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KATSAUS

Somaattisten sairauksien oireilu
kuukautiskierron mukaan

• Useiden somaattisten sairauksien tiedetään oireilevan kuukautiskierron mukaan.

• Munasarjojen hormonierityksen äkilliset muutokset ovulaation ja kuukautisten aikaan selittävät

osan kroonisten sairauksien oireilun vaihteluista.

• Tarkka oirepäiväkirja yhdistettynä kuukautiskalenteriin auttavat tunnistamaan tilojen yhteyden.

• Somaattisen sairauden peruslääkityksen säätäminen kierron vaiheen mukaan voi helpottaa oireita.

• Normaaliin kiertoon liittyvien äkillisten hormonimuutosten tasaaminen hormonihoidolla helpottaa

osaa hankalista oireista kärsiviä potilaita.

Kuukautiskierto hormonivaihteluineen vaikut-
taa naisen elämässä laajemmin kuin välittö-
mästi kiertoon liittyviin asioihin: raskauden
mahdollisuuteen, kuukautisvuotoihin ja niihin
mahdollisesti liittyviin ongelmiin, kuten kipui-
hin tai runsaisiin vuotoihin. Monet sairaudet
oireilevat enemmän kuukautisten aikoihin
kuin muissa kierron vaiheissa. Näiden vaihte-
lujen tunteminen ja tunnistaminen voivat aut-
taa hoidon suunnittelussa. Kuukautiskierto
vaikuttaa monien psyykkisien sairauksien oi-
reiden voimakkuuteen. Tästä ääriesimerkkinä
on premenstruaalioireyhtymä (PMS), jonka jos-
kus hyvinkin hankalat psyykkiset oireet ovat
kokonaan kuukautiskierrosta riippuvia (1). Täs-
sä kirjoituksessa käsittelemme somaattisia ei-
gynekologisia sairauksia.

Kuukautiskierron tapahtumat
Normaali kuukautiskierto on pituudeltaan ta-
vallisimmin 27–32 vrk, ja se lasketaan alkavak-
si kuukautisvuodon alkamispäivästä. Aivoli-
säkkeen follikkelia stimuloivan hormonin
(FSH) ja luteinisoivan hormonin (LH) eritys vai-
kuttaa munasarjaan, joka vastaa kasvattamalla
yleensä yhden kypsän munarakkulan. Estra -
diolin eritys kasvaa munarakkulan kypsyessä.
Äkillinen LH-erityksen lisäys saa aikaan muna-
rakkulan puhkeamisen eli ovulaation, jonka
jälkeen munarakkulasta muodostuu keltarau-
hanen. Estradioli ja keltarauhashormoni saa-
vat aikaan kohdun limakalvon paksunemisen
ja erilaistumisen. Ovulaation jälkeinen aika, lu-
teaalivaihe, kestää normaalisti kaksi viikkoa.
Sen lopulla keltarauhanen surkastuu (jos ras-
kaus ei ala), estradioli- ja keltarauhashormoni-

pitoisuudet pienenevät ja kohdun limakalvo
poistuu osittain kuukautisvuodon mukana.
Kaavakuva kuukautiskierron hormonivaihte-
luista (2) on kuviossa 1.

Epilepsia
Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 epi-
lepsiaa sairastavaa naista. Epilepsia ja sen hoi-
toon käytetty lääkitys voivat vaikuttaa naisen
elämään monin tavoin. Niillä voi olla vaikutus-
ta naisen omaan hormonitoimintaan, raskau-
den kulkuun ja sikiön kehitykseen (3). Toisaal-
ta naisen normaalin kuukautiskierron hormo-
naaliset vaihtelut voivat vaikuttaa epileptisten
kohtausten esiintyvyyteen.

Epileptiset kohtaukset ilmaantuvat usein ry-
päinä. Jos ilmaantuvuus vaihtelee kuukautis-
kierron vaiheen mukaan, puhutaan katame-
niaalisesta epilepsiasta. Määritelmän mukaan
kohtausten määrä on tietyssä kierron vaihees-
sa kaksinkertainen verrattuna muihin kierron
vaiheisiin (4). Katameniaalista epilepsiaa esiin-
tyy kaikissa epilepsiatyypeissä, ja se ilmenee
usein pian menarken jälkeen. Useimpien tutki-
musten mukaan vähintään 30 %:lla epilepsia-
potilaista todetaan kohtausten katameniaalis-
ta vaihtelua. Kohtausten syklinen ilmaantu-
vuus johtuu steroidihormonien neuroaktiivi-
sista GABA- ja glutamaattivälitteisistä ominai-
suuksista ja hormonipitoisuuksien syklisestä
vaihtelusta. Estrogeenia pidetään kohtauskyn-
nystä alentavana hormonina, progesteroni ja
sen metaboliitti allopregnanoloni puolestaan
nostavat kohtauskynnystä (4,5). Lisäksi epilep-
sialääkkeiden aineenvaihdunnan on todettu
muuttuvan kuukautiskierron mukaan. Suurim-
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KUVIO 1.

