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ONKO 
RUOKA 
LOHTUSI?

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

Hoida lantionpohjan 
lihakset kuntoon!

Tupakka 
tuhoaa naista

Syövän 
kokonaisvaltainen 
hoito naisella

APUA!
Liian runsaat 
kuukautiset

Mitä 
ensimmäisellä 

gynekologi-
käynnillä 

tapahtuu?



Paluu läheiseen 

parisuhde-

elämään

Ilmoitus

Lue lisää aiheesta:

www.kuivuus.fi

Monille pariskunnille kylmä vuodenaika tarjoaa 

täydellisen mahdollisuuden löytää parisuhde-

elämän läheisyys ja ilot uudelleen.

Jos vastasit KYLLÄ seuraaviin kysymyksiin, sinulla 
saattaa olla emättimen atrofia. Näytä tämä kysely 
lääkärillesi ja kerro hänelle oireistasi.

  Onko viime kuukautisistasi kulunut jo vuosi tai 
kauemmin?

 Kärsitkö jatkuvasti emättimen kuivuudesta?
 Koetko yhdynnän kivuliaaksi?
  Onko emättimessäsi muita oireita, kuten kutinaa, 

arkuutta, ärtyneisyyttä tai polttelua?
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”Jos sinulla esiintyy emättimen alueen 
kuivuutta, kutinaa, muita epämiellyttä-
viä tuntemuksia tai yhdyntäkipuja, on 
hyvä keskustella asiasta lääkärin kanssa. 
Lääkärisi voi määrätä sinulle sopivan 
hoidon, joka pelkän oireiden lievittämi-
sen sijaan vaikuttaa oireiden taustalla 
olevaan tilanteeseen”, Pirkko Brusila 
neuvoo.

Erittäin vähäisiä määriä estrogeenia sisäl-
tävä paikallishoito on tehokas ja yksinker-
tainen ratkaisu atrofian oireiden lievittä-
miseen3. 

Emättimen alueen kosteuttajat ja liukas-
teet lievittävät oireita, mutta eivät hoida 
oireiden taustalla vaikuttavaa syytä, 
estrogeenin puutetta.

Keskustele lääkärisi kanssa sinulle par-
haiten sopivasta hoitovaihtoehdosta ja 
palauta ilo parisuhde-elämääsi.  

K un päivät lyhenevät ja syksy tuo 
mukanaan viileät ilmat, saatat 
löytää itsesi sisätiloista kumppa-

nin kainalosta tavallista useammin.

Syksyn ja talven tarjoamista lähentymi-
sen mahdollisuuksista huolimatta monet 
naiset saattavat silti vältellä intiimejä 
tilanteita kumppanin kanssa.

Vaihdevuosien aikaan ja niiden jälkeen 
emättimen alueella saattaa esiintyä epä-
miellyttäviä oireita kuten kuivuutta, kuti-
naa, kirvelyä ja polttelua. Näiden oirei-
den takia yhdynnästä voi tulla kivuliasta 
ja siksi moni saattaa vältellä sitä koko-
naan.

Useat naiset hyväksyvät nämä oireet 
osana ikääntymistä. Kyseessä saattaa 
kuitenkin olla emättimen limakalvon 
kuivuus, atrofia – krooninen , mutta hoi-
dettavissa oleva vaiva. Vaikka siitä ei kes-
kustellakaan yhtä yleisesti kuin kuumista 
aalloista, se koskettaa lähes puolta kai-
kista naisista1.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa toteutetun 
tutkimuksen mukaan atrofia vaikuttaa 
merkittävällä tavalla sukupuolielämään1 
ja lisäksi kolmannes naisista kokee, että 
se vaikuttaa kykyyn ylläpitää rakkaudel-
lista parisuhdetta1.

Naistentautien ja synnytysten erikoislää-
käri Pirkko Brusila lääkärikeskus Mehi-
läisestä kertoo, että säännöllinen suku-
puolielämä on kaikenikäisille hyvä tapa 
pitää yllä yhteenkuuluvuuden tunnetta 
puolison kanssa. ”Hyvä sukupuolielämä 
oman puolison kanssa on ikään katso-
matta tärkeää. Seksuaalisen läheisyyden 
puute voi johtaa riitoihin ja aiheuttaa 
muutenkin tarpeetonta stressiä parisuh-
teessa.”

Hoitamaton atrofia saattaa parisuhteen 
lisäksi vaikuttaa heikentävästi naisen 
elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin. Se voi myös aiheuttaa pit-
käaikaisia gynekologisia ongelmia kuten 
emätin- ja virtsatietulehduksia sekä 
inkontinenssia2.

Hoitamaton atrofia saattaa 

parisuhteen lisäksi vaikut-

taa heikentävästi naisen 

elämänlaatuun ja kokonais-

valtaiseen hyvinvointiin.
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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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Tämä lehti on kyllä yhtälailla tarkoitettu miesten lu-
ettavaksi, vaikka näin naisia tervehdinkin. Nainen ja 
mies ovat väistämättä erilaisia – onneksi! Parisuhde 
on tuskin koskaan helppo, oli kyseessä sitten nainen 
ja mies, nainen ja nainen tai mies ja mies. Kun mies ja 
nainen haluavat panostaa suhteensa kestävyyteen läpi 
karikoiden ja myrskyjen, on tärkeää perehtyä myös toi-
sen sukupuolen terveyteen ja fysiikkaan. 

Kun ensimmäinen Uuma ilmestyi, luki sitä ilokseni 
eräässä kesäisessä tapahtumassa  mielenkiinnolla myös 
joukko miehiä. Pilke silmässä, mutta suurella kiinnos-
tuksella. Naisen keho on monimutkainen, ihmeellinen 
laitos. Siinä on paljon ihmeteltävää ja opittavaa myös 
naiselle itselleen, saatikka miehelle.

Olemme koonneet tähän numeroon juttuja myös 
nuorille naisille. Toivon noiden juttujen antavan vas-
tauksia joihinkin mieltä askarruttaviin asioihin. Nuo-
ren naisen elämä on täynnä uutta ja ihmeellistä – keho 
kertoo omiaan ja mieli voi miettiä jotain ihan muuta. 
Kehosta kannattaa pitää hyvää huolta, jo nuoresta pitä-
en. Siten omaa varttaan on hienoa kannatella vuosia ja 
vuosia, elämästä nauttien. Avoimin mielin kohti ihanaa 
naiseutta voisi olla tämän lehden teema!

Koko ikäkaari – nuoresta tytöstä ikääntyvään leidiin 
– kaikilla omat ilonsa, ihmeensä, surunsa ja haasteena. 
Olkaamme ylpeitä itsestämme sellaisena kuin olemme, 
olemme joka tapauksessa ihania, ainutlaatuisia naisia. 
Tukekaamme naiset toisiamme, välittäkäämme ja ol-
kaamme rohkeita auttamaan apua tarvitsevia.

Sain Face Bookissa kutsun Plan-järjestön Girls Can 
-keräykseen. Loistava idea laittaa hyvä kiertämään ja tu-
kea kehitysmaissa myös niitä tyttöjä, joilla kaikki ei todella-
kaan ole hyvin, eikä ainakaan helppoa. Suosittelen, osallis-
tu sinäkin ja kutsu kaveri mukaan keräykseen – Girls can!  
www.girlscan.!

Syysauringon säteitä, talven tielle tuiketta ja jälleen 
kohti kevättä!

Terveisin
Uuma – naisten terveysoppaan tiimi

Riitta Rautakoura
päätoimittaja

Hyvät 
Naiset

Pääkirjoitus 15.10.2012
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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.



Seksuaalisuuden monet kasvot
Seksuaalisuus on ihmisen perustarpeita 
ja kuuluu kaikille. 

Ihmiset kokevat seksuaalisuuden eri 
tavoin ja siihen vaikuttaa monet eri asi-
at. Parisuhdetilanne, ikä, elämäntilan-
ne, työ, oma tausta ja kokemukset sekä 
sairaudet voivat vaikuttaa seksuaalisuu-
teemme.

Kun seksuaalisuus muuttaa muoto-
aan sairaalla ihmisellä, on syytä miettiä, 
onko kyseessä sairauden vai lääkkeen 
aiheuttamat muutokset seksuaalisuuden 
kokemisessa.

Aivoverenkierron häiriöt, psykiat-
riset sairaudet, syöpä, epilepsia, virt-
saamisvaivat, kiputilat tai leikkaukset 
voivat aiheuttaa ongelmia tai ainakin 
jonkinasteisia muutoksia seksuaalisuu-
dessa.

Lääkkeiden vaikutukset seksuaalisuu-
teen voivat olla joko myönteisiä tai kiel-
teisiä. Haitat ovat aina lääkeainekohtai-
sia ja mikä sopii toiselle, ei välttämättä 
sovi toiselle. Annoksen koollakin on 
vaikutusta asiaan. Pieni annos jotakin 
lääkettä ei välttämättä vaikuta seksuaa-
lisuuteen mitenkään, mutta iso annos 
voi esimerkiksi vähentää seksihaluja. 

Lääkityksen kestoakaan ei voi unoh-
taa. Lyhytaikainen käyttö harvoin vai-
kuttaa ihmisen seksuaalisuuteen. Lisäksi 
joillakin lääkkeillä on yhteisvaikutuk-
sia, jotka saattavat myös olla syynä sek-
suaaliterveyden tilaan.

Lääkkeiden suorat tai epäsuorat 
vaikutukset seksuaalisuuteen
Lääkkeet voivat vaikuttaa eri tavoin 
seksuaaliseen elämään. Jotkut aiheutta-
vat haluttomuutta tai kiihottumisongel-
mia. Tuntopuutokset, erektiovaikeudet 
ja orgasmivaikeudet liittyvät joidenkin 
lääkkeiden käyttöön. Myös ejakulaatio-
ongelmat tai yliseksuaalisuus ovat mah-
dollisia haittavaikutuksia.

Jotkut lääkeaineet vaikuttavat epä-
suorasti ihmisen seksuaaliseen vi-
reeseen. Oman seksuaalisuuden ko-
keminen voi muuttua. Väsymys tai 
huonovointisuus vaikuttavat luonnol-
lisesti seksiin. Lihominen ja pelkotilat 
eivät myöskään ole omiaan edistämään 
hyvää seksuaaliterveyttä. 

Lisäksi jotkut aineet saattavat kui-
vattaa limakalvoja, mikä tekee yhdyn-
nästä epämukavaa ja jopa kivuliasta. 
Samoin on laita, jos kostuminen on hi-
dastunut. Jopa pahanhajuinen hengitys, 
jota voi myös esiintyä joidenkin lääkei-
den yhteydessä, saattaa vaikuttaa seksi-
haluja vähentävästi.

Ikääntymisen vaikutukset
Ikäihmisten seksielämää Suomessa tut-
kinut FINSEX-väestökysely osoittaa, 
että ikäihmisten seksuaalinen aktiivi-
suus säilyy suurena vakituisessa parisuh-
teessa elävillä. Useimmat kokevat sek-
suaalielämänsä tyydyttäväksi. Yleisin 
ongelma ikääntyvillä on naisten seksu-
aalisen halun puute tai vailla orgasmia 
jääminen yhdynnässä. Yli 70-vuotiai-
den miesten yleisin ongelma on erek-
tiohäiriö.

Joskus voi olla vaikeaa erottaa, joh-
tuvatko ongelmat ikääntyvien seksuaa-
lielämässä itse sairaudesta vai sen hoi-
toon käytettävistä lääkkeistä tai kenties 
molemmista. Sairauksista esimerkiksi 
verenpainetauti, sydän- ja verenkier-
toelinten sairaudet, diabetes, nivelki-
vut ja eturauhasvaivat voivat heikentää 
seksuaalista toimintakykyä. Esimerkik-
si naisilla sekä ikääntyminen että lääk-
keet kuten endometrioosilääkkeet tai 
solunsalpaajahoito, voivat kuivattaa li-
makalvoja. 

Monet masennuslääkkeet, antipsy-
kootit, bentsodiatsepiinit, tietyt ve-
renpainelääkkeet sekä kivun ja yskän 
hoidossa käytetyt opiaatit voivat vai-

keuttaa tai estää orgasmin saamista 
sekä miehillä että naisilla. Samoin voi-
vat vaikuttaa alkoholi ja muut päihteet.

Seksuaaliseen haluun vaikuttavat 
hormonit, kuten estrogeeni ja testoste-
roni. Testosteronin puutteen on todettu 
heikentävän seksuaalista halua. Naisil-
la vaihdevuosioireiden hoitoon käytet-
ty hormonihoito pienentää elimistön 
testosteronin määrää, mutta toisaalta 
oireiden (kuumat aallot, ärtyneisyys, 
kuivat limakalvot ym.) helpottumisen 
myötä seksuaalinen halukkuus voi li-
sääntyä.

Mitä tehtävissä?
Voidaan pohtia, onko syytä ottaa vai-
kutukset seksuaalisuuteen esiin lääkä-
rin vastaanotolla vai apteekissa. Joskus 
haittavaikutukset saattavat olla väliai-
kaisia ja kadota lääkettä käytettäessä. 
Siitäkin ammattilaisen on hyvä kertoa 
potilaalle.

Jos haitat kuitenkin jatkuvat ja ovat 
tuntuvia, kannattaa aina olla lääkä-
riin yhteydessä. Lääkärin kanssa voi-
daan hakea ratkaisua asiaan. Ratkaisu 
voi olla vaihtoehtoinen lääke, lääkkeen 
ottoajankohdan tai annostuksen muut-
taminen.

