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yleisiä. Esimerkiksi raskauden ehkäisy koskettaa lähes  
jokaista jossain elämän vaiheessa.

Tarkastelussa naisten 
ja miesten yleiset  
terveysongelmat

Pirjo Inki
LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri 

Ylilääkäri, Fimea

GYNEKOLOGIA & UROLOGIA

TNumero on omistettu nais-
-

mille ja niiden lääkehoidolle. Etenkin 
apteekkien henkilökuntaa ajatellen 
mukana on kuukautiskipujen itse-
hoitoa ja hiivasienen aiheuttamaa 
emätin tulehdusta koskevat artikkelit.

-
tyviä syöpäsairauksia ei käsitellä tässä 

-
tain julkaistu syöpälääkkeitä koskeva 

on esitelty muun muassa rinta- ja etu-
rauhassyövän hormonaalisen hoidon 

Hormonaalisessa ehkäisyssä on 
vaihtoehtoja

Raskauden ehkäisy koskettaa lähes 
jokaista naista ja miestä jossain elä-
män vaiheessa. Euroopassa ensim-

mäinen ehkäisytabletti (kauppani-

50 vuotta sitten. Yksi tabletti sisälsi 

-
taattia. Sittemmin etinyyliestradiolin 

-

ja kullakin niistä on hieman erilaisia 
-

 
sitoutumisessa.

Estradiolihemihydraattia sisältäviä 
ehkäisytabletteja käyttivät alun perin 
etenkin yli 40-vuotiaat naiset. Ensim-
mäisenä markkinoille tuli Femilar, ja 
uudempien valmisteiden myötä estra-
diolihemihydraatista on tullut etinyy-
liestradiolin vaihtoehto myös nuorem-
mille naisille.

Annostelureitteihin on tullut vaihto-
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Euroopassa  
ensimmäinen  
ehkäisytabletti sai  
myyntiluvan yli  
50 vuotta sitten.
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Käyttöön on tullut yhä suositumpia, 
-

käisyvalmisteita, kuten hormonikie-
rukat ja ihonalaiset ehkäisykapselit. 
Vaikka nykyään suurin osa myyntilu-
van saavista ehkäisyvalmisteista on 

aineen tai annosmuodon sisältäviä 
valmisteita tulee tarjolle tasaiseen 
tahtiin (Heikinheimo, tässä nume-

Ehkäisymenetelmän valinnan tulee 
perustua sitä käyttävän toiveisiin 
ja realistiseen tilanneselvitykseen, 

-
sa ehkäisyä koskevassa Käypä hoito 
-suosituksessa todetaan. Useimmat 
käyttäjät pitävät ehkäisyn tehok-
kuutta tärkeimpänä tekijänä, mut-
ta turvallisuusnäkökohdat, käytön 
helppous ja hinta ovat myös tärkeitä 
tekijöitä, joilla on eri käyttäjille erilai-
nen painoarvo. Esimerkiksi tietoisuus 
yhdistelmäehkäisyn laskimotrom-
boosiriskistä lienee viime vuosina 
entisestään lisääntynyt ja ohjannut 
käyttöä pelkkää keltarauhashormonia 
sisältävien valmisteiden tai hormo-
nittoman kuparikierukan suuntaan 

-
täjän näkökulman huomioiminen ja 
ehkäisy menetelmän sopivuus paran-
taa käytön jatkuvuutta ja ehkäisee 
siten ei-toivottuja raskauksia.

Jälkiehkäisytablettien käytön ei pi-
täisi koskaan korvata pysyvämpää 
ehkäisyä, vaan toimia vain hätävara-
na esimerkiksi kondomin rikkoutues-
sa. Hormonaalinen jälkiehkäisy on 
sitä tehokkaampaa, mitä nopeammin 
suojaamattoman yhdynnän jälkeen se 
otetaan, mutta kuitenkin viimeistään 

Kuvio 1. Ikäryhmittäiset prosenttiosuudet naisista, jotka olivat saaneet sairausvakuutuskorvausta paikallisesta  
estrogeenivalmisteesta ja ainakin yhdestä systeemisestä hormonikorvaushoitovalmisteesta vuosina 2003 ja 2012. Lähde: Kela.
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Kuva: Jussi Vierimaa

 

Jälkiehkäisytablettien toimittamisessa 
ei enää ole ikärajaa, mutta apteekissa 
asiakkaalle tulee antaa lisäneuvontaa 
ja ohjata hänet tarvittaessa hakemaan 
myös pysyvämpää ehkäisyä. 

