. Varmista lääkkeen sopivuus apteekissa, jos käytät 
jotakin muuta lääkitystä. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Apteekista ilman reseptiä. Lisätiedot www.pfi zer.fi  tai puh. 09-430 040. Pfi zer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki. 
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Vagisan® intiimi pesuneste 
• Pesee hellävaraisesti.
• Edistää intiimialueen hyvinvointia suojaten 

luontaista happovaippaa.
• Sisältää maitohappoa, heraa ja kamomillaa.  
• Sopii kaikenikäisille naisille, myös raskaana 

oleville.

Vagisan® maitohappo (emätinpuikot)
• Käytetään emättimen pahanhajuisten 

vuotojen ja limakalvojen ärtymisen yh-
teydessä palauttamaan sekä ylläpitämään 
emättimen luonnollista pH-tasapainoa. 

• 1 emätinpuikko kerran päivässä 5-7 päivän 
ajan. 

• Säännöllisesti käytettäessä, esim. emättimen 
normaalin pH-tasapainon ylläpitämiseksi, 
1 emätinpuikko 2-3 kertaa viikossa tarpeen 
mukaan. 

Vagisan® kosteuttava emätinvoide 
• Emättimen ja ulkoisen intiimialueen kui-

vuuden hoitoon (oireina mm. kuivuuden 
tunne, kutina, polttelu, kirvely, yhdyntäkipu).

• Hormoniton. Sisältää maitohappoa. 
• Pakkaus sisältää asettimen. Voidaan käyttää 

liukasteena lateksikondomin kanssa. 
• Riittoisa ja edullinen: pakkauksesta riittää 

noin 20 käyttökertaan (n. 1€/hoitokerta)

Vagisan® Kombi (8 kosteuttavaa 
Cremolum® - emätinpuikkoa ja 10 g 
Vagisan emätinvoidetta)  
• Emättimen ja ulkoisen intiimialueen kuivuu-

den hoitoon. 
• Emätinpuikko ja -voide kosteuttavat tehok-

kaasti ulkoisesti ja sisäisesti.
• Maitohappo auttaa ylläpitämään emättimen 

luonnollista pH-tasapainoa.
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Intiimialueen kuntoon kannattaa 
panostaa  
– älä kärsi turhaan oireista! 6
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Älä anna 
yliaktiivisen 
rakon hallita 
elämääsi!

Lue lisää:
yliaktiivinenrakko.fi

Onko sinun käytävä vessassa 
vähän väliä, myös öisin? 

Pelkäätkö, että vessahätä yllättää 
sinut kesken teatteriesityksen 
tai elokuvan?

Käytkö ostoksilla vain sellaisissa 
paikoissa, joissa tiedät pääseväsi 
helposti vessaan? 

Älä anna yliaktiivisen rakon hallita 
elämääsi, uskalla puhua lääkärille!
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Meillä on ilo esitellä teille uusi Uuma, opas naisen 
kehoon ja hyvinvointiin!

Vihdoinkin säännöllisesti ilmestyvä opas, joka an-
taa tietoa naistentaudeista ja -vaivoista, seksuaaliter-
veydestä sekä eri ikäkausien vaikutuksista naisen ter-
veyteen.

Uuma kertoo suoraan sen, mitä naisen (ja miksei 
miehenkin...) on hyvä tietää kehostaan. Uuma tarjo-
aa uudella ja reippaalla otteella lääketieteellistä fak-
taa, tositietoa lääkkeistä, hyvinvoinnista, sairauksista 
ja niiden hoidosta. 

Ihminen haluaa nykyään tietää terveydestä ja sai-
rauksista pintaa syvemmältä. Siksi kerromme myös 
uusista tutkimustuloksista ja autamme sinua tulkitse-
maan erilaisia tuloksia. 

Haluamme kertoa sinulle, tiedostava ja vireä nai-
nen, sitä asiaa, mitä meidän jokaisen pitäisi tietää it-
sestämme.

Jokaisella meillä alkaa jossakin vaiheessa elämää 
tulla terveyteen ja omaan kehoon liittyviä haasteita. 
Emme kuitenkaan anna niiden lannistaa. Paljon on 
tehtävissä jo etukäteen ja vielä jälkeenpäinkin, kun 
itse haluaa. 

Oma mummoni eli 94-vuotiaaksi. Hän sinnitteli 
yksin omassa talossaan. Pää leikkasi kuin partaveit-
si loppuun saakka, vaikka jaloilla ei enää tanssittu ja 
korvat eivät enää kuulleet kaikkia musiikin rytme-
jä. Olen ajatellut, että kyseessä täytyi olla terveelli-
sen elämän lisäksi oikea ASENNE. Sitä mummolla 
riitti vaikka muille jakaa. ”Syö tai heitän päälles!” oli 
mummolla tapana letkauttaa pilke silmissä, kun hä-
nen luokseen meni herkuttelemaan.     

Jokaisella naisella on uuma. Pidetään huoli siitä, 
että uuma on tallessa ja asenne kohdallaan (ainakin 
sisäisesti)!

Terveitä lukuhetkiä toivottaen

Riitta Rautakoura
Uuma –lehden toimitus

Hyvät 
Naiset

Pääkirjoitus

Älä anna 
yliaktiivisen 
rakon hallita 
elämääsi!

Lue lisää:
yliaktiivinenrakko.fi

Onko sinun käytävä vessassa 
vähän väliä, myös öisin? 

Pelkäätkö, että vessahätä yllättää 
sinut kesken teatteriesityksen 
tai elokuvan?

Käytkö ostoksilla vain sellaisissa 
paikoissa, joissa tiedät pääseväsi 
helposti vessaan? 

Älä anna yliaktiivisen rakon hallita 
elämääsi, uskalla puhua lääkärille!
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Apteekista ilman reseptiä.

Luonnollinen paikallishoito 
vaihdevuosien intiimioireisiin.

             
               estrioli

Lisätiedot: MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650

LUONNOLLINEN
PAIKALLISHOITO
NAISELLE:

 kuivuuteen

 kutinaan

 kirvelyyn

Aloitusannostus on 1 annos (0,5 mg) 
emättimeen päivittäin ensimmäisten 
2–3 viikon ajan, ylläpitoannos 1 annos 
(0,5 mg) esim. kahdesti viikossa. 

Älä käytä OVESTINia, jos olet tai epäilet 
olevasi raskaana. Jos imetät, älä käytä
OVESTINia kysymättä lääkäriltäsi ensin 
voitko käyttää sitä. Estrioli erittyy 
äidinmaitoon ja saattaa vähentää 
maidoneritystä.

Tutustu pakkausselosteeseen.

Apteekista ilman reseptiä.



kuivat limakalvot aiheuttavat 
monenlaisia vaivoja
Vaihdevuosi-ikäisenä kaikille tulee gy-
nekologi Pirkko Brusilan mukaan at-
rofia, eli emättimen limakalvot alkavat 
kuivua ja haurastua. Suurelle osalle at-
rofiasta seuraa oireita, jotka haittaavat 
jossain määrin elämää. Varsinkin pari-
suhteessa elävät huomaavat oireet nope-
asti. Emätin ei enää  kostu yhdynnässä, 
sattuu, tuntuu pahalta. Jotkut sanovat, 
että vatsanpohja ikäänkuin tuntuu. Se 
voi olla lisäksi epämiellyttävää kutinan 
tunnetta, jota usein luullaan hiivaksi. 
Mutta hiivalääke ei autakaan.

Kuivuus on ongelma, joka vaikuttaa 
myös virtsateihin. Jos emättimen lima-
kalvot kuivuvat, niin kuivuvat myös 
virtsateiden limakalvot. Seurauksena 
on lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta 
tai jopa virtsatietulehdus.  

Vaihdevuosien lisäksi myös synny-
tys aiheuttaa Pirkko Brusilan mukaan 
kaikille oireita, koska sen jälkeen hor-
monitaso romahtaa. Muita kuivuuden 
aiheuttajia ovat atooppisuus eli kui-
vaihoisuus, reuma, reumalääkkeet, Sjö-
grenin sydrooma sekä matala-annok-
siset e-pillerit ja matala-annoksinen 
hormonihoito. Kovin pieniannoksinen 
hormonikorvaushoito ei aina pidä lima-

kalvoja riittävän hyvässä kunnossa. Sil-
loin tarvitaan lisäksi paikallista hoitoa 
suoraan limakalvoille ja intiimialueelle. 

Tarkistuta lääkärissä, ettei ole kyse 
esim. hiivasta tai sukupuolitaudista tai 
veristen vuotojen yhteydessä jostain va-
kavammasta sairaudesta. Lääkärin kans-
sa voi keskustella onko esim. paikallisen 
estrogeenin käyttö turvallista. 

miten limakalvot voisi pitää 
kunnossa?
Itsehoitoon löytyy apteekeista monia 
hyviä valmisteita. Perusvoiteet ja in-
tiimialueen öljyt ovat turvallisia kos-
teuttajia. Pirkko Brusilan mukaan pari-
suhteessa eläville ei kuitenkaan pelkkä 
öljy riitä pitämään limakalvoja kunnos-
sa. Apteekeissa myydään myös hormo-
nittomia kosteuttavia emätinvoiteita, 
joiden teho perustuu tehokkaasti koste-
uttaviin lipideihin. Voidetta voi käyttää 
sekä sisäisesti että ulkoisesti intiimialu-
eella. Myös hyaluronihapot sitovat kos-
teutta. Niitä sisältäviä tuotteita on saa-
tavilla geelimäisenä.

Maitohappobakteerivalmisteet aut-
tavat pH-arvon korjaukseen. Kuiva li-
makalvo on alttiimpi tulehduksille ja 
siksi pH-tason normalisointi on tär-
keää. Hoitokeinoina voidaan mainita 

emätinpuikot, geelit ja voiteet, joita voi 
ostaa apteekeista ilman reseptiä. 

Estrogeeniä sisältäviä valmisteita löy-
tyy tablettimuotona, emätinpuikkona ja 
voiteina sekä silikonirenkaan muodos-
sa paikallisesti annosteltuna. Tabletit ja 
rengas ovat reseptivalmisteita.

PH-tasapainon tehtävä on toimia 
suojamuurina, etteivät bakteerit tai hii-
va viihdy liian hyvin intiimialueella. Se 
on siis elimistön oma suojamekanismi. 
Hormonaalinen vaihtelu, hiivojen kas-
vu tai bakteerikannan kasvu muuttavat 
sitä. Oireina on silloin kirvelyä, kutinaa 
jne. 3,5-4 on normaali pH-taso. (Hapan 
pitää olla).

Pirkko Brusila muistuttaa myös, että 
hiiva kuuluu naisen normaaliflooraan, 
mutta ei saa kasvaa liikaa. Maitohap-
potasapaino pitää myös hiivan kurissa 
sopivasti. 

mikä hiivaa sitten aiheuttaa?
Kun esimerkiksi syö antibioottikuu-
rin, voi mennä pH-tasapaino sekaisin 
ja aiheuttaa hiivan kasvun kiihtymis-

Intiimialueen kuntoon 
kannattaa panostaa  
– älä kärsi turhaan oireista!