Kannattaa myös rohkeasti kokeilla 
erilaisia apuvälineitä, jotka on tarkoi-
tettu seksuaaliterveyden edistämiseen. 
Läheisyys, koskettelu ja hieronta voi-
vat olla avuksi.

Mistä apua?
• Lääkäriltä 
• Hoitajalta 
• Apteekista 

– Näistä asioista on lupa 
puhua ja kysyä! 

Lisätietoa seksuaalisuudesta ja 
sairauksista esim. www.vaestoliitto.!

Apteekin terveiset Asiantuntijana proviisori Sari Hämelehto
Jämsän apteekki / intiimiapteekki.fi

haittavaikutukset
Lääkkeiden

seksuaalisuuteen
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Lunettessa on parasta se, 
kun kesäkuumalla käy lenkillä 
eikä mikään hierrä ihoa rikki, 
kuten esim. kertakäyttösiteet 
tekevät. Tai se, että kuppi ei 

näy jumppatrikoiden läpi.
Terhi, käyttänyt 

Lunettea 2 vuotta

Tiesitkö tätä 
kuukautisista?
Jo useita vuosikymmeniä kuukautisia on sanottu - joskus 
leikkimielisestikin - kiroukseksi. Suhtautumisessa 
kuukautisiin ja omaan kehoon on olemassa parempikin 
vaihtoehto: positiivisuus. Totuushan on, että kuukautiset 
ovat normaali ja luonnollinen osa jokaisen naisen elämää. 
Ajattelepa asiaa; kuukautiset eivät rajoita elämääsi, 
jollet anna niiden rajoittaa. Toisin kuin menneinä 
vuosikymmeninä, voit oikeasti tehdä kuukautistesi aikana 
kaikkea sitä, mitä muutenkin teet. Asenne tekee paljon, 
ja mitä enemmän tietää omasta vartalostaan ja kuukautis-
kierrostaan, sitä positiivisemmin siihen voi suhtautua.

Mielenkiintoista menkoista

Kuukautiskierto alkaa kuukautisten ensimmäisestä vuotopäivästä 
ja päättyy seuraavien kuukautisten ensimmäiseen vuotopäivään. 
Kuukautiskierto on siis koko ajan jossain vaiheessaan, vaikuttaen 
elämääsi päivittäin. Hormonitasojen vaihtelut kulkevat syklissä 
kuukaudesta toiseen ja esim. pitämällä kuukautiskalenteria opit 
ennakoimaan sen vaikutukset kehoosi ja mielialaasi. Kun tiedät jo 
ennalta lähestyvän kiukunpuuskan tai suklaanhimon, sen ei tarvitse 
pilata päivääsi.
Joillakin naisilla kuukautiskierto noudattelee kuun kiertoa. Toiset 
taas ovat huomanneet, että oma kuukautiskierto mukautuu seuraa-
maan niiden naisten kuukautiskiertoa, joiden kanssa viettää paljon 
aikaa. Näin voi tapahtua perheen sisällä tai esimerkiksi työpaikan 
naisten keskuudessa.
Naishormoni estrogeenin taso romahtaa juuri ennen kuukautisia. 
Tämä aiheuttaa monille esim. rintojen arkuutta sekä päänsärkyä. 
Kuukautispäänsärkyyn tai –migreeniin auttaa tutkimusten mukaan 
parhaiten serotoniini, joka on luontainen aivojen välittäjäaine. Eli-
mistön serotoniinitasoa voi nostaa myös ravinnolla, esim. syömällä 
kalaa, kananmunaa, juustoa, soijaa tai muita papuja.
Monilla kuukautiset aiheuttavat kipua alavatsan alueelle. Kipua voi 
lääkitä esim. Ibuprofeiinilla, joka samalla vähentää kuukautisvuodon 
määrää. Naiset, joilla kuukautisvuoto on erittäin runsasta, voivat 
hillitä vuodon määrää Ibuprofeiinilla, annostuksesta kannattaa kes-
kustella oman lääkärin kanssa.
Myös kuukautissuoja voi vaikuttaa
kuukautiskipuihin. Kuukautiskupin 
käyttäjissä on naisia, jotka ovat 
huomanneet kramppien vähenty-
neen, kun he ovat siirtyneet 
tamponin käytöstä kuukautiskupin 
käyttöön. Tamponi asetetaan niin 
lähelle arkaa kohdunsuuta, että se 
saattaa osua siihen ja näin aiheut-
taa kivun vihlaisuja alavatsalla. 
Kuukautiskuppi asetetaan emätti-
men alaosaan siten, että se ei 
koske kohdunsuuhun.

facebook.com/lunettecup
twitter.com/lunettecup
www.lunette.com/blog

http://www.sinivalkoinenvalinta.fi/kategoria/tuotteet/
kauneus-ja-hyvinvointi/lunette-kuukautiskuppi

Ei hierrä ihoa rikki, ei haise, 
helppo käyttää, ei tarvitse 
kantaa mukana siteitä tms. 
kun se on käyttövalmis heti 

tyhjennyksen jälkeen! 
En keksi mitään syytä olla 

käyttämättä sitä, se 
mahdollistaa monen 

urheilulajin harjoittamisen.                                               
Heidi, käyttänyt 

Lunettea 4,5 vuotta.

Aikaisemmin en koskaan
ajanut pyörällä kuukautisten 
aikana, koska kuukautisside 

tuntui äärimmäisen epä-
mukavalta pyörän satulaa
 vasten. Lunetten kanssa 

voin pyöräillä niin paljon kuin 
jaksan ja haluan!

Outi, käyttänyt 
Lunettea vuoden

Lunetten nettisivujen kautta tulleita kokemuksia:
 Kuppi on tuonut minulle suurta helpotusta; näin lentopal-
 loa harrastaneena ei tarvitse enää hyppiessä ja liikkuessa 
miettiä, että pysyykö side paikallaan ja tuleeko ohivuotoja. 
Kiitos Lunette!!! :-D

 Tunnen oloni paljon vapaammaksi ja voin 
 jopa nyt mennä uimaankin! Kiitos tuhannesti!

Lunette on saatavilla apteekeista, Stockmann-tavarataloista sekä 
Ekokauppa Ruohonjuurista. Lisäksi Lunettea myyvät valikoidut 
verkkokaupat, kts. lista Lunetten nettisivuilta. www.lunette.fi

Vielä valkovuodosta
Valkovuoto on tärkeässä osassa myös 
kuukautiskierrossa. Valkovuodon teh-
tävä on puhdistaa emätintä, joka on 
ihmisen ainoa itsepuhdistuva elin. Val-
kovuodon määrästä ja koostumukses-
ta voit päätellä, missä kuukautiskier-
ron vaiheessa olet ja esim. sen koska 
voi tulla raskaaksi. Juuri kuukautisten 
jälkeen valkovuotoa ei yleensä tule, 
mutta kun hormonitoiminta vauhdit-
taa munarakkulan kypsymistä muut-
tuu myös valkovuodon koostumus. 
Ensin valkovuoto muuttuu tarttuvaksi 
ja se katkeaa venyttäessä. Tämän jäl-
keen koostumus muuttuu kermaisek-
si, jolloin se on venyvämpää, mutta 
katkeaa kuitenkin helposti. Muutama 
päivä ennen ovulaatiota valkovuoto 
on vetistä, hiukan kirkkaampaa ja 
venyvämpää ja ovulaation aikaan se 
on valkuaismaista, melko kirkasta ja 
erittäin venyvää. Ovulaation jälkeen, 
ennen kuukautisia, valkovuotoa ei 
juurikaan tule.



Hannu Vierola törmää gynekologin 
vastaanottoa pitäessään päivittäin nai-
siin, joiden kanssa keskustellaan tupa-
koinnin lopettamisesta esimerkiksi eh-
käisypillerien aloituksen tai raskauden 
yhteydessä. Hän muistuttaakin, että 
raskaana olevalle tupakoinnin lopetta-
minen on kaikkein tärkeintä – monesti 
jopa tärkeämpää kuin vaikkapa ultraää-
nikokeeseen tai seulontatesteihin meno. 
Tupakoiva äiti luulee, ettei sikiölle ole 
tupakansavusta haittaa, jos ultraääni-
tutkimuksen tulos on normaali. Näin-
hän asia ei tietenkään ole. 

Tupakointi tekee laajasti 
tuhojaan naisessa

”Lääkäri jolla ei ole aktiivista otetta tu-
pakoinnin lopettamiseen, on kuin au-
tonkorjaaja ilman jakoavainta”, toteaa 
Hannu Vierola.

Tupakka tappaa vuodessa maailman-
laajuisesti yli 5 miljoonaa ihmistä, jois-
ta 1,5 miljoonaa on naisia. Tupakoivi-
en määrä on kuitenkin laskuun päin.  
Naistupakoivien määräkään ei ole vii-
me vuosina ollut enää nousussa. Viero-
la muistuttaa silti, että nuoret naiset tu-
pakoivat tilastollisesti yhtä paljon kuin 
iäkkäämmät miehet. 

Naisilla on miehiä pienemmät sepel-

valtimot, jotka tupakka tukkii  nopeam-
min kuin miehen. Se on yksi syy miksi 
nainen kestää tupakointia vähemmän 
kuin mies. Sydäntapahtuma ilmaantuu 
tupakoiville miehille 9 vuotta ja naisil-
le 13 vuotta  aikaisemmin kuin tupa-
koimattomalle samanikäiselle.

Tupakointi vaikuttaa koko kehoon. 
Naisella ikäviä ovat myös hormonaali-
set vaikutukset. Tupakoinnista syntyvä 
hiilivety syö 60 % estrogeenista ja syn-
tyy ns. villejä estrogeenejä. Nämä villit 
estrogeenit voivat edesauttaa pahanlaa-
tuisten solujen lisääntymistä. Näin tu-
pakointi voi aiheuttaa rintasyöpää. 

Kasvava rintarauhaskudos on alt-
tiimpi tupakansavun karsinogeeneil-
le (PAH-yhdisteet). Rintasyöpävaara 
kasvaa aikaisemmin tupakoineilla 9 %, 
tupakoivilla 16-35 % ja surullista kyl-
lä, myös passiivisilla tupakoijilla 32 %. 
(Johnson, 2005, Luo, 2011). 

Runsaasti tupakoivilla ja varhain en-
nen ensimmäistä synnytystä aloittaneil-
la on 50 % suurempi syöpäriski. Naisista 
80 % ei tiedä rintasyövän ja tupakoin-
nin yhteydestä. Tupakointiin liittyvä 
rintasyöpäriski säilyy valitettavasti vie-
lä 20 vuotta lopettamisen jälkeen.

Positiivinen asia on, että rintasyö-
vän, kuten monen muunkin syövän 

riskiä voidaan vähentää aktiivisella lii-
kunnan harrastamisella jopa 30–70 %. 

Tupakoivilla naisilla menopaussi 
aikaistuu parilla vuodella ja sydän on 
kovilla. Naisdiabeetikot ovat Vierolan 
mukaan emergency-ryhmä, kun tupa-
koinnista puhutaan. Raskaana olevien 
ohella heillä on suurimmat riskit. Sekä 
insuliinidiabeetikot että tyypin 2 dia-
beetikot ovat potilaita, joille tupakointi 
on kohtalokasta. 

Tupakka aiheuttaa tutkimusten mu-
kaan noin yhdeksää eri syöpää; munu-
ais-, virtsarakko-, maha-, rinta-, koh-
dunkaula-, haima-, ruokatorvi-, keuhko 
ja paksusuolisyöpää. Myös jalat saavat 
osansa tupakan ilkeilystä; katkokävely 
on myös tupakoivien naisten tauti. Kat-
kokävelyä sairastaville laitetaan muo-
visuonia, koska jalat palelevat ja pulssi 
tuntuu huonosti. 

Raskaana olevat ja nuoret naiset 
huolenaiheena
Vierola toteaa sarkastisesti naisen ole-
van nykyään tasa-arvoinen myös tu-
pakoinnissa.  Hän on erityisen huoles-
tunut nuorista naisista, jotka haluavat 
todennäköisesti myös lapsia jossakin 
vaiheessa. Sen lisäksi, että tupakoin-
ti huonontaa mahdollisuutta tulla ras-

 &nainen
Tupakka

Asiantuntijana naistentautien erikoislääkäri Hannu Vierola

– tuhoisa yhdistelmä
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kaaksi, on siitä sikiölle merkittävät seu-
raukset. 

”Tupakoivat raskaana olevat ovat 
kyntämätön pelto, varsinkin koulutta-
mattomat naiset”, Vierola sanoo. Kou-
luttamattomien keskuudessa tupakoin-
tia esiintyy merkittävästi enemmän 
kuin koulutettujen. 

Vierolan mielestä jokaisessa neuvo-
lassa kuuluisi olla häkämittari lakisää-
teisenä. Häkämittarilla mitataan hen-
gityksestä häkäpitoisuus. Vierola on 
tehnyt myös sarjakuvakirjan “Hape-
kasta odotusta” nuorille äideille. Siitä 
löytyy lisätietoa äitien tupakoinnin lo-
pettamisesta.

Tupakointi laskee noin 200 gram-
maa vauvan syntymäpainoa, lisää ast-
mariskiä, atopiaa ja oppimishäiriöitä. 
Lisäksi tupakoivien äitien vauvoilla 
on pienemmät aivot ja keuhkot. Tupa-
koivan äidin rintamaidon c-vitamiini-
pitoisuus on puolta pienempi ja rinta-
maitoon imeytyy muutenkin tupakan 
raskasmetalleja. 

