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Naisten unihäiriöt löytyvät huonommin kuin miesten. 
Unen laatuun vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Naisten ja 
miesten uniongelmissa on todettu olevan mm. hormonaalisista 
syistä johtuvia eroja. Naisten uniapnea on alidiagnosoitu, koska se 
yhdistetään usein vääriin vaivoihin.
Uniapneaa esiintyy enemmän miehillä kuin naisilla. Naiset kuvaavat unihäiriöihin 
liittyviä oireitaan eri tavalla kuin miehet, mikä on keuhkotautien erikoislääkäri Ulla Antta-
laisen mukaan osasyynä naisten unenaikaisten hengityshäiriöiden alidiagnosointiin. 
Naisten uniapnean epätyypillinen oireilu yhdistetään helposti ikääntymiseen, muihin sai-
rauksiin tai vaihdevuosioireisiin. Siksi oikea diagnoosi jää saamatta. 

Naisen 
uni

Asiantuntijana keuhkotautien eri-
koislääkäri Ulla Anttalainen, TYKS

Väsymys, uniongelmat,  yöaikai-

set WC-käynnit, yöhikoilu, suun 

kuivuminen ja

 mielialahäiriöt ovat kaikki vai-

voja, jotka voidaan yhdistää sekä 

uniapneaan että vaihdevuosiin.

Naiset häpeävät Anttalaisen mukaan helposti kuorsaustaan ja hengityskat-
koksia. Niistä ei mielellään puhuta, koska ne koetaan epänaisellisiksi asioiksi. 
Naiset ovat herkempiä huomaamaan ja kertomaan miehensä kuorsauksesta 
kuin miehet vaimonsa, jolloin nainen ei edes tiedä omista oireistaan.

”Ylipainoiselle ja väsyneelle miehelle tehdään todennäköisemmin unire-
kisteröintitutkimus kuin ylipainoiselle ja uupuneelle naiselle, joka voi päätyä 
kilpirauhaskokeisiin”, Ulla Anttalainen toteaa.

Surullista on, että uniapneaa sairastavilla naisilla on jopa enemmän avio-
eroja sekä parisuhdeongelmia ja he ovat useammin sosiaalisesti eristyneitä 
kuin uniapneaa sairastavat miehet. 
 
Tutkimuksissa todettuja eroja naisten ja miesten välillä:
Uniapneaa sairastavien naisten - ja erityisesti nuorten naisten - painoindeksi 
on usein suurempi kuin miesten. Miehillä ylipaino keskittyy keskivartaloon 
ja kaulan alueelle useammin kuin naisilla, mikä voi lisätä hengityskatkosten 
mahdollisuutta. Miehillä selinmakuulla esille tulevaa eli asentoriippuvaista 
uniapneaa on enemmän kuin naisilla.

Naisilla uniapnean syynä on miehiä useammin ylähengitysteiden osittai-
nen ahtauma. Ahtaumaa ei aina havaita unirekisteröinnin avulla. Ylähengi-
tysteiden osittaista ahtaumaa on todettu enemmän vaihdevuodet ohittaneil-
la, kuin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla.

Miesten ja naisten hormonaalisilla eroilla on merkitystä. Vaikka uniapneaa 
sairastavilla miehillä ylähengitystiet ovat avarammat kuin uniapneaa sairas-
tavilla naisilla, miehillä on enemmän hengityskatkoksia. Naissukupuolihor-
monit, erityisesti keltarauhashormoni, stimuloivat hengitystä ja vaikuttavat 
ylähengitysteiden lihasten toimintaan hengityskatkoksia ehkäisevästi. 

Vaihdevuosien jälkeen, keltarauhashormonipitoisuuden romahtaessa, 
naisten uniapnean esiintyvyys nousee lähes samalle tasolle kuin miesten. 
Hormonikorvaushoitoa käyttävillä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla uniapnean 
esiintyvyys on Anttalaisen mukaan kuitenkin samaa luokkaa ennen vaihde-
vuosia.
 

Raskaus vaikuttaa uneen
Raskauden aikana kuorsaus on yleis-
tä. Raskauden edetessä taipumus 
lisääntyy. Jos raskaana oleva nainen 
on ylipainoinen, hän kuorsaa ja hä-
nellä on todettu hengityskatkoksia, 
on unenaikaisten hengityshäiriöiden 
riski selkeä. 
Jos raskaana olevalla on uniapneaoi-
reiden lisäksi raskausmyrkytysoireita 
(korkea verenpaine), on syytä tehdä 
unirekisteröintitukimus. Raskaana 
olevan hoitamaton uniapnea lisää 
raskausmyrkytyksen, enneaikaisen 
synnytyksen ja sikiön pienikasvui-
suuden riskiä. 
Lähde: Suomen Lääkärilehti 10/2011 
vsk 66

Katselin TV-sarjaa poikamiehestä, 
jota parikymmentä sinkkunaista ta-
voittelee löytääkseen elämänsä rak-
kauden. Todellinen haaremi poika-
miehelle. Naisjoukosta erottuivat 
kuitenkin pian erilaiset ihmistyypit 
ja se, miten he toimivat kilpailuhen-
kisessä ryhmässä. Varsinkin kun kil-
paillaan komeasta miehestä pääpal-
kintona. 

Joku oli selvästi sivusta seuraavaa 
hihittäjätyyppiä, joku itsevarma po-
mottaja, yksi mairea seksipommi ja 
joku viatonta naapurintyttöä esit-
tävä pellavapää. Myös perinteinen, 
utelias juoruakka löytyi joukosta. Ja 
ryhmässä tyhmyys (ja kateus) tiivis-
tyy. Voi meitä naisia. 

Väistämättä mieleen nousi kysy-
mys siitä, onko tuolla mitään teke-
mistä rakkauden kanssa? Kyseessä 
tuntuu olevan lähinnä kilpailu siitä, 
kuka voittaa ja on suurin valloittaja-
tar. 

Toivottavasti kenenkään elämä ei 
todellisuudessa ole noin muovista. 
Aitoa rakkautta ei taida helpolla löy-
tää, jos kovasti hakee. Ja luonnolli-
sessa tilanteessahan se rakkaus par-
haiten kävelee vastaan. Silloin kun 
mieli on avoin ja aikeeton. Silloin 
kun sitä vähiten odottaa. Ja onneksi 
tämä voi tapahtua missä tahansa iäs-
sä ja elämänvaiheessa. 

Naiset veitsen terällä
Elämä on yllätyksellistä. Rakkaus 

sen täyteläisin mauste. Paisuhdetta 
pitää silti muistaa vaalia, muuten se 
saattaa alkaa maistua paperilta – tai 
etikalta. Joskus nainen tai mies tar-
vitsee myös lääkinnällisiä keinoja, 
lääkkeitä tai muita valmisteita pi-
tääkseen seksuaalisen terveytensä 
kunnossa. Siihenkin kannattaa pa-
nostaa, sillä lääkärin sanoin, terve 
seksielämä lisää onnellisuutta pari-
suhteessa. Hyviä lukuhetkiä näiden 
ja muidenkin aiheidemme parissa.

Rakkaudentäyteistä syksyä kaikille 
lukijoille!

Riitta Rautakoura
Päätoimittaja
Puh. 040 7541673

Kuva: Rosa Rautakoura

TILAA UUMAN 3 KERTAA VUODESSA 
ILMESTYVÄ  
TERVEYSKIRJE: www.doctrina.fi 

Saat sen veloituksetta sähköpostiisi aina lehden 
ilmestymisen aikoihin. Kerromme lyhyesti tuoreista 
terveysaiheista ja saatamme arpoa terveysaiheisia 
palkintoja…
Tervetuloa mukaan naisten omaan terveyskanavaan!
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Asiantuntijoiden esittely 
Tässä numerossa sisältöä on ollut tekemässä joukko 
erinomaisia asiantuntijoita. Sydämelliset kiitokset heille 
osaamisensa jakamisesta potilaiden hyödyksi!

Keuhkotautien erikoislääkäri Ulla Anttalainen, TYKS 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri ja dosentti 
Miikka Peltomaa, Korvalääkärikeskus Aino

Proviisori Sari Hämelehto, Jämsän apteekki

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Kallio-
niemi, Diacor 

Kirurgian, ortopedian ja traumatologian professori Heikki 
Kröger, Itä-Suomen yliopisto 
 
Urologi, kirurgia yl, dosentti Antti Kaipia, Satakunnan KS 

Yleislääkäri Ville Pöntynen, Lääkärikeskus Lupaus

Kliinisen fysiologian erikoislääkäri, seksuaalilääketieteen 
asiantuntija Juhana Piha

LT, urologi Anna-Kaisa Pere, Lääkärikeskus Aava ja HUS

Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti Päivi Mäkeläi-
nen, Antioksidanttiklinikka

Ravitsemusterapeutti Liisa Heinonen, Diabetesliitto 

 Ja erityiskiitos rintasyövästä hienosti toipuneelle, positii-
viselle Anitra Auniolle, joka antoi tässä tukensa muillekin 
potilaille!

Onko sinulla tai läheiselläsi uniapnea?
Uniapnea on sekä miesten että naisten tauti ja rasittaa hoi-
tamattomana myös sydäntä. Moni ei tiedä sairastavansa 
tautia, vaikka olo on kurja ja väsymys painaa päivisin. Pai-
nokin saattaa nousta ja monet kuorsaavat. 

Unen heikko laatu varastaa erikoislääkäri Miikka Pel-
tomaan mukaan elämän parhaat hetket. Se voi aiheuttaa 
jopa työkyvyttömyyttä. Onneksi hoitokeinoja on olemassa, 
kunhan tauti löydetään.

 ”Kun ihminen löytää taas vuosien jälkeen hyvän unen, 
hän nousee kuin Fenix-lintu tuhkasta” Peltomaa iloitsee.

Valtaosa kuorsaa ja monet ovat väsyneitä, mutta osa po-
tilaista ei ole havainnut oireita. Kun oireita ei itse havaitse, 
voi ihmetyttää, miksi hoitoakaan tarvittaisiin. Joskus vie-
ressä nukkuva elinkumppani huomaa toisen oireilun yöllä.

“Hoito on sijoitus tulevaisuuteen. Vaikka potilas ei tunti-
si itseään sairaaksi, erilaiset oireet ja liitännäissairaudet il-
maantuvat ajan myötä. Siinä vaiheessa ollaan jo myöhässä”, 
Miikka Peltomaa varoittaa.
 
Mistä on kyse?
Uniapnea on kansantauti, jonka arvioidaan löytyvän noin 
joka viidenneltä aikuiselta. Se voi olla rakenteellisesti pe-
riytyvää, mutta voi kehittyä myös esimerkiksi ylipainon tai 
iän myötä syntyvän ahtaan nielun takia. Uniapnea ilmenee 
nukkuessa hengityskatkoksina.

Uniapnea voidaan luokitella lieväksi, kun on vähemmän 
hengityskatkoksia (10-15 tunnissa), keskivaikeaksi (16-30 
hengityskatkosta tunnissa) tai vaikeaksi (yli 30 katkosta 
tunnissa). 

Hengityskatkoksen pituus johtaa veren happipitoisuuden 
laskuun, millä on turmiollinen vaikutus erityisesti verisuo-
nien sisäseinämiin. Laskut voivat olla kymmeniä prosent-
teja ja kestää jopa useiden minuuttien ajan, mikä on kova 
rasitus elimistölle. Sama prosessi vaikuttaa myös diabetek-
sen ja verenpainetaudin syntyyn. 

Tauti ruokkii painonnousua, mikä taas aiheuttaa rasvan 
kertymistä ja ahtautta nieluun. Rasva-aineenvaihdunnassa 
tapahtuu muutoksia ja laihtuminen vaikeutuu.

“Uniapnea hidastaa aineenvaihduntaa ja paino nousee. 
Väsymys aiheuttaa myös  syöpöttelyhimoa, josta seuraa 
noidankehä. Paino nousee ja uniapnea pahenee. Väsymys 
jarruttaa liikkumista päivisin”, Miikka Peltomaa kuvailee. 
 

Oikea hoito on avain uuteen 
elämään
Lievän uniapnean hoidoksi voi riit-
tää uniapneakisko, selällään nuk-
kumisen välttäminen tai laihdutus. 
Joka 3. potilas on kuitenkin nor-
maalipainoinen. Keskivaikeassa tai 
vaikeassa uniapneassa käytetään 
hoitokeinona ylipainehengitys- eli 
CPAP-hoitoa. Siinä käytetään nuk-
kuessa maskia, joka helpottaa hen-
gitystä ja poistaa katkokset. Joillekin 
uniapneaa sairastaville voi olla apua 
leikkaushoidoista.
CPAP-hoidon aloitus on usein help-
poa ja käynnistyy hyvin alusta pi-
täen. 

