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Esityksen sisältö 

�  Hormonaaliset ehkäisymenetelmät lyhyesti 

�  Ehkäisytehoon liittyvät sudenkuopat 

�  Ehkäisyn turvallisuuteen liittyvät sudenkuopat 



Yhdistelmäehkäisy 
�  Sisältää estrogeenia ( EE2 15-35 μg tai E2 1,5-3 mg) ja progestiinia ( 10 

erilaista )  

�  Estävät ovulaation, estävät munasarjojen omaa estrogeenituotantoa 

�  Tyhjennysvuodot pillereiden sisältämien hormonien takia – eivät kerro mitään 
omasta hormonitoiminnasta 

�  Annostelu p.o / rengas / (laastari) 

�  21/7 vs 24/4, lumepillerit vs taukoviikko 

�  Syklin pituus 

�  Haitat ja riskit riippuvat osittain hormonien määrästä, laadusta ja 
annostelutavasta 



Progestiiniehkäisy 

•  Muuttaa		kohdunsuun	limaa	–	siittiöiden	
läpäisevyys	

•  Muutokset	endometriumilla	–	implantaatio	
estyy	

•  Endometrium	ohenee	–	niukat	/	puuttuvat	
kuukautiset	≠	hypoestrogenismi	

•  Osalla	ovulaatio	estyy	
•  Pillerit	/	kapseli	/	kierukka	

•  Haitat	riippuvat	osin	annostelutavasta,	
riskeihin	annostelutavalla	ei	juurikaan	
vaikutusta	

	
	
	



Ehkäisytehoon liittyvät 
sudenkuopat 

�  Yhteisvaikutukset: muut lääkkeet 

�  Jakautumistilavuus: obesiteetti 

�  Käyttövirheet: unohdukset, väärät uskomukset 

�  Imeytymishäiriöt: (tulehdukselliset) suolistosairaudet 

�  Kohdun rakenteelliset ongelmat: IUD poistumiset 



Lääkeaineinteraktiot 
•  Hormonivalmisteiden metabolia maksan CYP450 entsyymin 

kautta 

•  Yhteisvaikutukset 

•  CYP450 maksaentsyymi-induktio 

•  SHBG synteesin lisääntyminen – vapaat (=vaikuttavat) 
steroidit vähenevät 

•  Yhdistelmä- ja progestiinipillerin teho voi heikentyä  

•  Kapselin  teho voi heikentyä 

•  Hormonikierukan (paikalliseen) tehoon ei vaikutuksia 

•  Joskus yhdistelmäehkäisyn estrogeenipitoisuudet voivat 
lisääntyä 





Yhdistelmäehkäisy epileptikolla 

•  Hormonivalmisteet eivät yleensä lisää epilepsiakohtauksia (vrt 
katameeninen epilepsia) 

•  Vaikutus epilepsialääkityksen tehoon harvoin (SIC! Lamotrigiini) 
•  Ehkäisyn teho voi muuttua 
	
Ehkäisyteho	vähenee	
Maksaentsyymi-induktio	

Ehkäisyteho	lisääntyy	
Maksaentsyymi	esto	

Ehkäisyteho	ei	muutu	

Karbamatsepiini	 Valproaatti	 Gabapentiini	

Felbamaatti	1	 Lamotrigiini	

Okskarbatsepiini	1	 Levetirasetaami	

Fenobarbitaali	 Pregabaliini	

Fenytoiini	 Tiagabiini	2	

Topiramaatti	1	 Vigabatriini	
1	lievä	induktio	 Bentsodiatsepiinit	
2	pienin	annoksin	



Epilepsiapotilaan ehkäisyn valinta 

Indusoiva epilepsialääke Ei-indusoiva epilepsialääke 

IUD: LNG/Cu 

Sopii Ei sovi 

Ehkäisymenetelmän valinta  
kuten muillakin 

COC suurin annoksin 
•  vähintään 30 µg EE 
•  3 kk sykli + lyhennetty tauko 4 vrk 

Tiputtelua > 3 kk ajan 
•  harkitse 2 tablettia/vrk 

Tiputtelu jatkuu / ongelmia 
è muu menetelmä 

Ei tiputteluvuotoa 
è ehkäisyteho on riittävä 

Morin-Papunen	ym	2008		



Sudenkuoppana obesiteetti 

•  Huomioitava obesiteettiin liittyvä liitännäissairastavuus 

•  Riskitekijöiden kumuloituminen 

•  Lääkkeiden jakautumistilavuus suurempi, toisaalta 

SHBG matalampi 



Sudenkuoppana käyttövirhe 



Käyttövirheet 



Sudenkuoppana uskomukset 

•  Taukojen pitäminen ehkäisyssä on terveellistä ja 
puhdistaa kehoa ✔ 

  
 Trombiriski suurin heti aloitukset ja lyhyenkin (1 kk) tauon 
 jälkeen 

 
 

 
 

  

Kaaja ja Heikinheimo 2008 



Sudenkuoppana uskomukset 

�  Hormonaaliset ehkäisyvalmisteet lihottavat ✔ 

Yhdistelmäehkäisyn ei ole osoitettu aiheuttavan 
painonnousua (normaalipainoisilla) 
 
Cochrane 2014( Gallo M et al.) 
 