Englannissa on jo vuosia kehotettu 
kätilöitä puhumaan muista tupakan-
haitoista kuin syntymäpainon alene-
misesta. 

“Hupsu nuori äiti saattaa polttaa, jot-
ta vauva olisi pienempi!”, Vierola ker-
too.  

39 % työntekijöistä tupakoi, mutta 
vain 3 % ylemmistä toimihenkilöistä. 
Lisäksi siviilisääty näyttää vaikuttavan 
selkeästi asiaan. 33 % naimattomista 
polttaa, kun taas naimisissa olevista 12 
% tupakoi säännöllisesti.

Helsingissä, Turussa ja Kemissä tupa-
koidaan eniten. Tämä johtuu Vierolan 
mukaan kaupunkien runsaasta tehdas-
työläisten määrästä. Akateemisen kou-
lutuksen saaneiden keskuudessa ei ole 
paljoakaan tupakoitsijoita. Voisi siis 
todeta, että sivistys tuo savuttomuutta!

Ehkäisy, vaihdevuodet ja 
kuukautiskierto
Tupakoinnilla on Vierolan mukaan 
merkittävät vaikutukset myös menstru-
aatioon. Käytännössä se aiheuttaa vuo-
tohäiriöitä ja kuukautiskipuja. Jos nai-
sella on hormonikirukka, suositellaan 
tupakoinnin lopetusta. Tupakoijan veri 
on usein paksua ja hemoglobiini korkea. 

”Korkea hemoglobiiniarvo ei tässä yhte-
ydessä ole kuitenkaan kehuttava asia”, 
Vierola muistuttaa. Liian paksu veri voi 

aiheuttaa tukoksia, eli veritulppariski 
kasvaa. 

Ehkäisypillereitä ei saa antaa naisel-
le, jos hänellä on ylipainoa (painoin-
deksi 30), tupakoi ja on migreeniä. Tätä 
kombinaatiota Vierola pitää vaaralli-
simpana. Tupakointi pitäisi aina lopet-
taa ennen ehkäisypillerien aloittamista.

Vaihdevuosi-ikäisellä naisella on 
myös monia syitä lopettaa tupakoin-
ti. Vierola kertoo kehottavansa lopet-
tamaan ennen vaihdevuosien hormo-
nihoitojen aloittamista. Suurin hyöty 
hormonihoidosta saadaan tupakoimat-
tomilla. Tupakoivan naisen maksa polt-
taa hormonia nopeammin. 

On myös hyvä pitää mielessä, että 
tupakointi aikaistaa vaihdevuosien al-
kamista parilla vuodella. Positiivisena 
asiana Vierola näkee, että  vaihdevuo-
det voivat kannustaa naista uuteen, ter-
velliseen elämäntyyliin. 

”Elämäntyylin korjaaminen korjaa 
myös vaihdevuosia”, Hannu Vierola 
muistuttaa. 

Toisilla lopetus onnistuu helpos-
ti, toisilla ei. Ilokseen Vierola muistaa 
myös sellaisia äitejä, jotka ovat heti 
havaittuaan olevansa raskaana lopet-
taneet tupakoinnin siihen paikkaan. Jos 
lopetus tapahtuu heti, ei siitä todennä-
köisesti ole vauvalle mitään haittaa. 

Sätkät vähentävät seksiä
Seksiin tupakalla on omat vaikutuk-
sensa. Kuten arvata saattaa, nekään ei-
vät ole mitenkään mairittelevia. Kaikki 
muistavat taipuneen tupakan mainok-
set, joissa viitattiin miesten erektiohäi-
riöihin. Mutta entä naiset, miten tupak-
ka vaikuttaa heidän seksuaalisuuteensa?

Tupakoivien naisten seksuaalisuu-
desta Hannu Vierola kertoo karua ta-
rinaa. 

”Tupakka syö estrogeenejä, eli vie 
naisellisuutta. Käytännössä estrogee-
nin väheneminen aiheuttaa mm. viik-
sien kasvua ja liikakarvoitusta.” 

Sen lisäksi että henki haisee, emätti-
mestä saattaa tulla enemmän pahanha-
juista vuotoa ja ääni muuttuu matalam-
maksi. Testosteronin määrä lisääntyy. 
Tupakoijan iho kellastuu ja rypistyy en-
nenaikaisesti, mikä ei ole omiaan vetoa-
maan vastakkaiseen sukupuoleen. Myös 
rakkovaivoja saattaa esiintyä. Vierolan 
kuvauksen perusteella tupakointi ei siis 
todellakaan ole seksikästä! 

Ja kuuluisilla Malboro-miehillä on 

todennäköisesti jo alle 50-vuotiaina 
erektiohäiriöitä. 

”Tupakoitsijoille erektiohäiriöt tule-
vat ennen sydämen verenkiertohäiriöi-
tä”, Vierola kertoo.

Jos lopettaminen on vaikeaa, on ny-
kyisin tarjolla jo useita apuvälineitä. 

Tutkittuja ovat nikotiinituotteet ja 
varenikliini (kauppanimeltään cham-
pix). 

Sähkötupakan vaarattomuutta ei ole 
vielä täysin todistettu, mutta taatusti se 
on Marlboroa turvallisempi tuote. Säh-
kötupakastakaan ei kuitenkaan pidä 
jäädä riippuvaiseksi. Sähkötupakka ei 
aiheuta syöpää, mutta Vierolan mukaan 
tarvitaan vielä lisää tutkimuksia tuos-
ta uudesta tuotteesta, jota jo nyt moni 
nuori kokeilee. Tuoreen tiedon mukaan 
lähes jokaisen sähkötupakoitsijan hen-
gityksen virtaustilavuus heikentyy säh-
kösauhuttelun jälkeen noin kymmenen 
minuutin ajaksi.

Suurin yksittäinen syy 
sairauksiin
Näyttää siltä, että tupakka on suurin 
yksittäinen syy sairauksiin länsimaissa.

Seuraavina sairauksien aiheuttajina 
tulevat verenpaine, alkoholi, koleste-
roli, ylipaino, epäterveellinen ruoka ja 
vähäinen liikunta.

”Jos lopettaa ennen kuin täyttää 30 
vuotta, elää yhtä pitkään kuin muut. 
Jos taas lopettaa 50-vuotiaana, lyhenee 
elinikä noin 5 vuotta. Yleisesti tiede-
tään, että tupakanpolttajalla on keski-
määrin 8 vuotta lyhyempi elämä”, Vie-
rola kertoo. 

Ne jotka suunnittelevat pitkää elä-
mää ja hauskaa vanhuutta, kannattaa 
muistaa tämä: Sinulla on 10-kertaisesti 
parempi mahdollisuus elää 80-vuotiaak-
si, jos et polta. Lisäksi olet vanhuksena 
toimintakykyisempi kuin savupilvessä 
asusteleva mummo tai pappa. Tupakka 
raihnaistaa, liikunta vetreyttää!

Lähteet:
– Naistentautien erikoislääkäri Hannu 

Vierolan haastattelu 9/2012
– Vierola Hannu, Tyttöjen ja naisten 

tupakkatietokirja, Tietosanoma Oy 
2010

– Vierola, Muhonen: Hapekasta odo-
tusta, Arktinen banaani 2010
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”On ihmisiä jotka kamppailevat jatku-
vasti painonsa kanssa, mutta kertovat 
samalla syövänsä stressiin ja masennuk-
seen. He sanovat, että syöminen hel-
pottaa hetkellisesti pahaa oloa. Hetken 
kuluttua aletaan tuntea syyllisyyttä lii-
allisesta syömisestä, Päivi Sertti kertoo. 

Lohtusyöppö syö makeaa ja suolais-
ta energiapitoista syötävää. Lohduksi 
kelpaavat karkit, jäätelöt, leivonnai-
set, keksit... Jotkut tykkäävät pehme-
ästä. Sertin mukaan on myös tyypil-
listä, että nämä ihmiset syövät vain 
vähäisiä määriä kasviksia, marjoja ja 
hedelmiä. Pahimmillaan lohtusyöinen 
voi johtaa bulimiaan tai ylipainon ai-

heuttamiin sairauksiin.

Miksi lohtua herkuista?
Negatiivisten tunteiden säätely syömi-
sen avulla on Päivi Sertin mukaan ylei-
sempää ylipainoisilla kuin normaalipai-
noisilla. Lohtusyömisessä on olennaista 
se, että tunnetiloja on vaikeaa säädellä.

”Jopa ennakoidaan jotakin kurjaa 
asiaa tai epämukavaa oloa varustautu-
malla valmiiksi  lohtuherkuilla, jotka 
ovat jokaiselle omanlaisiaan. On opittu, 
ettturvautumalla tiettyyn ruokaan tai 
nautintoaineeseen, stressi tai ahdistus 
helpottaa Sertti kuvailee. 

Tavoitteena on kohottaa mielialaa, 

herkut ovat ikäänkuin lääke pahaan 
oloon. Lohtusyöjille  syöminen on kes-
keinen tunteiden hallintakeino. Yk-
sinäisille ihmisille syöminen voi olla 
myös ajankulua.

Lohtusyöminen aiheuttaa kuitenkin 
vain hetkellistä hyvää oloa, jota seuraa 
syyllisyys. Painonnousu on yleensä väis-
tämätön seuraus. Usein lohtusyöpöt ovat 
Sertin mukaan myös laihdutuskier teessä

”Jos lohtusyöminen on runsasta, 
saattaa se syrjäyttää terveellisten ruoka-
aineiden käyttöä. Silloin ravintoainei-
den saanti ei ole tasapainoista ja hen-
kilön ravitsemustila heikkenee. Tämä 
taas näkyy heikentyneenä vastustus-
kykynä, väsymyksenä ja yleisenä jak-
samattomuutena Päivi Sertti varoittaa.

Elämäntapa vai väliaikainen 
häiriö
Jos lohtusyöpöttelyä jatkaa pitkään, 
voi siitä muodostua vahva pitkäaikai-
nen tottumus. Joillakin ruoalla lohdut-
taminen juontaa juurensa lapsuudesta 
saakka. Epämiellyttäviä tunteita pitäisi 

Kun ruoka lohduttaa
MITEN LOHTUSYÖMISESTÄ EROON?

Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Sertti

Lohtusyöminen on yleisimpiä painonhallinnan ongelmia 
erityisesti naisilla. Tosin tämä ongelma lisääntyy 
myös miehillä Tapa on opittu, helppo nautinnon 
tuottamisen väline, kun masentaa tai ahdistaa. On 
kuitenkin myös keinoja päästä tavasta eroon. Laillistettu 
ravitsemusterapeutti Päivi Sertti neuvoo miten.
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opetella käsittelemään muilla tavoin. 
Makea voi helposti koukuttaa, mikä 

vaikeuttaa omien tottumusten muutta-
mista. Lohtusyöminen voi joskus olla 
myös väliaikaista,  jos todellakin syö 
poikkeuksellisesti hankalassa tilantees-
sa, joka  ei jatku pitkään. Tosin usein 
elämässä noita hankalia tilanteita tulee 
eteen enemmän kuin kerran.

Toistuvuus ja pitkään jatkuvuus juuri 
tekevät lohtusyömisestä ongelman, jos-
ta on vaikeaa päästä eroon. Usein tämä-
kin ongelma on korvien välissä eli us-
kotaan syömisen hoitavan pahaa oloa 
ja tunnetiloja. Näin kierre on valmis.

Lohtusyöminen voi muuttua vaaral-
liseksi, jos ajan kuluessa tarvitaan yhä 
enemmän lohturuokaa. Ylipaino on 
tunnettu terveyshaitta, mutta jatkuva 
napostelu vaurioittaa hampaat. 

”Jos lohtusyöminen jatkuu ja jatkuu, 
syöminen itsessään tuo kielteisiä tun-
teita. Loppujen lopuksi lohtusyöjä al-
kaa uskoa, että on riippuvainen omasta 
lohturuoastaan Sertti kertoo.

Miten ajattelua ruokaan ja 
syömiseen pitäisi muuttaa?
Usein jo se, että tunnistaa ja myöntää 
itsellään ongelman, auttaa siitä eroon 
pääsemisessä. 

Sertin mukaan olisi syytä pitää mieles-
sä että ruoka on ruokaa, joka on tarkoi-
tettu ravitsemaan ihmistä. Toki syömises-
tä saa ja pitää nauttia, mutta mielentiloja 
ei voi hallita tai helliä syömisellä.

Suru, masennus työpaikan menet-
tämisen takia, stressi tai ihmissuhde-
ongelmat eivät ole hoidettavissa ruo-
alla. Psyykkiset tai muut ongelmat on 
hoidettava käymällä itse asian kimp-
puun vaikkapa  keskusteluilla ammat-
tilaisen, esimiehen, ystävän tai avio-
puolisin kanssa. Näitä asioita ei pitäisi 
yhdistää ruokaan. Myös mielekäs har-
rastus voi auttaa ajatusten viemisessä 
pois lohtusyömisestä ja herkuilla pal-
kitsemisessa.

Ravitsemusterapeutti on asiantunti-
ja, joka voi auttaa syömistapojen oikeil-
le raiteille saamisessa.

