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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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Mitäs me huolenpitäjät
Naisella on voimakas huolenpitovietti jo 
pienestä pitäen. Kun poika taistelee eri-
laisten sankarihahmojen kanssa, tyttö 
hoitaa, paijaa, pitää huolta. Aina ei voi 
tietenkään yleistää näin, mutta väittäisin 
että tällainen karkea jaottelu on usein 
nähtävissä jo lapsista.

Naisen elinkaari kulkee melko monilla 
niin, että lasten lähtiessä omille teilleen 
alkaa oman äidin tai isän hoivaaminen.

On ollut ilahduttavaa huomata, että 
oma äitini elää uutta kukoistuskauttaan 
omaishoitajavuosiensa jälkeen. Meistä on 
tullut kuin ystävättäret, jotka jakavat tun-
temuksiaan ja nauravat yhdessä elämän 
käänteille. Myöhemmässäkin vaiheessa 
voi siis uudistua, kukoistaa, alkaa pitää 
itsestään huolta ja nauttia elämästään  
– vielä uudestaan!

Samassa ketjussa oma tyttäreni on 
vielä nuori, mutta kulkee mukanani mo-
neenkin menoon ja paikkaan. Jaamme 
monia yhteisiä iloja ja kiinnostuksen koh-
teita. Meillä on se oma ”me tytöt”-henki. 
Samaa henkeä saa myös ihanilta tyttöys-
täviltä ja siskolta. Onhan meillä naisilla 
monta roolia; on siskoa, äitiä, tytärtä, ys-
tävätärtä, rakastajatarta, anoppia, miniää, 
äitipuolta, tätiä…

Muistetaan myös pitää huolta omasta 
terveydestämme. Jaetaan naisten kesken 

tietoa ja jutellaan. Vie Uuma-lehti ystäväl-
lesikin, ehkä hän löytää asiaa juuri siitä 
aiheesta, joka on mietityttänyt jo pitkään. 
Kaikesta voi puhua ”tyttöjen kesken”. Yh-
tä hyvin lehti kannattaa tietenkin antaa 
myös miehelle, jonka on hyvä ymmärtää 
naisen kehon kiemuroita ja olla tukemassa 
vaikkapa vaihdevuosien vaikeina päivinä.

Ps. Käykää tykkäämässä myös Face 
Bookissa Uuma-lehteä ja samalla voitte 
lukea ja jakaa kaikki edelliset numerot ; )

Hyviä lukuhetkiä toivottaen

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Nykyaikaisia ravintolisiä nykyaikaisille ihmisille

www.elexirpharma.fi

Osoitteessa www.elexirpharma.fi  voit lukea lisää tuotteitamme käsittelevistä tieteellisistä tutkimuksista. Jos sinulla on 
kysymyksiä Buckthornista, ota yhteyttä: Elexir pharma AB, puhelin 06 3436 506, www.elexirpharma.fi . 

Elexir pharma on ruotsalainen yritys, joka kehittää luonnollisia ja ekologisia itsehoitotuotteita pohjoismaisille markkinoille. 
Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan yksinomaan Pohjoismaissa ja niitä myydään  Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.  

Tietoa Buckthornista:

06 34 36506 www.elexironline.fi  

39 ! / 60 kapselia
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PAKKAUS: 

60 kapse
lia

.

Vuotavat, hiekkaiset silmät?

Kuiva suu?

Herkkyyttä intiimialueella 
tai virtsateissä?

palauta limakalvojen kosteus!

vihdoinkin!

Buckthorn 210x295_60kaps_ny_ask_fi.indd   1 2013-09-18   16:11:12

Seksuaaliterveydestä  
voi puhua avoimesti

Kun asiakas tulee Rasilan vastaanotolle 
esim. papa-kokeeseen, aikaa on varattuna 
30 minuuttia.  ”Siinä yhteydessä on help-
po alkaa puhumaan myös seksuaaliterve-
ysaiheista ja esim. limakalvojen kunto nä-
kyy samalla. Tuossa ajassa ehtii jo hyvin 
käymään asioita läpi”, Rasila kuvailee.

Jos taas puolen tunnin aika on varattu 
muuhun tarkoitukseen, voi olla vaikeaa 
päästä seksuaaliterveyttä koskettaviin 
asioihin. ”Usein potilas ottaakin asian pu-
heeksi vasta ovella, kun aika on jo lopuil-
laan. Näistä asioista voi olla vaikeaa kysyä 
suoraan”, Rasila muistuttaa. 

Yleisesti Rasila kokee kuitenkin, että 
naiset ovat alkaneet puhua seksuaali-
asioista avoimemmin kuin ennen. Yhdyn-
täkivuistakin uskalletaan kysyä. 

”Terveydenhoitajan yhteistyökykyinen 
asenne ja taito lukea asiakasta auttavat 
paljon. Asiakas tunnustelee maaperää ja 
uskaltaa pikkuhiljaa puhua arkaluontoi-
semmistakin asioista. Vanhemmat naiset 
ovat todella avoimia. Tietämys on lisään-
tynty viimeisen 15 vuoden aikana tiedot-
tamisen ja netin kautta”, Rasila kuvailee. 

Rasilan mukaan ennen ajateltiin, että 
yli 70-vuotiaat eivät enää ole kiinnostu-
neita seksistä, mutta nykyään he ovat ak-
tiivisia ja kysyvät paljon.

Lue koko juttu kuivuus.fi -sivuilta.

TERVEYDENHOITAJA 
NAISEN NEUVOJANA

Terveydenhoitaja Riitta Rasila 
Pyhäsalmelta kertoo,  
kuinka laaja terveydenhoitajan 
työnkuva voi olla pienellä  
paikkakunnalla.  
”Ihmiset eivät aina edes tiedä,  
että terveydenhoitajan  
vastaanotolta voi saada esim.  
Papa-kokeen. Usein ajatellaan, 
että neuvolan palvelut liittyvät 
vain raskauksiin, pieniin lapsiin  
ja ehkäisyyn. Tutkimustyön  
tuloksissa tulikin esille, että  
neuvolan pitäisi tiedottaa  
paremmin palveluistaan.” 

Rasila laittaa reseptejä uusintaan, antaa 
ohjausta, keskustelee, tekee laboratorio-
lähetteitä ja ohjaa jatkotutkimuksiin, kun 
kyse on esim. sukupuolitaudeista tai vaih-
devuosien lääkityksen aloittamisesta.

”Matkailijoita käy vastaanotollani pal-
jon. He pohtivat rokotteita tai sukupuo-
litauteja. Lisääntyneiden erojen myötä 
myös vanhemmat ihmiset hakevat tietoa 
sukupuolitaudeista.”

Riitta Rasila kokee, että on hankkinut 
hyvät perustiedot seksuaaliterveydestä 
osin koulutuksen ja osin iän tuoman am-
mattikokemuksen perusteella. Hän kai-
paisi kuitenkin ehkä vielä syvällisempää 
tietoa, teoriaa ja työkaluja seksuaaliter-
veysasioihin. ”Yksityiskohtaisempaa oh-
jausta voisi antaa vaikeissakin asioissa, 
jos olisi enemmän teoreettista taustaa 
osaamiselle.

Tavallisimpia puheenaiheita vastaan-
otolla vaihdevuosi-ikäisten naisten kanssa 
ovat kuumat aallot, yölliset hikoilut, lima-
kalvojen kuivuus, kuukautishäiriöt, run-
saat ja tihentyneet vuodot. Lisäksi keskus-
tellaan virtsarakon- ja kohdunlaskeumista. 

”Paikallisia estrogeenivalmisteita voin 
tarpeen mukaan suositella ja tehdä jopa 
reseptit valmiiksi lääkärin allekirjoitusta 
verten. Lääkärin kanssa tehdään tiivistä 
yhteistyötä ja toimin linkkinä lääkärin ja 
potilaan välillä. Usein annan myös lääkä-
rille ajan ja teen lähetteen esim. hormo-
nipitoisuuksien mittauskokeisiin”, Rasila 
kuvailee.

Kuivuus.fi
Meille upeille naisille

Vaihdevuosioireita on mahdollista 

lievittää. Huolehdi hyvinvoinnistasi 

ja vaikuta elämänlaatuusi.

Lue lisää osoitteesta kuivuus.fi
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Uutta toivoa lääkehoitoon

Nyt on tullut myös uudempi rakkoselektiivinen lääkehoito 
vaivaan. Mirabegron on ensimmäinen ns. !3-adrenoresep-
toriagonisti. Se vaikuttaa stimuloimalla virtsarakon supista-
jalihaksen !3-reseptoreita, joka johtaa rakkolihaksen rentou-
tumiseen. Tämä puolestaan parantaa rakon varastointikykyä, 
muttei kuitenkaan estä rakon normaalia tyhjentymistä.

Uusi hoito vähentää lääkkeen valmistajan mukaan potilai-
den inkontinenssijaksoja, päivittäisten WC-käyntien tiheyttä ja 
aiheuttaa merkittävästi vähemmän haittavaikutuksia.

 

Maijalla inkontinenssi alkoi
synnytysten jälkeen

Nelikymppinen Maija sai ensimmäisen lapsensa vuonna 
1998. ”Repeytymät olivat niin pahoja, ettei kätilökään 
ollut koskaan ommellut niin montaa tikkiä synnytyksen 
jälkeen”. Toisen synnytyksen jälkeen vuonna 2002 alkoi-
vat virtsankarkailuvaivat. Synnytys oli oikea syöksysyn-
nytys, joka todennäköisesti laukaisi vaivat.

Maija kävi aluesairaalan fysioterapeutilla ja sai ko-
tiohjeet lantiopohjanlihasten jumppaharjoitteluun. 
Sähköärsytyshoito ja kotiharjoitukset auttoivat tuolloin. 
Kolmannen lapsen synnyttyä päätettiin korjata virtsan-
karkailu leikkauksella myöhemmin.

Kun Maija sitten myöhemmin meni lääkäriin, ei häntä 
heti otettu vakavasti nuoren ikänsä tähden. ”Juoksulen-
killä oli oltava kunnon suojat, sillä kaikki virtsa karkasi 
ulos. Myös yskiminen tai naurahdus aiheuttivat karkai-
lun. Elämästä ei tullut mitään ilman jatkuvaa virtsankar-
kailusuojien käyttöä. En osannut vaatia leikkausta, joten 
pääsin vasta vuoden kuluttua hoitoon”, Maija kertoo. 

Maija pääsi leikkaukseen eli hänelle asennettiin virt-
saputkea kohottava verkkomainen nauha paikallispuu-
dutuksessa vuonna 2008. Vaiva korjaantui, mutta on taas 
alkanut pikkuhiljaa vaivata hieman. Hän arveleekin, että 
uusi leikkaus tehdään lähivuosina. Maija ei ole kokeillut 
lääkehoitoa virtsankarkailuun.

”Tällä hetkellä pyrin taas jumppaamaan lantiopoh-
janlihaksia itsenäisesti. Esim. suihkussa ja autossa on 
helppo tehdä liikkeet niin että niistä tulee rutiinia. Ko-
kouksissa ja matkoilla pitää hieman säännöstellä nes-
teen juomista”, Maija kuvailee tilannettaan.

Maija kehottaa muita kuitenkin menemään nopeam-
min lääkäriin ja leikkaukseen. On turhaa odottaa saa-
dakseen apua vaivaan.

Lisätietoja ja vertaistukea potilasjärjestöstä:
Kyllikki Koistinen, puheenjohtaja, Suomen INKON ry, 
www.suomeninkon.fi, 050 59 23610, 
kyllikki.koistinen@elisanet.fi 

APTEEKISTA
Markkinoija: Oriola Oy, p 010 429 99

www.multi-gyn.fi

Multi-Gyn tuotteet tuovat 
nopean avun 
!   kutinaan
!   ärsytykseen
!   punoitukseen
!   epämiellyttäviin hajuihin
!  ylimääräiseen              
 valkovuotoon
!   ihoarkuuteen
!   kuumotukseen
!   kuivuuteen

Naisten vaivoja?
 Kokeile Multi-Gyn -tuotesarjaa, se on kokonais -

valtainen tuoteperhe naisten intiimialueen
 vaivojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. 