”Potilas tarvitsee hoidon alussa kui-
tenkin kannustusta ja kärsivällisyyt-
tä, jotta aloitus onnistuisi. Hoitajan 
antama neuvonta ja erilaisten mas-
kien kokeilu ovat edellytyksiä hyväl-
le hoidolle”, Peltomaa sanoo.

Uniapnean hoito maskin avulla 
on potilaalle mukavaa, kun maski 
on valittu oikein ja hoitoon annettu 
kunnon opastus. Ymmärrys ja riittä-
vä tieto hoidosta ja sen merkitykses-

tä motivoi potilaan hyvään omahoi-
toon.

”Meille tulee välillä CPAP-hoidon 
jo aloittaneita potilaita, jotka tarvit-
sevat lisää neuvontaa maskin käyt-
töön. Kunnallisella puolella tehdään 
hyvää työtä, mutta aika ei aina riitä 
jokaisen kohdalla riittävään opastuk-
seen”, Peltomaa kertoo.
 
Miksi tauti on vaarallinen?
Uniapneapotilailla on moninkertai-
nen riski saada sydäninfarkti, veren-
painetauti, diabetes, aivoinfarkti tai 
aivoverenkiertohäiriö.

“Oikea diagnosointi ja hoito ovat 
tärkeitä, sillä uniapneaan liittyy elä-
mänlaadun heikkenemisen lisäksi 
monia vakavia sairauksia. Joskus 
tauti diagnosoidaan jopa masennuk-
seksi ja aloitetaan turhaan väärä lää-
kitys”, Peltomaa kuvailee.

Uniapnealle tyypilliset hengitys-
katkokset on aina tutkittava, sillä 

Asiantuntija:
Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Miikka Peltomaa, dosentti
Korvalääkärikeskus Aino

Noin 60 %:lla uniapneaa sairastavista verenpainetauti on jo puhjen-
nut kun diagnoosi tehdään. Jopa 90 %:lla vaikeahoitoista verenpai-
netautia sairastavista ja joka toisella tyypin 2 diabeetikolla on Pel-
tomaan mukaan uniapneatauti taustalla. Myös näiden tautien hoito 
helpottuu, kun uniapneaa aletaan hoitaa tehokkaasti. 

“Kaikki tyypin 2 diabeetikot pitäisi seuloa uniapneaa ajatellen, jotta 
hoitotasapaino saataisiin kuntoon. Myös verenpainetautia sairas-
tavien kohdalla pitäisi pohtia uniapneataudin riskitekijöitä ja löytää 
uniapneapotilaat heidän joukostaan”, Peltomaa pohtii. 

Uniapnean hoito liitännäissairauksineen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. 
Uniapneataudin aiheuttamat suorat ja epäsuorat kustannukset vuo-
dessa arvioidaan Suomessa sadoiksi miljooniksi euroiksi. 

Hyvän hoidon perusta raken-

tuu näistä:  

Perusteellinen ohjaus,  

oikeat valinnat  

hoidossa,  

elämänhallinnalliset keinot ja 

seuranta.

Lääkäriasema Ainossa arvioidaan tuhansia unirekisteröintejä vuosittain. CPAP-hoitoja on aloitettu 
noin 200 potilaalle. Miikka Peltomaa on ensimmäisiä suomalaisia korvalääkäreitä, jotka aloittavat 
CPAP-hoitoja. Suomessa niitä tehdään lähinnä keuhkosairauksien poliklinikoilla. 

Väsymystä ja kuorsausta

 

Omahoito on tärkeää,
 jotta potilas voi

itse hallita
 elämäänsä ja
 hoitaa itseään
 motivoituneesti.

tutkimus ja hoito voivat tuoda reilus-
ti lisää elämän laatua ja elinvuosia. 

“Uniapnean hoidossa pidän sy-
dänterveyttä yhtenä tärkeimmistä 
asioista. Uniapnea voi aiheuttaa sekä 
tyypin 2 diabeteksen että verenpai-
netaudin, joten sen hoito ennalta-
ehkäisee myös muita kansantauteja”, 
Peltomaa sanoo.

Lääkärille uniapnean diagnosoin-
ti ja hoidon aloittaminen ajoissa on 
Peltomaan sanoin hienojen tarinoi-
den työtä. Useimmiten apu löytyy ja 
elämä kirkastuu monella tavalla.
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”Asiakkaat hakevat meiltä varmistusta löytämäänsä tie-
toon. Netissä on niin paljon erilaisia tietolähteitä, ettei 
aina tiedetä mihin voi luottaa”, proviisori Sari Hämelehto 
Jämsän apteekista kertoo.

Apteekin henkilökunta koetaan tahona, johon voi luot-
taa ja jonka kanssa voi vahvistella ovatko omat käsitykset 
oikein. 

Lääkärien vastaanottoajat ovat lyhyitä etenkin kunnalli-
sella puolella. Potilas voi kokea asiat epäselviksi ja moni-
mutkaisiksi, varsinkin jos lääkkeitä on paljon. Lisäksi hoi-
tava lääkäri saattaa vaihtua ja vieraalle on aina vaikeampi 
kertoa kaikista vaivoistaan.

”Esimerkiksi intiimipuolen asiat jäävät usein kysymät-
tä kiireiseltä lääkäriltä julkisella puolella. Lääkärissä ei 
myöskään käydä kovin usein. Apteekissa käydään yleensä 
ainakin neljä kertaa vuodessa, joten farmaseuteilta voi hel-
pommin kysyä neuvoa lääkkeisiin liittyen. Usein asiakkail-
lamme onkin paljon kysyttävää ja he kaipaavat keskuste-
lua”, Hämelehto kuvailee.
 
Mitä apteekissa kysytään?
Nuoremmat naiset uskaltavat Hämelehdon kokemuksen 
mukaan kysyä rohkeammin myös seksuaaliterveydestä ja 
parisuhteeseen liittyvistä asioista apteekissa. 

”Myös asiaa arastelevien kanssa voimme rohkaista kes-
kusteluun hienovaraisilla kysymyksillä.”

Naisten terveyteen liittyvät kysymykset koskevat Hä-
melehdon mukaan useimmiten limakalvojen kuntoa, hii-
vaa (luullaan usein hiivaksi, vaikka kyseessä olisikin jokin 
muu vaiva) tai hormonivalmisteita. Reseptipuolella poh-
ditaan hormonikorvausvalmisteiden turvallisuusasioita ja 
haetaan tukea niiden käyttöön. Joskus tarvitaan myös tie-
toa valmisteen vaihdosta e-pillereissä. Raskauteen ja ime-
tykseen liittyvät kysymykset kuuluvat myös naisten taval-
lisiin aiheisiin.

Jos naisasiakas on intiimihyllyn äärellä, on Hämeleh-
don mukaan helppo ottaa puheeksi alueeseen liittyvät 
kysymykset. Jotkut ovat ehkä jo käyttäneet esimerkiksi 
kuivien limakalvojen hoitoon liittyvää tuotetta. On kui-
tenkin hyvä kysyä, miten tuote on toiminut ja millaises-
sa kunnossa limakalvot ovat. Itsehoitolääkkeistä pääsee 
helposti puhumaan.

”Eräs eläkeiässä oleva nainen alkoi oma-aloitteisesti 
kysellä hormonihoidosta. Siitä syntyi luonteva keskuste-
lu, joka johti pohdintaan intiimialueen pesuaineiden ja 
liukasteaineiden käytöstä sekä limakalvojen kunnosta. 
Olemme olleet Jämsän apteekissa tyytyväisiä siitä, että 
henkilökunta on aktivoitunut keskustelemaan enem-
män asiakkaiden kanssa.”

”Miehet ovat apteekissa melko vähäpuheisia, he vain 
ostavat lääkkeensä. Eturauhas- ja virtsaamislääkkeet, 
sekä niihin liittyvät vaivat tekevät poikkeuksen, sillä 
niistä kysellään usein. Iäkkäämmät miehet uskaltavat 
myös puhua melko hyvin erektiolääkkeistä. Miehet ovat 
kiitollisia, kun saavat opastusta ja apua apteekissa”, Sari 
Hämelehto toteaa.

Sekä miehet että naiset kyselevät myös peräpukama-
vaivoista, joihin on tarjolla erilaisia valmisteita.

Apteekilla on mahdollisuus tuoda osaamista esiin ja 
antaa lääkkeettömiäkin neuvoja, jos asiakkaan kanssa 
päästään keskustelun alkuun. 
 
Oireiden perusteella voi kysyä neuvoa
Sari Hämelehto muistuttaa, että vaikka itsehoitovalmis-
teita on paljon, kannattaa oireet ja oikea hoito aina var-
mistaa. Joskus myös reseptivalmisteista kaivataan lisää 
tietoa vielä apteekissa.

Itsehoitovalmisteet ovat kuitenkin helpottaneet mo-
nen potilaan hoitoa. Joskus voi olla hankalaa päästä lää-
käriin tai varsinkin gynekologille. Lääkärin saatavuus 
voi olla joillakin paikkakunnilla haasteellista. 

Apteekista saa neuvoa myös ennaltaehkäisevien val-
misteiden ja apuvälineiden käyttöön. 

”Suosittelemme aina lääkärillä käyntiä, jos oireet eivät 
ole selkeitä tai vaikuttavat muuta hoitoa vaativilta. Esi-
merkiksi limakalvojen hoitoon tarkoitettujen valmistei-
den kohdalla muistutamme myös, että gynekologilla on 
kuitenkin käytävä säännöllisesti”, Hämelehto kertoo. 

Proviisori Hämelehto muistuttaa, että apteekissa voi 
kysyä mistä vain mieltä askarruttavasta aiheesta. Terve-
ydessä tai sairauden hoidossa on aina kyse luonnollisis-
ta asioista. 

Vagifem®

10 mikrog emätinpuikko, tabletti 

Vagifem
10 mikrog emätinpuikko, tabletti 

10µg 17ß-estradiol
Novo Nordisk Farma Oy
Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo
www.novonordisk.fi

Lue lisää www.vagifem.fi 

NYTHAN saa 
      avun suoraan 

apteekista.

NYTHAN saa 
      avun suoraan       avun suoraan 

apteekista.

Hieman 
kuivaa ON ollut 
viime aikoina.

Emättimen kuivuus on yleinen vaiva
Siitä kärsii lähes puolet1 vaihdevuosi-ikäisistä naisista, mutta heistä vain noin neljännes2 hakee vaivaan apua. Emättimen limakalvo kuivuu ja ohenee est-
rogeenituotannon vähentyessä. Emätin voi tuntua kuivalta ja aralta, ja yhdynnät saattavat muuttua kivuliaiksi. Myös toistuvat emätintulehdukset ovat 
mahdollisia, sillä emättimen bakteerikasvusto muuttuu eikä enää suojaa yhtä hyvin tulehduksilta. Estrogeenin väheneminen voi altistaa myös toistuville 
virtsatietulehduksille ja aiheuttaa virtsan karkailua. 

Vagifem® on helppo3 ja tahraamaton3 paikallishoito 
Estrogeenia sisältävät paikallisvalmisteet vahvistavat emättimen limakalvoja, jolloin niiden kyky suojata bakteeritulehduksilta palautuu. Vagifem® on pai-
kallisesti käytettävä estrogeenivalmiste, joka on tarkoitettu estrogeenin puutteesta johtuvien emättimen paikallisoireiden hoitoon. Vagifem®-valmiste 
vaikuttaa vain paikallisesti. Vagifem®-emätinpuikkojen käyttö on helppoa ja tahraamatonta.3

1. Nappi RE, Kokot-Kierepa M. Vaginal health: Insights,Views and Attitudes (VIVA) – results from an international survey. Climacteric. 2012;15:36–44. 2. The role of local vaginal estrogen for treatment of vaginal atrophy in postmenopausal women: 2007 position statement of The North American Menopause society
3. Dugal R, et al. Comparison of usefulness of estradiol vaginal tablets and estriol vagitories for treatment of vaginal atrophy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2000;79:293-297.