Aivolisäkkeen ja munasarjojen hormonierityksen vaihtelu kuukautiskierron mukaan.
Kirjasta: Ylikorkala O, Kauppila A, toim. Naistentaudit ja synnytykset. 4. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2004;35.
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mat pitoisuusmuutokset on todettu katame-
niaalista epilepsiaa sairastavilla potilailla (5,6).

Epilepsian katameniaalinen luonne voidaan
tunnistaa huolellisen anamneesin, kohtauspäi-
väkirjan ja kuukautiskierron tyypin ja kierron
keston kartoituksen avulla. Herzog työryhmi-
neen seurasi 184 naista prospektiivisesti edellä
mainittujen muuttujien suhteen sekä mittaa-
malla hormonipitoisuuksia (7). Tutkimuksen
perusteella he jakoivat katameniaalisen epilep-
sian kolmeen ryhmään: periovulatoriseen, peri-
menstruaaliseen ja anovulatoriseen epilep -
siaan. Ovulatorisissa kierroissa, joissa munaso-
lu irtoaa säännöllisesti, kohtauksia ilmenee
eniten kahdessa kuukautiskierron vaiheessa:
muutama päivä ennen ovulaatiota (kierron päi-
vät 10–13) estrogeenipitoisuuden nopeasti suu-
rentuessa sekä juuri ennen kuukautisten alkua
progesteronipitoisuuden äkkiä pienentyessä,
jolloin seerumin estradioli-progesteronisuhde
on suurin. Kohtauksia on vähiten luteaalivai-
heen alussa ja keskivaiheilla, jolloin progeste-
ronipitoisuus on suurimmillaan. Anovulatori-
sissa kierroissa, joissa munasolu ei irtoa, koh-
tauksia voi ilmaantua kierron 10. päivän jäl-
keen koko loppukierron ajan, eniten keskilu-
teaalivaiheen jälkeen. Munasolun kypsyminen
on häiriintynyt, keltarauhanen puuttuu ja sen
seurauksena kohtauksilta suojaavan progeste-
ronin pitoisuus jää pieneksi. Anovulaatioon liit-
tyy usein myös poikkeavan pituisia kiertoja. Lu-
teaalivaiheen keskellä mitatusta seerumin pro-
gesteroniarvosta voi olla apua kierron tyyppiä
arvioitaessa (7). Epileptisten kohtausten ajan-
kohdan ennustaminen kuukautiskierron vai-
heen mukaan helpottaa hoidon suunnittelua.

Mikäli epileptisten kohtausten lisääntymi-
sen syynä on vähäinen keltarauhashormonin
määrä tai suuri estrogeeni-progesteronisuhde,
voi keltarauhashormonilääkityksestä olla apua
kohtausten ehkäisyssä. Progesteronihoitoa on
kokeiltu sekä syklisesti annosteltavana että
jatkuvana hoitona (8). Syklisen hoidon tavoite
on lisätä progesteronia luteaalivaiheeseen ja
vähentää pitoisuutta vähitellen ennen kuukau-
tisia. Jatkuvalla hoidolla puolestaan pyritään
ovulaation ja kuukautisten estoon. Jatkuvana
hoitona on käytetty parenteraalisia medrok-
siprogesteroniasetaattipistoksia (120–150 mg)
6–12 viikon välein. Tutkimusaineistot ovat ol-
leet pieniä. Neljäntoista potilaan aineistossa
jatkuvaa medroksiprogesteroniasetaattihoitoa

saavilla todettiin 39 %:n vähenemä kohtauksis-
sa (9). Hoidon haittana ovat tunnetut pitkäai-
kaiseen parenteraaliseen progesteronin käyt-
töön liittyvät ongelmat, kuten epäsäännölliset
tiputteluvuodot, luun tiheyden pieneneminen
ja pitkä viive kuukautiskierron uudelleen käyn-
nistymisessä hoidon jälkeen. Syklisessä hoi-
dossa tulokset ovat vaihdelleet paljon tutki-
muksesta, käytetystä valmisteesta, annostelu-
reitistä ja annoksesta riippuen. Suun kautta
annostellulla progesteronilla ei ole saatu koh-
taustiheyttä merkittävästi vähenemään. Sen si-
jaan annosteltaessa luonnollista progesteronia
(100–200 mg × 3) emätinpuikkoina kohtaukset
ovat vähentyneet 10–74 % (4). Luonnollisen pro-
gesteronin ongelmana on sen lyhyt puoliintu-
misaika, jonka vuoksi riittävän pitoisuuden
säilyttämiseksi annos tulee toistaa kolmesti
päivässä (4).