Multi-Gyn-tuotteet  
tuovat nopean avun

 ! epämiellyttäviin hajuihin
 ! kuivuuteen
 ! kutinaan
 ! ylimääräiseen  
valkovuotoon

 ! ihoarkuuteen
 ! kirvelyyn
 ! kuumotukseen

Multi-Gyn-tuotteet löydät 

vaivattomasti  

wwww.intiimiapteekki.!

Asiantuntijana Tomi Mikkola, 
dosentti,  synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, 

Lääkäriasema Aava

 Virtsankarkailu on monen ongelma, 
älä suotta häpeile sitä   

Kenellä voi karkailla? 
Ponnistusinkontinenssia esiintyy erityi-
sesti keski-ikäistyvillä, mutta sitä löytyy 
myös nuoremmilla naisilla esimerkiksi 
synnytysten jälkeen. Pakkoinkontinens-
sia esiintyy lisääntyvässä määrin iän 
kasvaessa. Sitä voi kuitenkin myös olla 
nuorilla naisilla. Riskitekijöitä ovat mm. 
tupakointi, ylipaino ja osalla myös kahvi 
ja alkoholi.

Nuorilla naisilla yliaktiivisen rakon 
oireet voivat olla myös opittuja. Silloin 
erityisesti virtsaamispäiväirjan pitämi-
nen on Tomi Mikkolan mukaan tärkeää. 
Päiväkirjasta käy ilmi, kuinka paljon juo-
daan. Liika veden juonti voi olla yksi syy 
tiuhassa tarpeessa käydä wc:ssä. Rakko 
oppii myös usein WC:ssä juoksuun ja ku-
tistuu. Mikkola muistuttaa, että Suomen 
ilmastossa ei tarvitse kulkea jatkuvasti 
vesipullo kädessä, ainakaan talvella. Vettä 
on tarkoitus juoda vain kun on jano.

Nuorilla naisilla virtsatietulehdukset 
ja hormonaaliset muutokset voivat osal-
taan olla vaikuttamassa virtsankarkai-

luun. Perusgynekologiset tutkimukset 
ovat Mikkolan mukaan paikallaan.

Vanhemmilla naisilla syinä virtsan-
karkailuun voivat olla myös laskeumat. 
Yleisgynekologisen diagnostiikan avulla 
voidaan selvittää onko kyse laskeumista. 

Virtsanpidätyskyvyn ongelmista vain 
noin 15 % liittyy lantionpohjan lihaksiin. 
Suurimmassa osassa tapauksia ongelman 
syynä ovat virtsarakon toiminnalliset häi-
riöt, hermostolliset ongelmat, tukikudos-
ten pettäminen tai jokin tapahtuma tai 
toimenpide.

Hoito valitaan oireen mukaan
Osalla virtsankarkailu voidaan parantaa 
kokonaan. Hoito valitaan Tomi Mikkolan 
mukaan voimakkaimman virtsankarkai-
lutyypin mukaan, jos kyse on sekamuo-
toisesta karkailusta. 

Pakkoinkontinenssin oireita korjataan 
usein lääkehoidolla ja rakkokoulutuksesta 
pitäisi tehdä rutiinia. Tässä oireessa rak-
kolihas supistelee tahattomasti ja virtsa 
karkaa äkillisen virtsaamispakon aikana 
tai jälkeen.

Ponnistusinkontinenssi korjataan ylei-
semmin leikkauksella. Fysioterapeutin 
apu ja lantiopohjanlihasten vahvistami-
nen voi myös auttaa. Ponnistusinkon-
tinenssissa karkailua tapahtuu yleensä 
pienempiä määriä urheilun, ponnistuk-
sen tai esim. aivastamisen yhteydessä. 
Leikkauksessa asennetaan verkkomainen 
nauha tukemaan virtsaputkea. 

Joskus käytetään myös virtsaput-
ken ruiskutushoitoa. Siinä ruiskutetaan 
ahtauttavaa ainetta virtsaputkeen. Mai-
nostetuilla laser-leikkauksilla ei Mikko-
lan mukaan ole mitään osoitettua tehoa 
tähän vaivaan eikä niitä pitäisi lainkaan 
tehdä. 

Peruslääkehoito on ollut pitkään anti-
kolinergilääkitys. Lääkkeillä rauhoitetaan 
tahdottomasti supistelevaa rakkoa. Näil-
lä lääkkeillä on kuitenkin ollut Mikkolan 
mukaan melko heikko teho ja usein sivu-
vaikutuksia. Lääkehoitoa käytetään Mik-
kolan mukaan yleensä vähintään 6 –12 
kuukautta. Sen jälkeen voidaan arvioida 
pärjääkö potilas ilman lääkkeitä. Hoito on 
tässäkin suhteessa hyvin yksilöllistä.

Virtsankarkailu voidaan jakaa 
neljään alaryhmään: pakkoinkon-
tinenssi, ponnistusinkontinenssi 
ja sekamuotoinen inkontinenssi 
sekä harvinaisempi ylivuotoinkon-
tinenssi, johon liittyy virtsarakon 
tyhjentämisongelma. Vaikka 
inkontinenssi onkin yleisempää 
vaihdevuosiin ehtineillä naisilla, 
esiintyy sitä kuitenkin myös nuo-
rilla naisilla. Ennen oikean hoidon 
aloittamista on tärkeää tietää 
mistä tyypistä on kyse.
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PROVIISORIN VINKIT 
INTIIMIALUEEN LIMAKALVOJEN KUIVUUS
Asiantuntijana: Sari Hämelehto, proviisori, Jämsän apteekki / www.intiimiapteekki.fi

Hei. 

On hienoa, että haluat parantaa parisuh-
teenne seksielämää ja haluat tehdä asian 
eteen jotakin. Mieti, miten voisit itse lisä-
tä läheisyyttä suhteessanne? Mieti myös, 
miten voisit huomioida vaimoasi vielä 
enemmän ja miten voisitte viettää kah-
den keskistä aikaa ilman lapsia. Yhteisen 
ajan puute ja kiireinen työ ovat omiaan 
vähentämään läheisyyttä ja sammutta-
maan seksuaalista halua. 

Päivittäiset huomionosoitukset arjen 
keskellä ovat omiaan lisäämään lähei-
syyttä, yhteenkuuluvuutta ja sitä myöten 
myös seksuaalista halua. Pieni kosketus, 

katse ja sanat joista tiedät vaimosi pitä-
vän, ovat tärkeitä. Pyri ilahduttamaan 
vaimoasi päivittäin ja kerro hänelle kuin-
ka syvästi häntä rakastat. Anna vaimollesi 
tunne rakkaudestasi ja sitoutuneisuu-
destasi. On ensiarvoisen tärkeää antaa 
kumppanille tunne syvästä kiintymyk-
sestä ja välittämisestä. Yksi hyvä keino on 
myös viestittää hänelle erilaisilla tavoilla, 
että ajattelet häntä päivittäin. 

Yksi monista syistä seksuaalisen ha-
lun hiipumiseen on tyydyttämätön seksi. 
Jos seksi on suorittamista ja se toteutuu 
aina samalla kaavalla ei ole ihme, että 

Hei!

Olen 39-vuotias mies ja naimisissa 8 vuotta. Meillä on kaksi lasta: 4 v. Ja 8 v. 
Ongelmani on, että meidän seksuaaliset halut eivät vaimoni kanssa kohtaa tai 
oikeastaan eivät ole kohdanneet vuosiin. Tunnen seksuaalista halua vaimoani 
kohtaan paljon, mutta vaimoni ei minua kohtaan. Myös muunlainen läheisyys 
puuttuu tai on suhteessamme vähissä. 

Ongelma on varmastikin yleinen, mutta olen aika neuvoton tämän asian 
suhteen. Asiasta on keskusteltu, mutta tuloksetta. Olen kyllästynyt asiasta kes-
kustelemaan. 

Elämme varsin tasa-arvoisessa suhteessa, teen kotitöitä, hoidan lapsia 
tasavertaisesti. Pidän itsestäni huolta. En mielestäni myöskään pidä vaimoa 
itsestäänselvyytenä. Harrastamme seksiä noin kerran viikossa, jos minä teen 
aloitteen. Poikkeuksetta tilanne menee niin, että hieron häntä ja sen jälkeen on 
seksiä. Tämä johtaa siihen, että seksi on aika rutinoitunutta. 

Meidän molempien työ on haastavaa ja kiireistä, mutta mielestäni se ei voi 
olla ainainen syy haluttomuuteen. Arkielämämme sujuu mielestäni muuten 
hyvin ja tasapainoisesti. Mitähän en ole vielä kokeillut?

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavi-
kainen käsittelee Uumassa seksu-
aalisuuteen liittyviä kysymyksiä, 
joihin on törmännyt työssään. Li-
sää hänelle esitettyjä kysymyksiä 
ja vastauksia voit käydä lukemassa 
osoitteessa klubi.kaalimato.com/
annunpalsta.

seksuaalinen halu kumppania kohtaan 
hiipuu. Rohkaise vaimoasi kertomaan 
mitä hän seksissänne toivoo ja mikä tun-
tuu hänestä hyvältä. Pyri omalta osaltasi 
avoimeen, rohkeaan, keskustelevaan ja 
hyväksyvään ilmapiiriin. Pyri olemaan 
läsnä hetkessä ja muista, että toisinaan 
yhdyntä voidaan jättää myös väliin ja 
keskittyä sen sijaan läheisyyteen, kosket-
tamiseen ja yhdessä oloon kumppanin 
kanssa. Pienikin muutos rutiineissa voi 
saada ihmeitä aikaan.

Jos seksuaalisen halun hiipuminen 
johtuu seksin rutinoitumisesta, voidaan 
rakastelua maustaa esimerkiksi hie-
rontaöljyjen, pienten vibraattoreiden ja 
eroottisten asujen avulla. Myös esimer-
kiksi suuseksi, erilaiset asennot ja ra-
kastelupaikan vaihto voivat tuoda ruti-
noituneeseen seksiin muutoksen. Toiset 
herättelevät seksuaalista halua katsele-
malla yhdessä eroottisia elokuvia.  

Jos tuntuu, että tilanne ei yrityksistä 
huolimatta helpotu ja asia vaivaa sinua, 
voit/voitte tarvittaessa varata ajan seksu-
aaliterapeutin vastaanotolta.

Terveisin 
Annukka Lavikainen 
Seksuaaliterapeutti
Kaalimato.com

Mistä limakalvojen kuivuus 
voi johtua?

• Limakalvojen kuivuminen johtuu hor-
monitoiminnan muutoksista.

• Yleisintä limakalvojen kuivuus on 
vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, mutta si-
tä esiintyy myös nuoremmilla esimer-
kiksi raskauden ja imetyksen aikana.

• Vaihdevuosi-ikäisillä naisilla elimistön 
estrogeenituotanto vähenee ja loppuu, 
jonka seurauksena emättimen limakal-
vo ohenee, kuivuu ja on alttiimpi tuleh-
duksille.

• Tietyt lääkkeet voivat vähentää estro-
geenin tuotantoa ja aiheuttaa limakal-
vojen kuivumista (esim. syöpälääkkeet, 
tietyt ehkäisypillerit).

• Munasarjojen poisto tai muut gyneko-
logiset toimenpiteet voivat vaikuttaa 
limakalvojen kuivumiseen.

• Tietyt sairaudet, kuten nivelreuma ja 
atooppinen ihottuma, voivat aiheuttaa 
limakalvojen kuivumista.

Millaisia oireita on?
• Intiimialueen limakalvojen kuivuus, 

arkuus, kirvely 
 ja polttelu
• Yhdyntäkivut
• Muutokset virtsateiden limakalvoilla 

voivat aiheuttaa kipua virtsatessa ja ti-
heävirtsaisuutta

• Emätin- ja virtsatietulehduksia voi 
esiintyä useammin

Miten vaivaa voi hoitaa? 
• Hyvä intiimihygienia on tärkeää
 - huolellinen pesu vedellä tai 
  intiimipesunesteellä
 - liian tiheiden pesujen ja saippuan
  käytön välttäminen
 - kuukautissuojien vaihto riittävän
  usein
 - pikkuhousunsuojien päivittäisen
  käytön välttäminen
 - ei liian kireitä ja hankaavia 
  alusvaatteita
 - ilman pikkuhousuja nukkuminen,
  mikäli esiintyy limakalvoärsytystä
 - liukastusvoiteen käyttäminen 
  yhdynnässä
• Limakalvojen kuivuus on yleinen vaiva. 

