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Kohdun leiomyoomat, eli myoomat, ovat esiintyvyydeltään yleisiä kohdun hyvänlaatuisia 

kasvaimia, joiden  aiheuttamia oireita on tutkittu suhteellisen vähän. Kirjallisuudessa 

myoomiin usein liittyviä oireita ovat vuotohäiriöt sekä paineen tunne vatsalla ja kipu.  

 

Tässä tutkimuksessa on käsitelty 41 TAYS:in naistenklinikan  potilaan 

kohdunpoistoleikkausta edeltävä oirekysely sekä leikatun kohdun myoomalöydökset. 

Aineisto on kerätty vuosina  2003–2004. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia 

oireita aineiston potilailla oli ja miten yleisiä nämä olivat. Lisäksi tutkittiin, minkä tyyppisiä 

myoomia potilailla oli ja miten näiden sijainti vaikutti potilaiden oireisiin.  

 

Tuloksena havaittiin, että paineen tunne vatsanalueella, vatsa- ja kuukautiskivut sekä 

vuotohäiriöt ovat yleisiä myoomapotilailla. Sen sijaan kohdun paino eli myoomien suuri 

tilavuus ei välttämättä lisää oireita. Yleisin myoomatyyppi oli subseroosi eli 

herakalvonalainen  myooma. Lisäksi tutkimuksessa esitettiin myoomien topografinen sijainti 

kohdussa, minkä tuloksena havaittiin, että myoomia oli eniten kohdunrungon pohjukassa 

etupuolelle painottuen. Mikäli vastaanotolle tulee keski-ikäinen naispotilas, joka kärsii 

vatsakivusta, vuotohäiriöistä tai paineen tunteesta alavatsalla, on kohdun leiomyoomat 

mahdollinen erotusdiagnostinen vaihtoehto.
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1 JOHDANTO 

 

 

Syventävinä opintoina olen tutkinut kohdun leiomyoomien, eli myoomien, oireistoa. 

Myoomat ovat hyvänlaatuisia sileälihassoluista koostuvia kasvaimia, joita esiintyy  

20–50 %:lla yli 30-vuotiaista naisista. Ne ovat tavallisin lantionalueen kasvaintyyppi 

ja yleisin kohdunpoistoleikkauksen syy. Vaikka myoomia on tutkittu paljon, niiden 

aiheuttamia oireita koskevia julkaisuja on niukasti. Tässä tutkimuksessa on käsitelty 

viimeisimpiä myomien oireita sivuavia aineistoja sekä purettu myooman oireista 

tehdyn kyselytutkimuksen tulokset.  

 

1.1 Kohtumyoomien esiintyvyys 

 

 

Kohdun leiomyoomat eli myoomat ovat hyvänlaatuisia kohtulihaksen 

sileälihassoluista muodostuvia kasvaimia. Ne koostuvat kollageenistä, 

fibronektiinistä ja proteoglykaanista. Leiomyoomat voivat esiintyä mikroskooppisen 

pieninä kasvaimina, mutta ne saattavat kasvaa hyvin kookkaiksi, jopa 45 kg 

painaviksi. (Rovio 2008.) 

 

Leiomyoomat ovat yleisin lantionalueen kasvaintyyppi. Niitä esiintyy 20–50 %:lla  

yli 30-vuotiaista naisista. Afroamerikkalaisilla naisilla myoomia esiintyy 60 %:lla 35 

ikävuoteen mennessä ja 80 %:lla 50 ikävuoteen mennessä. Suomessa  joka toisella 

naisilla arvioidaan olevan leiomyoomia. Tyypillisesti leiomyoomat diagnosoidaan 

40–50-vuotiaana, mutta kasvaimia on löydetty jo 11-vuotialta. Myoomilla on  

kasvutaipumusta hedelmällisessä iässä ja ne pienentyvät menopaussin jälkeen. 

(Rovio 2008.) 
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1.2 Kohtumyoomien luokittelu 

 

 

Leiomyoomat luokitellaan sijaintinsa mukaan. Ne voivat sijaita kohdunkaulassa tai 

kohdun runko-osassa. Suurin osa myoomista sijaitsee näistä jälkimmäisessä.  

Lisäksi kasvaintyypit jaotellaan sen mukaan, missä kohdun kerroksessa ne sijaitsevat 

(kuva 1). Submukoottiset leiomyoomat kasvavat endometriumilla (kohdun 

sisäpinnan limakalvo) ja myometriumilla (kohtulihas), intramuraaliset pelkästään 

myometriumilla, subseroosit myometriumilla ja kohdun ulkopinnalla (Ylikorkala & 

Kauppila 2006). Usein myoomat esiintyvät eri kasvaintyyppien sekamuotoina. 

Harvinaisempia ilmenemismuotoja ovat intraligamentaariset ja varrelliset myoomat. 

(Rovio 2008.) 