Vagifem® 10 mikrog emätinpuikko, tabletti 18 emätinpuikkoa 
Vagifem®-emätinpuikko on tarkoitettu lievittämään vaihdevuosista johtuvia paikallisia oireita kuten emättimen kuivuutta ja ärsytystä. Vaikuttava aine on estradioli. Valmiste on tarkoitet-
tu vaihdevuosi-ikäisille naisille. Keskustele lääkärin kanssa ennen hoidon aloittamista. Ei sovi naisille, joilla on ollut tai epäillään olevan emättimen tai kohdun sairaus, rintasyöpä, alttius 
veritulppiin tai maksasairaus. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 2-4 viikon jälkeen tai se huononee, tai saat uusia oireita. Tutustu pakkausselosteeseen ja käyttöohjeeseen ennen 
käyttöä. Lisätietoa apteekista. Markkinoija Novo Nordisk Farma Oy. Vagifem® on Novo Nordisk Health Care AG:n omistama tavaramerkki. FI/VF/0615/0068

Asiantuntijana proviisori Sari Hämelehto, 
Jämsän apteekki

Apteekki auttaa 

intiimissäkin kysymyksissä
Nykyisin tietoa sairauksista on helposti saatavilla lehdissä ja verkossa. Myös reseptivapaiden tuotteiden mää-
rä on kasvanut. Apteekin asiakkaat kaipaavat kuitenkin neuvontaa ja opastusta oikeiden tuotteiden valinnassa.
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Anitra Aunio näyttää tyyneltä ja positiiviselta. Hänellä on var-
ma ote elämään ja usko huomiseen. Kuitenkaan kaikkia ei aina 
ole ollut helppoa. 

“Vuonna 2002 miehelläni todettiin levyepiteelisyöpä kaulan 
alueella. Mieheni sairauden aikaan kävin läpi syöpäpotilaan ti-
lannetta niin paljon, että ehkä siksi osasin ottaa oman sairas-
tumisen niin rauhallisesti. Oma rintasyöpä todettiin vuonna 
2013, se oli paha vuosi minulle. Ensin oli leikattu selkä ja sitten 
löytyi rintasyöpä. Vähän myöhemmin piti vielä poistaa kohtu 
ja munasarjat”, Anitra kertoo.

Lisäksi Anitralle tuli shokkiyllätyksenä toisestakin rinnasta 
löytynyt pieni kasvain, joka osoittautui eri syöpälajiksi.  

“Silloin en meinannut ymmärtää mistä oli kyse. Lääkärikin 
totesi tämän olevan todella harvinaista. Onneksi aloitin noihin 
aikoihin osa-aikaeläkkeen, jolloin jaksoin paremmin”, Anitra 
kuvailee. 

Muista tukea rintasyövän 
tutkimusta,  

www.roosanauha.fi

Päivä ja asia kerrallaan - 

ilolla eteenpäin
 “Olin matkalla kauppaan, kun puhelin soi ja 
pyydettiin uusiin tutkimuksiin mammografi-
an tuloksen perusteella. Siitä kaikki lähtikin 
nopeasti etenemään ja jo muutaman viikon 
päästä molemmista rinnoista oli leikattu syö-
pä”, Anitra Aunio kuvailee.

Mitä enemmän syövästä puhuu, sitä vähemmän 
asia ahdistaa mieltä, toteaa Anitra Aunio 
Kuva: Riitta Rautakoura

Tukea monesta suunnasta
Anitran perheeseen kuuluvat mies ja 
aikuiset lapset, neljä tytärtä. Heillä 
on uusperhe, jossa molemmilla on 
kaksi tytärtä. Syövästä on puhuttu 
avoimesti alusta saakka. 

”Olen kokenut, että minulla on 
paljon helpompi elää sairauteni 
kanssa, kun kaikki tietävät siitä ja 
asiasta voi puhua avoimesti”, Anitra 
neuvoo. 

Anitra työskentelee Nordeassa, 
josta jää ensi vuonna eläkkeelle. 

”Työnantajani, työystäväni ja 
kaikki esimieheni ovat suhtautuneet 
todella hienosti ja antaneet paljon 
tukea syövän aikana. Osa-aikaelä-
ke on ollut tärkeä henkireikä, se on 
helpottanut toipumista, kun on työs-
kennellyt vain 3 päivää viikossa.”

Anitra toimi aiemmin 15 hen-
kilön esimiehenä. Alaisilleen hän 
kertoi heti rintasyövästään.  ”Mo-
net eivät kehtaa kertoa sairaudes-

ta töissä. Julkisesti kertominen oli 
minullekin ensin vaikeaa. Kokosin 
ryhmäni kasaan ja kerroin heille 
kuitenkin kaiken mahdollisimman 

Nopeaa toipumista 
Anitra kokee toipuneensa nopeasti leikkauksistaan. 
Hänellä syöpä ei ollut levinnyt imusolmukkeisiin.

”Otin tauti ja päivä kerrallaan. Haluan aina katsoa 
eteenpäin ja tulevaan. Minulla on ollut luottavainen 
asenne, koska syövät molemmista rinnoista löytyivät 
onneksi aikaisessa vaiheessa. Joskus kaappien siivoa-
minen on auttanut, kun leikkauksen odotus on jän-
nittänyt”, Anitra Aunio kertoo.

Kun kasvain on ollut vasemmassa rinnassa, täytyy 
varoa sydäntä sädehoitoa annettaessa. 

”Sen vuoksi minulla käytettiin hengityksentahdis-
tushoitoa. Se vaati hieman harjoittelua hengityksen 
suhteen, mutta sujui todella hyvin. Hoidossa hengi-
tetään snorkkelin tapaisen laitteen avulla ja ollaan 
välillä hengittämättä. Monet pelkäävät tuota hoitoa 
turhaan.”

Lääkitys aiheutti Anitralle rankat vaihdevuosioireet 
hikoiluineen. 

”Päivä päivältä mennään eteenpäin, itsesääliin ei 
saa jäädä rypemään. Ympärillä on muutakin kuin 
syöpä”, Anitra muistuttaa.

Nyt Anitran leikkauksista on kulunut 2 vuotta. 
Enää hän ei ajattele päivittäin asiaa. Se ei voi hallita 
elämää. 

”Maailmassa on paljon tauteja, joihin kuolee huo-
mattavasti helpommin kuin rintasyöpään. Syöpä on 
vain käsitteenä pelottava. Hoito on kuitenkin nykyi-
sin niin hyvää, että varsinkin vaihdevuosien jälkeen 
rintasyöpään sairastuvat selviävät yleensä hyvin”, 
Anitra kommentoi.
 
Nyt nautitaan elämästä!
Anitra kokee, että myös miehen selviytyminen vai-
keasta syövästä antoi hänelle voimia. Toisen selviy-
tyminen oli ikään kuin tuki ja turva oman sairauden 
kanssa painiessa.

Tällä hetkellä Anitra käy säännöllisesti fysiotera-
peutilla, jossa hierotaan imusuonet auki. Muuten ne 
tukkeutuvat helposti aiheuttaen kiinnikkeitä ja ki-
reyttä. Haavat ovat parantuneet hienosti.

 Anitran motto on, että kun kannustat muita, kan-
nustat samalla myös itseäsi! Anestesialääkärikin oli 
sitä mieltä, että Anitra toi leikkaussaliin valon positii-
visella olemuksellaan. 

Tällä hetkellä Anitra nauttii osa-aikaeläkkeestään 
harrastaen miehensä kanssa teatteria, musikaaleja ja 
matkustelemalla. Elämää arvostetaan ja siitä halutaan 
ottaa ilo irti!

VAHVAT • IHMISPERÄISET • MIKROKAPSELOIDUT 
TEHOKKAAT •  RAVITSEMUSAMMATTILAISTEN 

SUOSIMAT

www.ruoansulatus..

TERVEEN ELÄMÄN PUOLESTA

pian. Kannustusta tuli siihen malliin, 
että selviät kyllä tästäkin.”

Koska Anitralla oli vakuutus, hän 
pääsi suoraan yksityiselle puolelle 
hoitoon. ”Sain hoitopaikassani Laser 
Tilkassa kallisarvoista tukea ylihoitaja 
Riia Siivikolta, joka osaa olla sopivan 
jämäkkä ja hänellä oli aina aikaa mi-
nulle. Ihailen jaksavaa ja kannustavaa 
terveydenhoitohenkilökuntaa. Hoi-
toon pääsee tosi nopeasti sekä kunnal-
lisella että yksityisellä puolella. Säde-
hoidon sain syöpäklinikalla kun arvet 
olivat parantuneet.” 

Tiedonsaanti on tärkeää Anitralle. 
Hän on käynyt luennoilla ja hakenut 
tietoa netistä esimerkiksi Breastcancer.
org –sivulta. Vertaistukea hän ei ole 
niinkään kokenut omakseen.

 
Ympärillä on  

muutakin kuin 
 syöpä
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1. Yhdistelmäehkäisypillerit sisältävät sekä 
estrogeenia että keltarauhashormonia. Kaikille yhdis-
telmäehkäisy ei sovi, koska tietyillä riskipotilailla ne 
voivat lisätä laskimotukosriskiä. Estrogeeni voi myös 
aiheuttaa esimerkiksi rintojen arkuutta, pahoinvointia 
ja mielialamuutoksia. 

2. Riskiryhmään kuuluvat tupakoitsijat, ve-
renpainetautia, sokeritautia ja aurallista migreeniä 
sairastavat, veritulpan sairastaneet tai ne, joilla on 
sukurasite sydän- ja verisuonitauteihin. Yhdistelmä-
pillerit lisäävät myös jonkin verran aivohalvauksen ja 
sydäninfarktin riskiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että 
nuorilla naisilla tällaiset sairaudet ovat harvinaisia. 
Terve nainen voi hyvin käyttää yhdistelmäehkäisyval-
misteita. 

3. Minipilleri sisältää vain keltarauhashormonia 
eli progestiinia. Minipillereitä on Suomessa markki-
noilla kolmea eri tyyppiä, jotka ovat vaikutuksiltaan 
hieman erilaisia. Minipillereitä voivat periaatteessa 
käyttää kaikenikäiset naiset. Yleensä iäkkäämmille 
tai synnyttäneille kuitenkin suositellaan ensisijaisesti 
kierukkaa vaihdevuosiin saakka. 

4. Akne saattaa joskus aiheutua minipillereistä. 
Silloin kannattaa kokeilla toisen tyyppistä valmistetta. 
Osa keltarauhashormoneista taas hoitaa aknea.  

5. Parempi sykli- eli vuotokontrolli voi olla 
syynä ehkäisyvalmisteen käyttöön. Joskus minipillerit 
saattavat aiheuttaa nuorille naisille epäsäännöllistä 
vuotoa, koska ne eivät sisällä kuukautiskiertoa sään-
nöllistävää estrogeenia. Esimerkiksi uusimmalla deso-
gestreeliä sisältävällä minipillerivalmisteella nainen 
voi kuitenkin olla jopa kokonaan vuodoton. 

6. Imettävät naiset voivat myös käyttää minipil-
leriä. Yhdistelmäehkäisy ei ole silloin suositeltava. 

Asiantuntijana naistentautien ja synnytysten erikoislää-
käri Hanna Kallioniemi, Diacor

Ehkäisy 
6 faktaa pillereistä!

Multi-Gyn Actigel on tehokas valmiste 
emättimen bakteeriepätasapainon hoitoon.  

Se helpottaa välittömästi kutinaa ja ärsytystä.

Käytä voidetta 1–2 kertaa päivässä tai 
tarvittaessa kunnes oireet helpottavat.

Sopii käytettäväksi myös raskaus- ja 
imetysaikana. 

APTEEKISTA

www.multi-gyn.fi

Intiimivaivoja?

Luonnollinen 
raaka-aine 

uutettu lääke-
aloesta

Probiootit– 
miten ne toimivat?
Suolistossamme on yli 500 bakteerilajia. Suolistoflooraan vaikut-
tavat syömämme ravinto, lääkkeet (erityisesti antibiootit), dieetit 
ja ravintolisät. Flooran tehtävänä on suojella elimistöä huonoilta 
bakteereilta, jotka aiheuttavat sairauksia. Antibiootit tuhoavat 
tehokkaasti normaalia flooraa, joten infektioriski kasvaa.

Hyvillä probiooteilla eli mikrobeilla on tärkeä rooli ihmisen im-
muunijärjestelmälle ja terveydelle. Mikrobien avulla elimistö myös 
hyödyntää ravinnosta saatavia tarpeellisia aineita paremmin. Ne 
vapauttavat energiaa hiilihydraateista, auttavat mm. B- ja K-vi-
tamiinien syntetisoinnissa, ruoka-aineiden pilkkoutumisessa ja 
imeytymisessä sekä erilaisten myrkkyjen hajoamisessa.