Apteekeissa on saatavana laaja valikoi-
ma itsehoitoon soveltuvia tuotteita ku-
ten saippuattomia intiimipesuaineita 

ja paikallisesti käytettäviä hormonitto-
mia tuotteita.

• Kosteuttavat emätinvoiteet, -geelit, 
-puikot ja -tabletit hoitavat kuivia li-
makalvoja.

• Estrogeenin puutteesta johtuvaan li-
makalvojen kuivuuteen voi käyttää 
ilman reseptiä saatavia estrogeeniä 
sisältäviä emätinpuikkoja tai -voiteita. 
Valmisteen soveltuvuus tulee varmis-
taa apteekkihenkilökunnalta tai lääkä-
riltä.

• Vaihdevuosioireiden hormonikorvaus-
hoitoon tarkoitettuja reseptilääkkeitä 
on olemassa tabletteina, laastareina, 
geeleinä tai kolmen kuukauden välein 
vaihdettavana estrogeenirenkaana. 
Lääkäri harkitsee hormonikorvaus-
hoidon tarpeen jokaiselle yksilöllisesti. 
Toiset tarvitsevat suun kautta otettavaa 
lääkitystä ja toisille riittävät estrogee-
niä sisältävät paikallishoitotuotteet.

• Hormonittomat itsehoitotuotteet sovel-
tuvat kaikille ja niitä voi käyttää yhtä 
aikaa hormonivalmisteiden kanssa.

• Lääkäriin on syytä mennä, mikäli tulee 
epäily tulehduksesta tai sukupuolitau-
dista, esiintyy ylimääräistä pahanha-
juista tai veristä vuotoa, virtsaamisvai-
voja tai itsehoito ei auta.

 Lähde: Suomen Apteekkariliitto:  
Kysymyksiä ja vastauksia  
kuivista limakalvoista

TEETKÖ TYÖTÄ LÄÄKKEIDEN TAI TERVEYDENHUOLLON PARISSA?
Tule mukaan ajankohtaiseen Kohti parempaa hoitoon sitoutumista -seminaariin!

Järjestämme yhdessä Suomen huippuasiantuntijoiden kanssa 11.12.2013 ajankohtaisseminaarin, joka käsittelee potilaan hoitoon 
sitoutumisen haasteita eri näkökulmista. Mukana erilaisia case-esimerkkejä, uusinta tutkimustietoa ja asiantuntijoiden paneeli-
keskustelu. Seminaari järjestetään Espoossa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. 

Tervetuloa mukaan ajankohtaiseen keskusteluun!
Toinen osa pidetään 5.2.2014

Katso lisätiedot: www.doctrina.fi/koulutuspalvelut
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Estrogeeni eheyttää  

    – puute on riski

Estrogeenin puute on tutkimusten mu-
kaan naisen terveydelle suurempi riski 
kuin estrogeenihoito. Myös ravinnon 
kautta saadaan kasviestrogeenejä. Mm. 
kokojyväruis, soija ja metsämarjat ovat 
tunnettuja estrogeenilähteitä. Ravinnon 
estrogeenit ovat kuitenkin heikkoja, mut-
ta niillä saattaa olla elimistöä suojaavia 
vaikutuksia.

Hormonikorvaushoito ei vaikuta ai-
noastaan estrogeenin tyypillisiin puu-
teoireisiin (kuumat aallot ja yöhikoilut), 
joihin sitä toki yleensä käytetään. Est-
rogeenihoito auttaa myös muihin estro-
geenin vähyyteen liittyviin oireisiin kuten 
unettomuuteen, sydämen rytmihäiriöi-
hin, nivel- ja lihaskipuihin, masentunei-
suuteen, ärtyneisyyteen ja yliaktiiviseen 
rakkoon. Keltarauhashormonilla ja estro-
geenillä on lisäksi terveysvaikutuksia.

Estrogeeni vaikuttaa limakalvoihin, 
luustoon, ihoon, hiuksiin, lihaksiin, sydä-

meen, verisuoniin ja aivoihin. Se vaikut-
taa siis myös mielialaan ja hillitsee mm. 
ruokahalua.

Mikä on valtimotauti?
Valtimotauti (valtimonkovettumatauti, 
ateroskleroosi) tarkoittaa verta kuljet-
tavien valtimoitten ahtautumista, jonka 
seurauksena veren kulku suonessa häi-
riintyy. Taudista käytetään myös kansa-
nomaista nimeä ”verisuonten kalkkeutu-
minen”, vaikka ahtauma ei johdu kalkista. 
Valtimotauti aiheuttaa monia vaarallisia 
sairauksia, joista yleisimmät ovat sydän-
infarkti, aivohalvaus ja katkokävely.

Kudokset tarvitsevat jatkuvasti hap-
pea ja ravintoa, joita ne saavat valtimoi-
den kuljettamasta verestä. Kun valtimon 
ahtautuminen hidastaa veren virtausta, 
hapen saanti vähenee. Seurauksena on 
häiriöitä siinä elimessä, jonka verenkier-
rosta valtimo huolehtii.

Valtimotaudin ehkäiseminen
Elintavoilla voidaan erittäin paljon vaikuttaa valtimotaudin ris-
kitekijöihin ja sairastumisvaaraan.  

Elämäntapoihin liittyviä seikkoja, jotka tutkimusten perusteella 
vähentävät valtimotaudin riskiä ovat:
• Tupakoinnin lopettaminen 
• Ravintoon liittyvät seikat:

- Ruoan kovan (tyydyttyneen) rasvan vähentäminen ja peh-
meän rasvan (tyydyttymättömän) lisääminen. Tavoite on, 
että kovasta rasvasta saadaan korkeintaan 10 prosenttia päi-
vittäisestä energiasta.
- Ruoan kuitumäärän lisääminen. Tavoite on 25 –35 gram-
maa päivässä.
- Kalaruokien nauttiminen. Tavoite on kaksi kertaa viikossa.
- Hedelmien ja kasvisten runsas käyttö. Tavoitteena on 400 
grammaa päivässä (perunaa ei lasketa mukaan).
Suolan käytön vähentäminen.

• Liikunta: 
Minimitavoite on (vähintään) 30 minuuttia liikuntaa useim-
pina päivinä viikossa. Runsaampi liikunta on suositeltavaa. 
Liikunnan tehon tulisi olla sellainen, että sen aikana lievästi 
hengästyy. 

• Painonhallinta: 
Painon ja etenkin vyötärönympäryksen pitäminen normaa-
leissa rajoissa (vyötärö miehillä alle 100 cm ja naisilla alle 90 
cm). Laihduttaminen ja painonhallinta, jos on jo kehittynyt 
keskivartalolle painottunut lihavuus eli vyötärön mitat ovat 
lukuja suuremmat.

Hormonikorvaushoito ja valtimoiden taudit
Hedelmällisessä iässä naisella on harvoin valtimoiden tauteja. 
Tupakointi on kuitenkin tässäkin riskitekijä, joka altistaa taudille. 

Hormonikorvaushoidolla on useita vaikutuksia valtimoiden 
terveyteen. Ilmeisesti kaikkia hormonihoidon edullisia vaiku-
tuksia verisuonille ei edes tunneta vielä. Tiedetään kuitenkin, 
että ajoissa aloitettu hormonikorvaushoito vähentää valtimoris-
kejä merkittävästi.

Estrogeenillä on vaikutuksensa myös verenpaineeseen. Sik-
si verenpaine saatta nousta vaihdevuosien alkaessa. Estrogeeni 
laajentaa versisuonia ja laskee verenpainetta. Runsaasti hikoi-
luoireita saavat naiset hyötyvät yleensä eniten estrogeenin käy-
töstä verisuonien hyvinvoinnin kannalta. Verenpainetta on aina 
syytä seurata vaihdevuosissa ja myös hormonikorvauslääkityk-
sen aikana.

Estrogeeni nostaa valtimoita suojaavaa HDL-kolesterolia ja 
laskee LDL-kolesterolia. Näihin vaikutuksiin liittyy kuitenkin 
hormonikorvauslääkkeen tyyppi ja ottotapa. Ihon kautta annos-
teltava estrogeeni laskee veren trigelyseridejä. Estrogeeni vähen-
tää myös valtimoiden tulehdusriskiä. 

Asiaan perehtynyt lääkäri osaa ohjata sopivan hormonikor-
vaushoidon valitsemisessa, kun vaihdevuodet alkavat.

Lähteet:
Gynekologi Maija Kajan;  
Sukellus kuumaan aaltoon, Minerva 2010
Terveyskirjasto, Duodecim

Naisen munasarjat tuottavat 
estrogeenia. Sen tuotanto alkaa 
vähitellen vähentyä 40 ikävuoden 
jäkeen. Fyysisellä ja seksuaalisella 
aktiivisuudella saattaa olla pe-
rintötekijöiden ja elämäntapojen 
lisäksi vaikutusta munasarjojen 
hormonitoimintaan.



12 13

EHKÄISYN MONET MUODOT
Mitä missäkin vaiheessa?

Lääkärin termiviidakko

Atrofia

limakalvojen kuivuus

Cervix
kohdunkaula

Corpus luteum 
insuffisienssi 
keltarauhasen vajaatoiminta 

Diaphragma pelvis 
lantionpohja

Endometrium
kohdun limakalvo

Faskia 
sidekudos

FSH-arvo  
follikkelia stimuloiva hormoni, 
jonka seerumipitoisuudella 
mitataan vaihdevuosien alkamista

G1 PO 
ensimmäistä kertaa 
raskaana oleva nainen 

Infertiliteetti 
hedelmättömyys 

Inseminaatio 

keinosiemennys 

Laparoskopia 
vatsaontelon tähystys 
(tehdään nukutuksessa, 
voidaan tutkia esim. endometrioosia)

Laparotomia 
avoleikkaus

Myooma 
kohdun lihaskudoksen 
hyvänlaatuinen kasvain

Osteoblasti  
luuta rakentavat solut

Perimenopaussi  
aika juuri ennen menopaussia 
ja sen jälkeinen vuosi

Peroraalinen  
suun kautta käytettävä 
(esim. suun kautta otettava lääke)

Prostaglandiini  
hormoni joka laukaisee 
kohdun lihasten supistumisen

Transdermaalinen  

esim. ihon kautta laastarin avulla
otettava hormonikorvaushoito

Uterus  
kohtu

Vaginaalinen hysterektomia  
emättimen kautta tapahtuva 
kohdun poisto

Vaginaprolapsi  
emättimen laskeuma

Lähteet:
www.terveyskirjasto.fi
Naistentaudit ja synnytykset, 
Ylikorkala O., Kauppila A. 
toim., Duodecim 2001  

Kuva: iStockphoto

Raskauden ehkäisyn ohella ihanteellinen 
ehkäisymenetelmä vähentää kuukautis-
vuotoja, PMS-oireita ja estää myomien 
kasvua tai kehittymistä.

Sopivimman ehkäisyn valintaan vai-
kuttavat monet tekijät:
• Ikä, paino ja yleinen terveydentila 
• Tupakointi
• Käytössä oleva säännöllinen lääkehoito
• Kuukautisvuotojen kesto ja määrä 
 sekä mahdolliset kuukautiskivut 
• Miten pitkäksi aikaa ehkäisyä tarvitaan
 ja mahdolliset toiveet tulevista 
 raskauksista
• Onko nainen synnyttänyt vai ei

Yhdistelmäehkäisyvalmisteen soveltu-
vuutta naiselle pohdittaessa käydään 
keskustelu mm. sairauksista (nykyiset ja 
sairastetut), käytössä olevista lääkkeistä 
(reseptillä, reseptivapaat ja luontaistuot-
teet) sekä suvun sairaushistoriasta. 

Kun mietitään e-pillereiden ensim-
mäistä aloitusta, tulee erityisesti kes-
kustella migreenistä ja sydän- ja veri-
suonitautien riskitekijöistä (tupakointi, 
lihavuus, verenpaine, veren hyytymiste-
kijöiden poikkeavuus, aiemmat trombo-
emboliset komplikaatiot ja rasva-aineen-
vaihdunnan häiriöt). 