Mistä tunnistat kuivat 
limakalvot?
 Kutina, kirvely, polttelu
 Kostumisongelmat, 

yhdyntäkivut
 Vatsanpohjan tuntemukset
 Pissattaa tiuhaan, 

virtsaaminen voi kirvellä, 
vaikkei ole infektiota

 Herkästi toistuvat 
virtsatietulehdukset 
vaihdevuosi-iän jälkeen

 Yhdynnän jälkeen 
verenvuotoa. Kirkasta verta 
tai myöhemmin rusehtavaa 
vuotoa. 

Naisen kehossa tapahtuu elämän aikana 
jatkuvasti muutoksia. Osa on vaivoja ja 
oireita, joita kannattaa ennaltaehkäistä tai 
hoitaa. Onkin tärkeää, että nainen tuntee 
kehonsa ja ymmärtää mistä milloinkin on 
kyse. Turhaan ei kannata kärsiä!
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tä, ripulia ja muita vatsavaivoja. Anti-
bioottikuurin aiheuttaman hiivan voi 
ennaltaehkäistä paikallisesti käytettä-
villä maitohappobakteereilla. Ne rau-
hoittavat tilanteen ja estävät väärien 
bakteereiden kasvua.

Hiiva rakastaa sokeria! 
Jos diabeetikolla on usein verensokeri 
koholla, saa hän helposti hiivaoireita. 

Nuorilla naisilla on Brusilan koke-
muksen mukaan paljon hiivaa, koska 
he syövät liikaa karkkia tai juovat so-
keripitoisia juomia mukaanlukien ma-
keat siiderit.

On totuttu syömään koko ajan soke-
ria, karkkia, herkkuja ja limsaa. Brusila 
kertoo joidenkin vaihtaneen ruokava-
lionsa enemmän proteiinipitoiseksi, sil-
loin ei ole niin suurta kaipuuta sokeriin. 

Hiivakierre on siis usein karkin ai-
heuttamaa. On syytä muistaa, että hiiva 
vaikeuttaa myös seksistä nauttimista tai 
voi estää kokonaan sen harrastamisen li-
makalvojen arkuuden ja kirvelyn vuoksi.

Intiimipesu ja happovaippa
Intiimialueella on suojaava happovaip-
pa, jota ei pitäisi rikkoa saippuapesulla. 
Vesipesu on riittävä, mutta myös mai-

tohappoliuoksia, joita saa apteekeista, 
voi käyttää pesuun. Saippuapesu kui-
vattaa ja muuttaa intiimialueen pH-ar-
von emäksiseen suuntaan. Sen pitäisi 
olla hapan, jotta hiivat ja bakteerit ei-
vät viihtyisi.

Amerikkalaisessa kulttuurissa on 
Pirkko Brusilan mukaan tapana pestä 
myös vaginan sisältä ja käyttää paljon 
hajusteita, jopa tamponeissa. Sitä hän 
ei suosittele lainkaan. Vaginaa ei saisi 
pestä sisältä, koska se on naisen kehon 
ainoa elin, joka puhdistaa itse itsensä! 
Brusila kuvaa mekanismiä näin: Valko-
vuoto on naisen sisäinen suihku, joka 
huuhtoo luonnollisella tavalla uusiutu-
vien solukerrosten hilseilyn pois.

Myöskään pikkuhousunsuojien jat-
kuvaa käyttöä Brusila ei suosittele. In-
tiimialueen pitää voida hengittää, jot-
ta hautova kosteus ei lisäisi bakteerien 
kasvua päivän aikana. Limakalvoille on 
hyväksi olla nukkuessa ilman alushou-
suja ja pikkuhousunsuojia.

Asiantuntijana 
naistentautien 
erikoislääkäri,  
pari- ja seksuaali - 
terapeutti  
Pirkko Brusila
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Kyseessä on luultavasti yliaktiivinen 
rakko. Se tarkoittaa virtasarakon toi-
minnan häiriötä, tihentynyttä virtsaa-
mistarvetta, virtsapakkoa ja yövirtsai-
suutta (eli tarve käydä yölläkin useasti 
virtsaamassa - nokturia). Tyypillisintä 
on juuri virtsapakko-oire, joka pistää 
käymään vessassa usein – liian usein. 

Yliaktiivista rakkoa pidetään yhä no-
lona, häpeällisenä vaivana ja siitä voi 
olla vaikea puhua. 

Viime vuosina vaivaa on tuotu 
enemmän esiin ja lääkäreiltä osataan 
jo kysyäkin siitä. Alidiagnosointi on sil-
ti yleistä, vaikka vaiva voitaisiin tutkia 
ja hoitaa helpolla tavalla. 

Yli 40-vuotiailla on arviolta 20 pro-
sentilla yliaktiivinen rakko. Tämäkin 
luku saattaa urogynekologi Suvi Nie-
men mukaan olla alidiagnosoinnin ta-
kia liian alhainen. Kyseessä on kuiten-
kin tavallinen oire, joka voi esiintyä 
kenellä vain. Jopa lapsilla voi olla yli-
aktiivinen rakko, mikä oireilee esimer-
kiksi yökasteluna. Ennen kaikkea ky-
seessä on kuitenkin ikäihmisten vaiva. 

Ponnistuskarkailua ei pidä sekoittaa 
yliaktiiviseen rakkoon, se eri asia. Jos 
vaikkapa yskiessä tai aivastaessa karkai-
lee virtsaa, on kyse ponnistuskarkailus-
ta. Tätä voi esiintyä esim. synnyttäneil-
lä naisilla, joilla on lantiopohjalihasten 
heikkenemistä. Raskauteen kyllä voi 
liittyä yliaktiivista rakon toimintaa 
hormonaalisista syistä, kun kohtu pai-
naa virtsarakkoa. Suurin ikäryhmä, joil-
la vaivaa esiintyy, ovat yli 80-vuotiaat. 

Elämäntilanteesta riippuen yliaktii-

vinen rakko voi olla todella invalidi-
soiva ja ikävä vaiva. Esim. työelämässä 
oleville voi olla todella vaikeaa toimia 
yliaktiivisen rakon kanssa. Vaiva voi 
hankaloittaa myös seksielämää, jos sek-
sin yhteydessä tulee karkailua. 

Suvi Niemen mukaan myös virtsan-
karkailu kuuluu oireisiin noin kolmas-
osalla tai jopa puolella, joilla on yli-
aktiivinen rakko. Nämä vaivat eivät 
kuitenkaan aina liity toisiinsa. Virt-
sankarkailu on myös ikävä hygienia-
ongelma. 

mistä yliaktiivinen rakko johtuu?
Syynä yliaktiiviseen rakkoon ei ole kas-
vaimia tai tulehduksia, eikä pitkäaikais-
ta rakon tulehdustilaakaan ole taustalla. 
Kyseessä on sairaus jolle on diagnoosi. 
Joskus se saattaa olla vaivatyyppinen, 
riippuu esim. potilaan työstä tai muus-
ta tilanteesta. 

Vanhuksilla ongelma ei välttämät-
tä ole niin suuren tuntuinen, oireiden 
vahvuudesta tietysti riippuen. Oireiden 
vahvuus voi vaihdella paljonkin. 

Käytännössä virtsarakkolihas supiste-
lee liiaan herkästi ja liian voimakkaasti. 
Virtsaamistarvetta hillitsevien mekanis-
mien toiminta on puutteellista. Tämä 
voi johtua aivokuoren, selkärankaher-
mojen tai virtsarakon toiminnasta. Se, 
että pienellä lapsella kestää kauan oppia 
kuivaksi, kertoo miten monimutkaista 
on rakon toiminta ja hallinta. 

Oireiden syynä voi olla myös poikke-
uksellisen pieni virtsarakko. Tai syynä 
voivat olla poikkeukselliset juomista-

vat. Jotkut juovat 5-6 litraa vettä päi-
västä, mikä luonnollisesti johtaa lyhyi-
siin virtsaamisväleihin. Psykogeeninen 
syy voi olla jännittävä tilanne, joka voi 
laukaista tunteen siitä, että on päästä-
vä pissalle. Stressi voi aiheuttaa vaivan 
pahenemista. 

Vaihdevuodet voivat myös aiheut-
taa oireita. Menopaussin jälkeen virt-
saputken limakalvo ohenee atrofiseksi 
(kuivuu), jollei käytä estrogeenivalmis-
teita. Tämä aiheuttaa samoja virtsaa-
misoireita. 

Dementia, Parkinsonin tauti tai 
aivoinfarkti heikentävät aivokuoren 
toimintaa, joka on myös yhteydessä 
virtsaamisen säätelyyn. Siksi näillä po-
tilailla esiintyykin usein yliaktiivisen 
rakon toimintaa. Virtsaamisen hallinta 
on monimutkainen prosessi, joka liittyy 
ihmisellä mm.   aivokuoresta lähtevään 
säätelyyn ja selkärangan säätelyhermoi-
hin. Selkärangan säätelyhermot voivat 
vaurioitua esim. onnettomuuden kaut-
ta, joka aiheuttaa virtsansäätelyyn liit-
tyviä ongelmia.

millaisia oireita yliaktiiviseen 
rakkoon liittyy?
Tihentynyt virtsaamistarve on perus-
oire. Normaalisti ihminen voi olla 2-3 
tuntia helposti virtsaamatta. Päivässä 
enintään 7 virtsakäyntiä valveillaoloai-
kana on vielä normaalia. Yöllä voi ker-
ran käydä normaalisti wc:ssä. 

Kun on yliaktiivinen rakko, voi jou-
tua käymään yöllä 3 kertaa virtsalla, 
mikä taas aiheuttaa univaikeuksia. Ky-
seessä on pakko-oire, on välitön tarve 
lähteä virtsalle. Niillä, joilla tähän liit-
tyy virtsankarkailua, voi isokin määrä 
virtsaa karata. 

mistä apua ja miten tutkitaan?
Apua vaivan hoitoon voi kysyä omalta 
terveyskeskuslääkäriltä, urologilta, työ-
terveyslääkäriltä, hoitajalta tai gyneko-
logilta. Lääkäri tai hoitaja haastattelee 
sen jälkeen potilaan kysyen oireista. 
Suvi Niemi muistuttaa, että potilaan on 

Mikä rakkoa 
piinaa?
Tuntuu siltä, että vessaan on päästävä koko 
ajan, pissahätä vaivaa yhtenään, vaikkei 
oikeasti olekaan hätä. Virtsaamisen tarve 
tuntuu jopa kivuliaana ja pakonomaisena. 
Mikä on? 

Asiantuntijana 
urogynekologi  
Suvi Niemi
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hyvä kirjoittaa muistiin oireita ja miten 
kauan ne ovat vaivanneet. 

Virtsapäiväkirjan pitäminen on hyvä 
ajatus, silloin esiin tulee myös se, mi-
ten oireet ovat muuttuneet ajan myötä. 
Virtsankarkailukerrat voi myös kirjata 
ylös. Karkailun määrän voi itse mitata 
esim. vanhalla mitalla tai purkilla. Juo-
misen määrä on hyvä laittaa ylös. Jos 
ruoassa paljon nestettä, on sekin huo-
mioitava. Virtsaamispäiväkirjoja on 
olemassa myös valmiina. 