Harkintaa hiivasieni-infektion 
itsehoitoon 

Useimmat naiset sairastavat vähin-
tään yhden emättimen ja ulkosynnyt-
timien hiivasienitulehduksen elämän-
sä aikana. Paikalliset antimykootit, 
kuten atsolijohdoksia sisältävät voi-
teet ja emätinpuikot, muodostavat 
hoidon kulmakiven. Ne ovat olleet  
jo varsin pitkään saatavilla itsehoito-
valmisteina, ja ovat oikein käytettyinä 
tehokkaita ja turvallisia. Antimyko o-
teille ominaiset runsaat lääkeaine-

paikallishoidosta verenkiertoon imey-
tyvän annoksen määrä on hyvin pieni. 

Viime vuosina myös suun kautta 
otettavat kerta-annosvalmisteet ovat 

tulleet itsehoitoon. Mainonta on luo-
nut mielikuvia, että hiivatulehduksen 
hoito on ikään kuin siistimpää tai kä-
tevämpää, kun voi nielaista kapselin 
paikallisesti käytettävien emätinpuik-
kojen tai -voiteiden sijaan. Asialla on 

-
-

tuvasti itsehoitanut hiivatulehdusta 
suun kautta otettavilla kapseleilla, 
vaikka kyse ei alunperin ole ollut hii-

Systeemisestä 
hormonikorvaushoidosta 
paikalliseen 

Naisten hormonikorvaushoidon  
käytössä on tapahtunut viimeisten  

 
systeemisestä menopaussioireiden 
hoidosta ja mahdollisesta osteopo-
roosin estosta paikallisten emätin-
vaivojen hoidon suuntaan (kuvio 1  
Noin neljännes suomalaisista yli 
45-vuotiaista naisista käytti jotakin 
Kela-korvattavaa hormonikorvaus-

-
teemisiä valmisteita käyttävien osuus 

-
misteita käyttävien osuus noussut 

itsehoitovalmisteet eivät sisälly  
näihin lukuihin.

Ravintolisiksi luokiteltavien kasvi-
-

la luotettavia tilastoja. Monet naiset 
kuitenkin turvautuvat näihin ”luon-
nollisempana” vaihtoehtona. Kas-

-

Tutkimusnäyttö ei puolla puhdistet-

käyttöä, vaan soijaa sisältävä ruoka-
valio on vaihtoehdoista turvallisin.

Testosteronikorvaushoito

Miesten testosteronivajeesta joh-
-

tosteronivalmisteilla on vakiintu-
nutta, ja hyödyt ovat selvät. Miehen 
ikääntymiseen liittyy luonnollisena 

Naisten hormonikorvaus-
hoidon käytössä on  
tapahtunut suuri muutos 
systeemisestä hoidosta  
paikallisten emätinvaivojen 
hoidon suuntaan.



10 SIC! LÄÄKETIETOA FIMEASTA

osana testosteronipitoisuuden lasku 

harkita testosteronikorvaushoitoa, 
hieman samaan tapaan kuin naisten 

-
nivalmisteilla. Iäkkäiden miesten tes-
tosteronikorvaushoidon aloittamisen 
aiheista ei kuitenkaan olla kansain-
välisestikään täysin yksimielisiä, ja 
pitkäaikaiseen hoitoon liittyy riskejä 
etenkin sydän- ja verisuoniterveyden 
sekä eturauhasen suhteen (Vehkavaa-

Lääkkeet ja seksuaaliterveys

Terve seksuaalielämä on merkittävä 
osa hyvää elämänlaatua myös ikään-
tyvillä naisilla ja miehillä. Monilla 
lääkkeillä on seksuaaliterveyden kan-

tau-
lukko 1
että tietomme asiasta on vajavaista. 

-
estössä yleisiä ja niiden mekanismit 
ovat moninaisia, ja lääkkeiden seksu-

Seksuaalisuuteen liittyviin lääke-
haittoihin ei välttämättä kiinni-
tetä systemaattisesti huomiota 
kliinisissä tutkimuksissa. Tunnet-
tuja seksuaaliterveyteen kohdis-
tuvia lääkehaittoja on koottu 

-
tietokantaan. Ne löytyvät Huo-
mioitavaa-kohdassa alaotsikon 
Seksi ja lääke alla, kun lääkehaku 
tehdään normaalisti joko lääke-
valmisteen kauppanimellä tai  
vaikuttavalla aineella.

Taulukko 1. Yleisimpiä seksuaaliterveyteen vaikuttavia lääkkeitä. Lähde: Duodecimin lääketietokannan  
Seksi ja lääke -sisältö ja Vuola 2011.