Naisen on tärkeää keskustella ja ky-
syä myös omista huolistaan ja toiveistaan 
liittyen ehkäisyyn. Jos hinta on merkityk-
sellinen, lääkäriltä voi kysyä, onko hänen 
määräämästään ehkäisypilleristä edulli-
sempaa rinnakkaisvalmistetta saatavilla. 
Useista ehkäisypillereistä on saatavilla 
edullisempia rinnakkaisvalmisteita, mut-
ta nämä eivät ole lääkevaihdon piirissä, 
joten lääkärin tulee kirjoittaa ne reseptiin 
vastaanotolla.

 
Tupakoinnin merkitys 
E-pillerien käyttöön liittyy hyvin pieni 
sydäninfarktin riski ei-tupakoivilla hen-
kilöillä, riski suurenee tupakoinnin myö-
tä. E-pillereitä käyttävät yli 35-vuotiaat 
naiset eivät saa tupakoida. 

 Jos tupakoinnin lopettamisesta on 
kulunut yli 1 vuosi, voidaan e-pillereitä 
harkita myös yli 35-vuotiaille naisille. 

Verenpaine ja valtimot
Jos naisen BMI on 5 kg/m2, sydäninfark-
tin ja syvän laskimotukoksen riski on 
suurentunut, e-pillereitä ei pitäisi käyttää.   
Jos systolinen verenpaine on jatkuvasti 
140 mmHg ja/tai diastolinen paine > 90 
mmHg, ei e-pillereitä yleensä voida suo-
sitella. 

Synnytyksen jälkeen  
huomioitavia asioita
Heti synnytyksen jälkeen valintaan 
vaikuttaa mm. imetys. Kun nainen on 
synnyttänyt eikä imetä, voidaan proges-
tiinipillerit, ehkäisykapselit tai yhdis-
telmäpillerit aloittaa jo kolmen viikon 
kuluttua synnytyksestä. Yhdistelmäeh-
käisyvalmisteilla tarkoitetaan tässä siis 
keltarauhashormonia eli progesteronia ja 
estrogeenia sisältäviä pillereitä, laastaria 
tai rengasta.

Yhdistelmäehkäisyvalmisteita ei Suo-
messa suositella käytettäväksi niiden 
maidoneritystä mahdollisesti vähentävän 
vaikutuksen vuoksi. 

Progestiiniehkäisyvalmisteiden käyttö 
on turvallista myös imetyksen aikana. Ne 
eivät vaikuta maidon eritykseen tai sen 
laatuun, saati imeväisen kasvuun tai ke-
hitykseen. 

Imetyksen aikana estrogeenipitoisuus 
on hyvin matala aiheuttaen limakalvojen 
ohentumisen, jolloin paikallista ärsytys-
tä voi esiintyä mm. kondomin käyttöön 
liittyen. Tällöin on turvallista käyttää pai-
kallista estrogeenihoitoa annostelemalla 
estrogeenivoidetta tai puikkoja kerran 
viikossa emättimeen. Myös liukuvoiteen 
käyttö on mahdollista.

Hormonikierukka sopii 
synnyttäneille  
ja synnyttämättömille
Hormonikierukasta erittyy tasaisesti 
pieniä määriä keltarauhashormonia ja 
ehkäisyn lisäksi se hoitaa tehokkaas-
ti runsaita ja kivuliaita kuukautisia. Se 
onkin suosittu synnyttäneiden naisten 
ehkäisimenä, mutta mahdollinen myös 
synnyttämättömillä naisilla. Ehkäisyte-
ho on erittäin hyvä. Imettävä nainen saa 

käyttää myös hormonikierukkaa. Hor-
monikierukka vapauttaa paikallisesti le-
vonorgestreelihormonia, mutta tällä ei ole 
vaikutusta maidon määrään, laatuun tai 
imeväisen kehitykseen.

Synnytyksestä toipuessa kohdun sisä-
suu on väljä ja kohtulihas heikko, tällöin 
kohtulihaksen läpimenemisen riski on 
todellinen, mutta huolellisella tekniikalla 
pieni. Tämän vuoksi joissain ehkäisy-
neuvoloissa neuvotaan, että kierukka 
voitaisiin asettaa vasta kuukautiskierron 
käynnistyttyä, mutta tässä yhteydessä 
kannattaa muistaa, että ennen ensim-
mäistä kuukautisvuotoa on jo mahdolli-
suus tulla raskaaksi.

Yli 40-vuotiaan naisen ehkäisy
Lähes kaikki ehkäisymenetelmät sopivat 
vaihdevuosi-ikäiselle naiselle. Nykyisin 
on myynnissä myös yli 40-vuotiaille nai-
sille sopiva yhdistelmäehkäisyvalmiste, 
joka sisältää estradiolivaleraattia.

Terveen 40-vuotiaan ei kuitenkaan 
välttämättä tarvitse vaihtaa itselleen so-
pivaksi havaittua pilleriä toiseen. Samat 
aiheet ja vasta-aiheet pätevät kuin nuo-
remmassakin ikäryhmässä. 

Kuparikierukka voi vielä entisestään 
lisätä runsastuvia kuukautisia. Hormoni-
kierukka taas vähentää mukavasti vuotoja. 

Ehkäisyvalmisteen käyttäjän on syytä 
muistaa verenpaineen mittaus gyneko-
logisen vuositarkastuksen yhteydessä. 
Mikäli yhdistelmäpilleriehkäisyä aloi-
tetaan vasta tässä iässä, on luonnollista 
estrogeenia sisältävä yhdistelmävalmiste 
turvallisin.

Lähteet:
- Terveyskirjasto, Duodecim
- Väestöliitto: Faculty of Sexual and  

Reproductive Healthcaren Clinical  
Guidance 3/2010. FFPRHC:n ( Faculty of 
Family Planning & Reproductive Health 
Care Clinical Guidance, Royal College of 
Obstetricians & Gynaecologists) ohjeistus 
12/2009. Väestöliiton seksuaaliterveys- 
klinikan kliiniset käytännöt. 

-  Bulevardin klinikka; verkkosivuston  
artikkeli ehkäisystä,  
dosentti Mervi Halttunen-Nieminen
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Merkittävästi lapsettomuusriski alkaa 
naisilla kasvamaan 37-vuotiaana, jonkin 
verran kuitenkin jo 35-vuotiaana. Miehillä 
siittiöiden määrä ei juurikaan laske, mutta 
laatu alkaa heikkenemään yli 50-vuotiail-
la, merkittävästi noin 60-vuotiaana.

On tunnettua, että alkoholi, tupakka ja 
merkittävä ylipaino heikentävät raskaak-
situlon mahdollisuutta. Varilan mukaan 
saattaa kestää kaksi kertaa kauemmin 
tulla raskaaksi, jos nainen on merkittä-
västi ylipainoinen. Tämä johtuu siitä, että 
alkion laatu ja kiinnittyminen kohtuun 
heikkenevät ylipainon myötä. Keskenme-
nojen riski kasvaa. 

Muita lapsettomuuteen 
vaikuttavia tekijöitä
Muoveissa esiintyy myrkyllistä ainetta, 
ftalaattia, jonka on todettu vaikuttavan 
hedelmällisyyteen. Hiustenvärjäysaineet 
ja muut kosmeettiset aineet saattavat 
vaikuttaa munasoluihin. Vaikutuksista 
ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa ja Varila 
korostaa, että ihmiset ovat yksilöitä. Jolle-
kin pieni määrä jotakin ainetta vaikuttaa 
suuresti kun toiselle taas ei lainkaan.

DDT on myrkky, jolla on estrogeenin 
kaltaisia vaikutuksia. Sitä ei enää saa 
käyttää Länsimaissa. Afrikassa sitä kui-
tenkin vielä saa käyttää. Jos äiti altistuu 
raskausaikana, sillä voi olla merkitystä 
sikiön kehitykseen. DDT saattaa myös 
vaikeuttaa raskaaksi tulemista.

Kofeiinilla on selkeä yhteys hedelmäl-
lisyyden huonontumiseen. Syytä tähän 
ei ole kuitenkaan löydetty. On myös yk-
silöllistä, kuinka suuret kofeiinimäärät 
vaikuttavat. Energiajuomissa on kahvia 
enemmän kofeiinia, joten ne saattavat ol-
la haitallisempia hedelmällisyydelle.

Ei ole myytti, että pari ei saa lasta tun-
temattomasta syystä, mutta toisen kanssa 
raskaus onnistuu heti. ”Tähän ei syytä 
tunneta, mutta asia liittyy immunologi-

Siksi endometrioosi voi aiheuttaa lapset-
tomuutta. 

Kemiallinen vaikutus tarkoittaa Va-
rilan mukaan sellaisia muutoksia, jotka 
vaikuttavat kohdun kykyyn ottaa vastaan 
munasoluja.

Endometrioosi on Varilan mukaan 
tavallinen tauti. Siihen on kuitenkin ole-
massa lääkehoitoa. ”Viimekädessä ras-
kaus on paras hoito endometrioosiin. 
Leikkaushoitoon suhtaudutaan nykyään 
varovaisesti varsinkin jos on raskaus-
suunnitelmia”, Eero Varila kertoo. 

Joskus naisilla on Varilan mukaan niin 
hankalia ja kivuliaita oireita, että leikkaus 
on ainoa vaihtoehto. Lääkkeillä voidaan 
jarruttaa endometrioosipesäkkeiden li-
sääntymistä ja kasvua. Lääkkeiden käytön 
aikana ei kuitenkaan voi tulla raskaaksi. 

E-pillerit pitävät myös endometrioo-
sia poissa. Jos naisella on endometrioosi, 
ei Varilan mukaan kannata odottaa lain-
kaan, jos vielä haluaa lapsia.  ”Kannattaa 
kartoittaa tilanne nopeasti; arvioida mil-
laiset hoitokeinot auttavat ja minkälaiset 
mahdollisuudet on tulla raskaaksi.”

Pitkä tie onneen 
vai kertalaakista raskaaksi?
Erilaisia hoitomuotoja:
• Lääkehoito
• Leikkaushoito
• Inseminaatio (keinohedelmöitys)
• Koeputkihedelmöitys

Vaikka leikkaushoitoa ei Varilan mukaan 
käytetäkään enää kovin paljoa, on tilan-
teita, joissa se on tarpeen. Esimerkiksi 
tulehdukset ovat voineet aiheuttaa kiin-
nikkeitä, jotka täytyy leikata, jotta ras-
kaaksitulo olisi mahdollista. Samoin käy 
toisinaan endometrioosiin liittyen.

Inseminaatiota käytetään eniten. Se 
on yksinkertainen ja edullisempi hoito-
muoto.  ”Toisaalta inseminaatio on huo-

siin tekijöihin. Kyse saattaa olla jonkinlai-
sesta solukemiasta, solujen hylkimisestä”, 
Varila toteaa.  

Kohdunkaulan lima (joka suojelee koh-
tua) on tavallaan ylimitoitettu ja siittiöt 
eivät pääse kohtuun. Silloin inseminaatio 
saattaa auttaa samantien. Siinä viedään 
siittiöt kohdunkaulan ohi auttamalla.

Munasolut eivät uusiudu
Munasoluissa voi olla geneettisiä raken-
neongelmia tai kromosomeissa vikaa. Mie-
hillä siittiöitä muodostuu jatkuvasti, joten 
ne eivät lopu, mutta naisella tapahtuu so-
lukatoa. Munasolut ovat koko ajan samat. 

Ympäristötekijät aiheuttavat muna-
soluille mutaatioita vuosien myötä. Alle 
35-vuotailla naisilla jo lähes puolet mu-
nasoluista saattaa olla poikkeavia kro-
mosomaalisesti. Noin 40-vuotiaana saat-
taa olla enää yksi viidestä munasolusta 
normaali, muut ovat kromosomaalisesti 
poikkeavia. Lääkkeet ja muut hoitokeinot 
eivät enää pysty parantamaan kromoso-
mien tilaa. 