Lääkärit käyttävät yliaktiivisen ra-
kon toteamisen apuna kyselykaavakkei-
ta. Niissä lasketaan virtsan karkaamisen 
erotuspisteet. PLV, eli tavallinen virtsa-
näyte, otetaan myös. Virtsatulehdus on  
tavallisimpia syitä yliaktiivisen rakon 
oireisiin. Gynegologinen tutkimus on 
Suvi Niemen mukaan myös hyvä tehdä. 

Rakkosyöpä voisi oireilla myös sa-
malla tavalla, joten sekin on tärkeää 
poissulkea. Vanhemman ihmisen Suvi 
Niemi ohjaa tarvittaessa neurologille, 
koska kyseessä saattaa olla lisäksi Par-
kinsonin tauti tai dementia. 

Rakon vetoisuuskin on hyvä mää-
rittää. Siinä potilas pidättelee mahdol-
lisimman kauan virtsaa ja sen jälkeen 
määrä mitataan. Tämän yksinkertaisen 
kokeen voi tehdä myös kotona. Jään-

nösvirtsan määrän lääkäri voi katsoa 
ultralla. Silloin nähdään miten tyhjäk-
si rakko on saatu virtsaamalla. Tämä 
voidaan mitata vatsan päältä anturilla. 

Jos jäännösvirtsan määrä on alle 
100 ml, on kyseessä normaali virtsara-
kon toiminta. Naisella rakon tyhjenty-
misen vaikeus on harvinaista, yleensä 
siihen liittyy silloin jokin muu sairaus. 

Yliaktiivisen rakon hoito
Kun vaivojen syy on määritetty oikein, 
ja rakon muu sairaus poissuljettu, mie-
titään hoitoja. 

Tänä päivänä lääkityksenä käyte-
tään yleensä antikolinergi-lääkettä. Se 
aiheuttaa virtsarakkolihaksen heikom-
man ja vähäisemmän supistelun ja hil-
litsee pakko-oiretta. Näin virtsaamisen 
tarve vähenee. 

Yleensä lääkettä kannattaa käyttää 
ainakin yhden kuukauden ajan ennen 
lääkärin seuraavaa tapaamista. Sitten 
kannattaa keskustella lääkärin kanssa 
ja miettiä onko tarvetta kokeilla toista 
lääkettä. Jos nainen on yli vaihdevuosi-
ikäinen, kannattaa käyttää lisäksi emät-
timen limakalvojen estrogeenihoitoa, 
joka vaikuttaa myös virtsateihin paran-
tavasti. 

Lääkeet ovat kymmeniä vuosia van-
hoja, mutta nyt uudet lääkeet ovat vie-
lä enemmän täsmälääkkeitä. Vanhoissa 

lääkkeissä joillakin oli sivuvaikutuksina 
suun kuivumista, ummetusta sekä sil-
män mukautumiskyvyn muuttumista. 

Nykypäivän antikolinergi-lääkkeis-
sä on saatu sivuvaikutukset vähäisik-
si. Uudet lääkkeet ovat rakkoselektii-
visempiä. Niissä on lääkemolekyylejä, 
jotka sitoutuvat vain rakon lihakseen 
paikallishoidon tapaan. Suvi Niemen 
mukaan selektiivisyys on kehittynyt ja 
teho lisääntynyt uusimmissa lääkkeissä. 

”Rakon koulutus” on lääkityksen 
lisäksi tärkeää. Se voidaan toteut-
taa fysioterapeutin ohjauksella tai sai-
raanhoitajan (uroterapeutti) avulla. 
Yhteyttä voi ottaa esim. uroterapeut-
tiselle poliklinikalle. Potilas pyrkii täs-
sä koulutuksessa pidentämään virtsaa-
misvälejä kotioloissa harjoittelemalla. 
Tämä vaatii motivaatiota ja jaksamista 
potilaalta. 

Lantiopohjalihasten harjoittelu on 
tärkeää. Lantionpohjalihakset vastaa-
vat virtsaputken sulkijalihaksista, jo-
ten niitä pitäisi säännöllisesti treenata. 
Fysioterapeutti voi opastaa harjoittele-
maan lantiopohjalihaksia ja mitata li-
hasten voimaa. Samalla saadaan nume-
rodataa lihasten tilasta ja kehityksestä. 

Ikäihmisten virtsavaivoja 
kannattaa hoitaa hyvin
Suojien käyttö esim. ikäihmisillä on 
suositeltavaa. Lisäksi on syytä miettiä 
helppo reitti vessaan, ei saisi olla portai-
ta tai kynnyksiä. Vaatetuksen on oltava 
helposti avattavaa. Iäkkäillä on tyypil-
lisesti yliaktiivisen rakon lisäksi virt-
sankarkailua, joka saattaa johtaa jopa 
laitoshoitoon! Siksi ikäihmisten virt-
sankarkailua on tärkeää hoitaa mahdol-
lisimman hyvin. 

Jos yliaktiivista rakkoa ei hoideta, 
haitat jatkuvat. Seurauksena voi olla 
unettomuutta ja vaaratilanteita öisillä 
vessareissuilla. Kun vanhus lähtee kii-
reellä vessaan, voi hän kaatua ja esim. 
lonkka murtua. Se taas johtaa sairaala-
hoitoon. Suvi Niemen mukaan tällais-
ta tapahtuu paljon. Kansantaloudelli-
sestikin katsottuna  tällaisten vaivojen 
hoitamattomuus tulee kalliiksi yhteis-
kunnalle.  

Kaikilla on merkittävä riski saada 
yliaktiivinen rakko iän myötä. Myös 
diabetes on riskitekijä. Suvi Niemi 
neuvoo syömään terveellisesti ja liik-
kumaan, jotta pysyisi normaalipainoi-
sena. Ylipainoisilla saattaa myös olla 
suurentunut riski saada rakkovaivoja. 

” Yli 40-vuotiailla 
on arviolta 20 %:lla 
yliaktiivinen rakko.”
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Naisilla on rakenteellisesti ja hormo-
naalisesti isompi alttius kulumille kuin 
miehillä.

– Polvi- ja lonkkakulumat ovat nai-
silla yleisempiä kuin miehillä. Naisten 
miehiä leveämpi lantio taivuttaa pol-
vet herkästi sisäänpäin, jolloin naisten 
keho altistuu suuremmalle vääntövoi-
malle, kertoo OMT-fysioterapeutti Jou-
ni Peltola Terveystalo Kamppi Fysiosta.

Myös naisten hormonaalinen yliliik-
kuvuus sallii miehiä isomman liikkeen, 
jolloin nainen ylivenyttää nivelsiteitä 
miestä herkemmin. Naisten riski kulu-
mille on Peltolan mukaan 10-20 pro-
senttia miehiä suurempi.

Kulumamuutokset alkavat usein 
40-50-vuotiaana. Viisikymppisen nai-
sen elimistö alkaa jäykistyä 10 pro-
senttia 10 vuodessa ja yli 60-vuotiailla 
naisilla esiintyy jo rakenteellisia kulu-
mamuutoksia.

– Naisten tukilihaksisto on myös 
miesten tukilihaksistoa heikompi, jol-
loin yliliikkuvat nivelet pääsevät hel-
pommin liikkumaan liikaa. Naiselle, 
jonka nivelissä on paljon liikkuvuut-
ta, tulee siis helpommin kulumia kuin 
naiselle, jonka nivelien liikkuvuus on 
vähäisempi.

Yliliikkuvuutta on kahdenlaista. 
Määrällinen yliliikkuvuus on sitä, että 
nivelet taipuvat liian paljon ja hallitse-
maton liikkuvuus sitä, että liike ei pysy 
liikeakselissa, vaan esimerkiksi taivu-
tettaessa jalkaa eteenpäin jalka kääntyy 
samalla hieman vasemmalle.

Päätetyö näkyy niskassa
Jouni Peltolan mukaan päätetyö on ris-
ki niskalle ja hartioille, mutta alaselän 
vaivat johtuvat yleensä jostakin muus-
ta. Pää ja kädet työntyvät herkästi eteen 
tietokoneen ääressä, jollon niska-har-
tiavaivat oireilevat jännittyneisyytenä, 
päänsärkynä ja käsien puutumisena.

–Kahden vuoden tietokoneen ääressä 
istumisen jälkeen kaikki alkavat oireilla 
jotenkin, mutta ratkaisevaa on tietysti 
oireisiin reagointi.

Peltolan mielestä käynti työterveys-
huollon fysioterapeutin vastaanotolla 
olisi tarpeen heti työuran alussa, jotta 
fysioterapeutti voisi ohjata ergonomias-
sa ja hyvän työasennon valitsemisessa. 
Onneksi naiset hakeutuvatkin vastaan-
otolle fysioterapeutin mukaan riittävän 
ajoissa.

Niska-hartiavaivojen ja kulumien 
lisäksi kolmas yleinen syy fysiotera-

piakäyntiin ovat alaselän vaivat, jotka 
Peltolan mukaan liittyvät lantiopohjan 
vaivoihin.

– Jos alaselän lihakset ovat heikot, 
koskee sama yleensä myös lantiopoh-
jan lihaksia ja vatsalihaksia.

Naiset ovat kuitenkin liian häveliäi-
tä kertomaan veltostuneista lantiopoh-
jan lihaksista tai virtsanpidätysongel-
mista miehen vastaanotolla.

– Naispuoliselle kollegalleni asiak-
kaat kertovat niistä paljon herkemmin 
kuin minulle.

Lantiopohjan lihaksia pitäisi muis-
taa harjoittaa synnytysten ja mahdollis-
ten gynekologisten leikkausten jälkeen. 
Erityisen tärkeää se on ylipainoisille 
naisille, joiden lihakset ovat kovem-
man rasituksen kohteena kuin normaa-
lipainoisilla.

asennot syyniin
Vaivojen ratkaisussa Jouni Peltola pai-
nottaa asentojen ja liikunnan monipuo-
lisuutta.

– Ihmiset istuvat herkästi töissä pit-
kään yhdessä asennossa ja jatkavat sa-
massa asennossa istumista vielä kotona.

Peltola toivookin seisovien työpis-
teiden rantautuvan pian Suomeen ja 

ja toiminnallisuutta, nainen

Yli 40-vuotiaiden naisten yleisimpiä liikkumiseen ja 
toimintakykyyn liittyviä vaivoja ovat niska-hartiavaivat, 
alaselkävaivat sekä polvi- ja lonkkakulumat. Valitettavasti 
naiseus on riskitekijä kulumille.

teksti: Emmi Oksanen

Vaali voimaa
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nostettavien pöytien yleistyvän. Näin 
samassa asennossa istuminen vähenee 
väistämättä. Satulatuolikin on hyvä 
vaihtoehto, mutta se ei sovi useiden 
tuntien istumiseen ja vaatii tavallista 
toimistopöytää korkeamman pöydän.