On myös hyvä pohtia itsekseen, mis-
tä on kyse ja miten ongelmansa haluaisi 
ratkaista. Ravitsemusongelmiin voi läh-
teä hakemaan apua vaikkapa terveys-
keskuslääkärin kautta.

Jos kyseessä on painonhallintaon-
gelmat, ei saa laihduttaa liian pienellä 
energiamäärällä. Sertti suosittelee mal-

tillista painonpudotusta, eli koko ajan 
on syötävä riittävästi. Epämiellyttäviä-
kään tunteita ei saa tulla.

Millainen laihdutus on 
terveellistä
Laihdutuksessa on tärkeää syödä laa-
dukasta ja ravitsevaa ruokaa. Ravitse-
mussuositusten mukaan tämä tarkoit-
taa paljon kasviksia, marjoja, hedelmiä 
täysjyväviljaa, pehmeää rasvaa, vähä-
rasvaisia liha- ja maitotuotteita ja ka-
laa. Perunakin on Sertin mukaan hyvää 
perusruokaa.

Kohtuullisen säännölliset ateria-ajat 
ovat merkityksellisiä aamupala, lounas, 
päiväkahvi, päivällinen ja iltapala ovat 
päivän ateriat. Puolet päivän energias-
ta on Sertin mukaan hyvä syödä ennen 
kello 16. Päivällä hyvin syöminen on 
tärkeää, jotta nälkä ei illalla ylly hallit-
semattomaksi. 

Liian kovaan nälkään ei pysty syö-
mään järkevästi, vaan haluaa ahmia 
kaikkea mahdollista. 

Kieltojen asettamista itselleen Sert-
ti ei suosittele. Kiellot vain synnyttävät 
himoa syödä juuri sitä kiellettyä. Kun 
sitten sortuu syömään kiellettyä seu-
rauksena on usein syyllisyys ja ajatus, 
etten pysty parempaan (minulla ei ole 
luonteenlujuutta, olen heikko..). Itse-
tuntoa latistavat sortumiset eivät tee 
kenellekään hyvää!

On myös terveellisiä herkkuja, joi-
ta voi syödä huoletta. Tavallisia jälki-
ruokiakin saa välillä syödä. Marja- ja 
hedelmäpohjaiset jälkiruoat ovat par-
haita; kiisselit, marja-/hedelmäsalaatit 
tai rahkaseokset. Netissä on runsaasti 
reseptejä joista löytyy jokaiselle omat 
tärpit. Myös omia hedelmäisiä herkku-
ja voi itse kehitellä 

”Tietysti rasvaa tihkuvat piiraat ja 
kermaiset versiot ovat niitä joita sitten 
määrällisesti syödään vähemmän, jos 
energiansaantia halutaan kontrolloida. 
Esim. marenki voi korvata rasvaisempia 
osia Sertti suosittelee. 

Lopuksi kannattaa vielä muistaa ksy-
litolipurukumi. Raikas vesi aterialla ja 
väliaikoina tuntuu virkistävältä ja vä-
hentää syömisen tarvetta.

Terveelliset ruokatottumukset 
mitä ne ovat?
Terveellisen ruokavalion voi koostaa 
monella tavalla. Itselle kannattaa vara-
ta sellaista ruokaa, josta aidosti nauttii.

Tässä vielä Päivi Sertin 
muistilista:
• Pidä suhteellisen säännölli-

nen ateriarytmi.
• Lautasmalli on apuna hyvän 

aterian koostamisessa. Puolet 
lautasesta täytetään kasviksil-
la (esim. lämpimät kasvikset 
ja/tai salaatit ja/tai raasteet).
– Kasviöljypohjainen, aro-

mikas salaattikastike kruu-
naa kasvikset. 

– Perunan tai pastan tai rii-
sin osuus on neljännes. 

– Viimeinen neljännes lau-
tasesta jää kala-, liha- tai 
munaruoalle. Sen voi kor-
vata kasvisruoalla, jossa 
palkoviljaa, pähkinöitä tai 
siemeniä. 

• Ruokajuomaksi rasvatonta 
maitoa tai piimää tai vettä. 

• Ateriaan kuuluu (täysjyvä 
leipä, jonka päällä pehmeää 
kasvirasvalevitettä. 

• Marjat tai hedelmät täyden-
tävät aterian. Maitovalmis-
teen ja jälkiruoan voi siirtää 
välipalaksi.

• Hyödyllinen kansalaistai-
to olisi luonnollisen helposti 
/ vaivatta tapahtuva hömp-
päruoan vastustaminen (eli 
valkoisesta vehnäjauhosta, 
kovasta rasvasta ja sokerista 
valmsitetut jutut: valkoinen 
leipä, jne ja sokeripitoiset 
juomat pois).

• Ruoka ei hoida mielen on-
gelmia, hae apua keskustelun 
kautta muualta. Hanki uusia 
harrastuksia ja vaali ihmis-
suhteita.

• Älä päästä itseäsi liian näl-
käiseksi, vaan pidä tasainen 
ateriarytmi, joka painottuu 
päiväaikaan.

• Nauti ruoka hitaasti ja nau-
tiskellen. Monet syövät lii-
an nopeasti, aivan kuin olisi 
tulipalokiire jonnekin. Kyl-
läisyyden tunteen kehittymi-
nen tarvitsee aikaa (noin 20 
min.). Ennen tuota ehtii hot-
kia enemmän energiaa kuin 
olisi ollut tarve.
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Mikä lantionpohjalihas, miksi 
siitä puhutaan niin paljon naisten 
keskuudessa? 
Nuo lihakset löytyvät kyllä sekä miehiltä että naisilta, mutta 
naisilla ne tuntuvat olevan keskeisemmässä asemassa. Kysyimme 
asiantuntijalta, fysioterapeutti Heidi Lonkalta, miksi näin on.

Naisen lantionpohjalihakset vaikuttavat virtsarakon (virt-
sankarkailu) ja suoliston toimintaan sekä kohdun ja virtsara-
kon laskeumiin. Lantionpohjan lihakset esittävät myös kes-
keistä roolia synnytyksessä. Ne eivät kaikilla raskauden ja 
synnytyksen jälkeen palaudu entiseen toimintakykyynsä ja 
alkavat aiheuttaa edellä mainittuja vaivoja.

Lantionpohjalihakset vaikuttavat keskivartalon kokonai-
suuteen, eli niillä on myös tehtävä hyvän ryhdin ylläpitäjänä. 
Lantionpohjalihaksista puhutaan joskus myös seksilihaksina. 
Hyvin toimivat lihakset parantavat alueen verenkiertoa. Sil-
loin tunto yleensä paranee ja näin ollen on mahdollista tun-
tea nautintoa paremmin.

Jos nainen on nuoresta pitäen muistanut harjoittaa lan-
tionpohjalihaksiaan, hän ei todennäköisesti koskaan tule 
kärsimään virtsankarkailusta. Jos virtsankarkailua esiintyy, on 
näiden lihasten vahvistaminen keskeisessä asemassa. Ylipai-
no ja tupakointi lisäävät myös virtsankarkailun riskiä. 

Harjoittelu 
Harjoitukset eivät ole kovin vaikeita. Heidi Lonka muistuttaa 
kuitenkin, että pitää osata treenata oikein, muuten harjoit-
telusta voi olla vain haittaa! Jos harjoitteluohjeet tuntuvat 
vaikeilta tai on epävarma, kannattaa käydä fysioterapeutilla 
tarkistuttamassa, että harjoittelee oikein. Ei myöskään kan-
nata odotella vaivojen ilmaantumista, vaan aloittaa harjoit-
telu ennakoivasti ajoissa.

Lonka kertoo, että runsas vatsalihasten harjoittelu ilman 
lantionpohjan aktivointia ensin voi lisätä riskiä virtsankar-
kailulle. Naisilla, joilla lantionpohjan alueella ei ole ollut mi-
tään vaivoja, aktivoituu lantionpohja automaattisesti harjoi-
tellessa. Mutta naiset joilla vaivoja tai synnytyksiä on ollut, 
tarvitsee lantionpohjan seutu hieman aktivointia ajatuksen 

Asiantuntijana fysioterapeutti Heidi Lonka

Ryhtiä ja hyvää vointia!
lantionpohjalihaksista
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kanssa. Jotkut puristelevat vain pakaralihaksiaan ja sekään 
ei auta mitään.

- Supista peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea kuin pidä-
tellen, mutta muista hengittää samalla. Pidä supistus muu-
taman sekunnin ajan, rentoudu ja toista muutaman kerran!

Harjoitukset olisi hyvä aloittaa viimeistään silloin, kun 
suunnittelee raskauksia. Vaikka ei raskauksia  tulisikaan, on 
hyvä aloittaa harjoittelu jo nuorena, jotta siitä tulee tapa. 
Käydäänhän kuntosalillakin ja harrastetaan erilaista liikun-
taa, joten miksi ei lantionpohjalihaksia harjoitettaisi?

Miksi lihakset heikentyvät?
Kun lantionpohjalihakset heikentyvät, voi syynä olla raskaus, 
synnytys, ikääntyminen (vaihdevuodet), ylipaino tai heikko 
lihaskunto. Myös raskaiden taakkojen nostelu toistuvasti voi 
huonontaa lantionpohjalihasten kuntoa. Samoin ummetus 
tai jatkuva yskä.

Jos synnytys on ollut vaikea, eli esim. ponnistusvaihe on 
ollut rankka, saattaa tulla laskeumia. Silloin gynekologin on 
syytä arvioida, miten laskeumat hoidetaan. Heidi Lonka pi-
tää gynekologin ja fysioterapeutin yhteistyötä tässäkin tilan-
teessa äärimmäisen tärkeänä. 

Synnytystä helpottaa se, että osaa käyttää lantionpohjali-
haksiaan oikein ponnistusvaiheessa. Keisarinleikkaus ei vält-
tämättä suojaa lantionpohjalihasten löystymiseltä. Jo raskaus 
itsessään löystyttää lihaksia.

Estrogeenin väheneminen vaikuttaa myös lantionpoh-
jalihasten tilaan. Vaihdevuosissa tulee usein ongelmia, jos 
lihaksia ei ole treenattu raskauksien jälkeen eikä ennakoitu 
asiaa. Hiivatulehdus tai virtsatientulehdus voi myös olla syy-
nä lantionpohjalihasten vaivoihin.

Miten löydät lantionpohjalihakset?
- Välilihan pitää kohota kun harjoitat lantionpohjalihaksia.

- Laita sormet peräaukon ja välilihan päälle, kun supistat 
lihasta, niin välilihan pitää kohota eli kontaktin sormissa ke-
ventyä. Tämän testin voi tehdä vaikka seisten.

- On olemassa harjoituskeiloja, jotka ovat helppokäyttöi-
siä. Keilojen materiaaleissa eroa. Kovaa silikonia olevat ovat 
hyviä, koska niihin ei tartu bakteereita ja ne on helppo huol-
taa. Niitä saa ostaa mm. apteekeista. Ennen oli vain geisha-
kuulia, joiden mekanismi oli erilainen.  

Fysioterapeutit käyttävät lantionpohjalihasten kunnon 
mittaamiseen elektroidia. Tämä laite näyttää käyrää tietoko-
neen ruudulla kun lantionpohjalihasta harjoitetaan.

Miten usein lihaksia pitäisi harjoitella?
Lantionpohjalihas on lihas siinä missä muutkin. Harjoittelus-
sa pitää olla lepopäiviä, pari kertaa viikossa harjoittelu riittää. 
Mutta jos ongelmia jo on, pitää ottaa intensiivijakso, jonka 
aikana harjoittelee 5 kertaa viikossa. 

Heidi Lonka muistuttaa, että laatu on tärkeämpää kuin 
määrä. Tärkeintä on, että tekee liikkeet oikein. Tuloksia al-
kaa tulla lihasten kunnosta riippuen 8-12 viikon kuluttua. 
Tällaisella harjoittelujaksolla voi saada loppumaan myös li-
rahtelun esim. liikkumisen yhteydessä, jos sellaista on esiin-
tynyt.

Baletti, tanssi ja muut keskivartalonhallintaa vaativat lajit 
ovat parhaita lantionpohjan lihaksistolle.

Salilla ja jumpassa käyminen ei välttämättä kohota lan-
tionpohjalihasten kuntoa. Vatsalihaksiakin voi harjoittaa 
niin, että lantionpohjalihakset eivät aktivoidu eivätkä har-
joitu. Lonka muistuttaa myös, että raskaana oleva ei saisi 
enää harjoittaa pinnallisia vatsalihaksiaan, koska ne eivät 
ole normaalitilassa vatsan kasvun takia.

Valitse oikeat 
tuotteet intiimialueesi 

hyvinvointiin:

Reseptivapaasti 
apteekeista

Markkinoija: Sirowa Helsinki  • www.intiimiasiaa.! 

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.



Nykyisin joka kolmas ihminen sairas-
tuu syöpään jossain elämänsä vaihees-
sa, mutta kehittyneiden hoitojen ansi-
osta suurin osa paranee täysin. Naisten 
yleisimpiä syöpiä ovat rintasyöpä sekä 
erilaiset gynekologiset syövät kuten 
kohtusyöpä. Esimerkiksi rintasyöpään 
sairastuu vuosittain Suomessa liki 5000 
naista. Syöpä koskettaa siis jollain ta-
valla meitä kaikkia. Tilastot ovat vain 
lukuja, mutta niiden takana on monta 
tarinaa. Kivut, pelot, suru sekä epävar-
muus omasta naiseudesta kuuluvat tä-
hän kipeään vaiheeseen. 