”Noin 50 % alkaneista raskauksista ei 
johda synnytyksiin. On kyse alkioista, 
jotka ovat kiinnittyneet, mutta ei välttä-
mättä ole vielä mitään raskauden oireita. 
Keskenmenosta puhuttaessa on jo ollut 
selkeästi tiedossa, että nainen on raskaa-
na”, Eero Varila kuvailee.  

Miksi endometrioosi  
aiheuttaa lapsettomuutta?  
Endometrioosi on hedelmällisessä iässä 
olevien naisten tauti. Se voi olla anato-
minen tai kemiallinen. Anatomisessa ta-
pauksessa kudosta on väärässä paikassa 
(esim. kohdunkaulassa tai munasarjois-
sa) ja elimistö pyrkii eliminoimaan sen 
tuottamalla arpikudosta. Arpikudos voi 
tarkoittaa kalvoa, joka liimaa kudokset 
toisiinsa. Se voi tehdä muurin munajoh-
timiin, niin ettei munasolu pääse läpi. 

Naistentautien erikoislääkäri 
Eero Varila kuvaa työtä lapset-
tomuushoitojen parissa näin: 
”Keskiössä on lapsi, joka on koko 
hoitoprosessin tavoite. Hoitajat, 
lääkäri, potilas ja biologi tekevät 
työtä tavoitteen saavuttamiseksi. 
Kaikki tämä tietenkin potilaan eh-
doilla ja hänelle sopivalla tavalla.

              Asiantuntijana naistentautien erikoislääkäri Eero Varila

Hedelmällisyyshoidot 
– uusia tuulia ja toivoa

Tietoa ja tukea lapsettomuuden hoitoon
www.parempaaelamaa.fi/lapsettomuus
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Kärsitkö runsaista 
kuukautisista? 

NovaSure® toimenpide on tarkoitettu naisille, jotka 
kärsivät runsaista kuukautisista. Toimenpide voidaan 

suorittaa polikliinisesti, hoitoaika on vain noin 90 

sekuntia. Sairausloman tarve 23 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:
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uusia innovaatioita hoitotyöhön

Mistä on luusto tehty?
Luusto uusiutuu koko elämän ajan. Luiden vähittäinen hauras-
tuminen on osa normaalia ikääntymistä. Mistä luusto oikein 
koostuu ja mikä on osteoporoosi?

Luuston tavanomaista runsaampaa haurastumista kutsu-
taan osteoporoosiksi. Luumassa (määrä) on vähentynyt, luun 
rakenne heikentynyt ja murtuma-alttius lisääntynyt. Luun lu-
juutta kuvastaa sen määrä (tiheys) ja laatu. Osteoporoosi tode-
taan luuntiheysmittauksella (DXA).

Osteoporoosi ei aina anna ennakko-oireita vaan se kehittyy 
hitaasti vuosien mittaan. Usein helposti tullut murtuma on 
sairauden ensimmäinen merkki. Osteoporoosi voi johtua myös 
muusta sairaudesta tai lääkityksestä.
• Luuston osuus kehon painosta on alle 10%. Luusto suojaa
  sisäelimiä, kuten sydäntä, keuhkoja ja aivoja. 
•  Aikuisen ihmisen kehossa on kaikkiaan noin 206 luuta. 
•  Vuodessa luukudosta hajoaa noin 5 –10 %, josta voi laskea 
 luuston uusiutuvan kokonaan joka 10. vuosi!
Noin 50 ikävuoden vaiheilla luun hajoaminen kiihtyy luun 
muodostumista nopeammaksi. Luukudoksen määrä alkaa 
vähentyä. Naisilla vaihdevuodet kiihdyttävät luun hajoamista 
3 –5 vuodeksi eteenpäin. Sen jälkeen luun hajoaminen jälleen 
hidastuu. Vaihdevuosien aikana naiset saattavat menettää luu-
kudoksestaan jopa 5 % vuosittain. 

Luun määrää säätelevät perintötekijät, sukupuoli, ravinto, 
liikunta ja hormonit. 
 Lähde: Luustoliitto.fi
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hoidossa. Koko tiimi; hoitaja, biologi, lää-
käri ja potilas tekevät yhteistyötä yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. Lääkärin täy-
tyy arvioida päämäärän realistisuus, hoi-
tomuodot ja -aikataulut huomioiden poti-
laan omat toiveet ja jaksaminen. Potilaan 
taloudelliset seikat ovat myös tärkeässä 
asemassa. 

”Hoitoprosessin arvioinnin lähtökohta 
on puhtaasti lääketieteellinen, ensin täy-
tyy selvittää mistä lapsettomuus johtuu. 
Aikatekijä on myös tärkeä. Jos potilas on 
40-vuotias, ei ole enää aikaa kokeilla mo-
nia eri hoitoja”, Varila toteaa. 

Hoitosuunnitelmaa ei voida myöskään 
laatia kaavamaisesti, vaan aina yksilöl-
lisesti. ”Jokaisen hoitokerran jälkeen on 
syytä arvioida, onko se oikea tapa jatkaa 
vai kokeillaanko jotakin muuta”, Varila 
muistuttaa. 

Maantieteelliset seikat voivat myös 
vaikuttaa suomalaisen hoitomuotoihin. 
Pitkien matkojen takaa tuleville täytyy 
saada kerralla tehokkain hoito. 

Hedelmällisyyshoitoja antava klinik-
ka vaatii erillisen toimiluvan, joten mis-
sä vain ei voida hoitaa lapsettomuutta.  
”Vaaditaan tietynlaiset laitteet, tilat ja 
osaaminen. Lisäksi monet lait säätelevät 
hedelmällisyyshoitoja; isyyslaki, kudosla-
ki, hedelmöityshoitolaki ja eu-direktiivit”, 
Eero Varila kertoo.

Onko hoidoissa riskejä?
Vakavin haittavaikutus on ollut koeputki-
hedelmöityksen yhteydessä munasarjojen 
liikakasvu, jota hormonilääkitys saattaa 
joskus aiheuttaa. Riski on suuri etenkin 
niillä naisilla, joilla on monirakkulaiset 
munasarjat.

Lääkehoito on kuitenkin kehittynyt ja 
uusien valmisteiden myötä tämä pitäisi 
olla täysin eliminoitavaissa. 

Monet naiset (tai heidän puolisonsa) 
luulevat, että hedelmällisyyshoitojen yhtey-
dessä käytettäviin lääkkeisiin liittyy paljon 
haittavaikutuksia. Niiden pelätään aiheut-
tavan esimerkiksi mielialamuutoksia. Sitä 
ne eivät kuitenkaan Varilan mukaan tee. 

Lääkkeistä ei myöskään aiheudu mi-
tään pysyviä haittoja eivätkä ne vaikuta 
naisen omaan hormonitoimintaan hoi-
don loputtua. Lääkehoito pitää kuitenkin 
aina räätälöidä yksilöllisesti. Varsinkin 
pistoslääkkeitä käytettäessä huolellinen 
seuranta on tarpeen, jotta annos on kul-
lekin oikea

Yksi lapsi kerrallaan 
Hoitojen tavoite on saada aikaan terve 
lapsi. Siksi hoidoissa pyritään välttämään 
monisikiöisiä raskauksia, joihin liittyy yli 
viisinkertainen keskenmenon tai ennen-
aikaisen synnytyksen riski. Turvallisinta 
on  siirtää koeputkihedelmöityshoidoissa 
yksi alkio kerrallaan kohtuun.

Ovulaation aikaansaamiseksi voidaan 
käyttää mm. entsyymilääkkeitä eli aro-
mataasi-inhibiittoreita. Vaikka niitä ei ole 
virallisesti hyväksytty lapsettomuuden 
hoitoon, niitä on käytetty hyvällä menes-
tyksellä Suomessakin yli 10 vuoden ajan. 
Entsyymilääkkeillä saadaan pääsääntöi-
sesti kypsymään yksi munasolu kerrallaan. 

Uutta huippuhoitoa 
tulossa Suomeen
Eero Varila kertoo, että Suomeen ollaan 
nyt saamassa tähän asti tasokkain uusi 
hedelmällisyyshoitoklinikka. Vastaavia 
palveluita ei ole pystytty toistaiseksi tar-
joamaan missään muualla Suomessa. 
Dextran lapsettomuusklinikka Helsingis-
sä vastaa jatkossa uusiin tarpeisiin.

”Jopa puolet munasoluista voi olla 
kromosomaalisesti poikkeavia. Suomes-
sa ne saataisiin tutkia, mutta ei ole ollut 
paikkaa missä tätä tutkimusta voisi teh-
dä. Uudella marraskuussa avattavalla 
klinikalla tämäkin tulee olemaan mah-
dollista. Tällä menetelmällä saadaan 
huomattavasti enemmän synnytykseen 
johtavia raskauksia ja vältetään turhia 
keskenmenoja. Useat keskenmenot ovat 
todella rankkoja ja vaativia lasta yrittävil-
le”,  Eero Varila kertoo. 

”Alkiotutkimuksesta hyötyvät eri-
tyisesti ne, joilla on esimekiksi piile-
vä, perinnöllinen sairaus tai  toistuvia 
keskenmenoja  tai jos takana on useita 
tuloksettomia hoitoja. Uusi tekniikka  
mahdollistaa sen, että  alkioiden perimää 
voidaan tutkia etukäteen, jolloin saadaan 
karsittua pois sellaiset alkiot, joista raska-
us ei voi edes alkaa tai joista seuraisi kes-
kenmeno tai lapsen vakava sairaus. 

Normaalit elintavat
”On turha syyttää itseään lapsettomuus-
ongelmista. Kenenkään ei tarvitse maa-
ta pumpulissa vaan voi elää normaalia 
elämää. Tietenkin selkeästi epäterveet 
haittaavat raskaaksi tulemista tai sikiön 
kehitystä. Väärin ei juurikaan pysty teke-
mään, jollei ole selkeästi tietoinen siitä. 

Monella on erilaisia kuvitelmia ja us-
komuksia, joiden kuvitellaan vaikuttavan 
hedelmällisyyteen”, Eero Varila muistut-
taa. ”Uskomukset pitää aina ensin pur-
kaa pois ja kehottaa elämään normaalia 
elämää. Suurin osa meistä on kuitenkin 
syntynyt aivan normaaleissa olosuhteissa 
suruineen ja iloineen.”  

Suomessa toimi 23 hedelmöityshoitoja 
antavaa terveydenhuollon toimintayk-
sikköä. Vuonna 2012 toimivista 23 kli-
nikasta 13 oli yksityisklinikoita, ja ne 
toimivat suurimmissa kaupungeissa. 

Kehityssuunta, jossa yksityiset 
terveyspalvelut keskittyvät suurille 
toimijoille, ulottuu nyt myös lapsetto-
muusklinikoihin. Vuosien 2010 – 2012 
aikana viisi yksityistä lapsettomuuskli-
nikkaa on joko fuusioitunut suuriin ter-
veyspalveluyrityksiin tai siirtynyt osit-
tain tai kokonaan niiden omistukseen.

Julkisen terveydenhuollon puolella 
hedelmöityshoitoja annettiin maamme 
jokaisessa viidessä yliopistosairaalassa 
sekä viidessä keskussairaalassa. Julki-
sessa terveydenhuollossa tehtiin n. 40 
% kaikista hedelmöityshoidoista.

Kaikki Suomessa toimivat lapset-
tomuusklinikat tekevät inseminaatio-
hoitoja. Seitsemän julkisen sektorin 
toimintayksikköä ja 12 yksityistä lap-

settomuusklinikkaa ilmoittivat vuotta 
2012 koskevassa vuosikertomuksessaan 
tekevänsä inseminaatiohoitojen ohel-
la myös koeputkihedelmöityshoitoja.  
Koeputkihedelmöityshoidoissa on ollut 
pitkään mahdollista noudattaa joko ns. 
lyhyttä antagonistihoitokaavaa tai pit-
kää agonistihoitokaavaa. Hoitotulosten 
suhteen lyhyellä ja pitkällä hoitokaaval-
la ei ole eroa, mutta lyhyempi hoitokaa-
va on useimmiten potilasystävällisempi 
vaihtoehto lyhyemmän kestonsa ja pie-
nemmän haittavaikutusriskin vuoksi. 
Lyhyen kaavan hoitoja on Suomessa 
tehty lukumääräisesti enemmän vuo-
desta 2010 lähtien ja trendi käyttää ly-
hyttä hoitokaavaa on voimistumassa.

