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Apteekeista kantautuneiden 
viestien perusteella hiivasienen 

-
likapselit saattavat olla kaikista ylikäy-
tetyin lääkeryhmä. Niitä kysyvät kaiken 
ikäiset naiset, joilla on vähän kutinaa. 
Jotkut ostavat valmistetta jopa iäk-
käälle äidilleen, vaikka todennäköisesti 
kyse on jostakin muusta kuin hiivasta. 
Lisääntynyt valkovuoto ja sen aiheut-
tama oireilu ovat myös yksi tavallisim-

terveyskeskukseen.

Mitä on normaali valkovuoto?

Emättimen valkovuoto on luonnolli-
nen osa emättimen puolustus- ja puh-
distusprosessia. Valkovuoto koostuu 
kohdunkaulan tuottamasta eritteestä, 

ja uusiutuvasta solukosta. 

Kun erite poistuu emättimestä, se saat-
taa aiheuttaa pieniä kirvelyn ja kutinan 
tuntemuksia, mikä johtuu valkovuo-
don happamuudesta. Happamuuden 

joka koostuu lähinnä maitohappobak-
teereista eli laktobasilleista. Ne pitävät 
emättimen ympäristön pH-arvon nel-
jän tuntumassa ja ei-toivotut mikrobit 
poissa. 

Normaalit laktobasillit lisääntyvät jos-
kus liikaa, jos ne ovat saaneet ravin-

-

ja pH laskee samalla. Tätä normaalia 
ilmiötä kutsutaan sytolyysiksi.

Sytolyysi aiheuttaa kutinaa

Hapan ja runsas sytolyyttinen valko-
vuoto aiheuttaa varsin usein lisään-
tyneen kutina-kirvelyoireen ulkosyn-
nyttimissä ja emättimen aukolla, mikä 
tulkitaan väärin hiivasieni-infektion 
aiheuttamaksi. Kutinan luullaan ylei-
sesti aiheutuvan yksinomaan hiivasta, 
minkä vuoksi nainen ostaa apteekista 
reseptittä hiivainfektion hoitoon tar-
koitetun lääkkeen.

Kokemus siitä, että hiivalääke auttaa 
kutinaan, syntyy kun erityisesti pai-
kallislääkehoito muutamiksi päiviksi 
vähentää valkovuodon happamuutta, 
jolloin myös kutina tai kirvely hel-
pottavat. Kun happamuus noin viikon 
kuluttua palaa normaalille tasolle, 
jatkuvat myös tuntemukset. Tällöin 
syntyy helposti mielikuva tulehduk-
sen uusiutumisesta, jopa kroonistu-
misesta, vaikka kyseessä ei alun pe-
rinkään ollut hiivasienen aiheuttama 
tulehdus. 

Kutinana oireilevaa sytolyysiä voi tar-

-
lut. Tällöin maitohappobakteerit eivät 

pysty hajottamaan levyepiteelisoluja 
kovin helposti, jolloin maitohappobak-
teerit eivät lisäänny enempää.

Hiivasieni-infektion oireet ja 
erotusdiagnostiikka

Vain neljäsosa kaikista ulkosynnyt-
timien kutinaoireista johtuu hiiva-
sieni-infektiosta. Sen selkein oire on 
aluksi hyvin intensiivinen kutina ja 
lisääntynyt valkovuoto, myöhemmin 
limakalvojen punoitus ja haavautumi-
nen. Selvästi yleisempi selitys erilaisil-
le kutinan ja kirvelyn tuntemuksille tai 
runsaalle vuodolle on edellä mainittu 
sytolyysi. 

Hiivasienitulehdusta yleisempiä ovat 

että emättimen normaali maitohappo-
bakteerikanta on korvautunut muilla 
mikrobeilla, jotka aiheuttavat tuleh-

ja kirvelyn lisäksi valkovuoto muut-
tuu usein pahan hajuiseksi ja sen väri 

-
tissa puolestaan valkovuodon määrä 
lisääntyy ja kirvely, kutinan lisäksi, on 
yleistä.