Katameniaalista epilepsiaa on hoidettu myös
GnRH-analogeilla, jotka jatkuvasti käytettyinä
lamaavat munasarjan hormonituotannon.
Vaihdevuosioireiden tyyppiset sivuvaikutukset
sekä pidempään käyttöön liittyvä osteoporoo-
sin riski rajoittavat GnRH-analogien käytön
yleensä lyhytaikaiseksi. Hoitoon lisätyllä pie-
niannoksisella estrogeeni-progesteronihoidol-
la sivuvaikutuksia voidaan vähentää. Munasar-
jojen poisto vähentää kohtauksia merkittävästi
(6), mutta se ei peruuttamattomuutensa vuoksi
tule juurikaan kyseeseen. Mikäli kohtausten li-
sääntymisen syynä on epilepsialääkkeiden
kiihtynyt aineenvaihdunta kuukautisten ai-
kaan, lääkeannoksen tilapäisestä suurentami-
sesta voi olla hyötyä (3).

Epilepsiapotilaan raskauden tulee aina olla
suunniteltu. Näin ollen tehokas raskaudeneh-
käisy on erityisen tärkeää epilepsiaa sairasta-
ville naisille. Kupari- ja hormonikierukka ovat
luotettavia ehkäisymuotoja, eivätkä aiheuta
ongelmia epilepsialääkityksen kanssa. Hormo-
naalinen ehkäisy ei yleensä pahenna epilepsiaa
– ilmeisesti yhdistelmäehkäisypillerien sisältä-
mien estrogeenien epäedullinen vaikutus ku-
moutuu pillerien progesteronin edullisella vai-
kutuksella (10). Yhdistelmäpillerit eivät yleen-
sä myöskään heikennä epilepsialääkkeiden te-
hoa, lukuun ottamatta lamotrigiinia, jonka
suhteen vaikutukset ovat yksilöllisesti vaihte-
levia (11). Osalla potilaista lamotrigiinipitoi-
suus voi pienentyä jopa 40–60 % pillerien käy-
tön aikana (10).  Osa käytössä olevista epilep-
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sialääkkeistä voi kuitenkin saada aikaan vapai-
den aktiivisten steroidien pitoisuuden pienene-
misen, jolloin ehkäisyteho heikkenee (10). Tä-
mä pitää ottaa huomioon epileptikon hormo-
naalisen ehkäisyn valinnassa, jota on perus-
teellisesti käsitelty tuoreessa kotimaisessa
katsauksessa (10).

Migreeni
Migreenin ja naisen hormonitoiminnan yhtey-
teen viittaavat monet kliiniset havainnot. Esi-
puberteetti-ikäisillä tytöillä ei ole migreeniä
enempää kuin pojilla, mutta migreenin esiinty-
vyys kasvaa tytöillä menarken jälkeen. Se on
suurimmillaan noin 40 vuoden iässä ja vähe-
nee selvästi menopaussin aikaan. Naisilla mig-
reenin esiintyvyys 35–45 vuoden iässä on 25–
30 %, miehillä vain 6–8 % (12). Yli puolella mig-
reenistä kärsivistä naisista migreeni ajoittuu
usein kuukautisten ajankohtaan. Kuukautisiin
liittyvä migreeni on lähes aina tyypiltään aura-
ton (13).

Kuukautismigreenillä tarkoitetaan auratto-
man migreenin kriteerit täyttävää päänsärkyä,
joka esiintyy kahdessa kolmesta kuukautis-
kierrosta ja ainoastaan aikavälillä kaksi päivää
ennen kuukautisten alkamispäivää ja kolme
päivää sen jälkeen (14). Tällainen puhdas kuu-
kautismigreeni on huomattavasti harvinaisem-
pi kuin kuukautisiin liittyvä migreeni. Sillä
tarkoitetaan vastaavaa tilannetta kuin kuukau-
tismigreenissä, mutta migreenikohtauksia
esiintyy kuukautisajan lisäksi muulloinkin
(14). Luotettavimmin migreenin yhteys kuukau-
tiskiertoon selviää, kun potilas pitää päiväkir-
jaa oireistaan, käyttämistään lääkkeistä ja
kuukautisten ajankohdasta.

Kuukautismigreenin on todettu liittyvän eli-
mistön estrogeenitason laskuun kuukautis-
kierron viimeisinä päivinä (kuvio 1) (15). Yhdis-
telmäehkäisypilleriä käytettäessä estrogeeni-
taso laskee taukoviikolla, myös tähän ajankoh-
taan liittyy lisääntynyt aurattoman migreenin
esiintyminen (15). Jonkin verran vaikutusta
migreenin synnyssä voi olla myös kohdussa
kuukautisaikaan syntetisoituvilla prostaglan-
diineilla. Menopaussin aikoihin, jolloin kuu-
kautiskierron hormonivaihtelut ovat usein ko-
rostuneita, monen potilaan migreenioireet pa-
henevat tai muuttavat luonnettaan (15). Kun
menopaussi on ohi, useimpien migreeni helpot-
tuu tai kohtaukset loppuvat kokonaan (16).