Luovutetuilla siittiöillä tehtyjen koe-
putkihedelmöityshoitojen määrä on 
viime vuosina ollut kasvussa. Kasvu oli 
11 prosenttia vuonna 2011 ja ennakko-
tietojen mukaan 17 prosenttia vuonna 
2012.

Vuoden 2012 aikana 297 naista ja 59 
miestä kävi luovuttamassa sukusolujaan 
yksityisillä lapsettomuusklinikoilla. Li-
säksi 27 pariskuntaa luovutti omasta 
hoidostaan yli jääneitä alkioita käytet-
täviksi muiden henkilöiden hedelmöit-
yshoidossa.

Lapsettomuusklinikoiden omilta 
luovuttajilta saatujen siittiöiden lisäksi 
klinikat hankkivat siittiöitä myös muil-
ta kotimaisilta klinikoilta, kotimaisista 
spermapankeista ja ulkomaisista sper-
mapankeista. Valtaosa maahan tuoduis-
ta siittiöistä on peräisin tanskalaisista 
spermapankeista. Vuodesta 2010 alkaen 
siittiöitä on tuotu vähäisessä määrin 
maahan myös Yhdysvalloista. Munaso-
luja ei teknisistä syistä johtuen tuoda 
lainkaan ulkomailta!.

Lähde:
1. Valviran tiedotteet ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen hedelmöitys-
hoitoja koskeva tilastoraportti vuosilta 
2011 ja 2012

Hedelmöityshoidot Suomessa

mattavasti tehottomampi kuin koeputki-
hedelmöitys. Usein kuitenkin aloitetaan 
tästä, jos aikaa on. Jos inseminaatio ei rii-
tä, siirrytään yleensä koeputkihedelmöi-
tykseen. Yli 40-vuotiailla inseminaatio on 
jo melko tehoton”,Varila summaa.

Varila korostaa sitä, että monet hoidot 
ja turhautuminen ovat henkisesti niin 
raskaita, että kannattaa valita yksilölli-
sesti mahdollisimman hyvä hoito. Vaik-
ka koeputkihedelmöitys on kalliimpaa, 
saattaa se tulla lopulta inseminaatiota 
halvemmaksi ja helpommaksi tieksi te-
hokkuutensa ansiosta.

Varila pitää erityisen tärkeänä, että 
potilasta kuunnellaan ja hänelle suunni-
tellaan aina yksilöllinen hoito. 

Ruotsissa on menty sille linjalle, että 
jos lapsettomuuden syy on tuntematon, 
turvaudutaan usein koeputkihoitoon. 
Siinä nähdään samalla solujen tila ja osa-
taan paremmin suunnitella jatkohoidot. 
Uusin linjaus on Varilan mukaan, että 
inseminaatiota pitäisi harkita jatkossa 
tarkemmin.

Suomessa saa tehdä munasolujen 
luovutushoitoja. Niitä tehdään muutama 
sata vuosittain. Norjassa ja Saksassa ne 
ovat Varilan mukaan kokonaan kielletty-
jä. Ruotsissa niitä saa tehdä vain yliopis-
toklinikoilla. Sijaissynnytykset sen sijaan 
ovat Suomessa toistaiseksi kiellettyjä. 
Ruotsissa ja Islannissa on vireillä hanke 
sijaissynnytysten sallimiseksi. Esim. Eng-
lannissa ne ovat sallittuja ja Hollannissa 
joissakin tapauksissa rajoitetusti. 

Paljonko hoidot maksavat?
Inseminaation hinta on yksityisellä klini-
kalla noin 500 – 800 euroa. Koeputkihe-
delmöitys maksaa noin 2500 – 3000 euroa. 

THL:n tilastojen mukaan inseminaa-
tiohoidoista johtaa raskauteen ja synny-
tykseen vain noin 8,5 % kun taas koe-
putkihedelmöityksistä 28 %. Ero on siis 
merkittävä ja inseminaatio saattaa olla 
loppujen lopuksi se kalliimpi hoito.

Hedelmöityshoitojen kustannuksia 
haluttaisiin alentaa. Haasteena on Varilan 
mukaan se, että laitteet, viljelynesteet ja 
muut ainekset ovat kalliita ja hinnat nou-
sevat jatkuvasti.

Miten hoitosuunnitelma 
tehdään?
uorovaikutus on Eero Varilan mielestä 
merkittävässä roolissa lapsettomuuden 
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operoimaan myös peräsuolen laskeuma 
tai jokin muu.

Laskeumien leikkaus kuuluu hoitota-
kuun piiriin, eli se voidaan tehdä julkisen 
terveydenhuollon puolella. Koska kysees-
sä ei ole vaarallinen vaiva, voi potilas 
joutua jonottamaan useita kuukausia. 
Yksityisissä sairaaloissa leikataan myös 
laskeumia. 

Laskeuma ei ole vaarallinen, mutta 
jos siihen liittyy virtsaumpi, saattaa siitä 
aiheutua jopa vaaratilanteita. Näin käy 
kuitenkin vain harvoin. 

Voiko laskeumia 
ennaltaehkäistä?
Laskeumia voidaan ennaltaehkäistä jon-
kin verran huolehtimalla ajoissa paikal-
lisestrogeenin käytöstä. Tämä tarkoittaa 
estrogeenivalmistettä, joka on tabletti tai 
voide. Valmiste laitetaan suoraan emätti-
meen.

Lantiopohjavoimistelu on tärkeää. Se 
kannattaakin aloittaa jo ennen ensim-
mäistä raskautta ja viimeistään raskauk-
sien jälkeen. Lantiopohjan voimistami-
sella voidaan jopa estää laskeumien synty 
kokonaan. Ylipainoa kannattaa myös vält-
tää, sillä se altistaa laskeumille.

18

kärsiä pitkään tai lopettaa sen takia ur-
heilua tai muuta toimintaa. Vaivaa häve-
tään turhaa.

Miten laskeumia hoidetaan?
Leikkaus on ensisijainen hoito jos potilas 
on normaalissa kunnossa. Leikkauksessa 
laskeumat korjataan yleensä emättimen 
kautta. Laskeuma leikataan, kun potilas 
kokee vaivat hankaliksi. Jos vaivoja ei var-
sinaisesti ole, ei leikkaustakaan tarvita. 

Iäkästä potilasta ei välttämättä leikata 
riskien takia. Silloin turvaudutaan eri-
laisten apuvälineiden, kuten pessaarien 
käyttöön, jotta kohtu saataisiin pysymään 
oikeassa paikassa.

Kyseessä on rutiinileikkaus, joka kes-
tää noin 0,5 – 2 tuntia. Kohtu usein pois-
tetaan, sillä se on teknisesti helpompaa. 
Kohtu voidaan säästää, jos potilas haluaa 
vielä tulla raskaaksi. Synnytystapa on sil-
loin mietittävä tarkasti. Alatiesynnytys ei 
ehkä tule kyseeseen.

Vaikka leikkaus korjaa tilanteen, jou-
dutaan se usein toistamaan noin 10 vuo-
den kuluessa. Joskus leikataan kerralla 
kaikki laskeumat, mutta toisinaan on il-
mennyt vain joku laskeuma. Laskeumia ei 
voida ennakoida ja leikata etukäteen. Kun 
leikataan esim. rakon laskeuma, on to-
dennäköistä, että myöhemmin joudutaan 

MITÄ OVAT
LASKEUMAT? 

Laskeumat ovat eräänlaisia gynekologisia tyriä.  
Noin kolmanneksella vaihdevuosi-ikäisistä naisista on laskeumia.  

Vaihdevuosissa estrogeenituotanto loppuu munasarjoissa,  
emättimen limakalvo ja sen alla oleva tukikudos haurastuu ja ohenee.  

Jos sitä ei hoideta, saattaa syntyä kohdun laskeuma.

Usein kaikkia laskeuman tyyppejä luul-
laan kohdun laskeumaksi, mutta siitä on 
kuitenkin harvemmin kyse. Useimmiten 
on kyseessä rakon tai peräsuolen laskeu-
ma. Kyseessä voi olla myös emättimen, 
lantiopohjan tai kohdun laskeuma. Nämä 
normaalisti vatsaontelossa sijaitsevat eli-
met (rakko, kohtu, peräsuoli ja ohutsuoli) 
työntyvät synnytyskanavaan tai jopa ulos 
emättimestä.

Osalla ihmisistä on synnynnäinen 
heikkous sidekudoksissa. Silloin vaihde-
vuodet tai synnytykset voivat laukaista 
muiden niihin liittyvien vaivojen kanssa 
laskeumien syntymistä. Alle 40-vuotiail-
lakin saattaa siis olla laskeumia. 

Millaisia oireet ovat?
Kipu ei ole ainakaan alussa keskeinen oi-
re. Syy lääkäriin menoon on yleensä han-
kaava painon tunne, on vaikeaa kävellä 
tai pyöräillä, tuntuu kuin jotakin putoaisi. 
Virtsaaminen tai ulostaminen vaikeutuu; 
potilas saattaa joutua auttamaan kädellä, 
että onnistuu (emättimen etuseinämää 
joudutaan nostamaan). Laskeuma voi 
myös olla näkyvä tai tuntuva pullistuma. 
Ulostamispakkokin on laskeumiin kuulu-
va oire. 

Laskeuma korjataan aina, kunhan po-
tilas vain tulee lääkäriin. Siitä on turha 

Asiantuntijana gynekologi Minna Kauko, Terveystalo

Meksikolainen gynekologi Ivan K. Her-
nandez tapaa vastaanotollaan usein hyvin 
nuoria äitejä. 

”Meksikossa äitiys liian nuorena on 
ongelma. Tytöt saavat lapsia jopa 14-vuo-
tiaina”, tohtori Hernandez kertoo. Kun-
nallisella puolella teiniäitiys näkyy kou-
luttamattomien keskuudessa.

”Vastaanotollani kävi juuri 21-vuo-
tias nainen, jolla on 4 lasta. Ongelmana 
on seksuaalikasvatuksen puuttuminen 
kouluista. Tytöt eivät ymmärrä ehkäisyn 
merkitystä.”  

”Yksityisvastaanotolla taas näkyy 
koulutettujen erilainen elämäntapa. Nai-
set miettivät, valitsevatko työn vai per-
heen. Koulutetut naiset pohtivat lapsen 
hankkimista usein vasta 30-40 -vuotiai-
na”, Hernandez toteaa.

Hernandez pitää vastaanottoa mm. 
Costa Medin yksityisklinikalla.

Äityslomalla 3 kuukautta
Naiset aloittavat äitysloman Hernandezin 
mukaan 45 päivää ennen synnytystä ja 
jatkavat sitä saman verran synnytyksen 
jälkeen. Yhteensä siis 3 kuukautta. Kont-
rollissa lääkärillä käydään noin 6 kertaa 
raskauden aikana. Käyntien tiheys on 
sama sekä kunnallisella että yksityisellä 
puolella. Viikosta 37 eteenpäin käydään 
viikottain neuvolassa, ennen sitä riittää 
kerran kuukaudessa.

Meksikossakin isä on yleensä aina 
mukana synnytyksissä. Dr. Hernandez ei 
lähde kotisynnytyksiin, koska hänen eri-
koisalaansa ovat ongelmalliset synnytyk-
set. Silloin on oltava sairaalan varusteet 
käytössä. 

Normaalissa synnytyksessä on yksi-
tyisklinikalla myös lääkäri mukana. Jos 
tehdään keisarinleikkaus tai muuta poik-
keavaa, on mukana aina myös toinen eri-
koislääkäri. Keisarinleikkauksia ei Meksi-
kossakaan suositella ilman syytä.

Meksikossa pyritään synnyttämään 
ilman lääkitystä tai epiduraalipuudutus-

ta. Vain jos naisella on poikkeuksellisen 
kovat kivut, voidaan antaa kipulääkitystä. 
Yksityisellä puolella pysytään sairaalassa 
vain noin 12 tuntia, kunnallisessa noin 6 
tuntia synnytyksen jälkeen.

Kotiutumisen jälkeen noin viikon ku-
luttua tehdään tarkastus. Naiselle anne-
taan kotiin lista, jossa on oireet, joiden il-
maantuvuutta pitää tarkkailla. Jos oireita 
ilmaantuu, on lähdettävä lääkäriin. 