- Vartin tai puolen tunnin välein kan-
nattaisi myös hakea normaali ryhti ja 
ottaa vaikka tavaksi puhua puhelimes-
sa seisten.

Saman toistaminen kulkee mukana 
myös liikuntaan.

– Ihmisillä on taipumus vahvistaa nii-
tä lihaksia, jotka ovat ennestään vahvo-
ja, sillä se on tietysti helppoa ja kivaa. 
Mikä tahansa liikunta ei kuitenkaan 
auta esimerkiksi kipeisiin hartioihin.

Huomio tulisikin keskittää siihen, 
että harjoittelu vahvistaa juuri syviä ja 
liikettä hallitsevia lihaksia, ei vain voi-
maa tuottavia pinnallisia lihaksia.

– Moni selkävaivainen harjoittaa 
pinnallisia lihaksia isoilla painoilla, jol-
loin selkä voi joutua vääriin asentoihin, 
eikä itse vaiva parane ollenkaan.

Jouni Peltola suosittelee yli 40-vuo-
tiaille naisille taijia ja pilatesta, joissa 
harjoitetaan syviä lihaksia ja kehon 
liikkuvuuden hallintaa. Joogassa on 
riski ylivenyttää niveliä.

Jumppa vai metsälenkki?
Pilates ja kuntosali ovat kuitenkin vain 
kaksi vaihtoehtoa monien liikuntamuo-
tojen joukossa. Tärkeintä on miettiä, 
mistä itse pitää ja tehdä sitä, mihin on 
paras motivaatio. Samoja lihaksia voi 
harjoittaa ryhmäjumpassa, uimalla tai 
metsälenkillä. Osteoporoosin ehkäise-
miseksi naisen olisi syytä myös kävellä 
portaita, juosta tai hyppiä.

– Paras suoja osteoporoosia vastaan 
on liikkua nuoresta lähtien, jolloin luu-
massa kasvaa riittävän suureksi. 

Osteoporoosin näkökulmasta nuo-
rena olisi hyvä olla lievästi ylipainoi-
nen ja vanhana hoikka, jolloin nuorena 
kasvanut luumassa kestää iäkkäänäkin.

– Vaikka nuoruuden liikuntaa ei voi 
keski-iässä korvata, luumassaa voi kas-
vattaa 3-4 vuoden liikunta- ja ravinto-
projektilla. Tupakoivalla tilanne on kui-
tenkin synkempi, sillä tupakoivan luut 
voivat luutua jopa 20 kertaa tupakoima-
tonta heikommin.

Liikunnan ohella riittävä D-vitamii-
nin saanti on tärkeää osteoporoosin eh-
käisyssä.

toimintakyky mittarina
Jouni Peltolan mielestä keskeistä oman 
toimintakyvyn ja liikkuvuuden ylläpi-
tämisessä on se, että saa laitettua ken-
gät jalkaan seisaaltaan, liikkuu sujuvasti 
myös epätasaisessa maastossa, voi kään-
tää päätä liki hartian kohdalle eikä ke-
hossa kiristele.

– Liikkuvuus ei ole itseisarvo, 
vaan toiminta on oleellista.

Toimintakyvystä kannattaa huo-
lehtia, sillä vaivat seuraavat usein 
toisiaan. Selkävaivaa seuraavat her-
kästi polvi- ja käsivaivat, jolloin vai-
vojen hoito on jo paljon aiempaa 
hankalampaa.

Liikunnan oheen sopii venyt-
tely, mutta on parempi suosia ly-
hyitä aktiivisia venytyksiä kuin 
pitkiä passiivisia venytyksiä, eli 
on parempi käännellä päätä 
rauhallisesti puolelta toi-
selle sen sijaan, että tai-

vuttaisi leuan kainaloon ääriasennossa 
minuutiksi.

– Ääriasennossa venyttäminen koh-
distuu usein väärään kohtaan, jolloin 
venymistä kaipaava lihas ei välttämät-
tä veny lainkaan.

Jos yhden venytyksen haluaa tehdä 
joka päivä, Peltola suosittelee venyttä-
mään lonkankoukistajat. Niiden vetrey-
den ansiosta ihminen seisoo suorana.

” Liikkuvuus ei 
ole itseisarvo, 
vaan toiminta on 
oleellista.”
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1. Arjen huomaavaisuus pienissäkin asioissa: Auta ja 
pidä huolta. Moni aikuinen mieskin nauttii siitä, 
että kokee toisen pitävän hänestä huolta vaikkapa 
tekemällä terveellisen aterian. Tämä toimii tietysti 
molemmin puolin. Mies voi vaikkapa silittää naisen 
paidan kun on kiire juhliin. Arjessakin pitää muis-
taa oma kulta. Pienistä asioista tulee ajan mittaan 
isoja, niin hyvässä kuin pahassa.

2. Läheisyyden säilyttäminen: Seksuaaliset halut vaih-
televat elämän ja parisuhteen eri kausina. Niihin 
vaikuttavat lapset, työ, stressi, murheet, kiireet 
ja ihmissuhteet – erityisesti suhteesi kumppanii-
si. Vaikka seksielämä ei olisikaan aina aktiivista ja 
intohimo tuntuisi laantuvan, on tärkeää säilyttää 
läheisyys. Koskettele toista, halaa, suukottele, hy-
väile. Näitä voi tehdä arjen joka käänteessä. Ohi-
mennen tai pysähtyen. Kun hellit ja olet lähellä, et 
menetä yhteyttä ja intohimokin nousee taas.

3. Keskusteluvälit: Kaikesta pitää voida puhua! Jos 
on vaikeaa käsitellä seksuaalielämää ja muita kes-
kinäiseen suhteeseen liittyviä asioita, kannattaa 
varata aika seksuaali- tai pariterapeutille. Jos pari 

ei ole kunnollisissa keskusteluväleissä, ei seksi-
elämäkään kukoista. Voi tulla väärinkäsityksiä ja 
vihamielisyyttä. 

4. Aikuisten lelut: Aikuisten leluja saa nykyisin mo-
nesta myymälästä ja verkkokaupasta. Valikoima on 
lisääntynyt ja jokaiselle löytyy jotakin. Seksileluja 
voi käyttää esileikkeihin tai muuten vain piristä-
mään suhdetta. Niistä voi myös olla apua, jos on 
erektiohäiriöitä, kiihottumisongelmia tai esim. or-
gasmin saantiin liittyviä haasteita. 

5. Kahdenkeskinen aika: Tehkää omia matkoja kah-
destaan, harrastakaa yhdessä. Yhteiset projektit 
ovat omiaan edistämään hyvää parisuhdetta. Jos on 
pieniä lapsia, on ehdottoman tärkeää saada heil-
le välillä hoitaja, jotta parisuhdetta voi hoitaa. On 
lastenkin etu, että vanhemmilla on hyvä parisuhde, 
joka toimii kaikilla tasoilla.

6. Rutiineista poikkeaminen makuuhuoneessa: Jos yh-
dyntä on kovin rutiininomaista ja aina samanlaista, 
hiipuu intohimo nopeammin. Jotkut tietysti pitävät 
tutuista ja turvallisista tavoista, mutta jokaista pi-

15 viisautta

Intohimo on tärkeä osa parisuhdetta. Välillä se tuntuu 
hiipuvan, mutta keinoja on myös sen herättelemiseen!

voi säilöä 
pitkäänkin

parisuhteeseen?
intohimoa

Miten
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ristää joskus pienet poikkeamat. Kokeile rohkeasti 
uusia ideoita makuuhuoneessa. Kaikki mistä mo-
lemmat pitävät, edesauttaa intohimoisen suhteen 
säilymistä.

7. Riidat pitää sopia: Jos riidan jälkeen ei tehdä so-
vintoa tai asioita ei selvitetä, ne jäävät hiertämään. 
Asioita ei voi lakaista maton alle, ne nousevat en-
nen pitkää taas esiin. Usein juuri selvittämättömät 
erimielisyydet, riidat tai pienetkin mielen pahoituk-
set huonontavat seksielämää ja vähentävät haluja. 

8. Toisen yllättäminen: Mukavat, pienetkin yllätykset 
silloin tällöin innostavat molempia ja saavat aikaan 
hyvä tuntemuksia, jotka taas edesauttavat hyvää 
seksiä. Herkullinen ruoka, toisen lempiviini, kukat, 
uusi vaate toiselle, matkan varaaminen tai vaikka 
toisen lempikarkkien ostaminen tekevät hyvää!

9. Seksistä puhuminen: Kerro avoimesti kumppanil-
lesi mistä pidät ja mitä toivoisit. Hän arvostaa sitä 
varmasti. Mies toivoo usein, että nainen olisi aloit-
teikas ja kertoisi tarpeistaan. Se helpottaa myös 
miehen suorituspaineita. Kysy myös mieheltä, mis-
tä hän pitää. Voitte yhdessä pohtia seksielämänne 
tarpeita ja miten sitä voisi kehittää. Suunnitelkaa 
vaikka yhteistä seksiviikonloppua, jolloin panostat-
te toisiinne kahden kesken. 

10. Pidä itsestäsi huolta myös fyysisesti: Olet parem-
massa kunnossa, jaksat ja nautit myös omasta 
olemuksestasi. 

11. Tutustu toisen tarpeisiin, mistä toinen pitää: Toisen 
kiihottaminen ja helliminen antaa myös itselle hy-
vän olon. Voit yllättyä, miten mukavaa on nähdä 
toisen nauttivan. 

12. Hellyyttä! Toisen helliminen myös ilman seksiin 
liittyvää tarkoitusta lisää kiintymystä parisuhteessa. 
Hellyys edesauttaa intohimoa ja läheisyyden tarvet-
ta. Kun toinen hellii sinua, tunnet helpommin hän-
tä kohtaan rakkautta ja himoa.

13. Hyväksy itsesi puutteinesi ja vahvuuksinesi: On tär-
keää arvostaa itseään ja omaa kehoaan. Sitä kautta 
osaa nauttia seksistäkin ilman suurempia estoja.

14. Panosta esileikkiin, yhdyntä ei ole aina pääasia: 
Käyttäkää aikaa. Kun on rauhallinen kahdenkeski-
nen hetki, voi kokeilla uudenlaisia tapoja kiihottaa 
toista. Voitte käyttää apuna aikuisviihde-elokuvia 
tai muita apuvälineitä. Voitte myös sopia, että tällä 
kertaa esileikin ei tarvitse johtaa yhdyntään. Mo-
lemmat voivat vain nautiskella ja tunnustella toi-
sen mielihaluja. Esileikkinä voi käyttää myös peliä, 
jossa molemmat tekevät toisen toivomia tehtäviä 
toisilleen.

15. Opettele myös masturboimaan: Aina parin tarpeet 
eivät kohtaa. Jotta asiasta ei muodostuisi ongelmaa, 
on hyvä pystyä hoitamaan omia seksuaalisia tarpei-
taan myös itse. Itsetyydytyksen avulla nainen oppii 
tuntemaan omaa fysiikkaansa ja nauttii paremmin 
seksistä myös toisen kanssa.