Syöpään sairastuneelle ja hänen lä-
heisilleen on elämänlaadun kannalta 
erittäin keskeistä kiinnittää huomiota 
kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja 
hyvinvointiin. On asioita, joihin hoito-
jenkin aikana voi itse vaikuttaa. 

Ennuste on sitä parempi, mitä ai-
kaisemmin syöpä löydetään ja toiseksi, 
syövän toteamisen jälkeen hoidot tulee 
aloittaa viiveettä. Vain ajoissa löydet-
ty syöpä voidaan parantaa. Esimerkiksi 
yksityinen Syöpäsairaala Docrates jär-
jestää ajan erikoislääkärille ilman lähe-
tettä vain 1-2 päivässä. Hoito pyritään 
aloittamaan viikon kuluessa. 

Rintasyövän kokonaisvaltainen 
hoito
Rintasyöpään sairastunut voi kokea 
hyödylliseksi konsultaatiokäynnin syö-
päpotilaisiin perehtyneen fysiotera-
peutin vastaanotolla ennen leikkausta. 
”Tyypillisiä hoitojen jälkeisiä oirei-
ta voivat olla esim. rinnan ja operoi-
dun puolen yläraajan kipu, leikkaus-
arven kipu ja erilaiset lihaskireydet, 
lymfastrangit (kovettuneet imutiet) 
ja -turvotus, pintatunnon häiriinty-
minen, lihaskestävyyden alentuminen 
sekä kehonkuvan muutoksista aiheutu-

neet tuntemukset. Osa myöhäisoireista 
voi ilmaantua jopa vuosia operaatioiden 
jälkeen”, kuvailee fysioterapeutti Eija 
Olkkonen Docrates Syöpäsairaalasta.

Rintasyöpäpotilasta tukevina terve-
ys- ja hyvinvointihoitoina käytetään 
lymfaterapiaa, tukisidoksia, painehihaa 
ja käsinettä, terapeuttista harjoittelua 
ja erilaisia fyysisen kunnon harjoittei-
ta. Kivun hoitoon voidaan käyttää lää-
kitystä, kylmä- ja lämminhoitoja sekä 
rentoutumista. Hoitovalikoima on siis 
laaja. Moni saa apua myös vertaistues-
ta esimerkiksi potilasjärjestöjen kautta.

Tavallisia syöpäsairauksiin liittyviä 
apuvälineitä ovat myös peruukki ja rin-
taproteesi. Peruukin voi hankkia alan 
liikkeistä ja rintaproteeseja sovittavat 
sairaalat, syöpäyhdistysten neuvonta-
asemat ja alan liikkeet. 

Gynekololgisten syöpien 
vaikutus seksuaalisuuteen
Moni gynelogisen syövän (ja muiden-
kin syöpien) hoitomuoto saattaa vai-
kuttaa seksuaalisuuteen ja oman nai-
seuden kokemiseen.  Leikkauksesta 
toipuminen, sädehoito ja lääkehoidot 
ovat usein ruumiillisesti ja henkisesti 
rankkaa aikaa. On täysin luonnollista, 
että syöpähoitojen aikana voimavarat 
tarvitaan toipumiseen.  Viimeistään 
hoitojen loputtua seksiin, läheisyyteen 
ja kosketukseen liittyvät asiat nousevat 
yleensä esille.

Kohtusyövän tai muiden gynekolo-
gisten syöpien sädetys tai erilaiset ope-
raatiot saattavat vaikuttaa mm.  emät-
timen joustavuuteen ja limakalvojen 
kuivuuteen. ”Asiantunteva lantionpoh-
jan toimintahäiriöihin erikoistunut fy-
sioterapeutti voi usein auttaa tällaisessa 
tilanteessa. Valtakunnallisesti fysiote-
rapeutteja löytyy osoitteesta www.pel-

vicus.!. Fysioterapialähetteen kirjoit-
taa potilaan gynekologi tai muu hoitava 
lääkäri. ”Syöpähoitojen aikana tai jäl-
keen seksuaalineuvonnasta tai –terapi-
asta voi olla apua ja siellä on lupa kes-
kustella rauhassa naiseuteen, seksiin ja 
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista”, 
kertoo seksuaaliterapeutti Anu Paran-
tainen Syöpäsairaala Docrateelta. 

Solunsalpaajahoidot aiheuttavat li-
makalvojen ärtymisen ja kuivumisen. 
Hoito voi aiheuttaa myös häiriöitä kuu-
kautiskierrossa ja voi esiintyä vaihde-
vuosioireita. Usein oireet katoavat hoi-
don lopettamisen jälkeen. Esimerkiksi 
kuukautiset voivat kuitenkin jäädä ko-
konaan pois aiheuttaen ennenaikaiset 
vaihdevuodet eli menopaussin. Hoidon 
aiheuttamat erilaiset sivuvaikutukset 
kuten väsymys, pahoinvointi ja masen-
nus aiheuttavat luonnollisesti seksuaa-
lista haluttomuutta. 

Hiusten, kulmakarvojen, silmäripsi-
en ja häpykarvoituksen tilapäinenkin 
lähteminen muuttaa ihmisen ulkoista 
minäkuvaa. Oman itsensä voi kokea eri-
laisena, luotaantyöntävänä, jopa ruman 
näköisenä. 

Mikäli mahdollista, haavaa-alue esi-
merkiksi rintasyöpäpotilailla ja avan-
neleikatuilla olisi hyvä katsoa kumppa-
nin kanssa sairaalassa yhdessä hoitajan 
kanssa. Sairaala ja hoitajan läsnäolo 
tekevät tilanteesta hoitotilanteen, eikä 
siihen liity samaa latausta, kuin ensim-
mäiseen kertaan kotona. Näin toimi-
en voidaan helpottaa sekä potilaan että 
kumppanin tilannetta. 

Haluttomuus menee yleensä ohi, 
kun tilanne on sopiva. Halun palaamis-
ta ei pidä väkisin yrittää. Haluttomuu-
desta huolimatta parisuhteen fyysinen 
yhteys tulisi säilyttää. Kun hellyys ja 
koskettelu pitkäksi ajaksi unohdetaan, 

Syövän 
kokonaisvaltainen 
hoito naisella
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välimatka tulee liian pitkäksi, ja paluu 
takaisin sukupuolielämään on vaikeam-
paa. Hellyyden ja kosketuksen avulla 
säilytetään fyysinen yhteys, vaikka var-
sinaista seksiä ei harrastetakaan. Pari-
suhde lujittuu. 

Terveys, liikunta, ravitsemus
Toipumiseen syövästä voi vaikuttaa 
samoin kuin ennaltaehkäisyynkin: 
kiinnittämällä erityistä huomioita lii-
kuntaan, ravitsemukseen ja yleiseen hy-
vinvointiin. ”On tärkeää ylläpitää kes-
tävyyskuntoa, jotta jaksaisi paremmin 
sekä saavuttaa lihaskestävyyttä, jotta 
aineenvaihdunta vilkastuisi ja saisi li-
sää voimia arkielämään”, Eija Olkko-
nen kertoo. 

Leikkaus saattaa vaikuttaa syömi-
seen, nielemiseen tai ruoansulatus-
kanavan toimintaan. Lisäksi sädehoito 
ja solunsalpaajahoito voivat aiheuttaa 

pahoinvointia, ripulia, ruokahalutto-
muutta sekä maku- ja hajuaistin muut-
tumista. Myös mielialan vaihtelu tai 
masennus voivat vaikuttaa ruokaha-
luun. Tällöin syöminen usein vähenee 
ja paino laskee. 

Painonlasku heikentää yleiskun-
toa ja huonontaa hoitojen sietoa sekä 
vaikuttaa myös mielialaan. Ruoan ter-
veellisyysnäkökohdat voi nyt unohtaa 
ja syödä sitä, mitä tekee mieli. Monta 
pientä ateriaa ja välipalaa päivän mit-
taan, esimerkiksi 2-3 tunnin välein var-
mistaa riittävän ravinnonsaannin. 

Riittävä energiansaanti on välttä-
mätöntä syövänhoidon aikana. Aikui-
sen energiantarve on iästä, sukupuolesta 
ja liikunnan määrästä riippuen yleensä 
noin 1600–2500 kcal vuorokaudessa. 
Syöpää sairastavalla energian tarve on 
usein tavallista suurempi. Tällöin kan-
nattaa yrittää syödä enemmän niinä 

päivinä, kun ruoka maistuu paremmin. 
Huonoinakin päivinä kannattaa yrittää 
syödä edes vähän, sillä syömättömyys li-
sää huonoa oloa. Kortisonilääkityksen 
aikana ruokahalu yleensä kasvaa. 

Liikunta ja ulkoilu antavat soluille 
happea, riittävä uni virkistää. Erilaista 
liikkuvuutta lisäävät harjoitteet autta-
vat turhien kipujen selättämiseen. Mo-
nipuolinen, riittävä ja oikeanlainen 
ruokavalio edesauttavat tervehtymistä 
ja voimaannuttavat toipilasta. 

Lähteet:
Docrates Syöpäsairaala, fysio- ja seksu-

aaliterapeutti Anu Parantainen ja fy-
sioterapeutti Eija Olkkonen

Suomen syöpäpotilaat ry: Syöpäpoti-
laan ravitsemusopas ja Seksuaalisuus 
ja syöpä -opas

IHMISENÄ IHMISEN RINNALLA.  
Kokonaisvaltaista ja viiveetöntä syövänhoitoa.
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Tytöt aloittavat gynekologilla käymi-
sen nykyisin yleensä 13-15 -vuotiaana. 
Syynä on gynekologi Pirkko Brusilan 
mukaan usein epäsäännölliset, run-
saat kuukautisvuodot, joihin haetaan 
apua. Myös kuukautiskivut ovat taval-
linen syy. Nykyisin kuukautiset saatta-
vat alkaa tytöillä jo 10-12 -vuotiaina, 
kun keskimääräinen ikä oli ennen 12-
15 vuotta. 

Jos esimerkiksi kuukautisten takia 
ei ole tarvinnut käydä gynekologilla, 
kannattaa mennä viimeistään silloin, 
kun ehkäisy huolettaa. Kun kondomia 
ei koeta riittäväksi tai muuten hyväk-
si ehkäisykeinoksi, kannattaa kääntyä 
lääkärin puoleen. Samoin jos on ollut 
suojaamattomia yhdyntöjä. Jos yhdyn-
töjä on ollut ja useita partnereita ilman 
suojaa, kannattaa myös ottaa papa-koe 
klamydiatestin ohella.

Nuorisolääkäri Elina Hermanson ke-
hottaa nuoria naisia: ”Tytön kannattaa 
tutustua itse itseensä. Peili käteen! Kun 
pesee kätensä, omat sormet eivät itseä 
vahingoita.” Sen jälkeen on myös hel-
pompaa mennä gynekologiseen tarkas-
tukseen.

Ehkäisypillerien hakuun ei aina 
tarvita gynekologista tutkimusta
Jos täysin terve nuori nainen hakee eh-
käisypillereitä, ei aina tarvita edes gy-
nekologista sisätutkimusta. Gynekolo-
ginen tutkimus tehdään yleensä vasta, 
kun yhdynnät on aloitettu. Ultraääni-
tutkimus on hyvä keino tutkia nuori po-

tilas. Se on mahdollista suorittaa myös 
vatsanpeitteiden läpi. 

Usein ehkäisypillereitä käytetään 
myös runsaiden kuukautisten hillitsemi-
seen. Jotkut tulevat gynekologille myös 
siksi, että kuukautiset eivät ala. Syynä 
voi olla alhainen paino tai aktiivinen 
urheiluharrastus. Pirkko Brusila painot-
taa, että lääkärin on tärkeää tietää po-
tilaan taustaa, eli anamneesi on oltava 
tiedossa. Sen takia lääkäri esittää muu-
tamia kysymyksiä ja haluaa keskustel-
la potilaan kanssa vastaanoton aluksi.

Elina Hermanson kertoo miten toi-
mia, jos ensimmäinen käynti pelottaa 
ja on menossa terveyskeskuslääkärin 
vastaanotolle. ”Jos gynekologinen tar-
kastus pelottaa, kannattaa asiasta ker-
toa terveydenhoitajalle. Hän voi vara-
ta ajan sellaiselle lääkärille, joka osaa 
kohdata nuoria. Aikaakin voidaan sil-
loin varata tavallista runsaammin. On 
ihan !ksua kertoa peloistaan - jos pel-
kää, keho vastustelee tutkimusta eikä ti-
lanne ole silloin helppo lääkärillekään. 
On kaikille paljon mukavampaa, kun 
aikaa on varattu riittävästi ja voidaan 
edetä asiakkaan ehdoilla.”

Lääkärin kysymyksillä pyritään 
parhaaseen hoitoon
Lääkärin kysymyksiä vastaanotolla: 
Minkä ikäisenä kuukautisesi alkoivat? 
Mikä on kuukautiskiertosi pituus? (Eli 
kuinka pitkä väli on kuukautisvuodon 
ensimmäisestä päivästä seuraavan vuo-
don ensimmäiseen päivään).

Montako päivää kuukautisvuotosi 
kestää? Mikä oli viimeisten kuukautis-
ten alkamispäivä?

Pituus ja paino? Tupakoitko? Onko 
sinulla migreeniä, jos on, liittyykö sii-
hen auraa ? Onko suvussasi taipumusta 
veritulppiin? Millaisia sairauksia suvus-
tasi löytyy? (veritulppia, sydänsairauk-
sia, verenpainetautia, diabetesta yms.)