Jos mikrobit eivät kasva normaalisti, voi seurata esim. umme-
tusta, ripulia, ilmavaivoja ja infektioita. Mikrobien epätasapaino 
yhdistetään myös maksavaurioihin, allergioihin ja syöpään. Tosin 
syövän hoitoon liittyen ei ole riittävästi tieteellistä tutkimusta ole-
massa.

Probioottibakteerien kasvua suolistossa edistävät kuidut, ku-
ten vihannekset, juurekset, hedelmät, marjat ja kokojyvätuotteet. 
Probiooteilla on havaittu olevan vaikutusta esimerkiksi infektioiden 
torjumisessa.

Probiootit häätävät pahoja 
bakteereja
Lääkinnällisiin tarkoituksiin käy-
tetyt probiootit (maitohappobak-
teerit) luokitellaan elintarvikkeik-
si. Käytettävät probioottibakteerit 
ovat peräisin ihmisestä. Silloin ne 
ovat tehokkaampia ja turvallisem-
pia ihmisille. Näiden bakteerien on 
pysyttävä elinkykyisinä koko maha-
suolikanavan läpi. Niiden on myös 
tarkoitus lisääntyä suolistossa ja 
kiinnittyä paksusuolen limakalvol-
le. 

Probiootteja on tutkittu paljonkin 
jo useiden vuosien ajan. Niiden on 
mm. todettu vähentävän pienten 
lasten allergioita. Myös ripulia es-
tävää vaikutusta on tutkittu ja saatu 
hyviä tuloksia etenkin lasten koh-
dalla.

Tutkimusten mukaan probiootit 
voivat paksunsuolen limakalvoil-
le kiinnityttyään poistaa haitallisia 
mikrobeja ja vähentää haitallisten 
bakteerien kykyä aiheuttaa tauteja. 

Lähteet:
Ruoansulatus kuntoon ravitsemus-
hoidolla, Jaakkola Kaarlo, Mividata 
Oy 2013
HS 23.2.2015 lastentautiopin 
professori Erika Isolaurin tutkimus, 
Turun yliopiston tutkijaryhmä

On hyvä muistaa, että terveellinen, 
kuitupitoinen ravinto takaa jo pitkäl-
le hyvän mikrobikannan lisääntymi-
sen suolistossa. 
 
Mikrokapseloidut probiootit 
säilyttävät tehonsa
Tärkeimpiä probiootteja ovat Lac-
tobacillus acidophilus, Bifidobacte-
rium bifidum ja Lactobacillus bulga-
ricus. 

Erityisesti antibioottikuurien jäl-
keen on todettu olevan hyödyllistä 
käyttää maitohappobakteereita kor-
jaamaan suoliston bakteeritilaa. 

Suojakuorelliset eli mikrokapse-
loidut probiootit kestävät paremmin 
mahalaukun voimakkaita happoja 
ja pitää näin ollen bakteerit toimin-
takunnossa ohut- ja paksusuoleen 
saakka.

Joskus lääkärit käyttävät esimer-
kiksi vaikeiden suolisto-oireiden 
hoitoon erityisen vahvoja probioot-
teja. Tarkoituksena on saada mi-
krobit valtaamaan limakalvojen 

pintakerrokset nopeasti poistaen 
samalla tehokkaasti haitallisia bak-
teereja. Näissä valmisteissa voi olla 
jopa 30-130 miljardia probioottibak-
teeria annoksessa. Niissä on kolmea 
tärkeintä probioottia, jotka on mi-
krokapseloitu erilleen, jotta ne eivät 
kilpailisi keskenään. 

Probiootteja suositellaan käytet-
täväksi jo tautien ennaltaehkäisyyn, 
jolloin ne toimivat parhaiten. Jo ras-
kauden aikana tai äidinmaidosta saa-
tujen probioottien on todettu vaikut-
tavan suotuisasti lapsen terveyteen 
(atooppisten ihottumien ja allergioi-
den väheneminen). Imettävän äidin 
kannattaa siis käyttää probioottival-
misteita. Näin varsinkin, jos lapsi on 
syntynyt sektion kautta. 
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Murtuma voi kertoa 
luuston tilasta

Luuston huipputiheys saavutetaan 20-40 ikävuoden 
välillä, jonka jälkeen se alkaa hitaasti laskemaan. 
Menopaussi kiihdyttää naisilla luun tiheyden piene-
nemistä. Osalla tiheys heikkenee varsin nopeasti, jol-
loin riski murtumille lisääntyy. Miehillä heikkenemi-
nen on hitaampaa.  

”Vaikka luuston tiheyttä ja kuntoa on hyvä pohtia, 
ei suuntaamaton seulonta ole hyödyllistä. Tärkein 
syy luuston tiheyden mittaukseen on helposti tullut 
murtuma. Murtuma voi olla merkki osteoporoosista”, 
professori Heikki Kröger kertoo. 

Luuston tiheyden riskitekijöitä ovat suvussa esimer-
kiksi äidillä ollut lonkkamurtuma, tupakointi ja alhai-
nen paino. Myös jotkut krooniset sairaudet altistavat 
osteoporoosille tai osteopenialle. 

”Jos potilas on käyttänyt kortisonia suun kautta tai suih-
keena pitkään tai hänellä on esimerkiksi suoliston imey-
tymishäiriö, on luuston kuntoa syytä tarkkailla. Myös 
diabetekseen ja moniin endokrinologisiin sairauksiin 
voi liittyä kohonnut osteoporoosin riski”, Kröger kertoo. 

Miten luustoa lähdetään tutkimaan?

”Jos yläselkään tulee pienen tapaturman jälkeen ki-
pua, joka ei parane nopeasti, voi kyseessä olla nika-
man osteoporoottinen murtuma. Nikaman kasaan-
painuminen on tyypillinen osteoporoosin seuraus. 
Myös pituuden lyheneminen ja ryhdin huononemi-
nen voivat kertoa osteoporoosin kehittymisestä”, Krö-
ger kuvailee.

 Ensimmäiseksi Heikki Kröger kehottaa tekemään 
netissä FRAX-riskimittauksen (Fracture Risk Assess-
ment Tool). Se on murtumariskilaskuri, jossa on eri-
laisia kysymyksiä liittyen elintapoihin ja riskitekijöi-
hin. FRAX kertoo, onko syytä lähteä keskustelemaan 

lääkärin kanssa jatkotutkimusten tarpeesta. 
FRAX-testi löytyy sivulta: http://www.shef.
ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=22

”Luuston tutkiminen aloitetaan yleensä 
perusterveydenhuollossa, jossa varataan ai-
ka omalle lääkärille. Lääkäri voi tehdä Bin-
dex-mittauksen, jos FRAX-laskuri antaa 
viitteitä lisääntyneestä murtumariskistä. 
Bindex-mittaus kertoo, tarvitaanko jatko-
tutkimuksena laajempi DXA-mittaus vai 
olisiko hoito syytä aloittaa heti. DXA-mit-
taus tehdään lähetteellä sairaalassa tai yksi-
tyisellä puolella lannerangasta tai reisiluun 
yläosasta”, Kröger sanoo.

Bindex-laite on Kuopion yliopistossa 
kehitetty ja laajasti tutkittu ultraääneen 
perustuva mittauslaite osteoporoosin 
diagnostiikkaan. Se tuo säästöjä, sillä ai-
na ei tarvita kallista DXA-mittausta. Bin-
dex-mittauksia tehdään tällä hetkellä jois-
sakin terveyskeskuksissa, apteekeissa ja 
lääkäriasemilla. 

Bindex-mittaus tehdään sääriluusta. 

Heikki Kröger muistuttaa kuitenkin, että 
ilman osteoporoosin riskejä, esimerkik-
si nuorten naisten on turha käydä Bin-
dex-mittauksissa. Vaihdevuosi-ikäiset, yli 
45-vuotiaat naiset alkavat lähestymään 
riskiryhmää. Hormonikorvaushoidosta on 
todettu olevan luustolle hyötyä vaihdevuo-
si-iässä. Gynekologi osaa arvioida hoidon 
tarpeen ja sopivuuden. 

1. Valitse itsellesi iän mukaan sopiva liikuntamuoto. 

2. Monipuolinen ravinto tukee luuston kuntoa. 

3. Kalsium on parasta saada suoraan ravinnosta. 

4. D-vitamiinia kannattaa syödä myös lisäravinteena. 

Liian suuret määrät eivät kuitenkaan ole hyödyksi, 

noin 20 mg riittää. 

5. Älä tupakoi! 

Asiantuntijana kirurgian, ortopedian ja traumatologian professori Heikki Kröger, Itä-Suomen yliopisto  
(Mukana osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen työryhmässä)

Pidä luustostasi huolta!
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Aloita matkasi kohti parempaa unta

www.philips.fi /uniapnea

Yhteistyössä potilaiden ja asiantuntijoiden kanssa 
kehitetty uniapnea-sivusto kerää kaiken oleellisen 
tiedon uniapneasta, sen hoitomuodoista ja 
elämästä uniapnean kanssa. Lue lisää oireista ja 
riskeistä sekä selvitä, voisiko sinulla olla uniapnea 
– nauti taas kauniista unista.

Uskalla 
jälleen 
unelmoida

17581_PF_UniApnea_PrintAdvert_210mmx297mm_v5.indd   1 9/25/15   9:45 AM

Vuonna 2006 pihkasalvaa oli tutkittu ja kehitetty niin 
paljon, että sen pohjalta voitiin perustaa yritys. Re-
polar Pharmaceuticals Oy on suomalainen perheyri-
tys, joka kehittää ja valmistaa kuusen runkopihkaan 
pohjautuvia hoitotuotteita sekä ihmisille että eläimille.

Moni lääkeaine on alun perin löydetty tutkimalla 
luonnon kasveja ja niiden molekyyleja.

Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että kuusen pihka 
sisältää useita erilaisia aktiivisia yhdisteitä, joiden vai-
kutus selittää miksi pihkasalvalla on sekä antimikro-
binen, anti-inflammatorinen että haavan paranemista 
nopeuttava ominaisuus.

”Pihkan keräys tapahtuu täysin käsityönä ja luon-
toa kunnioittaen. Kun puu on saanut kolhun, se suo-
jautuu tuottamalla pihkaa vaurioituneeseen kohtaan. 
Maanomistajien luvalla metsämiehet saavat kerätä 
näitä ”haavapihkan” paakkuja, jonka he toimittavat 
meille Kolarin toimipisteelle eteenpäin jalostettavak-
si”, toimitusjohtaja Miika Jokinen Repolarilta kertoo.

Parantaa monenlaisia tulehduksia
Kun pihkasalvaa ryhdytään käyttämään ihorikkeelle, 
näkyy heti ensimmäisenä sen anti-inflammatorinen 
eli tulehdusta lievittävä vaikutus. Se siis vähentää hoi-
dettavan alueen kuumotusta, turvotusta sekä kipua. 
Toimintaperiaate on samantapainen kuin vahvalla 
kortisonivoiteella.

Pihkan antimikrobinen laajuus yllättää monet. Pih-
kasalva tappaa hyvin laajakirjoisesti bakteereita sekä 
hiiva- että rihmasieniä, jopa antibiooteille resistentte-
jä bakteereita. Tulehtuneiden haavojen hoidossa tämä 
vaikutus on olennainen paranemisen kannalta. 

Pihkasalvalla on vielä kolmaskin selkeästi havaitta-
va vaikutus. Nimittäin se nopeuttaa haavojen parane-
mista ja ihon uusiutumista.

”Urheilijat, jotka saavat helposti erilaisia hiertymiä, 
käyttävät mieluusti pihkasalvaa. Abilar® toimii häm-
mästyttävän nopeasti niin rakkojen hoidossa, kun 
myös sormenpäiden ja kantapäiden halkeamissakin, 
tuotepäällikkö ja farmaseutti Hanna Asikainen toteaa.

Lääkäri Arno Sipponen näki Kolarin terveyskeskuksessa työskennellessään paikallisesti valmistetun pihka-
salvan tehon. Haavojen hoito kuusen pihkalla on kuulunut suomalaiseen kansanperinteeseen jo pitkään ja 
kun Sipponen sitten omin silmin näki tämän, hänellä syttyi palo tutkia tieteellisesti tuota ihmeainetta. Siitä 
alkoi pitkäjänteinen kehitystyö tämän päivän apteekeissa myytäväksi pihkasalvaksi.