85 tutkimusta, 52 eri ehkäisy vertailua, 4 plasebo 
kontr. tutk 

 Pienet aineistot normaalipainoisilla 
 Ei näyttäisi olevan vaikutusta painoon 
 Ehkäisyn keskeyttäneiden määrässä ei eroa 

 
Syynä lähinnä elämäntavat ja painon nousu iän myötä  
 
Informaatio ehkäisyn aloituksen yhteydessä tärkeä!  
Vaikutus ehkäisyn keskeyttämis % 



Sudenkuoppana uskomukset 

•  (Täys)imetyksen aikana ei voi tulla raskaaksi ✔ 
  
  

 

 
 

  



Hedelmällisyyden palautuminen 
 

72 vi seuranta postpartum 
 päivittäiset imetyskerrat, virtsankeräys, vuodot 

 

�  ei imetystä, N= 22 

�  ensimmäiset kuukautiset 
<12 vi 

�   ovulaatio keskimäärin 45 
vrk synnytyksestä 

�  imettävät, N= 60 

�  ensimmäiset kuukautiset 
20%:lla <12 vi 

�  ovulaatio keskimäärin 189 
vrk synnytyksestä 

�  2/3 ovuloi ennen 
ensimmäistä vuotoa 

Campbell & Gray AmJOG 1993 



Post partum ehkäisy / HKI 

�  äitejä lapsen 6 kk-käynnin yhteydessä 

�   2 / 25 neuvolaa, 2 kk aikana, N = 45, vastausprosentti 55% 

�  kattava ehkäisytietous vain 7%:lla (3/45) 

�  1/3 tiesi uuden raskauden alkamisen olevan mahdollista, jollei 
täysimetä, jo ennen 6 kk 

�  LAM-kriteerit tutut 16%:lla 

�  jälkiehkäisy tuntematon vaihtoehto 93%:lle 

�  useimmiten nla suosittanut vain yhtä ehkäisyvaihtoehtoa 

�  ehkäisy käytössä 78%:lla 

Liikanen, Suhonen SLL 2014 





Sudenkuoppana uskomukset 

•  IUD pitää laittaa kuukautisvuodon aikana ✔ 

•  Suositus asetuksesta 7 päivän kuluessa vuodon alkamisesta 
perustuu siihen, että silloin ehkäisyteho alkaa heti eikä 
potilas ole raskaana 

•  Käytännössä voidaan asentaa koska tahansa, kunhan potilas 
on huolehtinut muuten edeltävästä ehkäisystä   

•  Älä juoksuta potilasta! 

  

•  IUD voi laittaa synnytyksen jälkeen vasta 
kuukautiskierron alettua / imetyksen loputtua ✔ 

•  Jälkitarkastuksessa, sic! Tekniikka, perforaatioriski 
  

 

 
 

  



Sudenkuoppana uskomukset 

•  Ehkäisy pitää aloittaa kuukautiskierron alussa ✔ 

•  Kuukautisia ei kuulu ja ehkäisyä ei päästä aloittamaan 

•  Raskaudenehkäisyn voi aloittaa milloin tahansa 

•  Varmistettava, että ei raskaana 

•  7 vrk lisäehkäisynä kondomi (KH 2017) 

•  SIC ! Informoi alun vuotohäiriöistä, hoitomyöntyvyys! 
 

 
 

  



Sudenkuoppana uskomukset 

•  Ennen ehkäisyn aloitusta tulee tehdä 
gynekologinen tutkimus ✔ 

•  Ehkäisyn aloitus viivästyy, jos pt ei uskalla hakeutua 
gynekologiseen tutkimukseen / tutkimukseen ei ole 
vastaanotolla mahdollisuuksia 

•  Raskauden ehkäisyn aloitus ei vaadi gynekologista tutkimusta 
(KH 2017) 

•  Neuvonta ja seksuaaliterveydestä keskustelu mahdollista 
ilman tutkimistakin! 

 

 
 

  



Sudenkuoppana 
yhdistelmäehkäisyn riskit 

�  Laskimoverenkierto 

�  Valtimoverenkierto 
�  Migreeni ja e-pillerit 



Yhdistelmäehkäisyn riskit 
-laskimokierto 

�  perusriski laskimotukokseen terveellä nuorella naisella 4/10 000 /v 

�  e-pillereiden käyttäjien riski 8-10/10 000 /v 

�  raskaus ad 30/10 000/v 

 

�  liitännäissairauksien tuoma lisäriski:  
�  tukostaipumus, ikä, lipidit, dm, rr, bmi 

�  sydänvian aiheuttama lisäriski mm. tekoläppä, flimmeri, 
kardiomyopatia 



Laskimotukokset	
yhdistelmäehkäisyn	aikana:	
	

Alaraajatukos	yleisin	

Myös	yläraajojen	tukoksia.	