Kuukautismigreenin hoidossa pätevät samat
periaatteet kuin migreenin hoidossa yleensä.
Mahdollisesti kohtauksia laukaisevia tekijöitä,
kuten ylenmääräistä valvomista, epäsäännöl-
listä ruokailua ja alkoholia, kannattaa välttää.
Migreenikohtaukset hoidetaan tulehduskipu-
lääkkeellä ja tarvittaessa pahoinvointilääk-
keellä, keskivaikeat ja vaikeat kohtaukset trip-
taaneilla (17). Kuukautismigreenin hoitovaste
on usein huonompi kuin muuntyyppisen mig-
reenin (18,19), tehokaskaan kohtaushoito ei
tuo apua kaikille potilaille. Kuukautismigree-
nille ovat tyypillisiä pitkittyneet kohtaukset,
jolloin oireet alkavat uudelleen kohtauslääk-
keen tehon loppuessa (18,20).

Kuukautismigreenin tunnistaminen on eri-
tyisen tärkeää silloin, kun tavallinen migree-
nin kohtaushoito ei tuo riittävää apua vaivaan.
Jos ongelmana on kohtausten pitkittyminen,
voidaan harkita pitkävaikutteista triptaania.
Myös jatkuvaa migreenin estolääkitystä voi-
daan käyttää, ja se voikin olla hyvä hoito kuu-
kautisiin liittyvää migreeniä sairastaville. Ne,
joilla on kohtauksia vain kuukautisten aikana,
voivat olla haluttomia käyttämään estolääki-
tystä päivittäin. Heille voi sopia lyhyt estohoito,
jossa lääkitys aloitetaan kaksi päivää ennen
migreenin odotettua alkamisajankohtaa ja sitä
jatketaan 5–7 päivää. Jotta potilas voisi tätä es-
tohoitoa tehokkaasti käyttää, hänen täytyy tun-
tea hyvin migreeninsä ajoittuminen kuukautis-
kierrossa. Lyhyessä estohoidossa tehokkaiksi
lääkkeiksi ovat osoittautuneet steroideihin
kuulumattomat tulehduskipulääkkeet, esim.
naprokseeni 550 mg kahdesti vuorokaudessa ja
monet triptaanit, esimerkiksi frovatriptaani 2,5
mg kahdesti vuorokaudessa tai sumatriptaani
25 mg kolmesti vuorokaudessa (13,21).

Kun kuukautismigreeni liittyy estrogeenipi-
toisuuksien huomattavaan pienenemiseen,
voisi olettaa, että estrogeenihoito, jolla tämä
pieneneminen voidaan estää, poistaisi kuukau-
tismigreenin. Tätä on tutkittu antamalla poti-
laille estrogeenia ihon kautta (esim. 1,5 g estra-
diolia/vrk geelinä tai 100 mg/vrk laastari alka-
en kaksi päivää ennen oletettua migreenin al-
kamista). Tutkimusten potilasmäärät ovat ol-
leet pieniä ja tulokset vaihtelevia. Tulosten pe-
rusteella ei voida antaa suositusta estrogeeni-
hoidon käytöstä migreenin estämiseksi (21),
vaikka yksittäisen potilaan kohdalla vaste voi
ollakin hyvä.
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Kuukautismigreenin hormonaalinen hoito
yhdistelmäehkäisypillerillä voi tulla kysee-
seen, jos potilaalla on auraton migreeni eikä
vasta-aiheita yhdistelmäehkäisyn käytölle
(19). Erityisesti sitä voi harkita potilaalle, jolla
on ehkäisyn tarve tai jokin muu syy käyttää
yhdistelmäehkäisyvalmisteita, esimerkiksi
kovat kuukautiskivut tai epäsäännölliset vuo-
dot. Tavanomaisen käytön (3 viikkoa hormoni-
valmistetta ja yhden viikon tauko) sijaan voi
kokeilla nykyään muutenkin paljon käytettyä
pitkää sykliä, jossa hormoniton tauko pide-
tään 2–6 kuukauden välein. Tällaisesta käytös-
tä kuukautismigreenin hoidossa on kliinistä
kokemusta, mutta ei satunnaistettuja tutki-
muksia. Eräässä tutkimuksessa verrattiin
päänsärkyoiretta käytettäessä normaalia 21/7-
jaksotusta ja 168 päivän hormonijaksoa ilman
taukoa. Hankalista päänsäryistä kärsivien
päänsärky väheni merkitsevästi jatkuvan käy-
tön aikana (22). Yhdistelmäehkäisyn käyttöä ei
suositella lisääntyneen aivoinfarktiriskin
vuoksi yli 35-vuotiaille migreenipotilaille, au-
rallista migreeniä sairastaville eikä niille, joi-
den migreeni yhdistelmäehkäisyn käytön ai-
kana pahenee (23).