Pirkko Brusila ja Elina Hermanson 
muistuttavat, että jokaisen on hyvä pi-
tää kirjaa kuukautiskierrostaan.

Lääkäri saattaa myös kysyä, onko 
seksi aloitettu. Siitä ei tarvitse häm-
mentyä, sillä kysymys kuuluu taustatie-
toihin, jotka lääkärin on tärkeää tietää, 
jotta osaa hoitaa potilasta oikein. 

Brusila muistuttaa, ettei kysymys tar-
koita sitä, että seksielämän olisi pitänyt 
alkaa, kun tullaan gynekologille. Hän 
painottaa, että ei ole mitenkään outoa 
tai noloa, vaikka seksiä ei olisi harrastet-
tu vielä aikuisiässäkään. Nuoren naisen 
on aina muistettava kuunnella itseään 
ja ryhdyttävä seksuaaliseen kanssa-
käymiseen vasta kun on siihen itse val-
mis, ei koskaan toisten painostuksesta. 

Brusila kannustaa avoimeen ja ak-
tiiviseen kyselyyn ja keskusteluun lää-
kärillä. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan. 
Ensimmäinen käynti gynekologilla jää 
mieleen, joten on erityisen tärkeää, että 
se sujuu avoimissa ja luottavaisissa mer-
keissä.

Neitsyille ei yleensä tehdä emätin-
tutkimusta, mutta jos on tarve, voidaan 
tutkia peräsuolen kautta.  

Ensimmäistä

Asiantuntijoina:
Naistentautien erikoislääkäri, pari- ja seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila 
ja Lastentautien erikoislääkäri, nuorisolääkäri Elina Hermanson

käyntiä gynekologilla
ei tarvitse pelätä
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”On tärkeää kertoa, että nuori on 
terve ja normaali, lääkärin sanoilla on 
usein todella suuri merkitys”, Pirkko 
Brusila kuvailee. Kun nuorelle on kan-
nustava ja antaa tunnustusta, hän oppii 
puhumaan luonnollisesti seksuaaliter-
veyteen liittyvistä asioista.

Ehkäisy puhuttaa
Internetistä löytyy paljon tietoa ja kes-
kusteluja ehkäisystä. Valitettavasti siel-
lä esiintyy myös paljon vääriä luuloja. 
Jotkut nuoret naiset haluavat käyttää 
samaa ehkäisypilleriä kuin kaveri. Nuo-
rille tarjotaan usein ensisijaisesti hyvin 
matala-annoksista ehkäisyä. Brusila 
muistuttaa kuitenkin, että jotkut tar-
vitsevat suurempaa annosta, jotta lima-
kalvot pysyvät kunnossa ja jottei tulisi 
vuotohäiriöitä. Atoopikot kärsivät hel-
pommin myös kuivista limakalvoista, 
joten he tarvitsevat korkeampaa annos-
ta hormoneja. Pillerien valinta on yk-
silöllistä.

Myös hinnalla on nuorille merkitys-
tä. Jotkut jopa lopettavat pillerit kun 
ei ole ollut rahaa ostaa uusia. Nykyisin 
rinnakkaisvalmisteiden myötä on tul-
lut tarjolle myös edullisempia ehkäisy-
pillereitä.

Hintaeroa saattaa olla noin 20 %. 
Apteekit voivat proviisori Sari Häme-
lehdon mukaan vaihtaa edullisempiin 
valmisteisiin lääkäriltä kysymättä vain 
joitakin SV-korvattavia e-pillereitä, 
mutta lääkäri voi myös kieltää vaih-
don. Suurinta osaa pillereistä ei vaih-
deta automaattisesti, eli ne vaativat lää-
kärin reseptin, jos haluaa edullisempaa 
valmistetta. 

Ehkäisypillerit ovat vain poikkeus-
tapauksessa KELA-korvattuja. Henki-
lökohtaisesta sairauskuluvakuutuksesta 
saa korvauksen, jos pilleri on tarkoitettu 
esim. kivuliaiden tai epäsäännöllisten 
vuotojen hoitoon. Ratkaisevinta on pil-
lerin yksilöllinen sopivuus.Valitettavas-
ti joskus ilmenevät toimitusvaikeudet 
voivat aiheuttaa hankaluuksia. Silloin 
pitää löytää tilapäisesti jokin korvaa-
va, mahdollisimman samantyyppinen 
tuote tilalle.

Mitä gynekologisessa 
sisätutkimuksessa tehdään?
Ensimmäiseksi katsotaan, ovatko ul-
kosynnyttimet, eli ulommat ja sisem-
mät häpyhuulet normaalit ja limakalvot 
terveet. Mikäli immenkalvon aukko on 
pieni, ei emättimeen katsota. Jos aukko 

on suurempi, ja olet esimerkiksi voinut 
käyttää tamponia, pystyy emättimeen 
yleensä katsomaan. Apuna käytetään 
pientä instrumenttia, jolla emätin-
tä avataan varovasti. Tarvittaessa voi-
daan pumpulipuikolla ottaa emättimes-
tä näytteitä.

Seuraavassa vaiheessa lääkäri laittaa 
tutkimushansikkaassa sormensa emät-
timeen ja kohottaa sitä kautta kohtua. 
Toisella kädellään hän koettelee vatsan-
peitteiden päältä. Kohtu tuntuu tuol-
loin käsien välissä ja voidaan arvioida 
onko se normaali. Munasarjat ovat ai-
van kohdun vieressä, ja niitä voi tun-
nustella samalla tavalla. Normaalisti 
tämä tutkimus ei satu lainkaan.

Lähteet:
Lääkärikeskus Aava  

www.laakarikeskusaava.!
Naistentautien erikoislääkäri, pari- ja 

seksuaaliterapeutti Pirkko Brusila, 
haastattelu 5/2012

Lastentautien erikoislääkäri, 
nuorisolääkäri Elina Hermanson, 
Kirkkonummen terveyskeskus

Proviisori Sari Hämelehto, Jämsän 
apteekki, Intiimiapteekki
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MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten 
keskushermoston sairaus, jota sairastaa 
noin 7000 suomalaista. Tauti on aal-
tomaisesti etenevässä tyypissä naisilla 
2 kertaa yleisempi kuin miehillä. Kes-
kimääräinen sairastumisikä on noin 30 
vuotta. Sairauden syytä ei tarkkaan tun-
neta, mutta perintötekijät vaikuttavat 
sairastumisriskiin. Miten nuoren naisen 
elämä muuttuu taudin myötä ja mitä kei-
noja on olemassa taudin hidastamiselle?

MS-taudille ovat ominaisia aivo-
jen, selkäytimen ja näköhermojen tu-
lehduspesäkkeet. Muutokset aiheutta-
vat erilaisia oireita riippuen siitä, missä 
keskushermoston osassa nämä tulehdus-
pesäkkeet sijaitsevat. Kyseessä on neu-
rologinen etenevä sairaus. MS-tautiin 
liittyy monia ennakkoluuloja, mutta to-
tuus ei aina ole niin dramaattinen. 

Taudin diagnoosi pysäyttää, mutta 
loppujen lopuksi elämä saattaa sujua 
melko tavalliseen tapaan sen jälkeen-
kin. MS-tautiin ei ole parantavaa hoi-
toa, mutta oireita voidaan lievittää ja 
taudin etenemistä hidastaa nykyaikai-
sella lääkehoidolla. Oireita voivat olla 
mm. näkö, muisti- ja tasapainohäiriöt 
sekä halvaustyyppiset oireet. 

Mahdollisimman normaalia 
elämää
Sairastuneen on hyvä ottaa sairauden 
hoito, liikunta ja hyvät elämäntavat 
osaksi arkea alusta asti. Parhaassa tapa-
uksessa MS ei ensivaiheen jälkeen juuri 
muistuta olemassaolostaan. Tänä päivä-
nä potilaat elävät siinä mielessä hyvää 
aikaa, että uusia lääkkeitä on viime vuo-
sina tullut ja merkittäviä uusia lääkkeitä 
on vielä tulossa. 

Potilaat kokevat diagnoosin hyvin 
eri tavoin, mutta positiivinen asenne 
kantaa pitkälle. Lähtökohtana on se, 
että nuori potilas voi jatkaa elämäänsä 
kuten oli suunnitellutkin. 

Taudin kulkua voidaan siis hidas-
taa ja pahenemisvaiheita harventaa 
niin paljon, että moni potilas pystyy 

elämään aika lailla normaalia elämää. 
Voi mennä vuosikin, ettei nainen oi-
reile millään tavoin. Nainen voi perus-
taa perheen, saada lapsia, tehdä töitä ja 
harrastaa. Lapsia hankittaessa kannat-
taa vain miettiä, millainen tauti itsellä 
on ja missä vaiheessa, jotta jaksaa hoi-
taa pieniä lapsia.

Raskauden aikana ei käytetä mitään 
lääkkeitä, mutta sen jälkeen taas voi 
aloittaa. Raskauden aikana voi tarvit-
taessa käyttää esim. kortisonia.

Ennen ajateltiin että lasten hankinta 
olisi haitallista ja edistäisi taudin etene-
mistä. Tämä johtui siitä, että raskauden 
jälkeen saattaa usein tulla taudin akti-
voitumisjakso. Suuret potilasaineistot 
ovat kuitenkin osoittaneet, että raskaus 
ei todellisuudessa muuta taudin kulkua. 

Miksi ”naisten tauti”?
Naisilla hormonaalinen tausta vaikut-
taa MS-taudin esiintyvyyteen. Naisen 
elimistön syklisyys  määrää myös im-
muunivastetta. Esimerkkinä raskaus, 
jonka loppupuolella estrogeenitaso nou-
see. Silloin naisen immuunivaste nou-
see, mutta synnytyksen jälkeen se taas 
alkaa laskemaan. 

Synnytyksen jälkeen tauti voikin 
usein aktivoitua. Raskaus ja imetys vai-
kuttavat myös MS-tautiin.

Lisäksi perimäalttius, virusinfektiot 
tai auringonvalon vähäisyys (D-vitamii-
nin puute) saattavat lisätä esiintyvyyttä.

Mitä MS-potilaan elimistössä 
tapahtuu?
Normaalisti valkosolujen tehtävä osa-
na immuunijärjestelmää on etsiä ja tu-
hota kaikki elimistöön kuulumaton. 
Tuntemattomasta syystä MS-taudissa 
hermovaipalle vahingolliset valkosolut 
tunkeutuvat verenkierrosta keskusher-
mostoon ja synnyttävät tulehduspesäk-
keitä. Tässä tapahtumassa valkosolut 
ovat tunnistavinaan myeliinissä vieraita 
rakenteita ja hyökkäävät niitä vastaan.

Immuunijärjestelmän hyökkäys 

loppuu jonkin ajan kuluttua ja vauri-
oituneeseen hermoon muodostuu ar-
pikudosta. Arvet näkyvät ns. plakkei-
na aivojen magneettikuvissa. Plakeissa 
on arpi- ja tulehdusmuutoksia. Taudin 
nimi multippeliskleroosi eli suomeksi 
pesäkekovettumatauti viittaa näihin ar-
peutumiin.

Vaurioitunut myeliini voi korjautua 
erityisesti taudin varhaisessa vaihees-
sa. Jos immuunijärjestelmän hyökkäyk-
set toistuvat, uusiutuminen vaikeutuu. 
Hermosolut eivät uusiudu yhtä hyvin 
kuin muut elimistön solut, minkä takia 
vauriot ovat pysyviä. Tiedonkulku her-
mostossa saattaa kuitenkin etsiä uusia 
reittejä, jotka kiertävät vaurioituneet 
hermosolut. 

Aivoilla on tiettyyn rajaan saakka 
kyky muovautua muuttuviin olosuh-
teisiin. Tämä kyky säilyy koko eliniän. 
MS-taudin pahenemisvaiheen jälkeen, 
kun myeliini uusiutuu ja hermosto jär-
jestäytyy uudelleen, osa oireista tai kaik-
ki oireet saattavat hävitä taas pitkäksi-
kin aikaa.

Uusia innovaatioita potilaiden 
iloksi
Sairauden etenemistä hidastava lää-
kehoito kannattaa aloittaa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa, koska 
lääkkeet vähentävät nykyisin huomat-
tavasti pahenemisvaiheiden määrää ja 
sairauteen liittyvän haitan kertymistä. 

80-luvulla markkinoille tulleista 
beetainterferoneista glatirameeriase-
taatista on pitkäaikaista turvallisuus-
tietoa. Ne ovat pääsääntöisesti hyvin 
turvallisia. Ennen niitä käytössä oli vain 
kortisoni. 

Uudet lääkkeet ovat tehokkaampia, 
mutta myös riskien hallinta pitä huo-
mioida. Siksi on tärkeää käydä hoidossa 
asiansa osaavalla klinikalla.

Kaikkien käytössä olevien lääkkei-
den vaikutus sairauden kulkuun on to-
distettu, mutta mikään niistä ei täysin 
pysäytä taudin etenemistä. MS-lääkkeet 

Asiantuntijana neurologian professori Inari Elovaara

MS-tauti on nuorten naisten tauti
- mutta tanssikenkiä ei tarvitse heittää nurkkaan
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ovat pistoshoitoja. Uusien lääkehoito-
jen myötä annosteluun on tulossa hel-
potusta: Uudet lääkkeet ovat tabletteja 
tai harvemmin käytettäviä pistoshoitoja 
sekä laskimoon annettavia infuusioita 
(annetaan pari kertaa vuodessa).