Vaihdevuodet alkavat premenopaussi-
oireista. Oireina voi olla esim. kuukau-
tiskierron lyheneminen ja sitten taas pi-
teneminen. Myös pelkkä väsymys voi 
enteillä menopaussin alkamista. Me-
nopaussi on ajankohta jolloin naisella 
on ollut viimeiset spontaanit kuukauti-
set. Suomalaisella naisella menopaussi 
ajoittuu yleensä 50-51 vuoden ikään. 
45-55 vuoden iässä alkava menopaussi 
on normaalia. 

Noin 20 prosentilla on erittäin voi-
makkaat oireet, 60 prosentilla keski-
verto-oireet ja arviolta 20 prosentilla 
naisista ei ole juuri mitään oireita. Oi-
reet jatkuvat yleensä 2-3 vuotta, mutta 
voivat jatkua myös 5 vuotta. Joillakin 
naisilla hikoiluoireita (jotka ovat ylei-
simpiä) voi jatkua jopa 15 vuotta. Vaih-
devuosien alkamisajankohta ja oireiden 
voimakkuus saattavat kulkea suvussa 
samaan tyyliin.  Perintötekijät tulevat 
sekä isän että äidin suvun puolelta.

miten hoito aloitetaan?
Vaihdevuosioireet johtuvat estrogee-
nin puutteesta. Ainoa tehokas hoito on 
siis estrogeeni. Hormonikorvaushoidos-
sa käytetään estrogeenia noin 1/3 sii-
tä estrogeenimäärästä, joka naisella on 
luonnostaan veressä. Annokset eivät 
toisin sanoen ole kovinkaan korkeita. 

Kun mietitään hormonikorvaushoi-
don annostelua, kannattaa veren estro-
geenipitoisuus tarkistaa, jos oireet ei-
vät häviä vaikka hoitoa on käytetty 
pari viikkoa. Nykyisin hoito aloitetaan 
yleensä 1 mg:n annoksella, jotta oireet 
saataisiin häviämään tehokkaasti. Kun 
oireet on saatu talttumaan, voidaan siir-

tyä 0,5 mg:n matala-annoksiseen hoi-
totasoon. 

Ennen hoito aloitettiin jopa 2 mg:n 
annoksella. Nykytutkimukset osoitta-
vat kuitenkin, että pienempi annos riit-
tää normaalisti. 

Tupakoiva nainen tarvitsee yleensä 
enemmän estrogeenia, koska tupakointi 
vähentää estrogeenin määrää veressä ja 
aikaistaa näin myös vaihdevuosien al-
kamista. Joskus myös ylipaino, autoim-
muunisairaus tai lääkkeet, jotka vai-
kuttavat maksan entsyymitoimintaan, 
alentavat naisen veren estrogeenipitoi-
suutta. Silloin suositellaan yleensä hor-
monikorvaushoidon käyttämistä geelin 
tai laastarin muodossa. 

Jos oireet eivät häviä, vaikka käy-
tössä on estrogeeniarvojen mukainen 
lääkitys, on kyseessä jokin muu tekijä 
kuin vaihdevuosien aiheuttamat oireet.

millaista hoitoa ja miksi?
Hormonikorvaushoidolla voidaan vä-
hentää ja hidastaa luuston haurastumis-
ta ja estää murtumia. Lisäksi HRT-lääki-
tys vähentää sydän- ja verisuonitauteja. 
Elämänlaatu ei myöskään ole vähäisim-
piä syitä aloittaa hormonikorvaushoito. 

Naisen luusto heikkenee menopaus-
sissa 1-2 % vuosittain, jos estrogeeniä ei 
käytetä.  Terveyshyötyjen saavuttami-
sen tarvitaan luonnollisesti pitkäkestoi-
sia hoitoja. Ja hoito pitäisi aloittaa en-
nen kuin sydän-  ja verisuonitaudit tai 
osteoporoosi kehittyvät.

Uusimmat 0,5 mg:n ultramatalat 
hormonikorvaushoitovalmisteet riittä-
vät luuston kunnon ylläpitämiseksi, jos 
muistaa ottaa päivittäin kalkkia ja D-vi-

tamiinia. Matala-annoksiset valmisteet 
ovat kaikki vuodottomia. 

Nainen itse päättää kauanko halu-
aa käyttää hormonikorvaushoitoa. Mi-
tään ylärajaa tai lopetusohjetta ei ole 
olemassa. Eniten puhutaan rintasyöpä-
riskistä, mutta alle 5 vuoden käyttö ei 
lisää riskiä lainkaan. Pelkkä estrogeenin 
käyttö lisää vähiten riskiä. 

onko rintasyöpä riski?
Monet rintasyövän riskitekijät, kuten 
varhainen kuukautisten alkaminen, 
myöhäinen menopaussi, synnyttämät-
tömyys, ensimmäinen synnytys yli 30 
vuoden iässä sekä menopaussin jälkei-
nen painonnousu viittaavat siihen, että 
estrogeenilla on merkitystä rintasyövän 
synnyssä. Toisaalta rintasyöpä kehittyy 
hitaasti, noin 10 vuoden ajan. Jos nai-
nen on käyttänyt pari vuotta HRT-
valmisteita ja sairastuu rintasyöpään, 
ei kyse siis voi olla lääkkeen aiheutta-
masta syövästä. 

Rintasyövän sairastaneille ei kui-
tenkaan suositella estrogeenin käyttöä, 
koska se saattaisi edistää syöpäsolujen 
kasvamista. Estrogeeni on eräänlainen 
kasvua edistävä hormoni. Siksi se myös 
edistää naisen solujen uusiutumista ja 
pitää esimerkiksi limakalvot, hiukset ja 
luuston kunnossa.   Raskauden aikana-
han naisen estrogeeniarvot ovat huipus-
saan, koska sikiön täytyy kasvaa, voi-
daan siis sanoa, että ilman estrogeenia 
ei olisi elämää! 

HRT-hoidon haittavaikutuksiin las-
ketaan myös mahdolliset vuodot, mak-
san toiminnan muutokset ja veritulppa. 
Rintasyövästä puhuttaessa kannattaa 

Vaihdevuosien 
nykyaikainen hoito 
on ultramatalaa
Asiantuntijana naistentautien erikoislääkäri Heidi Nilsson 
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muistaa, että tupakointi, alkoholi, liik-
kumattomuus ja ylipaino ovat suurim-
mat riskit (ja merkittävästi suuremmat 
kuin hormonihoito).

 
Nainen päättää itse hoidostaan 
– lääkäri tukee
Lääkärin tärkein tehtävä on antaa nai-
selle riittävää tietoa estrogeenihoidon 
hyödyistä ja riskeistä sekä hoidon eri 
toteutustavoista. Naiset voivat, ja hei-
dän pitää itse aktiivisesti osallistua hoi-
topäätökseen. Lääkärillä on jo nyt va-
littavanaan useita hormonivalmisteita 
eri lääkemuotoina ja eri vahvuuksina. 
Näiden avulla voidaan räätälöidä yksi-
löllinen hoito.  

Vaihdevuosiin tulevan naisen on 
hyvä pysähtyä ja miettiä terveyttään 
ja hyvinvointiaan. Nainen päättää elä-
mästään vaihdevuosissaankin. Estro-
geenilla saavutetaan monta terveyshyö-
tyä, mutta lääke ei korjaa niitä haittoja, 
mitä kenties itse aiheutetaan. 

Tupakoivan naisen on viimeistään 
menopaussin aikaan yritettävä lopet-
taa tupakointi. Riittävälle liikunnalle 
pitäisi löytyä aikaa. Ruokavaliotakin 
useimmat voivat kohentaa: Kalsiumin 
ja D-vitamiinin saanti pitää turvata, 
kuitujen määrää on hyvä lisätä samal-
la kun rasvojen määrää vähennetään. 
Estrogeeni ei tuo ikuista nuoruutta, 
mutta useasti se parantaa elämänlaatua.  

Hormonikorvaushoidon suunnitte-
lun peruslähtökohtana on se, onko koh-
tu olemassa vai ei. Jos kohtu on jäljellä, 
ei voi käyttää pelkkää estrogeenia, vaan 
käytetään valmisteita, joissa on mukana 
myös keltarauhashormoni. 

Hoitovaihtoehdot ja lopetus tai 
uudelleen aloitus
On muistettava, että estrogeeni ei katoa 
kerralla naisen elimistöstä, vaikka vaih-
devuodet ovat alkaneet. Arvo voi nous-
ta vielä ensimmäisen menopaussivuoden 
aikana. Siksi ensimmäisen vuoden ajan 
kannattaa hoitaa oireita syklisesti. Sil-
loin naiselle tulee vielä vuodot säännöl-
lisesti. Vuoden jälkeen on hyvä siirtyä 
vuodottomaan hoitoon jos niin haluaa. 

Jos nainen haluaa pitää olemassa 
olevan hormonikierukan, hoito jatkuu 
edelleen vuodottomana. Siihen lisätään 
vain estrogeeni. Jos kohtua ei ole, pelk-
kä estrogeeni riittää. Nainen voi valita 
haluaako laastarin, geelin vai pillerin. 

Jos sairastaa migreeniä, pitäisi hor-
monia saada tasaisesti, eli esim. ihon 

kautta, silloin laastari tai geeli sopivat. 
Samoin suositellaan, jos on maksaon-
gelmia tai triglit koholla. Oraalinen 
lääkitys on kohdallaan, jos on korkea 
kolesteroli. 

Estrogeenihoito ei lihota. Jos paino 
nousee menopaussissa, se liittyy yleensä 
iän tuomiin muutoksiin kehossa. Paino, 
verenpaino ja kolesteroli nousevat ja 
mieliala taas laskee kun estrogeeniarvot 
laskevat. Paino on siis helpompi pitää 
kurissa kun käyttää estrogeenihoitoa.

lopetus pieniannoksisella 
hoidolla
Jos nainen päättää lopettaa hormoni-
korvaushoidon, ei ole mitään ohjeistus-
ta sille, miten lopetetaan. Loogisempaa 
on lopettaa vähitellen, esim. siirtymäl-
lä pienempään annokseen. Ultrama-
talat lääkkeet sopivatkin hyvin myös 
lopuksi, jos hoitoa haluaa lopetella. 
Solua säätelevät tekijät sopeutuvat pa-
remmin, jos hoito muutetaan vähitel-
len matalammaksi. 

Kun lopetuksesta on kulunut kaksi 
kuukautta, nähdään ovatko vaihdevuo-
sioireet loppuneet. Hoidon voi hyvin 
aloittaa uudestaan esim. ultramatalalla 
lääkityksellä, jos oireet kuitenkin jat-
kuvat. 

Nainen voi itsekin kuulostella oirei-
taan ja oloaan ja kokeilla matalampaa 
lääkitystä. Lääkärin kanssa on kuiten-
kin hyvä aina keskustella asiasta. Lää-
käri voi myös antaa valmiiksi vaihtoeh-
don siirtyä matalampaan annosteluun, 
jos oireet on saatu pois. 