Hyvin hankalan kuukautismigreenin hoi-
doksi on kokeiltu GnRH-analogeja, jotka jatku-
vasti käytettyinä lamaavat munasarjan hor-
monituotannon. Pienissä, vain muutaman po-
tilaan tutkimuksissa hoitoa on käytetty joko
yksinään tai siihen on liitetty estrogeeni- ja
progestiinikorvaushoito. Molemmilla hoidoil-
la on saatu hyvä vaste osalle potilaista, toisaal-
ta osalla heistä migreeni paheni (24,25).

Käytännön havainto ilman tutkimusnäyttöä
on, että jotkut kuukautismigreenistä kärsivät
huomaavat vaivansa lievittyvän tai jopa loppu-
van hormonikierukan käytön aikana. Tämä voi
liittyä kohdun prostaglandiinituotannon vähe-
nemiseen. Niille, joille hormonikierukka on
asetettu runsaiden ja kivuliaiden kuukautis-
ten hoidoksi, yleisellä voinnin kohenemisella
kuukautisten aikaan tai mahdollisesti kuu-
kautisvuodon jäämisellä pois kokonaan voi
myös olla merkitystä.

Multippeliskleroosi 
Multippeliskleroosi eli MS-tauti on yleisin
nuorten invalidisoiva keskushermoston demy-
elinoiva sairaus. Sen esiintyvyys Suomessa on
noin 80–100/100 000 asukasta (26). Naisilla

tauti on kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä.
Tämä selittyy naisen sukupuolihormonien ja
immuunijärjestelmän vastavuoroisilla vaiku-
tuksilla, jotka kohdistuvat hermoston soluihin
ja altistavat ne inflammatorisille muutoksille.
Aktiivisessa MS-taudissa tulehduksellisten
Th1-tyypin sytokiinien tuotanto lisääntyy.
Suuri estrogeenipitoisuus puolestaan lisää tu-
lehdusta hillitsevien Th2-tyypin sytokiinien
tuotantoa. Progesteronin vaikutukset ovat
suurelta osin immunosuppressiivisia ja syner-
gisiä estrogeenin kanssa (26).

MS-tauti alkaa erittäin harvoin ennen pu-
berteettia. Varhaisimmillaan se alkaa ilmaan-
tua murrosiässä, kun munasarjojen hormoni-
tuotanto käynnistyy. Keski-ikä sairastuessa
on 30 vuotta (26). Noin 40 %:lla aaltomaista
MS-tautia sairastavista naisista ilmenee tau-
din pahenemisvaiheita ennen kuukautisia
(27,28). Tällöin spastisuus sekä koordinaatio-
ja tuntohäiriöt lisääntyvät ja näkö voi heiken-
tyä. Tämä liittynee kuukautisia edeltävään
estrogeeni- ja progesteronipitoisuuksien pie-
nenemiseen, jonka seurauksena tulehdukselli-
nen Th1-vaste lisääntyy. Naisilla harvinaisem-
massa, tasaisesti etenevässä MS-taudin muo-
dossa, vastaavaa kierron mukaan tapahtuvaa
oireiden vaihtelua ei ole osoitettu (26,27).

Kuukautiskierron lisäksi muut tilat, joihin
liittyy hormonipitoisuuksien vaihtelua, kuten
raskaus ja vaihdevuodet, vaikuttavat MS-tau-
din aktiivisuuteen (26,29). Ehkäisypillerien
vaikutuksesta taudin kulkuun tiedetään vä-
hän. Selvää vaikutusta MS-taudin kulkuun tai
puhkeamiseen ei ole osoitettu (30).

Sokeriaineenvaihdunnan häiriöt
Terveille koehenkilöille tehdyt sokerirasitus-
testit osoittavat insuliiniherkkyyden olevan
kuukautiskierron luteaalivaiheessa huonompi
kuin muuna aikana (31). Kliinisen kokemuk-
sen mukaan kierron vaihe vaikuttaa merkittä-
västi myös joidenkin tyypin 1 diabetesta sai-
rastavien naisten insuliinin tarpeeseen (31).
Sokeritasapainoa on vaikeampi ylläpitää juuri
ennen kuukautisten alkua. Katameeniset so-
keritasapainon häiriöt voidaan jakaa kolmeen
eri ilmentymään: katameeniseen hypo- ja hy-
perglykemiaan sekä diabeettiseen ketoasidoo-
siin (31). Tyypillistä on premenstruaalinen lu-
teaalivaiheen insuliiniresistenssi, hyperglyke-
mia, glukosuria sekä asidoosi. Kuukautisten

TI
ET

EE
SS

Ä



Suomen Lääkäri lehti  32/2010 vsk 652476

jälkeen puolestaan ilmaantuu enemmän hy-
poglykemiaa insuliiniherkkyyden parantuessa
(6,31).