Kun synnytyksestä on kulunut kaksi 
kuukautta, otetaan Papa-koe ja mietitään 
ehkäisyasiaa. Seuraava tarkastus on 6 
kuukauden kuluttua. Yleensä naiset käy-
vät vuosittain gynekologilla. 

Kuumat aallot  
ja muuta ihmeteltävää
Vaihdevuosipotilaat tulevat yleensä ky-
symään kuumista aalloista, unettomuu-
desta ja ongelmista parisuhteessa. Vaikka 
oireeksi mainitaan vain kuumat aallot, 
saattaa suurin syy vastaanotolle tuloon 
olla esim. kuivat limakalvot ja sen myötä 
parisuhdeongelmat. Naiset eivät kehtaa 
suoraan puhua intiimistä asiasta. Leh-
dissä ei Meksikossa myöskään kirjoitel-
la vaihdevuosista tai muista intiimeistä 
asioista, ne koetaan liian arkaluontoisiksi.

”Kun naiselta kysyy, hän uskaltaa 
alkaa puhua muistakin vaihdevuosioi-
restaan. Kutsun mielelläni miehen mu-
kaan suraavalle käynnille, jotta hänkin 
ymmärtäisi naisen vaihdevuosivaivat ja 
niiden mahdollisesti aiheuttamat seksu-
aaliset ongelmat”, tohtori Hernandez sel-
vittää. 

Meksikolaisilla miehillä on Hernan-
dezin mukaan kyllä tietoa vaihdevuosista, 
mutta vain naiset puhuvat yleensä kes-
kenään oireista. Mies saattaa luulla, että 
kyse on muista ongelmista parisuhteessa.

Nainen tulee yleensä vastaanotol-
le yksin tai ystävättären kanssa. Ei ole 
harvinaista, että myös USA:sta tulevat 
terveysmatkailijat tulevat vastaanotolle 
naisporukassa. He ovat tottuneet käy-

mään tutun perhelääkärinsä luon, joten 
heille on vaikeaa tulla yksin vieraalle gy-
nekologille. 

”Niinpä he kokoavat ystäväporukan ja 
tulevat yhdessä kyselemään vaihdevuo-
sista”, Ivan K. Hernandez kertoo. 

Miten meksikolainen lääkäri 
hoitaa vaihdevuosia?
”Jos naisella ei ole pahoja oireita, mää-
rään yleensä vain vitamiineja ja kalkkia ja 
saatan suositella soijavalmisteita ja fooli-
happoa. Jos potilaallani on kunnon vaih-
devuosioireet, aloitan lääkehoidon, jos se 
on mahdollista”, Hernandez kertoo. 

Ennen lääkehoitoa tohtori Hernandez 
ottaa aina Papa-kokeen, teettää veriko-
keet ja mammografian, selvittää poti-
lashistorian ja esim. onko potilaalla ollut 
syöpää; rintasyöpää tai jotakin gynekolo-
gista syöpää. Lisäksi hän tekee sisätutki-
muksen ja mahdollisesti estrogeenitason 
mittauksen. Libidoon vaikuttavat oireet, 
atrofia tai virtsaongelmat ovat naisille 
vaikeimpia ottaa lääkärillä puheeksi. 

Oireet ovat tohtori Hernandezille tär-
keä kriteeri. Jos kuukautiset ovat loppu-
neet, mutta muita oireita ei ole, riittää 
hoidoksi hänen mielestään vitamiinit se-
kä monipuolinen ruokavalio. 

”On tärkeää muistuttaa naisia siitä, 
että vaihdevuodet eivät ole sairaus, vain 
pieni muutosvaihe elämässä. Jos oireita 
on, on syytä aina tutkia potilas perusteel-
lisesti ja kartoittaa myös muu tautihisto-
ria, jotta saadaan tehokas ja turvallinen 
lääkitys”, Hernandez summaa.

NAISEN TERVEYS
MEKSIKOSSA 

Teiniäitejä ja vaihdevuosi-ikäisiä naisryhmiä vastaanotolla
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Hiustenlähtö ei ole pelkästään miesten ongelma,  
vaan koskettaa myös naisia. Vaihdevuodet ovat usein 
käännekohta, jolloin hiukset alkavat harventua ja ohentua.  
Saksassa on tutkittu paljon naistyyppistä hiustenlähtöä  
ja todettu hormonaaliset vaikutukset asiaan.

MIKSI HIUKSET
VÄHENEVÄT Naisten vaihdevuosiin liittyvä hiusten-

lähtö johtuu estrogeenitasojen laskusta 
ja testosteronin vaikutuksen voimistu-
misesta naisen elimistössä. Naisten hius-
tenlähtö alkaa noin 40-vuotiaana, ja Suo-
messa sitä on arviolta joka toisella 40 – 60 
-vuotiaalla naisella ja yli 65-vuotiailla 
naisilla jopa yli kolmella neljästä. 

Hiuksia lähtee erityisesti ohimoilta 
sekä hiusrajasta otsan ja päälaen alueelta. 
Hiusraja ei tyypillisesti vetäydy ohimoilta 
tai otsalta kuten miesten kaljuuntumises-
sa tapahtuu, ja siksi hiustenlähtö etenee 
usein huomaamattomasti. Jos hiuksia 
lähtee tukistamalla 5 tai enemmän, on 
kyse runsaasta hiustenlähdöstä. Kolme 
hiusta tai vähemmän on normaalia. 

Gynekologi Pirkko Brusilalla on ko-
kemusta naispotilaista, jotka tulevat vas-
taanotolle hakemaan apua ongelmaan. 
”Joillekin naisista vaihdevuosiin liittyvä 
hiustenlähtö on todella kova paikka ja 
siitä ei ehkä haluta puhua edes lääkärille. 
Jotkut taas mieltävät sen automaattises-
ti ikään liittyväksi ilmiöksi, mitä se toki 
osalle naisista onkin. Kaikki eivät tiedä, 
onko apua saatavissa ja jos, niin mistä”, 
Brusila kuvailee.

Testosteronin vaikutus
Saksassa suurimmat yliopistot tuottavat 
säännöllisesti hiustenlähtöön liittyviä 
uusia tutkimuksia. Tutkimusten kautta on 
pystytty osoittamaan, että hiustenlähtöä 
aiheuttavan testosteronin vaikutus hius-
juurissa lisääntyy naisilla vaihdevuosien 
aikana, ja miehillä tämä vaikutus alkaa 
jo teini-iässä. Nyt tiedetään lisäksi, että 
hiusjuuret ovat herkkiä testosteronille, 
mistä seuraa hiusjuurten energianpuute 
ja hiustenlähtö.

”Vaihdevuosiin liittyvässä naistyyp-
pisessä hiustenlähdössä hiukset lähtevät 
hiljalleen ja tavallisesti hiukset alkavat 
ensin harveta päälaelta sekä ohimoilta. 
Koska hiustenlähtö tapahtuu vähitellen, 
siihen havahdutaan monesti vasta, kun 
verraten runsaasti hiuksia on jo lähtenyt. 
Esimerkiksi vanhojen valokuvien katselu 
saattaa havahduttaa huomaamaan hius-
ten harvenneen huomattavasti”, Pirkko 
Brusila kertoo.

Brusila muistuttaa, että vaikka monien kohdalla vaihdevuosien ai-
kaisessa hiustenlähdössä on kysymyksessä vain tavallinen hormonaa-
linen kehitys, on lääkärille hyvä puhua siitä tiettyjen perussairauksien, 
kuten kilpirauhasen vajaatoiminnan poissulkemiseksi. 

Ikää ei aina voida määritellä
Brusilan mukaan on vaikea määritellä tyypillistä ikää naistyyppiselle 
hiustenlähdölle. Se liittyy vaihdevuosiin ja niiden alkamiseen. Joillakin 
vaihdevuodet alkavat jo 40 vuoden iässä, kun taas joillakin on sään-
nölliset kuukautiset vielä 60 vuoden iässä.

”Vaiva liittyy estrogeenitasojen laskuun ja kulkee käsi kädessä sen 
kanssa. Estrogeeni suojaa hiusjuuria ja kun sen määrä laskee elimis-
tössä, se vaikuttaa myös hiusjuurien energiansaantiin ja sitä kautta 
aiheuttaa hiustenlähtöä. Näin ei silti ole kaikkien kohdalla, sillä perin-
tötekijät vaikuttavat myös osaltaan asiaan”, Brusila summaa.

Hiustenlähtö on tavallinen vaiva
Aikaisemmin naistyyppiseen hiustenlähtöön ei ole ollut saatavilla mi-
tään hoitoa, ja vaivaan on jopa haettu apua miesten hiustenlähtölääk-
keistä.

Brusilan mukaan häpeä voi olla osatekijä siinä, miten hiustenlähtö 
otetaan puheeksi – joskus asiasta mainitaan kuin ohimennen muiden 
vaihdevuosivaivojen lomassa.

”Hiustenlähdössä ei ole mitään hävettävää ja siitä kannattaa puhua 
asiantuntijalle. Jos asia huolestuttaa, kannattaa lähteä lääkärin juttusil-
le. Lääkäri tekee perustutkimukset ja yhdessä voidaan käydä elämän-
tilannetta ja -tapoja läpi. Lääkärin kliininen tarkastus tuo mahdollisen 
yleiskuntoon vaikuttavan sairauden kuten kilpirauhasen vajaatoimin-
nan esiin. Samalla tutkitaan hiuspohjan kunto sekä selvitetään ruoka-
valion koostumus ja muut elämäntavat kuten mahdollinen tupakointi. 
Joskus hiustenlähdön taustalta voi löytyä vitamiininpuutostakin”, 
Brusila kertoo.

Energiaa suoraan hiusjuureen
Nykyisin on olemassa useita erilaisia hoitomuotoja naistyyppiseen hius-
tenlähtöön. Joissakin muodoissa hoito kohdeistetaan paikallisesti suo-
raan hiusjuureen, joissakin käytetään suun kautta nautittavaa valmis-
tetta. On olemassa sekä reseptilääkkeitä että reseptivapaita valmisteita.

Fytokofeiinihoito on suunnattu erityisesti naistyyppiseen, vaihde-
vuosiin liittyvän hiustenlähdön ehkäisyyn. Menetettyjä hiuksia sillä ei 
kuitenkaan saada takaisin.

Paikallisessa hoitomenetelmässä hiusjuurille annetaan energiaa 
suoraan ihon läpi, ei verenkierron kautta. Energian tuottaja on kofeiini, 
tarkemmin ilmaistuna nk. fytokofeiiniyhdistelmä.

Saksalainen hiusten erikoisasiantuntija Adolf Klenk on todennut 
laajoissa tutkimuksissaan, että pieni kofeiinimolekyyli kykenee läpäi-
semään ihokerrokset ja tavoittamaan hiusjuuren. Saksan tunnetuim-
massa yliopistossa Charité Berlinissä suoritetuissa kokeissa havaittiin, 
että kofeiinimolekyyli saavuttaa hiusjuuren kahdessa minuutissa. 

Jenan yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa todistettiin lisäksi, että 
kofeiini katkaisee testosteronin hiustenlähtöä aiheuttavan negatiivisen 
vaikutuksen. Myönteisenä sivuvaikutuksena koehenkilöt havaitsivat 
myös muiden ikävien oireiden kuten päänahan kutisemisen, hilseilyn 
tai talinerityksen vähentyneen.

Osoitteessa www.hiusprofessori.fi voi testata kuuluuko senhetkisen 
tilanteen mukaan hiustenlähdön riskiryhmään.

Lähteet:
Sirowa Oy, Terveyskirjasto,  
International Journal of Dermatology 
2007; 46, 27-35

vaihdevuosien aikaan?

?

OVESTIN (estrioli) on käsikauppalääke, jota on saatavana voiteena ja emätinpuikkoina. 
Se auttaa pitämään sukupuolielinten limakalvot joustavina, suojaa niitä tulehduksilta ja 
ehkäisee mekaanisen ärsytyksen aiheuttamaa kipua. Jos oireet pahenevat tai ne eivät 
häviä 3–4 viikon kuluessa, ota yhteyttä lääkäriin. Ovestinia ei saa käyttää raskauden 
ja imetyksen aikana tai muun estrogeenilääkityksen rinnalla. Lue aina pakkausseloste 
ennen hoidon aloittamista.