Jokaisen on hyvä muistaa ihmiselä-
män lisääntynyt vuosimäärä. Keho ei 
kestä kaikkia vuosia, jollei siitä huoleh-
dita entistä paremmin. Nykypäivän tie-
tous ja hoitovaihtoehdot antavat hyvät 
mahdollisuudet pitää itsestään huolta.

Lähteet:
Naistentautien erikoislääkäri 

Heidi Nilsson
Professori Aila Tiitisen 

luentokooste ”Nainen ja 
hormonit” Helsingin yliopistossa 
3.3.2011  

” Myös pelkkä 
väsymys 
voi enteillä 
menopaussin 
alkamista.”
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Koonnut: emmi oksanen

ennen matkaa
– Tarkista, että matkavakuutuksesi on 
voimassa suunnittelemissasi harras-
tuksissa ja sairauksistasi huolimatta. 
Useimmissa matkavakuutuksissa on ra-
jauksia urheilulajien suhteen tai ne ei-
vät ole voimassa esimerkiksi yli 3 000 
metrin korkeudessa.

– Jos sinulla on jatkuva lääkitys, va-
raa kaiken varalta matkalle mukaan 
viikon lääkkeet yli matkan keston ja 
lista niiden ainesosista, vahvuuksista 
ja omista annostuksistasi. Voit pyytää 
listaa esimerkiksi omalta lääkäriltäsi. 
Näin saat tarvittaessa vastaavaa lääket-
tä myös vieraassa maassa, jossa sitä voi 
olla saatavilla vain eri kauppanimellä.

– EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin 
matkustaessa olet oikeutettu julkiseen 
sairaalahoitoon, kun mukanasi on Ke-
lalta saatava maksuton eurooppalainen 
sairaanhoitokortti (EHIC).

– Ota mukaan terveyskortti, johon 
on merkattu kaikki rokotuksesi, aller-
giasi, veriryhmäsi, lääkityksesi ja lähi-
oimaisen yhteystiedot onnettomuuksi-
en varalle.

matkalla
– Ripuli on yleisin suomalaisen mat-
kailijan terveysongelma. Viikon mat-
kalla Etelä-Aasiassa 20 – 60 prosenttia 
matkailijoista sairastuu turistiripuliin, 
yleensä ensimmäisen matkaviikon lo-
pulla. Riski on suurin lämpimänä vuo-
denaikana ja maissa, joissa puhdasta 
vettä on niukasti saatavilla tai elintar-
vikehygienia on puutteellista. Käsien 

pesu saippualla tai puhdistus desifioin-
tiaineella ja veden puhtaudesta huoleh-
timinen estävät sairastumista. Vettä voi 
puhdistaa keittämällä, jodilla tai veden-
puhdistustableteilla.

– Liikenneonnettomuudet ovat ylei-
sin matkaan liittyvä kuolinsyy. Jos olet 
aikeissa ajaa autoa matkalla, pereh-
dy paikallisiin liikennesääntöihin ja 
muista, etteivät suomalaiset liikenne-
tavat välttämättä päde ulkomailla. Älä 
aja matkalla sellaisella menopelillä, jota 
et uskaltaisi ajaa kotimaassakaan.

muista rokotukset
– Huolehdi, että sinulla on voimassa 
oleva jäykkäkouristus- ja kurkkumätä-
rokote. Rokotuskortissa ne merkitään 
usein dT-tunnuksella. Muut tarvittavat 
rokotukset riippuvat matkakohteesta.

– Rokotus hepatiitti A:ta vastaan 
on hyväksi Suomen naapurimaihin, Vi-
roon ja Venäjälle sekä Latviaan ja Liet-
tuaan matkustaessa.

– Rokotus Japanin aivotulehdusta, 
hepatiitti B:tä, koleraa ja lavantautia 
vastaan on tarpeellinen usean viikon 
kestävillä matkoilla köyhiin Aasian 
maihin, Afrikkaan tai Etelä-Amerik-
kaan.

Lähteet:
Matkailijan terveysopas, 
Terveyskirjasto, Kela, Vakuutusyhtiö 
Pohjola, Vakuutusyhtiö If, 
Vakuutusyhtiö Turva.

Terveenä matkalla
Alati lisääntyvä matkailu on johtanut 
sairastelun lisääntymiseen, mutta 
huolellisella valmistautumisella matkasta 
on paremmat mahdollisuudet nauttia 
terveenä. Tässä Uuman vinkit, olet hyvä!

matkailijan ensiapulaukku

•	 Allergiaan antihistamiini
•	 1-prosenttinen kortisonivoide hyönteisten pistoihin
•	 Kostuttavia silmatippoja
•	 Käsien desifiointiainetta
•	 Maitohappobakteereita
•	 Matkapahoinvointilääke
•	 Nenätippoja nuhaan ja tukkoisuuteen
•	 Haavanpuhdistusainetta ja laastaria haavoihin
•	 Rakkolaastareita
•	 Ripulijuomajauhetta
•	 Särkylääkettä, tropiikissa parasetamoli
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gynekologia

uusia innovaatioita hoitotyöhön

Puh. 09 417 606 00, fax 09 417 606 90
www.steripolar.fi 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Kärsitkö runsaista kuukautisista? 

NovaSure® -toimenpide on tarkoitettu naisille, jotka kärsivät 
runsaista kuukautisista. Toimenpide voidaan suorittaa polikliinisesti, 
hoitoaika on vain noin 90 sekuntia. Sairasloman tarve 2-3 päivää.

Lisätietoa:  www.runsaatkuukautiset.fi

Laskeumanhoitotuotteet kohdun ja emättimen laskeumiin sekä
virtsanpidätyksen häiriöihin.
Kuutio laitetaan aamulla ja poistetaan illalla, voidaan asentaa itse.

Prolapsikuutiot ja uretrarenkaat saatavana myös verkkokaupasta:

     www.steripolar.fi /verkkokauppa

Kärsitkö runsaista kuukautisista? 

runsaista kuukautisista. Toimenpide voidaan suorittaa polikliinisesti, 
hoitoaika on vain noin 90 sekuntia. Sairasloman tarve 2-3 päivää.

kohdun ja emättimen laskeumiin sekä

Kuutio laitetaan aamulla ja poistetaan illalla, voidaan asentaa itse.

 saatavana myös verkkokaupasta:

www.steripolar.fi /verkkokauppa

LUISTAVA APU KUIVILLE LIMAKALVOILLE!
Klick Natural Glide on hellävarainen liukuvoide, jonka tarkkaan valitut 
ainesosat antavat pitkään kestävän liukuvaikutuksen tarvittaessa. Voit käyt-
tää sitä myös päivittäin ylläpitämään limakalvojesi kuntoa - hyväkuntoiset 
limakalvot mm. estävät tulehduksia. Klick Natural Glide on hajustamaton, 
vesipohjainen ja siinä on tasapainotettu pH 5,0. Dermatologisesti testattu.

Vain pisara ja kaikki luistaa paremmin!
Saatavilla hyvinvarustetuista päivittäistavarakaupoista, tavarataloista ja apteekeista kautta maan.

facebook.com/rfsusuomi
www.rfsu.com



Seksissä on lupa tehdä aikuisten välillä 
kaikkea sitä, mikä sopii kummallekin 
osapuolelle. Seksissä on lupa hullutel-
la ja toteuttaa omia fantasioitaan. Sek-
suaalielämää voi piristää liukuvoiteil-
la, asusteilla, erilaisilla seksivälineillä, 
uusilla rakastelupaikoilla tai -asennoil-
la. Piristystä voi hakea myös erootti-
sen hieronnan avulla. Liukuvoide lisää 
kosketuksen vaikutusta sukuelinten alu-
eella. Intiimialueen hieronta liukuvoi-
teella kostutetulla kädellä tai yhdessä 
välineen kanssa lisää verenkiertoa su-
kuelinten alueella ja lisää siten myös 
nautintoa. 

Parisuhteessa eivät aina seksuaaliset 
tarpeet kohtaa, ja silloin onkin hyvä 
huolehtia omasta nautinnostaan liuku-
voiteen avulla. Elämäntilanteista esim. 
parisuhdeongelmat tai stressi vaikuttaa 
naisen seksuaaliseen haluun monesti 
niin, että kostuminen on hitaampaa. 

Liukuvoiteen avulla voi lisätä omaa 
nautintoaan seksiin. Suuseksiin saa mu-
kavan nautinnollisen lisän käyttämäl-
lä maustettuja liukuvoiteita. Maustetut 
liukuvoiteet toimivat myös hyvänä li-
sänä lisätä kumppanin nautintoa koko 
keholla. Iho on ihmisen suurin elin, ja 
sen kautta voi nautintoa antaa esim. 
nuolemalla. Maustettu liukuvoide te-
kee tästä nautinnollista kummallekin 

osapuolelle. Peppuseksin onnistumiseen 
tarvitaan ehdottomasti lisäluistoa. Liu-
kuvoiteista silikonipohjaiset takaavat 
pidemmän luiston ja siten se soveltuu 
erityisen hyvin peppuseksiin. 

Raskausajan ja imetysajan hormo-
naaliset muutokset vaikuttavat naisen 
kostumiseen. Liukuvoiteen avulla näi-
hin saa helpon avun. 

Ikääntyminen ja liukuvoiteiden 
edut
Naisen kohdalla suhde ikääntymiseen 
ja seksuaalisuuteen määräytyy pitkäl-
ti sen mukaan miten nainen selviytyy 
vaihdevuosistaan. Jos parisuhde on toi-
miva, voi tämä olla rikasta aikaa naisen 
seksuaalisuudelle. Joskus fyysiset ongel-
mat voivat olla esteenä naisen kyvylle 
tuntea nautintoa seksin aikana. 

Limakalvot ovat yleensä herkästi 
kuivuvat vähäisen estrogeenituotannon 
takia, ja tästä aiheutuu helposti yhdyn-
täkipua. Myös emättimen koko ja elas-
tisuus muuttuvat iän myötä. Aktiivisen 
seksuaalielämän on todettu kuitenkin 
pitävän ne paremmassa kunnossa. Lan-
tionpohjanlihaksien harjoittelulla on 
seksuaalielämää parantava vaikutus, eli 
niiden harjoittaminen kannattaa. 

Ikääntyvän naisen kohdalla on tär-
keää muistaa liukuvoiteiden käyttö 

yhdynnässä. Liukuvoiteita voi sipais-
ta limakalvoille ilman yhdynnänkään 
tarkoitusta, sillä ne pitävät kuivat lima-
kalvot paremmassa kunnossa ja voivat 
jopa ehkäistä virtsatietulehduksia/hii-
vasienitulehduksia (kuivat limakalvot 
rikkoontuvat helposti ja siten altista-
vat tulehduksille). Erilaisten tulehdus-
ten riski kasvaa, jos limakalvot ovat hei-
kot ja kuivat. 