Lääke/lääkeaineryhmä Vaikutus seksuaaliterveyteen

Gynekologisten sairauksien lääkkeet

Pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisytabletit Libidon lasku

Yhdistelmäehkäisytabletit Yleensä ei vaikutusta, joskus libidon lisääntyminen tai 
vähentyminen

Paikalliset estrogeenivalmisteet Menopaussiin liittyvien limakalvo-oireiden lievittyminen

Systeemiset hormonikorvaushoitovalmisteet Seksuaalitoimintojen parantuminen

Urologisten sairauksien lääkkeet

Alprostadiili, fosfodiesteraasi tyyppi 5:n estäjät Käytetään erektiohäiriöiden hoitoon

Prostatahyperplasialääkkeet (alfa-1-salpaajat,  
5-alfa-reduktaasin estäjät)

Seksuaalitoimintojen parantuminen eturauhasen  
liikakasvun oireiden vähentyessä

Erektiohäiriöt (ejakulaation puuttuminen, retrogradinen 
ejakulaatio), libidon lasku

Testosteronikorvaushoito Libidon lisääntyminen, erektiokyvyn paraneminen

Psyykenlääkkeet

Bentsodiatsepiinit Libidon muutokset

Psykoosilääkkeet (klooripromatsiini, risperidoni,  
haloperidoli, olantsapiini)

Libidon lasku, limakalvo-ongelmat, erektiohäiriöt

Serotonergiset masennuslääkket Libidon lasku, erektiohäiriöt, ejakulaatiohäiriöt

Muut

Epilepsialääkkeet Libidon lasku, erektiohäiriöt, sukupuolihormonitasojen 
muutokset

Levodopa Yliseksuaalisuus

Opioidit Libidon lasku, erektiohäiriöt
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KIRJALLISUUTTA

Lyhyillä lääkekuureilla ei ole seksuaa-
literveyden kannalta juurikaan mer-
kitystä. Pitkäkestoisten lääkkeiden 
käytön osalta tilanne on toinen. Aina 

-
nen, vaan jotkin lääkkeet voivan myös 
parantaa seksuaalitoimintoja. Esimer-

lievittävät emättimen kuivuutta ja li-
makalvoärsytystä ja siten helpottavat 

-
rauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun 

parantavat seksuaalitoimintoja liika-
kasvuun liittyvien oireiden lieven-
tyessä ja toisaalta voivat aiheuttaa 
erektiohäiriöitä haittavaikutuksena. 
Lääkkeiden väärinkäyttöön, kuten 

-
terveyden haittavaikutukset ovat ylei-

Erektiohäiriölääkkeiden kulutus 
on lisääntynyt

-
en käyttö miehen erektiohäiriöiden 
hoidossa on varsin vakiintunutta, ja 
käyttö on viime vuosina lisääntynyt 

voimakkaan laskun jälkeen. Suomes-
sa erektiohäiriölääkkeiden kulutus on 
pohjoismaisessa vertailussa suurta, 
esimerkiksi Ruotsiin verrattuna  
kulutus on noin kolminkertainen  
(kuvio 2

Erektiohäiriölääkkeiden kulutus il-
meisesti heijastelee paitsi lääkkei-
den hinnan laskua ja saatavuuden 
helppoutta myös erektiohäiriöiden 
esiintyvyyttä. Erektiohäiriöhän on 
usein ensioire kansantaudeistamme 
sydän- ja verisuonitaudeista sekä ai-
kuistyypin diabeteksesta (Ettala, tässä 

-
septin kirjoittamista – kokonaisval-
tainen lähestymistapa ja mahdolliset 
elämäntapoihin liittyvät ja lääkemuu-
tokset saattavat parantaa lievät häi-

Naisten seksuaalioireisiin 
ei toistaiseksi ole tehokasta 
lääkitystä

Menopaussiin liittyy hyvin usein sek-
-

-
tamia paikallisia limakalvo-oireita. 

-
luttomuuden syytä selvitettäessä. 
Paikallisoireet, kuten limakalvojen 
kuivuminen ja ohentuminen, lievit-

menopaussiin liittyviin seksuaalioi-
reisiin ei toistaiseksi ole tehokasta 
lääkitystä. 

Fertiili-ikäisten naisten haluttomuu-
den hoitoon hyväksyttiin hiljattain 

toisin kuin useimpia erektiohäiriö-
lääkkeitä, ja se on tarkoitettu tilan-
teisiin, joissa haluttomuus ei johdu 
sairaudesta, muiden lääkkeiden hait-
tavaikutuksista tai psyykkisistä syistä. 
Hyväksymisprosessia edelsi voimakas 
keskustelu puolesta ja vastaan. Tuo-
reen JAMAssa julkaistun meta-ana-

vielä tutkia erityisryhmissä, kuten 
somaattisten ja psyykkisten sairauksi-

menopaussin yhteydessä, ennen kuin 
sitä voidaan suositella laajempaan 
kliiniseen käyttöön. Toistaiseksi lääke 
ei ole ollut Euroopassa hyväksymis-
prosessissa. •

Kuvio 2. Erektiohäiriölääkkeiden hoidossa käytettävien lääkkeiden (G04BE) kulutus 
DDD/1 000 as./vrk vuonna 2015 suurimmissa Pohjoismaissa. Lähde: Kela.
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