Pihkassa 
haavojen hoitoon

Pihkasalvaa käytettäessä täytyy muistaa, että hartsiyliher-
kille pihkasalva saattaa aiheuttaa paikallista ihottumaa, sillä 
pihka sisältää luonnostaan hartsihappoa.

Abilar® 10% Pihkasalva on saanut lääkekorvattavuuden 
Englannissa ja sitä myydään Suomen lisäksi myös Saksas-
sa, Itävallassa, Kreikassa, Ruotsissa, Australiassa ja Uudes-
sa-Seelannissa.

Tuotevalikoima kasvaa kohisten ja mukana on myös kyn-
sisienen ja jalkasilsan hoitoon tarkoitettu tuote, sekä eläi-
mille omia valmisteita mm. korvien puhdistukseen ja tu-
lehdusten hoitoon.
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Erektiohäiriöitä voivat aiheuttaa mm. verisuonivauriot, sydänsairaudet, alen-
tunut typpioksidin tuotanto, hormonaaliset tekijät, eturauhasvaivat, hermo-
vauriot, lääkitys, alkoholi, tupakointi, ylipaino, ikääntyminen, liikkumatto-
muus ja parisuhdeongelmat.

Mitä erektio vaatii toteutuakseen?
Erektiohäiriö on aina oire taustalla olevasta sairaudesta. 70 %:ssa tapauksista 
syy erektiohäiriöön löytyy verisuonten poikkeavasta toiminnasta: Typpioksi-
din määrä paisuvaiskudoksen valtimoissa on vähentynyt, eikä paisuvaiseen 
pääse virtaamaan riittävästi verta. Tämä on seurausta endoteelidysfunktiosta 
(verisuonen heikentynyt laajentumiskyky).

Erektio vaatii kehittyäkseen seksuaalisen kiihottumisen. Aivot välittävät 
signaalin kiihottumisesta penikseen, missä hermopäätteen vapauttama typ-
pioksidi aikaansaa paisuvaiskudoksen laajentumisen. Veren täyttäessä paisu-
vaiskudoksen siitin jäykistyy.

Jotta erektio säilyisi myös pidempään, on siittimen valtimoiden kyettävä 
tuottamaan paikallisesti typpioksidia. Erektiota ei synny ilman typpioksidia.

Vaskulaariset syyt 
yleisimpiä

On havaittu, että osalla miehistä 
on puhjennut sepelvaltimotauti noin 
3 vuotta erektiohäiriön alkamisen 
jälkeen. Tämän havainnon jälkeen 
sydän- ja verisuonisairaudet ovat 
nousseet entistä suurempaan rooliin 
erektiohäiriöitä tutkittaessa ja hoi-
dettaessa.

Myös diabeetikoilla erektiohäiriön 
on todettu ennustavan myöhempää 
sydäntapahtumaa. Yli 40-vuotiailla 
miehillä erektiohäiriö lisää kuollei-
suutta, nimenomaan sydänkuollei-
suutta (fataali sydäninfarkti tai aivo-
halvaus). Näiden havaintojen vuoksi 
on syytä puuttua ajoissa erektiohäi-
riöpotilaan sydän- ja verisuonitau-
tiriskeihin. Elämäntapaohjaus ja 
tarvittaessa lääkehoito ovat tärkeitä. 
Kohonnut verenpaine lisää erektio-
häiriöitä, mutta toisaalta huomat-
tavan usein itse verenpainelääkitys 
joko aiheuttaa tai pahentaa erektio-
häiriötä. Usein mies lopettaa veren- 
painelääkityksen juuri tästä syystä, 
mikä on se kaikkein huonoin vaihto-
ehto, koska kohonnut verenpaine on 
kuolleisuutta lisäävä riskitekijä. 

Onneksi nykyisistä verenpain-
elääkkeistä löytyy tehokkaita vaihto-
ehtoja, jotka eivät vie miehen erek-
tiokykyä. On paljon näyttöä siitä, 

Erektiohäiriö vaivaa, 
onko sydän
kunnossa?
Erektiohäiriöitä on pidetty tyypillisesti ikääntyvien miesten ongelmana. Länsimaiset elintapamme 
edesauttavat erektiohäiriön kehittymistä jo varhaisemmallakin iällä. Nykyään hyviä hoitovaihtoja 
löytyy useita. Ennen hoidon valitsemista olisi kiinnitettävä huomiota erektiohäiriön syihin. 

• Typpioksidia tarvitaan erektion käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Typpioksidin avulla guanylaattisyklaasi tuottaa cGMP:tä 
sileälihaksessa, mikä aikaansaa verisuonen laajenemisen ja veren pakkautumisen paisuvaiskudokseen (erektio).
• Kardiovaskulaarisairaudet vähentävät paisuvaiskudoksen käytettävissäolevaa typpioksidin määrää.
• PDE5-estäjät estävät cGMP:n pilkkomista, ylläpitävät vasodilataatiota ja näin myös erektiota.
• Nebivololi stimuloi endoteelisoluja tuottamaan typpioksidia; näin nebivololi lisää PDE5-estäjien erektogeenistä vaikutusta.

että pelkkä verenpainelääkityksen 
vaihto on auttanut jopa korjaamaan 
erektiohäiriön, ja siksi erektiohäiri-
öisen potilaan verenpainelääkityk-
seen pitäisi kiinnittää huomiota. 

Ylipaino ja liikkumattomuus lisää-
vät erektiohäiriön riskiä myös nuo-
remmilla miehillä. Jatkuva elimistön 
matala-asteinen, ns. kytevä tulehdus 
heikentää typpioksidin toimintaa, 
mistä aiheutuu moninaisia metaboli-
sia vaikutuksia elimistöön. 

Kun testosteronitaso 
laskee
Ikääntymiseen ja ylipainoon liittyy 
testosteronitason laskua. Keskivar-
talolihavuus, toisin sanoen viskeraa-
lisen rasvan määrä, metabolinen oi-
reyhtymä (MBO), insuliiniresistenssi 
sekä aikuistyypin diabetes liittyvät 
alentuneisiin testosteronin ja suku-
puolihormoneja sitovan globuliinin 
(SHBG) pitoisuuksiin miehillä. Tätä 
kutsutaan hypogonadismiksi. Vielä 
ei tiedetä, onko matala testosteroni-
taso syy vai seurausta edellä maini-
tuista tiloista.

Yli 40-vuotiaista miehistä, joilla 
on erektiohäiriö, noin 20–40 %:lla 
on alentunut testosteronitaso (tes-
tosteroniarvo < 15 nmol/l liittyy 
seksuaaliseen haluttomuuteen, 8–10 
nmol/l erektiohäiriöön). 

Testosteroni säätelee osaltaan 
muun muassa glukoosi-, proteiini-, 
lipidi- ja tulehdusvälittäjäaineiden 
aineenvaihduntaa, jotka kaikki puo-
lestaan vaikuttavat insuliiniherkkyy-
teen. Testosteroni vaikuttaa keskei-
sesti myös erektionsäätelyyn.

Elintapoihin ja todettuihin sydän- 
ja verisuonitautiriskeihin puuttu-
malla on mahdollista merkittävästi 
vaikuttaa sekä erektiohäiriöön että 
testosteronitasoon. Tarvittaessa alen-
tunutta testosteronitasoa on mahdol-
lista kohottaa takaisin normaaliar-
voihin testosteroni- korvaushoidolla. 

Lääkkeiden erot
PDE5-estäjät ovat erektiohäiriön hoidossa ensisijaislääkkeitä. Sildenafiili tuo-
tiin markkinoille jo vuonna 1998. Sen jälkeen markkinoille on tullut useita 
PDE5- estäjiä, viimeisimpänä näistä avanafiili. 

Tutkimusten mukaan PDE5- estäjien lisääntyneestä käytöstä riippumatta 
kuitenkin noin puolet miehistä lopettaa niiden käytön usein jo 3 kuukauden 
kuluessa. Yleisimmät syyt hoidon keskeytyksiin lienevät liian suuret odotuk-
set tehon suhteen, huoli lääkkeiden vaikutuksista sydämeen sekä mahdolliset 
sivuvaikutukset. 

Lyhytaikaisessa käytössä lääkkeen kustannukset eivät näyttele suurta roolia, 
mutta pitkäaikaiskäytössä kustannusten merkitys ymmärrettävästi kasvaa. 

Tähän mennessä PDE5-estäjien välillä ei ole tehty suoria vertailututkimuk-
sia, joista voisi päätellä niiden keskinäisiä eroja. Julkaistujen tutkimustietojen 
valossa ei ole havaittu merkittäviä kliinisiä tehoeroja lääkkeiden välillä. Uu-
demmat PDE5-estäjät ovat kuitenkin osoittautuneet paremmin siedettäviksi 
sildenafiiliin verrattuna. 

Tadalafiili on lääkkeistä pitkävaikutteisin, kun taas avanafiili on nopeavai-
kutteisin. Toisin kuin muilla ryhmän lääkkeillä tadalafiilin käyttöön on tyy-
pillisesti liittynyt lihas- ja selkäkipuja. 

Avanafiili ja tadalafiili ovat selkeästi sildenafiilia ja vardenafiilia verisuoni-
selektiivisempiä (muun muassa vähemmän päänsärkyä ja huimausta), mikä 
on huomioitava asia, koska juuri vaskulaariset syyt ovat yleisimmin erektio-
häiriön taustalla.            

PDE-estäjien vertailu
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Avanafiilin käyttöön on liittynyt vähiten sivuvaikutuksia (päänsärkyä, le-
hahdusoireita ja nenän tukkoisuutta). Sen vaikutus alkaa jo 15 minuutissa 
ja tehon on osoitettu kestävän vähintään kuuden tunnin ajan. Tutkimustu-
loksia vertailtaessa on kuitenkin havaittu, että PDE5-estäjien välillä saattaa 
käytännössä olla eroja varsinkin siedettävyydessä.

Diabeetikoilla on tautimekanismeista johtuen vähemmän typpioksidia 
käytettävissään ja he saavat tunnetusti heikomman hoitovasteen PDE5-es-
täjistä kuin ne erektiohäiriöpotilaat, joilla ei diabetesta ole. Metabolisten 
häiriöiden lisäksi diabeetikoilla on hyvin usein myös kohonnut verenpaine, 
minkä hoito voi sekin myötävaikuttaa erektiokykyyn. Lisäksi diabeetikoilla 
esiintyy usein myös sepelvaltimotautia, jolloin beetasalpaus on heille perus-
teltua. 

Näistä edellä mainituista syistä diabeetikkojen erektiohäiriöiden hoito on 
yleensä tavanomaista haastavampaa (beetasalpaajien ja diureettien käyttö 
saattaa aiheuttaa erektiohäiriötä). Diabeetikot hyötyvät typpioksidituotantoa 
stimuloivasta verenpainelääkkeestä (nebivololi), joka samalla saattaa paran-
taa myös heidän PDE5-estäjien hoitovastetta. 

Kirjoittajat: 
Antti Kaipia, urologi, kirurgia yl, dosentti, Satakunnan KS 
Ville Pöntynen, yleislääkäri, Lääkärikeskus Lupaus  
Ari Heinonen, kliininen biokemisti, Berlin-Chemie Menarini
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Paikallishoidot ja 
penisproteesi
Erektiolääkkeitä voidaan antaa myös 
paikallisesti, mutta niiden teho ei ole 
yltänyt PDE5-estäjien tasolle. On-
nistuessaan pistoshoito on kuitenkin 
erittäin tehokasta. Nykyään pistos-
hoitoa käytetään hyvin tuloksin, kun 
muilla hoidoilla ei ole saatu riittävää 
tulosta. 

Vakuumipumppua on myös 
käytetty erektiohäiriön hoidos-
sa, mutta vaatimattomin tulok-
sin. Sen käyttöön liittyvät kuiten-
kin usein peniksen mustelmat/
mekaaniset hankaumat, varsinkin 
kiristysrenkaan käytön yhteydes-
sä. Vakuumipumpulla aikaansaa-
tu erektio tuntuu kylmemmältä. 

Peniksen sisään voidaan myös 
asentaa nestetäytteinen proteesi, jo-
ka saadaan täyttymään manuaali-
sesti pumpulla. Tämä on meillä vielä 
harvinainen ratkaisumalli, mutta sen 
käytöstä on maailmalla saatu hyviä 
tuloksia. Toimiessaan se on varsin 
yksinkertainen ja helppokäyttöinen, 
mutta suhteellisen hintava ratkaisu. 
 