20%	keuhkoembolioita,		

3%	sinustrombooseja	

Tanskalainen	rekisteritutkimus	200-2009	(Lidegaard	2011):		
Jos	2000	naista	vuodessa	vaihtaa	3.	tai	4.	polven	pillerin	2.	polven	pilleriin,	vältetään	yksi	laskimotukos	/v	

Laskimotukos ja yhdistelmäehkäisy 



Painon vaikutus laskimotukoksen 
esiintyvyyteen 

Laskimotukoksia / 100 
000 / v 

Laskimotukoksia yhdistelmäehk. käyttävillä / 
100 000 / v 

Väestö k.m. 4-5 12-20 

Obesiteetti (BMI >30 
kg/m2) 

10-30 60-100 

BMI 25-29 47 

BMI 30-34 60 

BMI > 35 105 

Ikä 

30-39 50 

40-44 100 

45-49 175 

Faktori V Leiden 
mutaatio 

24-40 40-75 

Raskaus 48-60 

Obesiteetti ja raskaus 100-200 

Yhdistelmäehkäisyn	vaikutus	laskimotukoksen	esiintyvyyteen	5n	aineiston	perusteella	
Eurooppa	+	USA	
(Shaw	et	al	2013)	



Yhdistelmäehkäisyn vasta-aiheet 
(VTE) 



Valtimoverenkierron häiriöt 

�  Aivo- ja sydäninfarktit 

�  Aivoinfarktin etiologiana iskemia tai 
aivo- / subaraknoidaalivuoto 

�  Ilmaantuvuus nuorilla pieni:  
�  <35 v <10 / 100 000 

�  Riskiä lisää ikä, tupakointi, 
hyperlipidemia, aurallinen migreeni (2x), 
RR, DM, MBO, krooniset tulehdukselliset 
sairaudet 

Gompel	2014	



Yhdistelmäehkäisyn riskit - 
valtimopuoli 

�  terve <35v – ei lisääntynyttä valtimotukosvaaraa 

�  riski kasvaa, jos RR, DM, MBO, tupakka, migreeni 

�  tupakoiva >40v nainen, sydäninfarktin riski x400 

�  Tanska 2012: yhdistelmäehkäisy aiheuttaa 1-2 
valtimotukosta é / 100 000 naista /v (Petitti 2012) 



Migreeni ja yhdistelmäehkäisy 
�  Aurallinen migreeni lisää iskeemisen aivoverenkiertohäiriön 

riskiä x2 

�  Synergia yhdistelmäehkäisyn kanssa 

�  Yhdistelmäehkäisy + aurallinen migreeni + tupakointi; riski 
10x (Gompel 2014) 

�  WHO: aurallinen migreeni kontraindikaatio 
yhdistelmäehkäisylle 

�   Yhdistelmäehkäisyn käyttö on vasta-aiheista aktiivisessa 
aurallisessa migreenissä, jossa aurallisia kohtauksia 
esiintyy kuukausittain. Vuosia aiemmin auraoireiden kanssa 
ilmennyt mutta arvioinnin aikaan auraton migreeni ei ole 
este yhdistelmäehkäisyn käytölle (Sumelahti 2013). 



Yhdistelmäehkäisyn vasta-aiheet 
(ATE) 



 
Lopuksi: 

Kaikki on suhteellista… 

Riski	kuolemaan	/	vuosi	

Laskuvarjohyppy	 1:	1000	

Auto-onnettomuus	 1:	5000	

Pyöräily	 1:	130	000	

Yhdistelmäehkäisy,	ei	tupakoi,	15-34	v	 1:	1	667	000	

Yhdistelmäehkäisy,	ei	tupakoi,	35-44	v	 1:	33	300	

Yhdistelmäehkäisy,	tupakoi,	15-34	v	 1:	57	800	

Yhdistelmäehkäisy,	tupakoi,	35-44	v	 1:	5200	

Raskaus	 1:	8700	

Sterilisaatio	 1:	66	700	

Gompel	2014,	Trussell	2006	



Hormonaalisten 
ehkäisyvalmisteiden terveyshyötyjä 
�  Luotettava ehkäisy 

�  Vähäisemmät vuodot / vuodottomuus 

�  Kuukautisten ajoittaminen 

�  Kuukautiskioujen väheneminen 

�  Endometrium ja munasarjasyövän 
väheneminen 

�  Yleinen oman elämän hallinta… 



Take home… 
�  Vain otettu lääke auttaa – potilaalle sopivan 

valmisteen ja annostelutavan löytäminen on tärkeää 

�  Hyväksi todettua valmistetta ei tarvitse vaihtaa 

�  Yhdistelmäehkäisyn aiheuttamat vakavat 
komplikaatiot selvästi harvinaisempia kuin (ei-
toivotun) raskauden 



Ajantasaista ehkäisyinfoa 
�  https://www.terveyskyla.fi/naistalo/

seksuaaliterveys/seksuaalisuus-
el%C3%A4m%C3%A4nkaaressa/raskauden-
ehk%C3%A4isy 

�  Raskauden ehkäisy Käypä hoito –suositus 
27.4.2017 