 

 

 

 

Kuva 1. Leiomyoomien eri tyyppejä kohdussa. (Kuva muokattuna Päivi Rovion 

väitöskirjasta tekijän luvalla). 
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1.3 Kohtumyoomien etiologia 

 

 

Kohtumyoomien tarkka patofysiologia on edelleen epäselvä. Kasvainten synnyn 

taustalla on epäilty olevan eroja tai muutoksia myometriumin rakenteessa sekä 

estrogeenireseptoreiden ja hormonipitoisuuksien määrässä. Myös kuukautisten 

aiheuttaman iskemian on epäilty olevan kasvainten synnyn taustalla. (Parker 2007.) 

 

Myoomapotilaan ensimmäisen asteen sukulaisilla on 2,2-kertainen riski myoomiin 

(Vikhlyaeva ym. 1995). Kohdun leiomyoomiin altistavia oireyhtymiä on havaittu 

kaksi: Reedin ja Bannayan-Zonanan oireyhtymät. Ensin mainitussa voi esiintyä 

leiomyoomia sekä iholla että kohdussa. Bannayan-Zonanan oireyhtymään liittyy  

muitakin hyvänlaatuisia tuumoreita leiomyoomien lisäksi, kuten lipoomia ja 

hemangioomia. (Marsh ym. 1997.) 

 

Sekä estrogeeni että progesteroni myötävaikuttavat myoomien syntyyn. Tästä 

viitteenä on se, että myoomia ei esiinny ennen puberteetin alkamista ja että 

kasvaimet ovat suurimmillaan sukukypsässä iässä. Siitä huolimatta, että eri potilailla 

on mitattu samansuuruisia estrogeeni- ja progestiinipitoisuuksia verestä, on havaittu, 

että myoomakudoksessa on kuitenkin eroja estradiolipitoisuuksissa. Kliinisesti 

todettavissa isommissa kasvaimissa estradiolipitoisuus suurempi. On epäilty, että 

myoomakudoksessa vaikuttavat konvertaatioentsyymit lisäävät estradiolia, 

estrogeenireseptoreita ja progestiinireseptoreita kasvaimissa. Tällä tavalla 

myoomakudoksessa on kuukautiskierron aikana voimistunut uudiskasvu verrattuna 

myometriumiin. (Cook ym. 2004.) 

 

 

Kohtulihaksessa ja myoomissa on todettu lukuisia kasvutekijöitä, kuten TGF-β 

(transforming growth factor), bFGF (basic fibrolast growth factor), EGF (epidermal 

growth factor), PDGF (platelet-derived growth factor), VEGF  (vascular endothelial 

growth factor) ja IGF (insulin-like growth factor). Näitä muodostuu myometriumissa 

ja leiomyoomissa. Kasvutekijät säätelevät solunjakautumista ja lisäävät myooman 

kasvua pääosin solunulkoista materiaalia lisäämällä. (Flake ym. 2003.) 
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1.4 Kohtumyoomien riskitekijät 

 

 

 Leiomyoomien ilmaantuminen lisääntyy sukukypsän iän aikana. Eniten myoomia 

diagnosoidaan 40 ikävuoden jälkeen (Parker 2007). Sitä ei tiedetä, lisääntyykö 

myoomien riski todella tämän ikäisellä potilailla vai johtuuko ilmiö olemassa olevien 

myoomien kasvusta tai lisääntyneistä oireista. Lisäksi on havaittu, että raskaus 25–29 

ikävuoden aikana on suojaava tekijä leiomyoomia vastaan. (Rovio 2008.) 

 

Latinalaisamerikkalaisilla, aasialaisilla sekä valkoihoisilla naisilla on tutkimusten 

mukaan sama riski kohtumyoomiin. Sen sijaan afroamerikkalaisilla on 

kaukaasialaisiin ryhmiin verrattuna 2,9-kertainen myoomariski. Syytä eroon ei 

tarkalleen tiedetä. (Marshall ym. 1997.) 

 

Kohonneen painoindeksin ja leiomyoomien yhteydestä on tehty useita tutkimuksia. 

Yhdenmukaisia tuloksia ei kuitenkaan ole selvästi saatu (Rovio 2008). 

Aktiiviurheilijoilla on todettu 40 % pienempi leiomyoomien vallitsevuus. Ylipainon 

ja myoomien mahdollista yhteyttä on selitetty muutoksilla androgeenien ja 

estrogeenien välisissä muuntumisissa. Esimerkiksi naisilla, joilla on matala 

rasvaprosentti, androgeenit muuttuvat vähemmän estrogeeneiksi. (Wyshak ym. 

1986.) 

 

Useassa tutkimuksessa on osoitettu, että tupakoinnilla on myoomariskiä vähentävä 

vaikutus. Selityksenä alentuneelle riskille on estrogeenin hyötyosuuden väheneminen 

kohdekudoksessa suurentuneen 2-hydroksylaation takia. Myös nikotiinin aromataasia 

hillitsevä vaikutus vähentää estronin määrää. Tupakoinnin vaikutuksesta myoomiin 

on kuitenkin ristiriitaista tutkimustietoa. Esimerkiksi Marshall ym. (1998) eivät 

löytäneet eroa tupakoivien ja tupakoimattomien naisten väliltä. 