Erektiohäiriölääkitystä valittaessa 
tulee huomioida myös potilaan muut 
perussairaudet ja niihin liittyvä lää-
kitys. Nykyisistä hoitovalikoimista 
löytyy toimivia vaihtoehtoja potilaan 
yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Onnistuneet yhdynnät (kukin lääkehoito vs. lume)
Asian Journal of Andrology 2014;16:472-477
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”Haluttomuus on yksilöllinen käsi-
te, sillä seksuaalinen halu on toisil-
la luontaisesti heikompi ja toisilla 
vahvempi. Noin kolmannes naisista 
kertoo, että heillä on haluttomuutta. 
Noin 10 % naisista pitää haluttomuut-
ta ongelmana, joka vähentää parisuh-
teen onnellisuutta monella tavoin”, 
erikoislääkäri ja seksuaalilääketieteen 
asiantuntija Juhana Piha kertoo.

Mistä haluttomuus johtuu?
Ikä lisää haluttomuutta naisilla, jyrkin 
muutos tapahtuu 55-65 ikävuoden 
paikkeilla, jolloin jo yli puolet rapor-
toi jonkinasteisesta haluttomuudesta. 
Myös nuorista naisista noin 20 %:lla 
on haluttomuutta. 

Juhana Pihan mukaan noin neljäs-
osa miehistä valittaa naisen halutto-
muudesta. Naisetkin valittavat jonkin 
verran miesten haluttomuudesta, hei-
tä on noin 10-15 % naisista. 

”Parisuhteen ristiriidat, uskotto-
muus, stressi, alkoholismi ja kommu-
nikaation puute vaikuttavat selväs-
ti naisten haluttomuuteen. Etenkin 
iäkkäämmillä miehillä ja naisilla on 
usein vaikeuksia puhua kumppaninsa 
kanssa seksistä. Herkkä aihe aiheuttaa 
helposti riidan”, Piha kuvailee.

”Miehen seksuaaliongelmat aiheut-
tavat haluttomuutta naiselle. Esimer-
kiksi liian nopea siemensyöksy vä-
hentää naisen motivaatiota seksiin. 
Vaiva on usein pysyvä  ja aiheuttaa 
siksi ongelmia parisuhteessa pitkällä 
aikajänteellä”, Piha kertoo. 

Erektion heikkeneminen vaikuttaa 
myös naisen seksuaaliseen halukkuu-
teen, sillä se tuo naisellekin suori-
tuspaineita. 

”Nainen saattaa kokea miehen erek-
tiohäiriöt omaksi syykseen. Hän pitää 
itseään rumana tai epähaluttavana. 
Pitkä avioliitto on myös omiaan syö-
mään seksuaalista halua ja viehätystä 

toiseen. Mikään parisuhde ei pysy 
vireessä ilman sen vaalimista ja hoi-
toa”, Juhana Piha muistuttaa. 

Tyypilliset ruuhkavuodet työkii-
reineen, kotitöineen ja lapsineen jät-
tävät helposti parisuhteen ja seksin 
toissijaiseen asemaan. Seurauksia 
voi joutua korjaamaan pitkään, jollei 
suhdetta ole muistanut vaalia. 

Myös sairaudet, kuten masennus, 
kilpirauhasen vajaatoiminta, vaih-
devuodet tai erilaiset pitkäaikaissai-
raudet heikentävät seksuaalista ha-
lukkuutta. Joillakin lääkkeilläkin on 
vaikutuksensa asiaan. 

”Tunnetusti jotkut verenpain-
elääkkeet, masennuslääkkeet ja 
hormonaalinen ehkäisy vähentävät 
naisen haluja ja vaikeuttavat jopa or-
gasmin saamista. 

Mikä avuksi?
Hyvät elämäntavat, toisen huomioi-
minen ja keskusteluyhteyden raken-
taminen, alkoholin kohtuukäyttö ja 
painonhallinta ovat omiaan edistä-
mään sekä miehen että naisen seksu-
aalista terveyttä, mikä heijastuu pari-
suhteeseen hyvällä tavalla.

”Vaihdevuosien hormonikorvaus-
hoitoa kannattaa miettiä, jos halut-
tomuus on alkanut vaihdevuosien 
aikaan. Käyttämäänsä muuta lääket-
tä voi kokeilla vaihtaa, jos se tuntuu 
aiheuttavan haluttomuutta. Testos-
teroni on myös vaihdevuosi-iän ylit-
täneillä naisilla hyväksytty, joskin 
harvoin käytetty, hoitomuoto”, Piha 
sanoo.

Jos naisella on haluttomuuden 
taustalla jokin traumaattinen koke-
mus, kuten seksuaalinen hyväksi-
käyttö,  on se luonnollisesti käytävä 
läpi psykoterapiassa tai pariterapias-
sa. 

Jos nainen on haluton, miehen 
ei kannata olla vaatimassa seksiä. 
Itsetunnon tukeminen sanoilla ja 
pienillä teoilla on hyväksi halukkuu-
delle. Tämä pätee sekä mieheen että 
naiseen. Keneltäkään ei voi Pihan 
mielestä edellyttää seksiä aina, mut-
ta parisuhteeseen kuuluu seksi. Sitä 
ei voi myöskään vain lopettaa toisen 
päätöksellä. Jos seksi ei huvita lain-
kaan, kannattaa mennä parisuhdete-
rapiaan käymään asiaa läpi. 

”Toisen nautinto on iän myötä 
usein jopa tärkeämpää. Se tuottaa 
iloa. Jos tämä on molemminpuolista, 
on suhde hyvällä mallilla. Jos toinen 
on haluton, kannattaa aina katsoa 
itseään peiliin, mitä voisi parantaa 
omassa käytöksessään. Voisinko 
juoda vähemmän, olla enemmän 
kotona, osallistua kotitöihin ja jakaa 
enemmän toisen taakkaa vaikkapa 
ruuhkavuosissa”, Piha toteaa.

”Kaikki uusi on tervetullutta aut-
tamaan halukkuuden ja hyvän pa-
risuhteen edistämiseksi”, Piha sum-
maa. 
Lisää tietoa seksuaalihäiriöistä: www.
seksuaaliterveysklinikka.fi

Asiantuntijana 
kliinisen fysiologian erikoislääkäri, 
seksuaalilääketieteen asiantuntija 
Juhana Piha

Naisen haluttomuus
Naisen seksuaalinen haluttomuus voi johtua monista erilaisista asioista. Sitä esiintyy kaikenikäisillä naisilla. 
Uudenlaisiakin hoitoja on kehitetty ja kehitteillä tähän parisuhdetta kaihertavaan ongelmaan.

Valmisteita naisen haluttomuuteen
Juhana Piha kertoo kahdesta uusimmasta tuotteesta, joista voi olla apua haluttomuudesta kärsiville nai-
sille. Flibanseriini on juuri USA:ssa myyntiluvan saanut keskushermostoon vaikuttava haluttomuuslääke 
naisille. Tutkimusten mukaan noin puolet haluttomuudesta kärsivistä saa apua tästä lääkkeestä. Sivuvai-
kutuksina on todettu jonkin verran huimausta, pahoinvointia ja väsymystä.  

Luontaistuotteista Lady Prelox on ainoa tuote, jossa on tieteellistä tutkimusta taustalla. Tuote luokitellaan 
ravintolisäksi, eikä sillä ole haittavaikutuksia. Mm. pycnogenolia (ranskalaisen rannikkomännyn kuoriuute), 
ruusunmarjauutetta ja L-arginiinia sisältävää valmistetta on tutkittu 3-4 tieteellisessä lumekontrolloidussa 
tutkimuksessa. Tuote on selkeästi vaikuttanut halukkuuteen positiivisesti. Sen ainesosat laajentavat tutki-
musten mukaan verisuonia, tehostavat typpioksidin tuotantoa ja hoitavat limakalvoja sekä piristävät.

Mikään suhde ei 
pysy vireessä ilman 
hoitoa ja vaalimista.
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Naisilla virtsatieinfektiot ovat yleisempiä, koska naisen 
virtsaputki on lyhyempi kuin miehen. Näin bakteerit 
pääsevät helpommin kulkeutumaan virtsateihin. Ta-
vallisin infektion aiheuttaja on potilaan oman suoliston 
bakteeri. 

Usein puhutaan kylmettymisen aiheuttamasta virtsa-
tietulehduksesta. Kylmettyminen lisää urologi Anna-Kai-
sa Peren mukaan virusten lisääntymistä, mutta virukset 
eivät kuitenkaan aiheuta virtsatieinfektioita, sillä ky-
seessä on bakteeriperäinen tulehdus. Miehille kylmetty-
minen esimerkiksi saunan jälkeen ulkona istuttaessa voi 
Peren mukaan kuitenkin aiheuttaa eturauhasvaivoja.  

Miten tunnistat infektion?
Tärkeää on aina tunnistaa infektion kesto, sijainti ja 
oireet. Infektio on yleensä kystiitti, joka on alempien 
virtsateiden eli virtsarakon tulehdus. Toistuvia virtsa-
tieinfektioita on kaiken ikäisillä. Noin 20 prosentilla 
24-64 –vuotiaista esiintyy vähintään kerran vuodessa 
infektio. Työikäisillä naisilla tulehdus voi Peren mu-
kaan siis ilmaantua vuosittain.  

Honey moon –kystiittiä esiintyy naisilla, jotka aloit-
tavat aktiivisen seksielämän. Silloin tulee helpommin 
infektioita. Sukupuolitaudin mahdollisuutta ei myös-
kään pidä unohtaa virtsaoireita selvitettäessä. Oireet 
voivat olla samankaltaisia kuin infektiossa. 

Virtsatieinfektion oireita voivat olla kirvely virtsatessa, 
virtsaamisen jälkeinen kipu tai kirvely virtsaputkessa ja 
myöskin verivirtsaisuus. Myös virtsankarkailu voi olla 
oire. Jos oireisiin liittyy kuumetta tai selkäkipuja, tu-
lehdus on noussut munuaistasolle. Silloin sairaalahoito 
saattaa olla tarpeen. 

“Valtaosa tulehduksista hoituu 
kuitenkin lyhyillä avohoitokuureilla. 
Jos infektiot toistuvat, saattaa olla 
tarpeen selvitellä, onko takana jo-
kin altistava tekijä”, Anna-Kaisa Pere 
kertoo.

Iäkkäillä ihmisillä oireet voivat Pe-
ren mukaan olla epätyypillisiä. Ne 
voivat aiheuttaa esimerkiksi seka-
vuutta, eikä virtsaoireita välttämättä 
esiinny lainkaan. 
 
Millaista hoitoa?
Usein virtsatietulehduksen hoidos-
sa ohjeistetaan juomaan runsaasti ja 
hoitamaan mahdollinen ummetus 
pois, vaikka varsinaista tieteellistä 
näyttöä näille ohjeille ei olekaan. 

Toisilla tulehdukset uusiutuvat ti-
heään ja voi joutua antibioottikuu-
rien kierteeseen. Silloin omasta bak-
teerikannasta kannattaa pitää huolta 
esimerkiksi maitohappobakteereilla. 

Jos infektiot toistuvat, täytyy tar-
kistaa viljelyllä, että kyseessä on 
todella infektio. Samoin pitäisi tar-
kistaa, ettei ole resistenssiä eli vas-

tustuskykyä käytetyille antibiooteille. 
“Ulkomailta (esimerkiksi Aasiasta) 

voi saada antibiooteille resistentin 
bakteerin. Siksi ulkomaanmatkaili-
jan on tärkeää huomioida, että bal-
teerikanta on erilainen eri maissa. 
Tämä voidaan tutkia virtsaviljelyllä”, 
Anna-Kaisa Pere sanoo. 
 
Urologin ohjeita  
virtsavaivojen vähentämiseen
”Monet naiset istuvat virtsatessa 
wc-pytyn etureunalla, mutta rakon 
tyhjentymisen kannalta olisi hyvä 
istua kunnolla ja rennosti pytyn ta-
kaosaan saakka. Kyykkyasento olisi 
luonnollinen virtsaamisasento, sillä 
silloin lantionpohja pääsee rentoutu-
maan”, Pere kuvailee. 

Kun lantionpohja ei rentoudu, ei 
rakon täydellinen tyhjennys onnis-
tu. Jäännösvirtsa saattaa Anna-Kai-
sa Peren mukaan edesauttaa infek-
tio-oireiden esiintyvyyttä. 