Keväällä 2011 MS-taudin lääkkeek-
si pistoshoitojen rinnalle hyväksyttiin 

!ngolimodi, jota otetaan suun kautta 
tabletteina. Fingolimodia käytetään 
potilaille, joille beta-interferonihoito 
ei tehoa tai joilla on nopeasti etenevä, 
aktiivinen tauti.

Lisää uutuuksia on tulossa parin seu-
raavan vuoden aikana. Kun oireet ha-
vaitaan ajoissa ja nykyaikainen hoito 

aloitetaan tehokkaasti, saadaan tauti 
pysäytettyä ja elämä pidettyä mahdol-
lisimman pitkään normaalina. Tunnelin 
päässä siis kajastaa paljon valoa!

LUISTAVA APU KUIVILLE LIMAKALVOILLE!
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Ravintolisien käyttö itsehoidossa on 
viime vuosina yleistynyt. Luontaistuo-
teala arvioi, että joka kolmas suomalai-
nen käyttää ravintolisiä säännöllisesti 
ja jopa 60 % satunnaisesti. Yleisimmin 
niitä käytetään täydentämään vitamii-
nien puutetta, tasapainottamaan elin-
toimintoja, mutta myös erilaisiin lieviin 
vaivoihin."Ravintolisillä on pitkät pe-
rinteet terveyden ja sairauksien itsehoi-
dossa. Suuri osa nykyisistä länsimaisen 
lääkkeiden vaikuttavista yhdisteistä on 
kehitetty kasvien vaikuttavien ainei-
den molekyylejä edelleen kehittämäl-
lä. Kasvilääkintä eli fytoterapia pohjau-
tuu kuitenkin kasvikunnasta saataviin 
luonnon omiin vaikuttaviin aineisiin. 

”Ravintolisien käyttö on monipuo-
listunut. Miehet ja erityisesti nuoriso 
ovat kasvava käyttäjäryhmä. Iältään 15-
25 -vuotiaat käyttävät ravintolisiä ruo-
kavalion täydentämiseen, urheilusuo-
rituksien parantamiseen ja sairauksien 
kuten #unssan oireisiin. Yli 55-vuotiaat 
käyttävät sydän- ja verenkiertoelimis-
tön sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, 
nivelongelmiin ja henkiseen vireyteen. 
Eniten ravintolisiä käyttävät keski-ikäi-
set naiset, jotka hakevat ravintolisistä 
apua erityisesti vaihdevuosioireisiin”, 
kertoo Suomen Terveystuotekauppi-
aiden Liiton toiminnanjohtaja Mika 
Rönkkö. 

Ravintolisät täydentävät 
ruokavaliota 
Elimistön puutostiloja ja terveyttä epä-
tasapainottavien tekijöiden syntymis-
tä on helpompaa ennaltaehkäistä kuin 
hoitaa. Kun ravinto, liikunta ja lepo 
ovat tasapainossa, itsehoidon perusta 
on vahva. 

”Suomessa on vieraannuttu enna-
koivasta itsehoidosta ja kehon kuun-

telusta. Haemme lääkkeen vasta kun 
meillä on oire tai vaiva. Ravintolisät 
eivät ole lääkkeitä, ne ovat tarpeen sil-
loin, kun haluamme täydentää ruoka-
valiota ja tasapainottaa elintoimintoja”, 
muistuttaa apteekkari Onerva Pekko-
nen. 

Elimistön toiminnalle välttämät-
tömät vitamiinit ja hivenaineet tulisi 
nauttia sopivassa suhteessa monipuo-
lisesta, terveellisestä ravinnosta. Mikä-
li tämä ei toteudu, voidaan ravintoli-
sillä korjata tilanne. Ravintoaineiden 
tarpeeseen ja imeytymiseen vaikutta-
vat elimistöä rasittavat tekijät kuten 
stressi, liian vähäinen uni, väsymys ja 
fyysinen rasitus. Tarve vaihtelee yksi-
löllisesti jopa päivittäin, lisäksi geeni-
perimämme vaikuttaa ravintoaineiden 
imeytymiseen. 

”Stressi on yksi elimistöä eniten 
kuormittava tekijä, jossa elimistön pH-
tasapainoa häiriintyy. Tasapainoa voi 
korjata lisäämällä runsaasti kasviksia ja 
marjoja ruokavalioon, mutta usein ra-
situstilanteessa ravintolisä on tarpeen 
vahvistamaan ja tasapainottamaan ke-
hoa”, sanoo Pekkonen. 

Hormonaaliset muutokset ja ikään-
tyminen muuttavat elintoimintoja, 
vaihdevuodet tuovat muutokseen oman 
mausteensa. Moni saa puna-apilaa, soi-
jaa ja esimerkiksi salviaa ja kamomillaa 
sisältävistä ravintolisistä avun vaihde-
vuosioireisiin. Keski-ikäisiä naisia vai-
vaaviin, toistuviin virtsatietulehduksiin 
on jo kauan käytetty karpaloa. 

Tunnista hyvä ravintolisä  
Korkealaatuisen, terveysvaikutteisen 
ravintolisän kehittämisen edellytys on 
perehtyminen tutkimuksiin raaka-ai-
neiden terveyteen vaikuttavista ominai-
suuksista. Tuotteen annostustapa, maku 

ja koostumus ovat huolellisen harkin-
nan tulos. Mitä lähempänä ravintoai-
neen koostumus on aineen luonnollista 
alkuperää, sitä paremmin se imeytyy ja 
elimistö pystyy hyödyntämään sen ter-
veyttä edistävät vaikutukset. 

”Ravintolisien ainesosien toisiaan 
täydentävällä vaikutuksella eli synener-
giaedulla on keskeinen merkitys siihen, 
onko ravintolisästä hyötyä sen käyttä-
jälle. Jotta elimistö pystyy hyödyntä-
mään yksittäisen ravintoaineen mah-
dollisimman hyvin, tarvitsee aine toisia 
ravintoaineita kumppanikseen. Samalla 
kun tuotteeseen kootaan samaa toivot-
tua etua tuovia ainesosia, hajautetaan 
mahdolliset haittavaikutukset”, ker-
too Mezina Oy:n toimitusjohtaja Lis-
su Suursalmi. 

Kuluttajan tulee olla valveutunut 
hakiessaan tuotteita etenkin ulkomaa-
laisilta verkkosivuilta, joissa luotettavaa 
tietoa tuotteen alkuperästä, ainesosien 
määrästä tai laadusta ei usein ole tarjol-
la. Suomen viranomaisvalvonta ei yllä 
ulkomailla toimiviin, joskus suomen-
kielisiinkin sivustoihin. 

”Ravintolisää valittaessa perehdy 
tuotteen sisältöön, sen vaikuttaviin 
aineisiin, luonnonmukaisuuteen ja al-
kuperään. Kun tarvitset lisätietoja, ota 
rohkeasti yhteyttä tuotteen valmista-
jaan tai maahantuojaan. Älä luota kat-
teettomiin lupauksiin tai ylisanoihin. 
Keskustele rohkeasti asiantuntijamyy-
jän, esimerkiksi terveyskaupan fytono-
min kanssa sinulle parhaiten sopivasta 
tuotteesta”, vinkkaa Suursalmi. 

Ravintolisät 
itsehoidon tukena
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15 viisautta

1. Mitä tarkoittaa runsaat kuukautiset?
• Säännöllinen, toistuva, runsas vuoto, jonka määra 

yhden kuukautiskierron aikana on yli 80 ml (50 % 
vuodosta on verta).

2. Mistä ne johtuvat?
• Runsaat kuukautiset voivat johtua orgaanisista syistä 

(esim. myomat), mutta yli puolessa tapauksista run-
saan vuodon syytä ei pystytä selvittämään.

• Perimän, synnytysten, painon ja tupakoinnin arvel-
laan myös vaikuttavan.   

• Kuparikierukka lisää monilla kuukautisvuodon mää-
rää.

3. Mihin voi mennä tutkimuksiin?
• Gynekologille, neuvolaan ehkäisyn hoidon yhte-

ydessä tai terveyskeskukseen. Terveyskeskus antaa 
tarvittaessa lähetteen gynekologille.

4. Miten diagnosoidaan?
•  Yleensä diagnosointi on potilashaastatteluun perus-

tuvaa. On erilaisia tapoja kirjata ylös arvioita kuu-
kautisten runsaudesta. Voidaan esimerkiksi kysyä, 
montako sidettä tai tamponia tarvitsee päivän ai-
kana, siteiden märkyys, tahrautuuko sänky aina yö-
siteestä huolimatta yöllä tms. On olemassa lomak-
keita, joihin kirjataan tiedot ja seurataan useampia 
kuukautisia. 

5. Onko kyseessä vaarallinen vaiva?
•  Jos hemoglobiini laskee kovin alas, voi esim. esiin-

tyä pyörtyilyä. Tämä on kuitenkin harvinaista. Al-
hainen hemoglobiini aiheuttaa tietysti myös väsy-
mystä.

6. Vaikuttavatko elintavat asiaan?
•  Ei ole tiedossa mitään oleellisia vaikutuksia. Jos on 

vähän raskauksia, niin yleensä on enemmän vuoto-
ja. Lihavuus saattaa lisätä myös vuotohäiriöitä.

7. Missä iässä kuukautiset voivat olla runsaimmillaan?
•  Vaivat lisääntyvät iän myötä, vaiva on tyypillinen 

yli 35-40-vuotiailla. Se voi kuitenkin olla kaiken-
ikäisten (hedelmällisten) vaiva.

8. Onko hoitoa tarjolla?
• Yleensä runsaita kuukautisia voidaan hoitaa tehok-

kaasti.
• Hoito aloitetaan tavallisesti Käypähoito-suosituk-

sen mukaan tulehduskipulääkkeillä. Ne vähentävät 
vuotoja noin kolmanneksella ja kuukautiskivut hel-
pottuvat.

• Traneksaamihappo on lääke, joka vähentää kuu-
kautisvuodon määrää, jos tulehduskipulääke ei auta 
riittävästi.

• Yhdistelmäehkäisypillerit ja hormonikierukka vä-
hentävät vuotojen määrää huomattavasti. Synnyt-
tämättömyys ei ole este hormonikierukan käytölle. 
Hormonikierukka lievittää kuukautiskipuja ja kuu-
kautisia edeltävää oireilua. Hormonikierukka vä-
hentää tehokkaasti runsasta kuukautisvuotoa ja huo-
lehtii samalla myös ehkäisystä. 

9. Onko kohdunpoisto tarpeen?
•  Kohdunpoistoa harkitaan, jos lääkehoidot eivät ole 

auttaneet tai niitä ei ole voitu käyttää. 
•  Kohdunpoisto heikentää munasarjojen toimintaa ja 

voi aikaistaa vaihdevuosioireita.

10. Onko kyseessä yleinen vaiva?
•  Kolmasosa 15–50 -vuotiaista naisista kokee, että 

kuukautiset ovat joskus häiritsevän voimakkaat ja 
noin 50 000 naista vuosittain hakee apua vaivaan.

11. Onko runsaat kuukautiset pysyvä vaiva?
•  Iän mukana pahenee tai pysyy samana, yleensä ei 

parane hedelmällisessä iässä. Loppuu vaihdevuosiin, 
jollei muuten hoideta.

12. Voiko runsaiden vuotojen syynä olla syöpä?
•  Kohdun limakalvosyöpä on harvoin runsaiden kuu-

kautisten syy. Alle viidellä tuhannesta tämän vaivan 
takia tutkimuksiin tulleesta löytyy kyseinen syöpä.

13. Mitä tutkimuksia tehdään, kun nainen menee lääkä-
rille runsaiden kuukautisten takia?
•  Gynekologinen tutkimus, perusverenkuva, mah-

dollisesti anemiatutkimuksia ja seurantalomakkeen 
täyttö keskustelun perusteella. Gynekologi tekee 
yleensä myös ultraäänen emättimen kautta.

14. Vaikuttaako raskaus runsaisiin kuukautisiin, voivat-
ko ne esim. normalisoitua raskauden jälkeen? 
•  Yleensä ei. Kuukautiset asettuvat pikkuhiljaa saman-

laisiksi kuin ennen raskautta. Alussa vuodot voi-
vat olla vähäisempiä. Synnytys vähentää kuitenkin 
usein kuukautiskipuja.

15. Voivatko runsaat kuukautiset johtua jostakin sairau-
desta?
•  Kilpirauhasen vajaatoiminta, diabetes, krooninen 

sydän-, munuais- tai maksasairaus, sidekudostau-
ti SLE (lupus erythematosus) saattavat aiheuttaa 
vuodon määrän lisääntymisen. Joskus hyytymiste-
kijähäiriö on runsaan vuodon taustalla.  Polyypit ja 
myoomat ovat myös yleisiä syitä runsaisiin kuukauti-
siin. 

•  Yleensä tehdään kohdun rakenteen selvitys. Naisel-
la voi myös olla limakalvon liikakasvua tai  
kohdun lihaksen sisäistä endometrioosia.

Runsaat kuukautiset vaikuttavat elämänlaatuun yhtä paljon kuin krooninen sairaus. 
Siksi niitä kannattaa tutkia ja hoitaa. 