Peniksen alueella kaivataan ikään-
tyessä enemmän/kovempaa kosketus-
ta kuin aikaisemmin. Seksuaalielämän 
muutokset, jossa kumppani on aktiivi-
sempi osapuoli kuin aikaisemmin, on 
todettu myös vahvistavan erektiota. 
Liukuvoiteella voidaan siis myös lisä-
tä miehen sukulienten alueen tunte-
muksia.

liukuvoiteet sopivat kaikille
Liukuvoiteiden käyttö kannattaa: Etsi 
itsellesi sopiva tuote ja nauti omasta 
seksuaalisuudestasi.  Kauppojen valikoi-
mista löytyy liukuvoiteita vesi- ja sili-
konipohjaisina, sekä erilaisilla mauilla 
maustettuja tuotteita. Mikäli käytät-
te kondomia ja/tai seksileluja, varmis-
ta että valitsemasi liukuvoide soveltuu 
niiden kanssa käytettäväksi. 

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) 
Sari mäki, RFSU  Liukuvoide 

seksuaaliterveyden 
edistäjänä      

Yhteistyössä



amenorrea kuukautisten puuttuminen
anamneesi esitiedot, potilaan sairauden tausta
atrofia emättimen limakalvojen kuivuus
Biopsia näytepala
endometrium kohdun limakalvo
etiologia sairauksien syitä ja alkuperää tutkiva oppi
Immobilisaatio koepala tai solunäyte
Inkontinenssi virtsankarkailu
kolposkopia kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnyttimien alueen tutkiminen 

suurentavalla, optisella laitteella. Tehdään yleensä PAPA-löydösten 
jälkeen.

maligni pahanlaatuinen
menorragia toistuvasti poikkeuksellisen runsaat kuukautiset
ovario munasarja
Painoindeksi mitta-arvo, jonka avulla arvioidaan ihmisen painon ja pituuden 

suhdetta
Palpaatio tutkiminen käsin tunnustellen
Parenteraalinen
lääkkeenantotapa ei suun eikä peräsuolen kautta, vaan esim. pistoksena 
uterus kohtu
Vagina emätin

Diastolinen 
verenpaine alapaine, verisuonissa veren virratessa laskimoita pitkin kohti sydäntä, 

eli kuvaa sydämen lepovaiheen aikaista painetta.
Systolinen 
verenpaine yläpaine, sydämen pumpatessa verta valtimoihin.

Lääkärin termiviidakko



Lääkäri tai hoitaja ottaa näytteet emättimestä. 
Miksi? Gynekologinen irtosolunäyte eli Papa on tarkoitettu 
lähinnä kohdunkaulan syövän ja sen esiasteiden löytämiseen. 
Lisäksi Papalla voidaan löytää genitaalien tulehduksia, tode-
ta reaktiivisia muutoksia sekä arvioida naisen hormonaalista 
statusta (naisen kuukautiskierron ja hormonitasapainon tar-
kastus, hormonihoidon seuranta).

Viitearvot:
Sytologilääkäri antaa lausunnon mikroskooppinäytteestä.
Muuta huomattavaa:
Näytettä ei tulisi ottaa kuukautisvuodon aikana.

Gynekologiset irtosolunäytteet voidaan ilmoittaa PAPA-
luokkina tai Bethesdan-luokituksen mukaisesti. TBS (The 
Bethesda system) jakautuu kolmeen osaan: näytteen luotet-
tavuuden arviointiin, yleiseen luokitukseen ja deskriptiivi-
seen diagnoosiin. Luokkia ei käytetä, vaan löydös ilmoite-
taan, kuten PAD vastauksessa, diagnoosina ja tarvittaessa 
mukaan liitetään lausunto, jossa voidaan kuvailla muutoksia.

Irtosolututkimuksen solulöydösten vanha luokittelu:
L 0: riittämätön tai epäonnistunut näyte
L I: normaali solukuva
L II: hyvänlaatuinen solukuvan muutos, joka yleensä ai-

heutuu tulehduksesta. Uusi näyte on tarpeen 3-6 kuu-
kauden kuluttua tai tulehduksen hoidon jälkeen

L III: syövän esiasteeseen viittaavia tai luonteeltaan epä-
selviä solumuutoksia

L IV: syövän esi- tai varhaisvaiheeseen viittaavia solumuu-
toksia tai vahva epäily syövästä

L V: pahanlaatuisia soluja

Bethesda-luokitus
Perinteistä Papa-luokituksen sijaan nykyään käytetään yleen-
sä ns. Bethesda-luokitusta, jossa otetaan huomioon näytteen 
laatu, luokitellaan muutoksen luonne ja annetaan siitä sa-
nallinen kuvaus.

Lievä SIL, low grade squamous intraepithelial lesion: Mer-
kittävää on HPV-muutosten ja lievän limakalvon pintaker-
roksen kasvuhäiriön (dysplasia) yhdistäminen: löydös mää-
ritellään lieväksi limakalvon sisäiseksi muutokseksi.

Vahva SIL, high grade squamous intraepithelial lesion: 
Keskivaikea ja vaikea limakalvon pintakerroksen kasvuhäiriö 
ja limakalvon pintakerrokseen rajoittunut syöpä (carcinoma 
in situ) on yhdistetty ja määritellään vahvaksi limakalvon si-
säiseksi muutokseksi.

Mikäli Papa-näytteestä löytyy tällaisia muutoksia, suori-
tetaan kohdunkaulan tähystys (kolposkopia) ja otetaan näy-
tepaloja mahdollisilta poikkeavilta alueilta. Patologi tutkii 
kasvainkudoksen mikroskooppisesti. Jos todetaan lievä muu-
tos, riittää seuranta. Jos muutos on vaikeampi, se hoidetaan. 
Mikäli löytyy syöpä, patologi määrittelee sen tyypin, kasvun 
syvyyssuunnassa ja mahdollisen kasvun kohdunkaulan imu-
teihin tai verisuoniin.

Lähteet:
Syöpäjärjestöt
cancer.fi
Käypähoitosuositus
solunetti.fi
Therapia Fennica

Mikä on 
GYNEKOLOGINEN 
IRTOSOLUKOE  
eli Pt-PAPA? 
(Papanicolaun värjäys)

???
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oireet
Tavallisia oireita ovat lisääntynyt valko-
vuoto ilman alavatsakipuja sekä kutina 
ja kirvely ulkosynnyttimissä. Valkovuo-
to voi haiskahtaa tympeältä, kalamai-
selta (“fishy smell”). Virtsakirvelyä voi 
esiintyä virtsaputken suulla.

taudin toteaminen
Gynekologisessa tutkimuksessa arvioi-
daan limakalvojen väri ja kunto sekä 
valkovuodon laatu. Tarvittaessa tutki-
taan lisäksi irtosolunäyte ja hiivavil-
jely. Pikatestinä voidaan tehdä emä-
tineritteen suora mikroskopointi, ns. 
fluornatiivitutkimus. Jos epäillään su-
kupuolitautia, tutkitaan klamydia ja tip-
purinäyte. Ne tutkitaan tavallisimmin 
virtsanäytteestä.

Hiivasienitulehdus
Hiivasienen aiheuttamista tulehduksis-
ta 85–90 % on Candida albicansin aihe-
uttamia. Tavallisin oire on kutina, lima-
kalvojen turvotus ja kirvely. Valkovuoto 
on tyypillisesti valkoista, kokkareista ja 
melko hajutonta. Joillakin hiivatuleh-
dukset toistuvat, syynä voivat olla an-
tibioottikuurit, elintavat tai kohonnut 
verensokeri.

Hiivatulehdus voidaan hoitaa oirei-
den perusteella, mutta toistuva hiiva-
tulehdusoire täytyy varmistaa jatkotut-
kimuksilla. Hoitona ovat emätinpuikot 
1–3 vrk:n ajan tai yhtenä päivänä suun 
kautta otettava tabletti. Toistuva hii-
vatulehdus voi vaatia estohoidon (ker-
ta-annos hiivalääketta kerran viikos-
sa) muutaman viikon ajan. Ravinnossa 
kannattaa vältää makeisia.

Partneri ei tarvitse hoitoa, mikäli 
hänellä ei ole oireita; hiivatulehdus on 
itse asiassa miehellä aika harvinainen. 

Hiivan aiheuttama balaniitti hoidetaan 
tarvittaessa voiteella.

Bakteerivaginoosi (emättimen 
bakteeritasapainon häiriö)
Bakteerivaginoosi, BV, on yhtä yleinen 
kuin hiivasieni. Kuparikierukan käyt-
täjillä tätä emätintulehdusta esiintyy 
keskimääräistä enemmän. BV tarkoit-
taa emättimen bakteerikannan häiriö-
tä, jossa emättimen normaali baktee-
rikanta on korvautunut hapettomassa 
tilassa viihtyvillä ns. anaerobisilla bak-
teereilla. Tavallisin oire on pahanha-
juinen valkovuoto, joka on tasaista ja 
harmahtavaa.

Bakteerivaginoosi hoidetaan met-
ronidatsolilla, suun kautta tai emätin-
puikkoina tai -geelinä. Ne ovat resep-
tilääkkeitä. 

trikomoniaasi
Trichomonas vaginalis on muodoltaan 
soikea, pieni alkueläin, joka tarttuu yh-
dynnässä. Suomessa se on nykyään har-
vinainen. Oireena on runsas, kellervä, 
pahanhajuinen valkovuoto, joka aihe-
uttaa usein myös virtsakirvelyä. Miehil-
lä trikomonas on usein oireeton. Triko-
monas tarttuu yleensä yhdynnässä.

Trichomoniaasi vaatii lääkekuurin 
(metronidatsoli tai vastaava).Partneri 
pitää aina hoitaa. 

DIV
Deskvamoiva inflammatorinen vagi-
niitti, DIV, on suhteellisen harvinainen 
märkäinen emätintulehdus. Se tunne-
taan myös nimellä aerobinen vaginiit-
ti, eli tulehduksen aiheuttaa hapellises-
sa tilassa viihtyvä bakteeri. Emättimen 
limakalvot ovat läiskäisen tulehtuneet, 
valkovuoto on märkäistä, harmaankel-

lertävää ja runsasta. Tämä tulehdus ei 
löydy bakteeriviljelyssä, mutta papa-
kokeessa nähdään voimakas tulehdus-
reaktio.

atrofinen vaginiitti
Estrogeenin puutteen seurauksena 
emättimen limakalvo ohenee, ja sen 
seurauksena se on herkkä bakteerita-
sapainon muutoksille ja tulehdukselle. 
Valkovuoto voi olla runsasta ja keller-
vää. 

Paikallisen tulehdushoidon lisäk-
si tarvitaan estrogeenihoitoa, yleensä 
emätinpuikkoina tai -voiteina.

actinomyces-sieni
Actinomyces eli sädesieni löytyy toi-
sinaan papakokeessa vanhan kierukan 
(> 3 v) käyttäjältä. Tulehdus voi altistaa 
sisäsynnytintulehdukselle. Jos oireena 
on pelkkä valkovuoto, kierukka kannat-
taa poistaa. Jos on muita tulehduksen 
merkkejä, kierukan poiston lisäksi an-
netaan penisilliinikuuri.