Estrogeenin puutteesta johtuva alapään 
kirvely,  kuivuminen ja kutina on tavallinen 
vaiva. Sitä voidaan hoitaa paikallisesti 
emättimen ja virtsateiden limakalvoilla. 

Ovestin® on paikallisesti käytettävä estro-
geenivalmiste.
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Kevyt aloitus on kannustava
”Voi aloittaa lempeämmistä ja kevyistä 
ryhmäliikuntalajeista tai esim. kävele-
mällä. Aloittelijalle sellainen laji on hyvä, 
jossa pystyy itse säätelemään tehoa ja li-
säämään sitä pikkuhiljaa. Uinti, pyöräily, 
kevyt " tunnin ryhmäliikunta tai kunto-
sali toimivat hyvin aloittelijalle. Kuntosa-
lin käyttöön kannattaa aina pyytää oh-
jaus, jos ei ole aikaisempaa kokemusta”, 
Ninni Kykyri-Karjalainen kertoo.  

Alkuhaastattelussa Ninni kartoittaa 
asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Välitavoit-
teita on hyvä olla matkan varrella, onnis-
tumista saa palkita itseään. Alussa ei pidä 
harjoitella liikaa, kehon on hyvä tottua 
uuteen harrastukseen ja näin myös in-
nostus, sekä mielenkiinto säilyy. Tee mie-
luummin vähän kerrallaan ja usein!

Monipuolisuus on tärkeää
Kestävyyskuntoa kohottavia lajeja ovat 
mm. uinti, pyöräily, kävely ja juoksu. Nä-
mä lajit ehkäisevät myös sydän- ja veri-
suonitauteja ja niiden aloittaminen on 
helppoa. 

Alussa luodaan pohja aerobiselle kun-
nolle ja nousujohteisesti lisätään määrää. 
Liikunta pidetään ensin matalatehoise-
na rasitusvammoja välttäen. Näin lajia 
pystytään tekemään pidempään ja se on 
tehokasta ja turvallista. Tehoa on helppo 
lisätä kunnon kasvaessa.

Arki-, hyöty ja työmatkapyöräily ja 
vaikka marjastus ovat kaikki eduksi poh-
justamaan kestävyyskuntoa, kun teet sen 
reippaasti. Aloittelijalle 1–2 kertaa viikos-
sa kestävyysliikuntaa on aluksi hyvä mää-
rä, myöhemmin määrää lisäten 2– 4 ker-
taan, rasitustasoa nostaen. Lihaskuntoa, 
tasapainoilua ja venyttelyä on myös hyvä 
olla viikko-ohjelmassa 1–3 kertaa. Moni-
puolisuus on liikunnassakin tärkeää!

Mitä liikunnasta haetaan?
Painonhallinnan lisäksi liikunnasta hae-
taan apua mm. niska-hartiavaivoihin 
tai jaksamiseen yleensäkin. Selluliiteistä 
eroon pääseminen on myös yleinen toi-
ve. Yleinen hyvä olo, selän hyvinvointi ja 
ryhdin ylläpitäminen ovat myös syitä ha-
keutua liikunnan pariin. Kuntokeskuksis-
ta haetaan kokonaisvaltaista hyvää oloa 
keholle ja mielelle.

Ninni korostaa lihaskunnon merkitys-
tä. Sitä saa kuntosalilta tukielinten avuksi. 
”Lihaskunnolla saat toimintakykyä useik-
si vuosiksi eteenpäin”, Ninni muistuttaa. 
Henkinen vireys näkyy heti, vaikka muut 
liikunnan tulokset näkyvät vasta myö-
hemmin. Tulokset ovat kuitenkin usein 
pysyvämpiä, kun ne tulevat hitaasti.

Ei tiukkaa diettiä  
vaan pysyvät muutokset
Ninni ei kannata tiettyjen diettien mää-
räämistä, vaan pysyviä elämäntapamuu-
toksia. Tarvittaessa hän ohjaa eteenpäin, 
jos haluaa suurempaa muutosta esim. 
ruokavalioon.  ”Pysyvät muutokset eivät 
saisi heikentää elämänlaatua. On hyvä 
olla itseään kohtaan myös armollinen ja 
itsensä pitää hyväksyä. Repsahduksiakin 
voi tulla, ota niistä opiksi!”

Personal trainerin kanssa voi täyttää 
ruokapäiväkirjaa. Analyysin perusteella 
katsotaan, mitä pitäisi muuttaa; säännöl-
lisyys, veden juonti, ruoan laatu ja määrä 
ovat oleellisia asioita. Epäsäännöllisyys 
ruokailussa on yleistä. 

Myöhemmin tarkastellaan tavoittei-
den toteutumista. Säännöllinen ruokailu 
on tärkeää , jotta aineenvaihdunta pysyy 
käynnissä ja nälänhallinta toimii. Lisäksi 
energiaa riittää myös liikuntaohjelman 
suorittamiseen. 

MITEN ALOITAT LIIKUNNAN
JA HALLITSET PAINOASI?

Personal trainer ja liikunnanohjaaja Ninni Kykyri-Karjalainen  
kannustaa ihmisiä löytämään liikunnan ilon ja hyvän olon.  
”Liikunnan ilon ja riemun voi löytää vielä aikuisellakin iällä.  

60-vuotiaskin voi tulla ensimmäistä kertaa elämässään  
 vaikkapa kuntokeskukseen ja aloittaa liikunnallisen elämäntavan.” 

Mieti mitä ja miten syöt
•  Säännölliset ruokailut
•  Monipuolinen ravinto
•  Ruuan laatu
•  Määrää miettiessäsi muista 
  lautasmalli, joka toimii edelleen! 
•  Juo tarpeeksi  
•  Suunnittele ja ennakoi ruokailu
•  Pidä arkiruokailu kasassa 
  jos herkuttelet viikonloppuisin 
•  Kohtuus 

Muut terveyttä  
tukevat elintavat
Nukkuminen ja lepo ovat tärkeitä 
hyvinvoinnille. Olisi hyvä nukkua 
ainakin 8 tuntia yhtäjaksoisesti. 
Välillä on hyvä hakeutua rauhal-
lisille liikuntatunneille, rentoutua 
ja hakeutua luontoon. Kannattaa 
tehdä niitä asioita mistä itse to-
della pitää.  ”Lepopäiviäkin pitää 
olla, sillä kehitys tapahtuu levossa”, 
Ninni muistuttaa.

Kunnonkohotukselle tärkeää 
on myös vaihtelu. Esim. lenkillä 
käydessä lenkin pituutta ja nope-
utta kannattaa vaihdella. Samassa 
suhteessa kun lisäät liikuntaa, lisää 
myös venyttelyä! 

Ninnin suositukset 
talven lajeiksi:
• Saunajooga on tuore laji, jossa
 tehdään helppoja liikkeitä istu-
 allaan 30 minuuttia kerrallaan. 
• Iloinen tanssitunti tai tehokas 
 spinning, sykettä nostattavaa
 hauskaa liikuntaa.
• Napakka lihaskuntotunti.
• Vastapainoksi keholle ja mielelle
 esim. bodybalance ja jooga. 

Syövän pelkääminen
on hukkaan heitettyä aikaa
Periytyvä alttius voidaan selvittää ja hoito räätälöidä tehokkaasti

Noin 10 % naisista sairastuu rintasyöpään. 
Syövän hoito on tänä päivänä menossa 
entistä enemmän räätälöityyn suuntaan. 
Esimerkiksi rintasyövän kohdalla koros-
tuu myös geenitietous ja täsmähoidot. 

Ennen leikkausta pyritään tarkkaan 
diagnostiikkaan, jotta kasvain saadaan 
määritettyä täsmällisesti oikeanlaista 
hoitoa varten. Käytössä on jo geeniprofi-
lointitestejä ja biologisia lääkehoitoja. Kun 
hoidot kohdennetaan oikein, vältytään 
turhilta hoidoilta ja sivuvaikutuksilta.

Mistä tunnistaa 
perinnöllisen syövän?
Docrates Syöpäsairaalassa työskennellyt 
Dosentti Kristiina Aittomäki  kertoo 
syövän olevan geneettinen tauti. ”Kaik-
kien syöpälaatujen taustalla on perimän 
muutoksia”, hän kertoo. 

Satunnaisessa syövässä on kyse ku-
doksen mutaatioista ja periytyvässä syö-
päalttiudessa peritystä mutaatiosta. 

Suomessa löydetään vuosittain noin 
4 800 rintasyöpätapausta. Noin 30 pro-

sentilla potilaista rintasyöpä on ollut 
myös jollakin toisella lähisuvussa. 

Periytyvään rintasyöpään viittaa nuo-
rella iällä sairastuminen, syövän löytymi-
nen molemmista rinnoista, saman syö-
vän ilmeneminen lähisuvussa ja tiettyjen 
kasvainten esiintyminen yhdessä (esim. 
rinta- ja munasarjasyöpä). Rintasyövän 
altistavat geenit periytyvät yhtä lailla 
miehen kautta.

”Kaikki eivät kuitenkaan sairastu, 
vaikka geenivirhe löytyisikin”, Aittomäki 
muistuttaa. Vain noin 5 –10 % rintasyö-
vistä on perinnöllisiä. 

Rintasyöpään liittyviä geenejä on löy-
tynyt useita, joista tärkeimmät ovat BRCA 
1- ja 2-geenit. BRCA 1/2 -geenivirheitä 
kantavat kuuluvat korkean riskin ryh-
mään. Heillä on yli 40 % riski sairastua 
rintasyöpään elämänsä aikana. 

Kohtalaisessa riskissä on noin 20 % 
naisista. Heillä on 20 – 40 % riski sairas-
tua rintasyöpään. Suurin osa (70 %) nai-
sista kuuluu väestötason riskiryhmään, 
joiden riski sairastua ei ole kohonnut.

Testiin vai ei?
Jos geenitutkimus osoittautuu aiheelli-
seksi ja nainen päättää mennä geenites-
tiin, jossa häneltä löytyy periytyvä geeni-
mutaatio, olisi asiasta hyvä kertoa muille 
sukulaisille. Periytyvän geenimutaation 
omaavan täytyy valmistautua käymään 
säännöllisissä seurannoissa tiiviisti. 

On kuitenkin tärkeää saada asiallis-
ta neuvontaa ennen geenitestiin menoa. 
”Tulos ei muutu koskaan ja sen kanssa 
on osattava elää”, Kristiina Aittomäki 
huomauttaa. Tällaiselle naiselle voi tulla 
tiedon myötä stressiä mm. lastensa ja si-
sartensa terveydestä. Tieto voi Aittomäen 
kokemuksen mukaan jopa jakaa sukua 
asennoitumisen takia.

Tieto geeniperimästä saattaa vaikut-
taa myös terveysvakuutuksen saamiseen. 
Kaiken kaikkiaan tieto voi vaikuttaa ter-
veydellisesti, psykologisesti, perhedynaa-
misesti ja sosiaalisesti..

Jos haluaa selvittää omaa riskiään,  voi 
mm. Syöpäjärjestöjen perinnöllisyysneu-
vonnassa tai yksityisessä syöpäsairaalas-
sa saada  tietoa mm.  riskien arvioinnista 
omalla kohdalla ja suvussa.

Rintarauhaskudoksen poisto (ei siis 
rinnan poisto) on riskiä vähentävä leik-
kaus, joka voidaan tehdä korkean riskin 
henkilölle kuten BRCA 1/2-geenivirheen 
kantajalle. Siinä rintasyöpäriski pienenee 
alle 5 prosenttiin. Myös munasarjojen 
poisto vähentää riskiä. Keskieurooppalai-
sen tutkimuksen mukaan BRCA-geenivir-
heen kantajista 51 % halusi rintarauhas-
leikkaukseen ja 64 % toivoi munasarjojen 
poistamista. 

Dosentti Aittomäki muistuttaa kuiten-
kin, että syövän pelkääminen on hukkaan 
heitettyä aikaa.    

Kuva: Syöpäsairaala D
ocrates
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