Runsaat kuukautiset
(Menorragia) ja niiden hoito

Asiantuntijana gynekologi Leena Väisälä
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Acetium®
 –kapseli aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä 

otettuna poistaa tehokkaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta.  

Testaa kuulutko riskiryhmään: 

 -paljastaa 

asetaldehydialtistuksen

  Vatsa tarvitsee happoja 
Sadat tuhannet suomalaiset kärsivät epämääräisistä vatsavai-
voista päivittäin. Usein vaivoja hoidetaan erilaisilla haponesto-
lääkkeillä, vaikka todellisuudessa vaivojen perimmäinen syy voi 
olla täysin päinvastainen eli hapoton vatsa. Terve vatsa tuottaa 
ja tarvitsee happoa, jotta ruoansulatus toimisi ja tärkeät ravin-
toaineet imeytyisivät. Vähähappoisen mahan suojaaminen on 
tärkeää myös syöpäriskin pienentämiseksi. Vatsahapot toimi-
vat ruoansulatuskanavan ensimmäisenä puolustusmekanis-
mina haitallisia mikrobeja vastaan. Lisäksi mahan happamuus 
takaa tärkeiden ravintoaineiden, kuten kalsiumin, raudan ja 
B12-vitamiinin tehokkaan ja riittävän imeytymisen. Sitä vastoin 
hapottomassa mahassa bakteerit ja hiivat pystyvät kasvamaan 
ja lisääntymään, jolloin ne altistavat ihmisen tulehduksille. 

ASELTADEHYDI ON ERITYISEN VAARALLISTA 
HAPOTTOMALLE MAHALLE
Kun mahan happamuus vähenee, mikrobit pystyvät myös hel-
posti tuottamaan mahassa syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä. 
Asetaldehydiä muodostuu hapottomassa mahassa aina, kun 
nautitaan hiilihydraattipitoisia ruokia ja juomia tai juodaan 
alkoholia. Asetaldehydi on määritelty syövän aiheuttajana sa-
maan vaarallisuusluokkaan kuin asbesti ja tupakka.

 –tutkimus löytää hapottoman mahan. 
Missä testiin? Katso 

SALAKAVALAT OIREET
Hapoton maha voi aiheuttaa samantyyppisiä oireita kuin liikahap-
poisuus eli närästystä ja erilaisia ruoansulatusvaivoja. Hapoton 
vatsa voi myös olla täysin oireeton.
 
TESTAA JA SUOJAA MAHASI
Mahalaukun hapottomuus ja siihen liittyvä maha- ja ruo-
katorvisyövän riski voidaan todeta helposti Gastro-
Panel-verikokeella. Kun maha on todettu tai hoide-
taan haponestolääkkeillä hapottomaksi, sitä voidaan 
suojata Acetium-valmisteella. Acetium sisältää aminohappoa, 
joka sitoo asetaldehydiä mahalaukussa. Acetium-kapseleita 
otetaan yksi tai kaksi aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä. 

”Hapottomasta mahasta kärsivien ohella 
selvän riskiryhmän muodostavat myös ne 
ihmiset, joilla on helikobakteeri-infektio, 
koska helikobakteerit ovat tehokkaita 
asetaldehydin tuottajia. Riskiryhmään 
kuuluminen voidaan todeta verikokeella”, 
asetaldehyditutkija ja Helsingin yliopiston professori 
Mikko Salaspuro



Vaihdevuodet muuttavat kaikkia nai-
sia ja aiheuttavat osalle naisista oireita. 
Muutosten hyväksyminen on helpom-
paa, kun tietää mistä ne johtuvat. Vaih-
devuosioireita voi ja kannattaa hoitaa. 
Lääkityksen lisäksi on tärkeää muistaa 
terveet elämäntavat: liikunta, hyvä ra-
vinto ja tupakoimattomuus. Jo niillä 
voidaan helpottaa vaihdevuosioireita.

Hormonihoidon perusta on 
estrogeeni.
• Kun kohtu poistettu: Voi käyttää 

pelkkää estrogeenia suun tai ihon 
kautta (laastarit, geelit, tabletit). 

• Muille hoitoon lisätään keltarau-
hashormoni eli progestiini tablet-
timuodossa, laastarina tai suoraan 
kohtuonteloon hormonikierukan 
kautta (yhdistelmähoito). Progestii-
ni ehkäisee kohdun limakalvon pak-
suuntumista ja kohtusyövän vaaraa. 

• Hoitoa voidaan antaa vuodottamana 
eli jatkuvana ja jaksottaisena. Lisäksi 
voidaan käyttää emättimeen annos-
teltavaa paikallishoitoa. 

• Hormonihoito vähentää mm. sy-
däntapahtumia, valtimonkovettu-
mistautia ja luunmurtumia. 

• Lisäksi elämänlaatu paranee. 
(50-59-vuotiaita käyttäjiä eniten). 

Annostelusta
Jos oireet eivät häviä, vaikka hoitoa on 
käytetty pari viikkoa, kannattaa tarkas-
taa veren estrogeenipitoisuus. Nykyisin 
hoito aloitetaan yleensä 1 mg:n annok-
sella, jotta oireet saataisiin häviämään 
tehokkaasti. Sen jälkeen jotkut siirty-
vät 0,5 mg:n matala-annoksiseen hoi-
totasoon, jos viimeisistä kuukautisista 
on kulunut vähintään vuosi.

Uusimmat 0,5 mg:n ultramatalat 
hormonikorvaushoitovalmisteet riittä-
vät luuston kunnon ylläpitämiseksi, jos 
muistaa ottaa päivittäin kalkkia ja D-
vitamiinia. Matala-annoksiset valmis-
teet ovat vuodottomia. 

Hoidon suunnittelusta
Jos sairastaa migreeniä, pitäisi hormonia 
saada tasaisesti, eli esim. ihon kautta, 
silloin laastari tai geeli sopivat. Samoin 
suositellaan, jos on maksaongelmia tai 
triglyseridiarvot (rasva-arvot) koholla. 
Oraalinen lääkitys on kohdallaan, jos 
on korkea kolesteroli. 

Uudet ultramatalat lääkkeet sopivat 
hyvin myös jos hoitoa haluaa lopetella. 
Solua säätelevät tekijät sopeutuvat pa-
remmin, jos hoitoa pienennetään vä-
hitellen. 

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 aina hyvä keskustella asiasta. Lää-
käri voi myös antaa valmiiksi vaihtoeh-
don siirtyä matalampaan annosteluun, 
jos oireet on saatu pois. 

Ultramatala annostelu 
uusimpana suuntauksena
Viime vuosina on siirrytty hormonihoi-
dossa yhä pienempiin annoksiin. On 
havaittu, että jopa 0,1-0,5 mg:n table-
tit ja 0,014 mg:n laastarit vähentävät 
esimerkiksi hikoiluoireita. Useimpien 
oireet lievittyvät tai häviävät kun hoi-

toa on jatkettu 5-10 vuotta. Hoidolle 
ei kuitenkaan ole mitään aikarajaa tai 
yläikärajaa. Hoitoa voidaan myös tau-
ottaa 2-3 vuoden välein ja katsoa palaa-
vatko oireet. Ultramatala hormonihoi-
to on tarkoitettu niille naisille, joilla on 
kohtu tallella ja viimeisistä kuukautisis-
ta on kulunut vähintään vuosi. 

Hormonikorvaushoitoa ei suositel-
la naisille, joilla on ollut syvä laskimo-
tulppa, hyytymistekijähäiriö, rintasyöpä 
tai kohtusyöpä, aktiivinen maksasaira-
us, vaikeahoitoinen sydämen vajaatoi-
minta, verenpainetauti tai tutkimaton 
verenvuoto emättimessä. Joillekin sopii 
kuitenkin esim. paikallinen hormoni-
hoito emättimeen annosteltuna. 

 

Lähteet:
Suomen Lääkärilehti 16/2012 

vsk"67 (Dosentti Tomi Mikkolan 
artikkeli)

Duodecim, Terveyskirjasto
Writing Group for the Women’s 

Health Initiative Investigators 
2002

Vaihdevuosien 
nykyhoito
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Naisen tavallisia vaivoja 
intiimialueella:

– Kuivat limakalvot
– Erilaiset emätintulehdukset

Erilaiset virtsavaivat liittyvät usein 
myös intiimialueen vaivoihin, kuten 
kuiviin limakalvoihin.

Kuivat limakalvot
Emättimen limakalvot alkavat kuivia 
ja haurastua vaihdevuosia elävillä nai-
silla. Myös raskauden jälkeen esiintyy 
kuivuutta. Lisäksi jotkut lääkkeet saat-
tavat aiheuttaa limakalvojen kuivuut-
ta (esim. reumalääkkeet). Kuivat lima-
kalvot vaikeuttavat yhdyntää ja tekevät 
siitä kivuliaan. Limakalvot voivat myös 
vuotaa verta. Joskus kuivuus voi tuntua 
kutinana. 

Kuivuus vaikuttaa myös virtsateihin. 
Myös virtsateiden limakalvot kuivuvat. 
Tästä seuraa lisääntynyttä virtsaamisen 
tarvetta ja virtsatietulehduksia. 

Limakalvojen kuivuutta voidaan 
hoitaa paikallisesti kosteuttavilla tai 
estrogeenia sisältävillä emätinpuikoil-
la, geelillä, voiteilla, tablettina tai sili-

konirenkaan kautta annosteltuna. Osa 
valmisteista löytyy apteekista ilman re-
septiä, mutta paikallisesti annostelta-
vat tabletit ja rengas ovat reseptival-
misteita.

Emätintulehdukset
Bakteerit, sienet ja virukset voivat ai-
heuttaa emätintulehduksia. Tavallisim-
pia tulehduksia ovat hiivasienitulehdus, 
bakteerivaginoosi ja vaihdevuosien jäl-
keinen atro!nen vaginiitti. 

Hiivasienitulehdus
Tavallisimmat oireet ovat kutina, lima-
kalvojen turvotus ja kirvely. Valkovuo-
to on kokkareista, valkoista ja hajuton-
ta. Hiivaa aiheuttavat antibioottikuurit, 
runsas sokerin syönti, diabeetikoilla ve-
rensokerin nousut, intiimialueen hap-
povaipan rikkominen (jatkuva pesu 
saippualla), hautovat ja kiristävät vaat-
teet tai jatkuva pikkuhousunsuojien 
käyttö (hautova kosteus lisää baktee-
rien kasvua).

PH-tasapainon pitäminen oikealla 
tasolla, eli 3,5-4 on tärkeää hiivan en-
naltaehkäisemiseksi. Hiivasienituleh-
duksen hoitoon on olemassa sekä suun 
kautta että paikallisesti käytettäviä 

lääkkeitä. Myös paikalliset maitohappo-
bakteerivalmisteet ja pesu vain vedellä 
tai miedoilla pesunesteillä ovat ennalta-
ehkäiseviä hiivan syntymistä ajatellen.

 
Bakteerivaginoosi
Bakteerivaginoosi on yhtä yleinen kuin 
hiivasieni. Bakteerivaginoosi syntyy, 
kun emättimen bakteerikanta korvau-
tuu hapettomassa tilassa viihtyvillä ana-
erobisilla bakteereilla. Kuparikierukka 
tuntuu myös altistavan tälle vaivalle. 
Tavallisin oire on pahanhajuinen, ta-
sainen ja harmahtava valkovuoto. Myös 
kutinaa voi ilmetä. Oireet voivat pa-
hentua yhdynnän jälkeen. 

Hoitona käytetään suun tai emätti-
men kautta annettavia metronidatsoli-
valmisteita. Ne ovat reseptilääkkeitä. 
Bakteerivaginoosi voi kuitenkin paran-
tua myös itsestään tai sitä voi hoitaa esi-
merkiksi maitohappobakteereilla. Tässä 
pätevät myös samat ennaltaehkäisevät 
ohjeet kuin hiivasienen kohdalla. Ras-
kauden aikana bakteerivaginoosi kan-
nattaa hoitaa kunnolla lääkärin kautta.

Intiimialueen vaivat 
ja niiden hoito

Hanki itsellesi tai lahjaksi asiantuntijoiden naiselle 
kokoama terveyspaketti.
Kosketus sisältää laadukkaita seksuaaliterveyden 
hoitoon liittyviä tuotteita.

Naisen vartalo ja koko keho tarvitsee hoitoa, 
hellimistä ja huolenpitoa.

Kosketus-terveyspaketin tuotteet vaalivat 
naiseuttasi ja voit kokonaisvaltaisesti hyvin!

Tämän vuoden loppuun 
messutarjoushintaan 38,00

Uusi tuote jokaiselle naiselle saatavilla 19.10.2012 alkaen Helsingin terveysmessuilla!  (Uuman osasto 6e39)

Voit tilata terveyspaketin myös osoitteesta uuma@doctrina.fi  tai puhelimitse 040 7541673.

Naisen intiimi terveyspaketti Kosketus 
sisältää:
• Liukuvoide Glid Water&Siliconesta 75 ml
• Vartalon hierontaöljy 100 ml
• Intiimipesuneste 200 ml
• Kosteuttava (hormoniton) emätinvoide, 

sisältää maitohappobakteeria. 
Pakkauksessa emätinpuikot ja voide

• Magic-kondomi
• Amor stimulaatiogeeli 3 ml
• Intimate Care Cleansing wipes 10 kpl 

intiimialueen puhdistuspyyhepakkaus
• Intiimialueen hoito-opas

Naisen intiimiä terveyttä ja kauniin kehon vaalimista
KOSKETUS