Osittain sokeriaineenvaihdunnan muutok-
set voivat selittyä ruokahalun ja syömiskäyt-
täytymisen muutoksilla ennen kuukautisia (6).
Myös hormonipitoisuuksilla näyttää olevan
vaikutusta asiaan. Niillä potilailla, joilla oli
huonompi insuliiniherkkyys, todettiin suu-
rempi estrogeenipitoisuus kuin potilailla, joil-
la oli parempi sokeritasapaino samassa kier-
ron vaiheessa (32). Hormonien osuudesta dia-
beteksen tasapainoon kertovat myös yksittäi-
set potilastapaukset, joissa munasarjatoimin-
nan lamaaminen GnRH-agonisteilla on tuonut
selvän helpotuksen oireisiin (6,33). Katameeni-
nen etiologia tulisi pitää mielessä, jos lisäänty-
misikäisellä naisdiabeetikolla on toistuvia se-
littämättömiä ketoasidooseja. Lievemmissäkin
tautimuodoissa sokeritasapainon säilyttämi-
nen voi helpottua, jos nainen oppii havainnoi-
maan mahdollisen kierron mukaan vaihtele-
van syömiskäyttäytymisen ja insuliinintar-
peen ja säätämään insuliiniannoksen sen mu-
kaisesti (6).

Astma
Astman esiintyvyys lisääntyy tytöillä puber-
teetissa (34). Jopa 40 % astmaa sairastavista
naisista kokee oireiden pahenevan ennen kuu-
kautisia, kun estrogeeni- ja progesteronitasot
ovat matalat. Oireiden on todettu lisääntyvän
loppukierrosta myös monilla niistä naisista,
jotka eivät koe astmaoireidensa pahenevan
(35). Erään määritelmän mukaan premen-
struaalisessa astmassa uloshengityksen huip-
puvirtausarvot (PEF) pienenevät tai oireet li-
sääntyvät vähintään 20 % muuhun kuukautis-
kierron vaiheeseen verrattuna (36,37). Hengi-
tysteiden tulehdustila on keskeinen piirre ast-
man patogeneesissa. Se johtaa hengitysteiden
liialliseen reaktioon erilaisille ulkoisille sekä
sisäisille ärsykkeille. Estrogeenin ja progeste-
ronin tiedetään muovaavan hengitysteiden
reaktiivisuutta relaksoimalla keuhkoputkien
sileää lihasta ja vähentämällä hengitysteiden
supistusherkkyyttä (38). Sekä estrogeeni että
progesteroni estävät monosyyttien tuottaman
tulehdusta välittävän interleukiini-1:n tuotan-
toa (38).

Premenstruaalista astmaa sairastavat nai-
set joutuvat useammin sairaalahoitoon ja heil-

lä on enemmän lääkärissäkäyntejä kuin muilla
astmaatikoilla. Heillä esiintyy myös muita
useammin kuukautiskipuja ja vaikeampia
PMS-oireita (38). Suurimmalla osalla potilaista
premenstruaaliset astmakohtaukset hoituvat
tavanomaisin astmalääkkein. Jotkut voivat tar-
vita suurempaa annosta inhaloitavaa kortiko-
steroidia sekä pitkävaikutteista beeta2-agonis-
tia luteaalivaiheen ajan (34). Pieni osa potilais-
ta saattaa hyötyä hormonaalisesta hoidosta.
Yksittäisissä tapausselostuksissa ja pienissä
tutkimussarjoissa vaikeaa tai huonossa tasa-
painossa olevaa astmaa sairastavat potilaat
ovat hyötyneet loppukierrossa annosteltavasta
est ro geenista (36) sekä hormonipitoisuuksien
vaihtelua estävistä yhdistelmäehkäisypillereis-
tä (34).

Kuukautisiin liittyvä 
spontaani ilmarinta
Kuukautisiin liittyvä ilmarinta eli katameniaa-
linen spontaani pneumothorax on rintaontelon
endometrioosin aiheuttama oireyhtymä, jossa
kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy
joko keuhkokudoksessa, viskeraali- tai parie-
taalipleurassa, palleassa tai harvemmin keuh-
koputkistossa. Palleassa voidaan nähdä endo-
metrioosin aiheuttamia defektejä. Määritel-
män mukaan katameniaalinen pneumothorax
ilmaantuu aikaisintaan kolme vuorokautta en-
nen kuukautisia ja viimeistään kolmen vuoro-
kauden kuluttua vuodon alusta muuten terve-
keuhkoisille naisille (39,40). Osa kuukautis-
kierroista voi olla oireettomia. Yli 95 %:ssa ta-
pauksista ilmarinta kehittyy oikealle puolelle
(40). Lukuisten potilastapausten ja pienten po-
tilassarjojen perusteella on arvioitu, että rinta-
ontelon endometrioosi voisi selittää jopa
25–33 % keuhkoiltaan muuten terveiden nais-
ten spontaaneista ilmarinnoista (40,41,42,43).