Käytettyjä lähteitä
Lääkärikirja Duodecim
12.10.2010, naistentautien ja 

synnytysten erikoislääkäri Aila 
Tiitinen

Nieminen P. Vaginiitti. Lääkärin 
käsikirja (online); päivitetty 
9.5.2009 Kustannus Oy Duodecim. 

Paavonen J. Gynekologiset infektiot. 
Kirjassa Ylikorkala O, Kauppila 
A (toim) Naistentaudit ja 
synnytykset. Kustannus Oy 
Duodecim 2004, s 304–308

emätintulehdukset
Emätintulehduksen voivat aiheuttaa bakteerit, sienet ja 
virukset. Tavallisimpia emätintulehduksia ovat hiivasieni-
tulehdus, bakteerivaginoosi ja vaihdevuosien jälkeinen 
estrogeenivajauksesta johtuva ns. atrofinen vaginiitti.
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Pfizer on lääkeyritys, jonka tehtävänä on terveyden ja hy-
vinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Pfizer tut-
kii ja kehittää uusia lääkkeitä, hoitomuotoja ja rokotteita. 
Suomessa on saatavilla noin 100 Pfizerin lääkettä yleisten 
kansantautien ja harvinaisten sairauksien hoitoon sekä en-
naltaehkäisyyn.

abbott on yksi maailman johtavista terveydenhoitoalan yri-
tyksistä. Se on omistautunut uusien lääkkeiden ja teknolo-
gioiden kehittämiselle sekä uusille menetelmille huolehtia 
terveydestä. Abbott edustaa laajaa valikoimaa lääkevalmis-
teita, jotka helpottavat tuhansien ihmisten elämää päivittäin. 
Lääkkeet lieventävät oireita ja auttavat potilasta elämään 
sairautensa kanssa. Abbott Oy:n liiketoiminnan ydinalueet 
ovat viruslääkkeet, HIV-lääkkeet, immunologia, onkologia, 
neurologia ja nefrologia.

Suomen RFSu oy perustettiin 1933, liikkeelle paneva voima 
siitä lähtien on ollut elämän muuttaminen paremmaksi. Tie-
dottamisella, koulutuksella ja asennekasvatuksella haluamme 
poistaa ennakkoluuloja, tehostaa tiedonsaantia ja edistää sek-
suaalista hyvinvointia niin kotimaassa kuin maailmallakin. 
Tunnetuimpia tuotteitamme Suomessa ovat Magic-,  Näkken- 
ja Sultan-kondomit sekä liukuvoiteet ja sheivaustuotteet. 

kaalimato.com on vähän erilainen seksikauppa. Kaalimato 
haluaa tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisen palvelun, joka 
kattaa laadukkaat tuotteet, miellyttävän ostoskokemuksen 
verkossa, erinomaisen asiakaspalvelun sekä tietysti mielen-
kiintoista ja hauskaa asiaa seksin ja nautinnon alueilta.

Steripolar on suomalainen yritys, joka tarjoaa maamme jul-
kisille ja yksityisille sairaanhoidon yksiköille tuotekehityksen 
kärjessä olevia laadukkaita ja innovatiivisia tuotteita sekä uu-
sia hoitomenetelmiä. Tarjoamme myös täsmäkoulutusta sai-
raanhoidon ja terveydenhuollon ammattilaisille. Espoossa si-
jaitseva yrityksemme on perustettu vuonna 1985 ja työllistää 
tällä hetkellä 48 henkilöä. Osaamisalueitamme ovat anestesia 
ja tehohoito, KNK ja kirurgia, gynekologia, obstetriikka ja 
plastiikkakirurgia, haavanhoito, hygienia ja terveydenhoi-
don tarvikkeet.

mekalasi oy on kertakäyttöisten gynekologisten näytteen-
ottotarvikkeiden markkinajohtaja. 

Vuonna 1952 perustettu yhtiö on terveydenhuoltoalan 
tarvikkeiden myynti- ja markkinointiyritys, joka on täy-
sin kotimaisessa omistuksessa. Lisää Mekalasista yrityksen 
60-vuotisen taipaleen kunniaksi kirjoitetussa jutussa lääkä-
ripainoksessa.

mSD (Yhdysvalloissa ja Kandassa Merck & Co., Inc.) toimii 
paremman elämän puolesta 140 maassa. Resepti- ja itsehoi-
tolääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja 
eläinlääkkeemme ovat potilaiden ja terveydenhuollon am-
mattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelem-
me asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia 
tapoja ratkaista terveydenhuollon haasteita. Lukuisat yhteis-
kuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että 
olemme omalta osaltamme sitoutuneet tuomaan terveyden-
huollon palvelut kaikkien ulottuville.

Bayer 
Kansainvälisen Bayerin ydinosaaminen on terveydenhoidon, 
ravitsemuksen ja huipputeknologiaa hyödyntävän materiaa-
lituotannon aloilla. 

Terveydenhoitovalmisteitamme Suomessa ovat Bayer 
HealthCaren reseptilääkkeet, itsehoitovalmisteet ja välineet 
diabeteksen hoidon seurantaan.

Kansainvälinen toimintamme Suomessa keskittyy resep-
tilääkkeisiin: tutkimukseen, tuotekehitykseen ja Turussa ta-
pahtuvaan lääkkeiden valmistukseen sekä niiden vientiin yli 
sataan maahan. Bayer työllistää Suomessa noin 750 henkilöä.

Sirowa maahantuo ja markkinoi useiden lääketehtaiden ap-
teekkivalmisteita. Päätuotteitamme ovat mm. intiimialueen 
hyvinvointiin tarkoitetut Vagisan – valmisteet, hiustenläh-
töä vastaan tehokkaasti toimiva Plantur39 –tuoteperhe sekä 
ruotsalaisen CCS:n laadukkaat jalka – ja muut voiteet.

Novo Nordisk Farma on maailman johtava yritys diabetek-
sen hoidon alueella teollisuudenalan laajimman diabetestuo-
tevalikoiman ansiosta.

Novo Nordisk on johtavassa asemassa myös veren hyy-
tymishäiriöiden, kasvuhäiriöiden ja naisten vaihdevuosien 
hormonihoidon alueilla.

uuma-oppaan yhteistyökumppaneina 
numerossa 1/2012:

www.intiimiapteekki.fiSeksuaalisen hyvinvoinnin puolestaLääkkeet ja seksuaaliterveystuotteet netistä
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Upea nainen! 

Et ole yksin – lue lisää vaihdevuosista osoitteesta
www.kuivuus.fi  tai Facebook/meilleupeillenaisille

Vaihdevuodet kuuluvat luonnollisena osana naisen 
elämänkaareen. Niiden ei tarvitse rajoittaa elämääsi tai 
muuttaa käsitystä naisellisuudestasi. 

Kuivuus.fi -sivusto antaa tietoa mm. limakalvojen 
kuivuudesta, joka on vain yksi vaihdevuosiin liittyvä oire. 
Siitäkään ei tarvitse vaieta, ota asia rohkeasti esiin lääkärin 
vastaanotolla. 

Lääkärisi kanssa voitte keskustella yhdessä kaikista 
vaihdevuosioireistasi, hän voi auttaa.



Yleisesti tiedetään, että ylipainon välttäminen, savuttomuus, 
alkoholin käytön kohtuullistaminen ja liikunta voivat olla 

hyödyllisiä myös rintasyöpävaaran vähentämisessä.

Rintojen omatarkkailu on tärkeää, jotta voi havaita syövän mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä useammin 
tutkit rintojasi, sitä paremmin opit tuntemaan ne. Huomaat myös mahdolliset muutokset helpommin, kun tunnet 
rintasi. Kaikkia syöpäkasvaimia ei löydetä tällä tavalla, mutta rintojen omatarkkailu on tärkeä osa omasta terveydestäsi 
huolehtimista.

tavallisimpia rintasyövän oireita ovat
•	 kyhmy
•	 ihomuutokset tai ihon vetäytyminen
•	 nännistä yhdestä tiehyestä tuleva erite, jota ei ole aikaisemmin ilmennyt.
•	 turvotus rinnassa
•	 rinnan muodon muuttuminen tai nännin sisään vetäytyminen.

Tyypillinen rintasyöpään viittaava löydös on kiinteä kyhmy. Se voi löytyä myös kainalosta. Epäilyttävä kyhmy ei 
välttämättä arista. Useimmissa rintasyöpätapauksissa havaittu kyhmy on ollut kivuton.

Muista kuitenkin, että rinnassa tuntuvista muutoksista 90 % on hyvänlaatuisia. 

katselu
•	 Seiso hyvin valaistun peilin ääressä, josta voit nähdä koko ylävartalosi.
•	 Katsele rintojesi kokoa, muotoa, ihon väriä, nännien ja nännipihan väriä ja muotoa.
•	 Kokeile hellävaroen puristamalla, tuleeko nännistä eritettä.
•	 Onko nännin tai rinnan väri muuttunut?
•	 Näkyykö ihossa tai nännissä sisäänvetäymiä?
•	 Katsele rintoja ensin edestä kädet alhaalla, sitten kylki peiliin päin kummaltakin sivulta vuorotellen.
•	 Näin näet missä mahdollinen muodon muutos on.
•	 Nosta sitten kädet ylös ja toista tarkastelu samalla tavalla kuin kädet alhaalla.
•	 Lopuksi kohota rintaa niin, että näet myös rinnan alle ja sen alaosan hyvin.

tunnustelu
•	 Tunnustele molempia rintojasi selinmakuulla, rinta latteana ja rintakehän päälle levittäytyneenä.
•	 Isorintaisen on hyvä panna tyyny tueksi kyljen alle. Näin rinta levittyy paremmin rintakehälle ja sitä on helpompi 

tunnustella.
•	 Painele rintaa napakasti, kehämäisesti sormet suorina koko kämmenellä, kuvan osoittamalla tavalla.
•	 Kokeile tuntuuko kyhmyjä tai kovettumia.
•	 Tuntuvatko rintasi samanlaisilta kuin aikaisemmin?
•	 Tunnustele koko rinta käsi ojennettuna ensin pään yli, sitten käsi suorana sivulle ojennettuna ja lopuksi käsi vartalon 

myötäisesti ojennettuna. Näin tavoitat mahdollisimman monta rintarauhaslohkoa. Tunnetko kovettumia tai kyhmyjä? 
Jos tunnet kyhmyn, varmista se painamalla sitä varovasti sormilla. Arvioi miltä se tuntuu. Arvioi tuntuvatko rintasi 
samanlaisilta kuin kuukausi sitten.

Kainaloiden ja soliskuoppien tunnustelu on paras jättää terveydenhoitajan tai lääkärin tehtäväksi. Niissä tuntuvat 
imusolmukkeet voivat olla suurentuneet hyvin monesta eri syystä: Mm. nielun alueen tulehdukset ja fyysinen voimakas 
rasitus käsivarsien ja rintakehän alueella voivat aiheuttaa imusolmukkeiden suurentumisen.

Rintasyövän omatarkkailu ohjeita naisille

Tietolähteet ja lisätietoa mm. omatarkkailusta: 
http://www.promama.fi/rintasyopa.html
www.rintasyopayhdistys.fi