Karpalovalmisteet ovat joillekin 
hyviä virtsateiden terveyden kannal-
ta. Vaikka nesteen nauttiminen on 
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Mielihyvää 
ja nautintoa 

parisuhteeseen. 
Tutkitusti 

luonnollisesti.

Teille
kahdelle!

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa
Puh (09) 8520 2215, www.pharmanord.fi

Lisätietoja: www.seksuaaliterveysklinikka.fi 
www.miesklinikka.com

Uutuus!

Asiantuntijana
LT Anna-Kaisa Pere, urologi,  
Lääkärikeskus Aava ja HUS

Virtsavaivoja 
on monenlaisia
Aikuisilla virtsatieinfektiot ovat hengitystieinfektioi-
den jälkeen yleisimpiä infektioita. Naisilla virtsa-
tieinfektiot ovat yleisempiä kuin miehillä. Vuosit-
tain hoidetaan muutama sata tuhatta potilasta. 
Käymme tässä läpi tavallisimpia vaivoja ja niiden 
hoitoa.

Naiset ovat 
anatomisista syistä  

miehiä alttiimpia 
virtsainfektioille.

Virtsanäytettä otettaessa virtsan 
 pitäisi olla ollut rakossa 4 tuntia. 
 Näytteen yhteydessä pitää olla  
tieto siitä, miten pitkään virtsa 

 ollut rakossa.

Jos virtsa karkailee esimerkiksi yskiessä tai ylösnous-
tessa, on kyseessä luultavasti ponnistusinkontinenssi. 
Sen hoidossa kannattaa kääntyä gynekologin puoleen. 
Samoin gynekologi tutkii laskeumiin tai veriseen vuotoon 
(emättimestä) liittyviä oireita.

”Ponnistusinkontinenssia voi hoitaa esimerkiksi lääki-
tyksellä tai nauhaleikkauksella. Leikkausta harkittaessa 
pitää kuitenkin aina selvittää tarkkaan, kenelle nauha so-
pii”, Pere toteaa. 

Jos on kyse pakkoinkontinenssista eli pakkovirtsankar-
kailusta, sitä ei voi korjata nauhaleikkauksella. Muita hoi-
toja on kuitenkin olemassa. Oireisiin liittyvät kova virt-
saamisen tarve ja karkailu. Tällaisia oireita tutkii ja hoitaa 
urologi. 

”Pakkoinkontinenssi on ikävä vaiva. Virtsatieinfektio 
voi pahentaa oireita. Tyypillinen oire on äkillinen virtsa-
hädän tunne, jolloin on pakko mennä nopeasti vessaan. 
Se ei liity ponnistukseen eikä ole ennakoitavissa”, Pere ku-
vailee. 

Pakkoinkontinenssiin liittyvää karkailua voi tapahtua 
koska vain, vaikka rakko ei olisi täynnä. Kyseessä voi Pe-

tärkeää, ei pidä kuitenkaan juoda lii-
kaa, ohtuus kaikessa. 

Tiheävirtsaisuutta voi aiheuttaa 
esimerkiksi rakon pienuus tai liika 
juonti. Virtsaamispäiväkirja auttaa 
silloin selvittämään oireita. Siinä 
nähdään, paljonko tulee todellisuu-
dessa juotua. 

Riittävän usein päivässä virtsaa-
minen on tärkeää, ettei rakko veny. 
Kahdeksan kertaa päivässä on nor-
maali määrä.

ren mukaan olla vain tunne, vaikka karkailua ei edes oli-
si. Karkailua voi myös olla reilustikin.

”Kun tulee vaikka kotiin, saattaa pakkoinkontinenssi 
pistää juoksemaan suoraan vessaan. Silloin on kyseessä 
opittu asia tutussa tilanteessa. Kannattaa käydä wc:ssä jo 
ennen kotiin lähtöä”, Pere neuvoo.

 Pakkoinkontinenssin oireet on aina tutkittava, jot-
ta syy löytyisi. Kyseessä voi olla infektio, neurologinen 
sairaus tai sitten mitään yksittäistä syytä ei löydy. Joka 
tapauksessa rakon seinämälihakset toimivat silloin yliak-
tiivisesti. Onneksi pakkoinkontinenssin hoitoon löytyy 
useita eri hoitovaihtoehtoja. Urologit hoitavat pääosin 
pakkoinkontinenssia. 

Yhtenä virtsavaivana Anna-Kaisa Pere mainitsee myös 
yövirtsaisuuden. Jos yöllä joutuu käymään useamman 
kerran WC:ssä, voi syynä olla illalla juotu runsas neste-
määrä. Syy voi löytyä myös hoitamattomasta uniapneas-
ta, jonka takia suu kuivuu, kuorsaus vaivaa ja vettä juo-
daan yöllä moneen kertaan. Jopa sydämen vajaatoiminta 
voi olla syy yövirtsaisuuteen. Silloin jalat turpoavat ja 
makuuasennossa nesteet lähtevät poistumaan. 

Muista tämä 
 näytteen otossa:

Muita virtsavaivoja

 

Kuva: Rosa Rautakoura
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ENERGIAA 
– luonnollisesti

Bio-Qinon Q10 sisältää hyvin imeytyvää ubiki-
nonia sekä   C-vitamiinia, joka edistää normaalia 
energia-aineenvaihduntaa sekä auttaa vähen-
tämään väsymystä ja uupumusta.

Kehon energia tuotetaan solujen mitokondrioissa, jotka ovat 
pieniä, pavun muotoisia rakenteita jokaisen solun sisällä.

Ubikinoni on välttämätön aine solujen toiminnalle, mutta sen 
pitoisuudet alkavat laskea jo 20-25 -vuotiaana. Bio-Qinon Q10 
voi auttaa palauttamaan normaalit ubikinonitasot.

Bio-Qinon Q10 on yli 20 vuoden tutkimuksen ja tuotekehityksen 
tulos. Parhaiten dokumentoidulla ubikinonivalmisteella on tehty 
yli 90 tieteellistä tutkimusta, jotka takaavat valmisteen laadun, 
hyötyosuuden sekä puhtauden.

Pharma Nord on yksi Euroopan johtavista korkealuokkaisten 
ravintolisien ja rohdosvalmisteiden valmistajista, jonka tuotteita 
on myynnissä yli 45 maassa ympäri maailmaa.
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Apteekeista ja 
luontaistuotekaupoista.

Elämme hektistä jatkuvan kiireen 
ja tehokkuuden aikaa. Maassamme 
on lisäksi monelle vaativa ilmasto, 
johon kuuluu pitkä ja pimeä talvi. 
Energiaa tarvitaan ja jaksamiseen 
kannattaa panostaa jo ennakoiden. 
Myös tietyt sairaudet syövät ihmisen 
jaksamista.
Stressi, liian vähäinen uni ja kiire 
ovat yleisimpiä väsymyksen aiheut-
tajia. Infektiot ja flunssat väsyttävät 
myös. On hyvä oppia myös tunnis-
tamaan vaikea väsymys, joka on pit-
käaikaista ja vaikuttaa elämään voi-
makkaasti. Tällainen väsymys on jo 
uhka terveydelle. Lisäksi vaikean vä-
symyksen taustalla saattaa piillä jo-
kin sairaus, joka puolestaan aiheut-
taa usein tuolle sairaudelle tyypillisiä 
muitakin oireita. 

”Esimerkiksi kilpirauhasen vajaa- 
tai liikatoiminta, tyypin 2 diabetes 
tai sydänsairaudet saattavat aiheut-
taa pitkäaikaista väsymystä ja uu-
pumusta”, yleislääketieteen erikois-
lääkäri Päivi Mäkeläinen valottaa. 

Ravinto ei aina riitä
Tänä päivänä ravinnosta ei välttä-
mättä saa tarpeeksi vitamiineja ja 
hivenaineita. Kiireinen ihminen tur-
vautuu helposti epäterveellisiin väli-
paloihin, sokeriin ja prosessoituihin 
ruokiin. Nämä ovat omiaan aiheut-
tamaan vitamiinien, hivenaineiden 
ja muiden ravintotekijöiden puutok-
sia sekä väsymystä. Ravintolisiä on 
nykyisin tarjolla paljon erilaisia. Nii-
den valinnassa olisi hyvä turvautua 
ammattilaisen apuun.

”Jos ravitsemus ei ole kohdallaan, 
on sitä mahdotonta korjata pelkäs-
tään ravintolisillä. Kun noudattaa 
terveellistä, luonnollista ruokavalio-
ta ja muutenkin terveellisiä elintapo-
ja, tuottavat ravintolisätkin parem-
min tulosta”, Mäkeläinen muistuttaa. 

Erityisesti vanhemmilla ih-
misillä ravinteet eivät myös-
kään imeydy tarpeeksi hyvin, 
jolloin tarvitaan ravintolisiä. 

Kun ubikinonin tuotanto vä-
henee, energia hiipuu  
Ubikinoni on rasvaliukoinen, solu-
jen energiantuotannossa tarvittava 
antioksidantti, ihmisen elimistön 
tuottama tärkeä aine. Sen puutos 
oireilee väsymyksenä ja voimat-
tomuutena. Ubikinonin tuotanto 
vähenee reippaasti yli 50-vuotiail-
la. Sen tuotanto alkaa vähentyä jo 
20-vuotiaana. Ubikinonitaso voi 
olla myös nuorilla stressaantuneil-
la tai paljon urheilua harrastavilla 
liian alhainen.
”Stressi, korkea verenpaine ja sta-
tiinilääkkeet laskevat ubikinoni-
tasoja elimistössä. Statiinit estävät 
ubikinonin tuotantoa samalla kun 
estävät kolesterolin muodostumis-
ta. Mittaan yleensä ubikinonitasot 
mm. väsymyksestä kärsiviltä, stres-
saantuneilta, sydän- ja verisuoni-
tautipotilailta, paljon urheilevilta, 
vanhuksilta ja rytmihäiriöistä kärsi-
viltä”, Mäkeläinen kertoo.

Päivi Mäkeläinen on havainnut 
monien potilaiden vireystason kas-
vavan, kun heille on laadittu yksi-
löllinen ravintolisäohjelma, johon 
kuuluu ubikinonia. 

Mistä energiaa 
syksyyn?

”Yleensä suosittelen ubikinonin lisäksi mo-
nivitamiinivalmisteen, D-, C- ja B-vitamiine-
ja sekä kalaöljyä. Ubikinonin on tutkimuksissa 
havaittu tukevan myös aivojen toimintaa. Terveel-
linen ravinto ja sopiva määrä liikuntaa sekä riit-
tävä uni ovat kuitenkin kaiken perusta. Olen pe-
rehtynyt funktionaaliseen lääketieteeseen, jonka 
periaatteiden mukaan potilasta hoidetaan kokonais-
valtaisesti ja yksilöllisesti”, Mäkeläinen summaa. 
 
Mäkeläisen vinkit jaksamiseen:

• Varaa aikaa rentoutumiseen. Nuku tarpeeksi.
• Syö terveellistä, luonnollista ja monipuolista 

ruokaa, täydennä ravintoa sopivilla ravintolisillä. 
Ravintolisät auttavat sairaudesta toipumisessa.

• Liiku säännöllisesti, mutta aloita varovaisesti. Liika 
liikunta ei ole hyväksi.

• Vältä negatiivista, pitkäaikaista stressiä.
• Toivu rauhassa flunssan tai muun sairauden jäl-

keen.
• ”Itse valitsen sellaisen ubikinonin, jonka imeyty-

mistä on tutkittu hyvin. Haluan myös tietää, miten 
tuote on valmistettu. Vaikka imeytyminen elimis-
töön onkin yksilöllistä, on tärkeää, että tuote on 
laadukas ja toimiva”, Mäkeläinen toteaa. 

• Ubikinonin tarvittava määrä riippuu ihmisestä. 
Suoliston kunnolla on merkityksensä imeytymi-
seen. Sydänpotilas tarvitsee noin 100 - 300 mg/vrk, 
muilla tarve on yksilöllinen. Esimerkiksi väsymys- 
ja stressitiloissa yleinen annos on 30-100 mg/vrk. 
Annos kasvaa iän myötä. 