Kuukautisiin liittyvän spontaanin ilmarin-
nan hoito on haasteellista. Taudin patogenee-
sia ei varmuudella tunneta ja tila uusii usein
hoidosta huolimatta. Kirurgisen hoidon tavoit-
teena on mahdollisimman tiivis keuhkon ja
rintaontelon välinen kiinnikemuodostus (43).
Kirurgisen hoidon lisäksi voidaan käyttää en-
dometrioosikudosta tehokkaasti pienentäviä
GnRH-agonisteja (42). Myös muita yleisesti en-
dometrioosin hoidossa käytettyjä lääkevaihto-
ehtoja – pitkäsyklistä yhdistelmäehkäisypille-
riä tai keltarauhashormonikierukkaa – voi-
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daan kokeilla katameniaalisen pneumothora-
xin uusimisen estämiseksi (43).

Rintaontelon endometrioosin harvinaisem-
pia ilmenemismuotoja ovat veririnta eli he-
mothorax ja veriyskökset sekä pleuran endo-
metrioosipesäkkeet (40,43). Oireet ovat osin
hyvin epäspesifisiä. Syklisestä yskästä, rinta-
ja kylkikivuista sekä hengenahdistuksesta
kärsiviltä potilaita tulee tiedustella mahdolli-
sia endometrioosin oireita, joskin rintaontelon
endometrioosia voi esiintyä myös ilman lan-
tion alueen tautia (41). Noin 20–70 %:lla kata-
meniaalista pneumothoraxia sairastavista on
todettu lantion alueen endometrioosia (39,42).

Akne
Akne on puberteetin myötä ilmaantuva ihosai-
raus, jonka perimmäinen syy on epäselvä. Ihon
rasvaisuus ja lisääntynyt talineritys ovat kes-
keisiä tekijöitä. Ihon rasvoittumista säätelevät
androgeenit. Aknepotilaiden talirauhaset rea-
goivat liiallisella talierityksellä normaaleihin
elimistön androgeenipitoisuuksiin, vain har-
voin taustalla on androgeenien ylimäärä (44).
Akne on erityisesti nuorten vaiva, mutta noin
5 %:lla naisista on siitä harmia vielä 40–50
vuoden iässä. Noin 44–63 %:lla aknesta kärsi-
vistä naisista vaivan on todettu pahenevan en-
nen kuukautisia (45,46).

Aknen hoidossa käytetään moninaisia pai-
kallisia ja sisäisiä hoitoja (44). Aknen hormo-
naalinen hoito yhdistelmäehkäisyvalmisteella
perustuu munasarjojen androgeenierityksen
vähentymiseen ja vapaiden adrogeenien pitoi-
suuksien pienenemiseen sukupuolihormoneja
sitovan proteiinin (SHBG) pitoisuuden suuren-
tuessa. Suotuisa vaikutus akneen tehostuu,
jos yhdistelmäehkäisyn progestiinikompo-
nentti on antiandrogeeninen (syproteroniase-
taatti, drospirenoni). Hoitovaste ilmaantuu
tyypillisesti vasta muutaman kuukauden ku-
luttua yhdistelmäehkäisyn aloittamisesta. Vai-
kean aknen hoidossa käytettävä isotretinoiini
aiheuttaa sikiövaurioita, joten sen käyttäjien
on huolehdittava tehokkaasta ehkäisystä,
usein käyttämällä yhdistelmäehkäisyä (44).

Autoimmuuni
progesteronidermatiitti
Autoimmuuni progesteronidermatiitti on har-
vinainen syklinen, ennen kuukautisia esiinty-
vä yliherkkyysreaktio luteaalivaiheen kohon-

neelle progesteronipitoisuudelle. Tila on kuvat-
tu jo vuonna 1921, jolloin Geber altisti syklises-
tä ihottumasta kärsivän potilaansa tämän
omalle premenstruumin aikana kerätylle seeru-
mille aiheuttaen allergisen reaktion ja ihottu-
man uudelleen puhkeamisen (47). Erilaisia
kliinisiä ilmentymismuotoja ihottumasta kuti-
naan, angioedeemaan, urtikariaan, stomatiit-
tiin ja anafylaksiaan on kuvattu. Tyypillisesti
oireet alkavat 3–10 vuorokautta ennen kuukau-
tisten alkua (48). Diagnoosi voidaan tehdä anta-
malla potilaalle keltarauhashormonia ihonalai-
sesti tai lihaksensisäisesti ja seuraamalla oirei-
den kehittymistä. Lisäksi erityistapauksissa
voidaan mitata vasta-aineita keltarauhashor-
monille (49). Oireiden hoidossa on pyritty kelta-
rauhashormonin erityksen vähentämiseen es-
tämällä ovulaatio mm. estrogeeneilla, GnRH-
agonisteilla, antiestrogeeni tamoksifeenilla tai
munasarjojen poistolla (49).