Myös tietyt limakalvosairaudet, ku-

-
nyttimien kutina- ja kirvelyoireita.
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Vaihdevuosien jälkeen hiivainfekti-
oiden määrä vähenee edelleen, koska 

Vaihdevuosi-iässä olevilla naisilla sel-
keästi yleisin syy kutinaan on limakal-

aiheuttama levyepiteelin ohentumi-

ja pieniin haavaumiin syntyy sekun-
dääri-infektiota, jotka aiheuttavat kuti-

Hoidoksi käy mainiosti paikallisestro-

Hiivatulehduksen itsehoito

-
natsolikapselia käytetään hiivasienen 
aiheuttaman emätintulehduksen (Can-

on aiemmin ollut lääkärin toteama 
hiivasienitulehdus. Muita itsehoitolää-
kevaihtoehtoja ovat klotrimatsolia tai 
mikonatsolia sisältävät emätinpuikot 
ja -voiteet. Hiivatulehduksen itsehoito-
lääkettä voi kokeilla kerran, mutta pit-
kään jatkuneen, aiemmasta poikkeavan 
valkovuodon syy pitää selvittää. 

Saatavilla on emätintulehdusten ai-
heuttajan selvittämiseen tarkoitettuja 
kotitestejä. Näiden testien luotettavuu-
desta ei kuitenkaan ole kattavaa tietoa.

Poikkeavan valkovuodon  
syy pitää selvittää

pelkästään näkemänsä perusteella 
varmuudella tietämään, onko kyse sy-

-
sienitulehduksesta tai muusta aiheut-
tajasta. Myös klamydia ja tippuri voivat 
aiheuttaa poikkeavaa valkovuotoa. 
Asian toteamiseksi tarvitaan tutkimuk-
sia, kuten valkovuotonäytteen mikros-

Muita ohjeita

Infektioiden torjumisen kannalta on 
tärkeää, että kuukautisten yhteydessä 
tamponi tai terveysside vaihdetaan riit-
tävän usein. Myös ne voivat aiheuttaa 
ulkosynnyttimien oireilua samoin kuin 

Alapesussa ei pidä käyttää saippuaa tai 
muita pesuaineita, koska ne kuivattavat 

voimakkaasti limakalvoja ja altistavat 
siten tulehduksille. 

Perusvoiteet, jotkin ihoöljyt, ilmakylvyt 

erityisesti vaihdevuosi-ikäisillä naisilla, 

ihon sekä limakalvot kunnossa. 

Uuden partnerin kanssa tulee käyt-
tää kondomia ehkäisyn lisäksi myös 
infektioiden torjuntaan. Vasta puolen 
vuoden seurustelun jälkeen kannattaa 
harkita kondomin poisjättöä. •

Suun kautta otettava emättimen hiivatulehduksen itsehoito on tar-
koitettu tietyin edellytyksin ja vain potilaille, jotka ovat aikaisemmin 
sairastaneet lääkärin toteaman hiivatulehduksen. 

Turvallisuussyistä itsehoidon ehdot ovat osin tiukemmat kuin reseptilää-
kityksessä, muun muassa lääkeaineinteraktioiden suhteen. Potilaita tulisi 
ohjata paikallisen lääkityksen käyttöön aina, kun se on mahdollista. 

Jos yksikin seuraavista kohdista koskee asiakasta, tulee hänen keskustella 

 

• samanaikainen sisapridin, kinidiinin, pimotsidin, erytromysiinin,  
 terfenadiinin tai astemitsolin käyttö

• ensimmäinen emätintulehdus
• toistuva hiivasienitulehdus (useammin kuin kahdesti viimeisen  

• sydänsairaus, epäsäännöllinen sydämen rytmi, hyvin alhainen  

• pitkäaikaissairaus
• maksan tai munuaisten vajaatoiminta

• lisämunuaisten vajaatoiminta
• altistuminen sukupuolitaudeille

 (esim. kuumetta tai alavatsakipua, epänormaalia tai epäsäännöllistä  
 veristä vuotoa emättimestä, ärsytysoireita, haavoja tai rakkuloita  

Asiakkaan tulee keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa 

• samanaikainen muu lääkitys (mm. varfariini, astmalääkkeet,  
 tuberkuloosilääkkeet, diabeteslääkkeet, immuunivastetta  

• raskaus tai imetys

Hiivatulehduksen itsehoidon 
edellytykset suun kautta otettaville 

flukonatsolivalmisteille
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