 
Mikä ubikinoni?
Ubikinonin tuotanto vähenee kaikilla iän myötä. 
Tuotteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota 
mm. pakkaukseen, sillä happi vie tuotteesta tehon. 
Siksi kapselit on pakattava yksittäin. Esimerkiksi 
Pharma Nordin Bio-Qinon Q10 –valmiste on tutki-
musten mukaan hyvin imeytyvä, koska se on valmis-
tettu imeytymään kehonlämmössä. Yleensä ubikinoni 
vaatii 42 asteen lämpötilan imeytyäkseen kunnolla. 
Bio-Qinon Q10:llä on siksi patentti.

Ubikinoli on ubikinonin aineenvaihduntatuote, jo-
ka voi joillakin ihmisillä toimia paremmin  kuin ubi-
kinoni. 

 

 

Migreenin Käypä 

 hoito –suosituksen 

mukaan myös migreeni-

potilaat hyötyvät ubiki-

nonin käytöstä ravin-

tolisänä. Tutkimusten 

mukaan vaikeat migree-

nit ovat vähentyneet 

valmistetta käyttävillä 

potilailla.

Yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti  
Päivi Mäkeläinen, Antioksidanttiklinikka



26 27

”Aseta tavoitteesi tekojen kautta, älä 
kiloina. On helpompaa edetä pienin 
askelin ostamalla vaikka enemmän 
kasviksia tai syömällä pienempiä 
ruoka-annoksia, koska ne voi tehdä 
jo tänään. Kilotavoitteet saavutetaan 
paljon hitaammin”, ravitsemustera-
peutti Liisa Heinonen kannustaa. 

Liian tiukka dieetti ei Heinosen 
kokemuksen mukaan yleensä johda 
pysyviin muutoksiin. Kun syö liian 
vähän, on nälkäinen ja repsahtaa 
helposti ahmimaan. 

”Pahimmillaan tiukat dieetit voi-
vat johtaa ahmimishäiriöön. Ylipai-
noisilla ihmisillä tämä on suuri on-
gelma. On siis tärkeää miettiä, miten 
lähtee muuttamaan pikkuhiljaa elin-
tapojaan”, Heinonen summaa.
 
Ole armollinen itsellesi
Painonhallintaa edistävät joustavuus 
ja armollisuus itselleen.

”Kun ihmiset yrittävät laihtua 
sellaisten dieettien avulla, joissa ko-
rostetaan yksittäisiä ruoka-aineita 
tai ruokailu on erittäin säännöstel-
tyä, se alkaa vaikuttaa sosiaaliseen 
elämään. Jos ei pysty esimerkiksi 
juhlissa tai kyläreissuilla syömään 
mitään tarjolla olevaa, ei dieetti ole 
kovinkaan kauaskantoinen”, Heino-
nen sanoo. 

Tällaisten ”ihmedieettien” avulla 
ei saavuteta pitkäaikaisia tuloksia, 
vaan pyritään pudottamaan kiireel-
lä mahdollisimman monta kiloa. 
Tavoitteena pitäisi kuitenkin olla 
elämäntapamuutos, joka johtaa py-
syvään painonhallintaan. 

Väriä ja voimaa – parhaat ruo-
kavalinnat diabeteksen hoidossa ja 
ehkäisyssä –kirjasta löytyy taulukko 
epäilyttävistä ruokavalioista. Samas-
sa ohjeistetaan terveellisen ruokava-
lion yleisperiaatteista myös muille 
kuin diabeetikoille.

”Painonhallinta pitää nähdä lop-
puelämän projektina, jos ylipaino on 
ongelma. Ei myöskään kannata teh-
dä sellaisia ääripään lupauksia, ettei 
enää ikinä söisi esimerkiksi karkkia, 
jos karkki on kuulunut aiemmin 
jokapäiväisiin ruokatottumuksiin”, 
Heinonen kiteyttää. 

Ravitsemusterapeutti näkee myös 
sellaisia laihduttajia, joiden ei edes 
pitäisi laihduttaa. 

”On todettu, että ikäihmisten ter-
veydelle ei ole hyväksi laihduttaa. 
Ikäihmisen terveys ja toimintakyky 
vaativat  riittävästi lihasmassaa ja 
-kuntoa. Myöskään kosmeettinen 
laihduttaminen, jos on vain pari yli-
määräistä kiloa, ei ole tarpeellista.

 

Asiantuntijana ravitsemusterapeutti Liisa 
Heinonen, Diabetesliitto

Miten
vältät

painonpudotuksen
sudenkuopat?

Tavallisimpia virheitä painonpudotuksessa ovat liian suuret tavoitteet, joita ei voi saavuttaa ko-
vinkaan helposti tai nopeasti. Dieetin pitäisi olla itselle sopiva, eikä sisältää sellaisia ruoka-aineita, 
joista ei muutenkaan pidä. 

Mitä epäonnistunut dieetti saa ai-
kaan?

Epäonnistuminen on tunnetasolla 
ja käytännössä masentavaa painon-
hallinnan kanssa kamppailevalle. 
Syyllisyydentunnot jylläävät, kun 
repsahdus tapahtuu. Kuitenkin joku-
nen repsahduskin pitäisi suoda itsel-
leen ja jatkaa sitten eteenpäin.

”Jojoilija luovuttaa helpommin, 
hän kokeilee erilaisia dieettejä uu-
destaan ja uudestaan. Terveellisen 
elämäntavan ylläpito dieetin jälkeen 
on se todellinen haaste, jossa erotel-
laan jyvät ja akanat. Siksi ylläpitoa 
on hyvä harjoitella jo alusta saakka. 
Tee niin pieniä muutoksia, että pys-
tyt pitämään ne”, Heinonen kannus-
taa.

Oikein käytettyinä laihdutusval-
misteet ovat hyviä apuvälineitä, jotka 
voivat antaa sysäyksen pysyvämpään 
painonhallintaan. Varsinkin jos ky-
seessä on iso painonpudotus, kan-
nattaa Heinosen mukaan hyödyntää 
laihdutusvalmistetta. 

”Tavallisen ruoan kanssa eläminen 
sopivilla määrillä on kuitenkin taito, 
joka on syytä opetella”, Heinonen sa-
noo.
 

Määrittele painonhallinta uudelleen
Laihduttaminen pitäisi nähdä syömisen järkeistämisenä. Ei kannata miettiä 
vain kilojen karistamista tai laihtumista. 

”Määrittele painonhallinta vaikka itsestäsi huolehtimiseksi. Mieti terveellis-
tä ruokaa, älä ajattele ruokaa kieltoina. Syyllisyydentunto tulee helposti siitä, 
että kuitenkin syö ruokaa, jonka on kieltänyt itseltään. 

Muutaman kilon painovaihtelu on normaalia. Naisilla kuukautiskierto ai-
heuttaa vaihtelua painossa. Sen takia ei vielä kannata miettiä massiivisia di-
eettejä.  

Jos paino heittelee runsaasti erilaisten dieettien takia, saattaa siitä seurata 
terveydellisiä vaikutuksia.

”Kehon rasvaprosentti voi lisääntyä ja lihaskudosta menetetään. Kun liho-
taan nopeasti takaisin, kaikki on rasvakudosta ja lihas vähenee. Henkisesti 
tuollainen on raskasta, siitä voi seurata myös masennusta”, Heinonen kertoo.

Painonpudotuksen pitäisi aina olla oma valinta. Kukaan ei laihdu toisen 
painostuksesta, oma motivaatio on tärkeää. Tukihenkilöitäkin kuitenkin tar-
vitaan lähipiiristä. 

1. Pieni päätös päivässä –ajatuksella liikkeelle. Dieetti lähtee 
liikkeelle pienistä asioista. Älä laske kiloja vaan tee tekoja.

2. Syö monipuolisesti ja liiku sopivasti. 

3. Kalorien laimentaminen: Syö vähemmän energiapitoista 
ruokaa kuin ennen, muutama sata kilokaloria päivässä vä-
hemmän riittää. 
 
Syö enemmän kasviksia. Kasvikset antavat kylläisyyden 
tunnetta. Veden juonti ei ole niin tehokasta kuin on luultu, 
saat kasviksista paljon vettä ja lisäksi kuitua, joka täyttää. 

4. Pidä selkeä ateriarytmi, 4-6 ateriaa päivässä.

Muista että metaboliseen oireyhtymään ja tyy-
pin 2 diabetekseen voidaan vaikuttaa paranta-
vasti jo muutaman kilon laihtumisella.  
Insuliinintuotanto paranee, verenpaine saattaa 
laskea ja kolesteroliarvo parantua.  
 
Tyypin 2 diabeetikon täytyy kuitenkin muis-
taa mitata verensokeria riittävän usein ja mah-
dollisesti säädellä lääkitystään.

Lisätietoa:
Väriä ja voimaa – parhaat ruokava-
linnat diabeteksen hoidossa ja eh-
käisyssä; Elina Aro, Eija Ruuskanen, 
Liisa Heinonen; Duodecim ja Diabe-
tesliitto

Uuman tietolaatikko, 
apukeinoja laihtumi-
seen:
Uusimpana tulokkaana apteekeista 
löytyy luontainen Litraminea (vii-
kunakaktusta) sisältävä tuote, jossa 
Litraminen kuidut sitovat rasvoja 
muodostaen rasvakuituyhdistelmän. 
Massa poistuu luonnollisesti uloste-
massan mukana. Sen luvataan myös 
hillitsevän ruokahalua. 

Orlistaatti-valmisteet perustuvat 
niiden rasvaa sitovaan vaikutukseen 
suolistosta. Niiden sivuvaikutuksena 
on kuitenkin yleensä rasvainen ulos-
te ja ripuli. 

Jotkut laihdutusvalmisteet taas toi-
mivat vähentäen ravinnon hiilihyd-
raattien imeytymistä vereen.

Lihavuuden hoitoon tai painon-
hallintaan tarkoitetuista valmisteista 
hyötyy parhaiten silloin, jos on val-
mis muuttamaan myös elintapojaan.

Liisa Heinosen vinkit  
terveelliseen laihtumiseen
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painonhallintatuote
nyt Suomessa!

TODISTETTU VAIKUTUS!
XLêS Medical Direct Rasvansitojan avulla voit laihtua jopa 3 kertaa 
enemmän kuin pelkällä vähäkalorisella ruokavaliolla5.

Samina 
-12 kg!

�  Vähentää ravinnon rasvojen 
 imeytymistä jopa 28 %2

� Hillitsee ruokahalua3

�  Tasapainottaa vatsan 
toimintaa4

MITEN XL-S MEDICAL RASVANSITOJA 
DIRECT -ANNOSPUSSEJA KÄYTETÄÄN?

Ota 1 annospussi 3 kertaa päivässä, 
heti ruokailun jälkeen. Älä sekoita 
jauhetta juoman sekaan.

Kaada jauhe suoraan suuhusi.

Ota kolmesti päivässä vaikka jokin 
ruokailu jäisikin välistä.

Älä ota enempää kuin 3 annospussia
päivässä.

Jotta kuitujen ruoansulatuksellinen
hyöty saavutettaisiin, on suositeltavaa 
juoda ainakin 2 litraa vettä päivässä.

Aamiainen Lounas Päivällinen 1 Internal Calculations based on IMS Midas Quantum 
data, June 2013. 2 InQpharm - A natural fi bre 
complex increases faecal fat excretion: a double-
blind, randomized, placebo-controlled, crossover 
clinical investigation, 2012. Berlin, Germany. 3 Weight 
maintenance in Caucasian adults: Safety and effi  cacy 
of IQP-G-002AS over 24 weeks. 2013. Berlin, Germany. 4 

Torsdottir et al. Dietary guar gum eff ects on postprandial 
blood glucose, insulin and hydroxyproline in humans. 
”The Journal of nutrition.”  J Nutr. 1989 Dec;119(12):1925-31. 
5Grube et al. A natural fi ber complex reduces body weight 
in the overweight and obese: a double-blind, randomized, 
placebo-controlled study. Journal of  Obesity 21, 2013; 
58–64. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
oby.20244/pdf.

XL-S MEDICAL DIRECT AINESOSAT 
Litramine™, patentoitu kuituyhdiste orgaanisesta kasvi-
kunnan lähteestä (viikunakaktus), ksylitoli, sitrusmehu, 
karpalomehu, sitruunahappo, kolloidinen piidioksidi, 
mustaherukka-aromi, magnesiumstearaatti.

Lue pakkausseloste ennen käyttöä, 
suositellaan yli 18-vuotiaille.

XLêS Medical Rasvansitoja on CE-merkitty terveyden-
huollon tarvike, jonka tehokkuus ja turvallisuus on 
arvioitu terveydenhuollon laitteita ja tarvik keita 
koskevan direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.
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