Periytyvä angioedeema
Hereditaarinen angioedeema (HAE, hereditary
angioedema) on harvinainen autosomaalisesti
vallitsevasti periytyvä ihon- ja limakalvonalais-
ta sekä suolistoalueen turvotusta aiheuttava
tauti. Kohtauksiin voi liittyä myös voimakkaita
vatsan alueen oireita, kuten kipua, pahoinvoin-
tia, ripulia ja oksentelua. HAE:n aiheuttaa
komplementin C1-estäjän puute (tyyppi 1), sen
puutteellinen toiminta (tyyppi 2) (50) tai harvi-
naisemmassa muodossa potilaan omat vasta-ai-
neet (tyyppi 3) (51). Taudin ilmaantuvuus on
noin 1:10 000–1:50 000. Kuukautiskierron hor-
monaaliset muutokset vaikuttavat kohtausten
ilmaantumiseen. Eniten niitä esiintyy kuukau-
tisten aikoihin. Tauti pahenee usein puberteetis-
sa (52) ja lievittyy 50–60 ikävuoden jälkeen (51).

Retrospektiivisessa kyselytutkimuksessa
150:lle puberteetin ohittaneelle HAE:a sairasta-
valle naiselle todettiin, että 62 %:lla potilaista
tauti paheni puberteetissa. Kohtaukset lisään-
tyivät ovulaation aikaan 14 %:lla potilaista ja
kuukautisten aikaan 35 %:lla potilaista. Yhdis-
telmäehkäisypillerit aiheuttivat kohtausten li-
sääntymisen 80 %:lla niiden käyttäjistä, kun
taas pelkkää keltarauhashormonia käyttävillä
kohtaukset puolestaan vähenivät 64 %:lla. Poti-
laat, joiden oireet pahenivat kuukautisten ai-
kaan, kärsivät myös enemmän oireista ras-
kauksien aikana (53). Onkin ehdotettu, että
osalla HAE:a sairastavista olisi hormoniher-
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kempi fenotyyppi (50). Näillä potilailla yhdis-
telmäehkäisyn vaihto keltarauhashormonieh-
käisyksi saattaisi vähentää kohtauksia. HAE:n
diagnostiikkaa ja hoitoa on käsitelty kattavas-
ti tässä lehdessä aiemmin ilmestyneessä kat-
sauksessa (51).

Muut sairaudet
Edellä esitettyjen lisäksi on kuvattu mm. sup-
raventrikulaarisen takykardian, Raynaud’n oi-
reyhtymän, aftojen, Bechet’n taudin ja glau-
kooman pahenemista kierron vaiheen mukaan
(6). Akuuteissa porfyrioissa kohtaukset il-
maantuvat usein kuukautisten aikaan. Tyypil-
lisiä kohtausoireita ovat vatsan painoarkuus,
oksentelu, ummetus, punainen virtsa, raajasä-
ryt, takykardia, hypotensio, hyponatremia ja
psyykkiset oireet (54).

Lopuksi

Sekä lääkärin että potilaan on hyvä tietää, että
kuukautiskierto vaikuttaa merkittävästi mo-
nen sairauden oireisiin. Aina tämä yhteys ei ole
niin selkeä, että potilas osaisi yhdistää oirei-
den pahenemisen kuukautiskierron vaiheisiin.
Tällöin oirepäiväkirjasta voi olla huomattava
apu. Kun ongelma-ajankohdat tunnistetaan,
voidaan hoitoa tehostaa tai muuttaa juuri sil-
loin ja optimaalisesti vain silloin, kun tehos-
tusta tarvitaan. Mikäli tällä ei saada toivottua
vaikutusta, voidaan joissakin tilanteissa käyt-
tää lääkkeellistä ovulaation estoa. Munasarja-
toiminnan lamaaminen GnRH-agonistein tulee
kyseeseen hyvin harvoin, munasarjojen poisto
ei juuri milloinkaan. �
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Variation in symptoms of somatic diseases
during the menstrual cycle

Exacerbation of some medical conditions, such as epilepsy, migraine, asthma, diabetes and

catamenial pneumothorax, at specific phases of the menstrual cycle is a well-recognized

phenomenon. It is considered to arise from abrupt changes in the concentrations of circulating

ovarian steroids at ovulation and premenstrually.  If a woman’s history is suggestive of significant

monthly deterioration of her clinical condition, accurate symptom documentation should be obtained

using a menstrual calendar. Adjustment of regular medication during expected relapses may help to

control the disease. Medical suppression of ovulation can be considered in limited cases.
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