Useissa tutkimuksissa on esitetty D-vitamiinin kasvua hillitsevää vaikutusta eri 

kudoksissa, mutta vaikutusta hyvänlaatuisten kohtulihaskasvaimien synnyssä ei ole 

esitetty.  Nyt on saatu näyttöä, että  D-vitamiinilla on  myoomakudosta pienentävä 

vaikutus (Bläuer 2009). 
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2 KOHTUMYOOMIEN OIREISTO 

 

2.1 Vuotohäiriöt 

 

 

Kirjallisuuden mukaan kolmasosa naisista, jolla on todettu myoomia, kärsii 

vuotohäiriöistä (Buttram ym. 1981). Tyypillisimmät häiriöt näissä tapauksissa ovat 

olleet pitkittyneet tai runsasvuotoiset kuukautiset (Stewart ym. 2001).  

 

Leiomyooman sijainti näyttäisi olevan tärkeämpi tekijä vuotohäiriöissä kuin koko. 

Submukoottinen myooma on tyypillisin menorragiaa eli runsaita kuukautisia 

aiheuttava myoomatyyppi (Ylikorkala ja Kauppila 2006).  Toisaalta Wegienka ym. 

(2003) eivät todenneet yhteyttä vuotohäiriöiden ja submukoottisten myoomien välillä  

878 potilaan aineistosta. Tässä tutkimuksessa sen sijaan myoomien koko vaikutti 

runsaiden kuukautisten todennäköisyyteen. Vuotohäiriöiden ajatellaan aiheutuvan 

siitä, että leiomyoomat painavat kohdun limakalvon laskimoita. Tämä johtaa  

laskimolaajentumien syntyyn. Lisäksi myoomien tuottamien vasoaktiivisten 

kasvutekijöiden toiminnan, ilmentymisen tai varastoinnin muutokset voisivat selittää 

lisääntyneen vuodon. (Parker 2007.) 

 

2.2 Paineen ja kivun tunne 

 

 

Arviolta 30 % naisista, joilla on kohdun leiomyoomia, kokee vatsanalueen kipua 

(Rovio 2008). Krooninen kipu  lantion alueella ei ole tyypillinen myooman 

aiheuttama oire. Vatsan ja lantioalueen kiputiloissa olisi hyvä sulkea pois muut 

mahdolliset  kipua aiheuttavat tekijät. (Hutchins 1995.) Tutkimuksessa, jossa oli 

mukana 635 naista, löytyi 15 %:lta kohdusta leiomyoomia. Edellä mainitussa 

tutkimusaineistosta ne potilaat, joilta myooma löytyi, kärsivät vain vähän enemmän 

kipuoireistosta, eikä korrelaatiota myoomien tilavuuden ja potilaiden kokeman kivun 

väliltä löytynyt. (Lippman ym. 2003.) 



8 

 

 

Paineen tunne lantionalueella lisääntyy kasvaimien kasvaessa. Kasvaimen sijainti 

vaikuttaa siihen, mitä oireita esiintyy. (Hutchins 1995.) Kohdun etuosassa sijaitsevat 

myoomat lisäävät virtsatieoireita, takaosassa sijaitsevat myoomat voivat aiheuttaa 

ummetusta (Stewart 2001).  Virtsarakkoon kohdistuva paine lisää virtsaamistiheyttä 

sekä ponnistusinkontinenssia (Ylikorkala ja Kauppila 2006). Lisäksi on havaittu, että 

myoomakohtuja pienentävä operaatio selkeästi vähensi virtsatieoireistoa (Pron ym. 

2003). 
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3 KOHTUMYOOMIEN DIAGNOSTIIKKA 

 

 

Kohdun leiomyoomat ovat yleisin kohdun kokoa kasvattava tekijä. Kookkaat 

intramuraaliset ja subseroosit myoomat löytyvät monesti lantiota tunnustellen. 

Kuitenkin lihasjännitys ja lihavuus voivat häiritä kliinisen tutkimuksen 

luotettavuutta. Kuvantamismenetelmänä voi käyttää kaikututkimusta, hysteroskopiaa 

(kohdun tähystys) sekä magneettikuvausta. Kustannustehokkain näistä 

vaihtoehdoista on emättimen kautta tehtävä kaikututkimus. Kaikututkimus voidaan 

tehdä myös ruiskuttamalla keittosuola-liuosta kohtuonteloon, jolloin 

endometriumissa olevat muutokset tulevat paremmin esiin. Tarkimpana 

menetelmänä kasvaindiagnostiikkaan pidetään magneettikuvausta (MRI-tutkimus). 

(Rovio 2008.) 
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4  TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

 

Kohdun leiomyoomiin liittyviä oireita on tutkittu vähän ja tutkimustulokset ovat 

olleet ristiriitaisia. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä oireita kohdunpoistoon tulevilla naisilla oli ja 

minkälaisia myoomia heiltä löytyi. Samalla tutkittiin, mitä myoomatyyppejä 

potilailla oli ja miten myoomien sijainti ja koko mahdollisesti vaikuttivat oireistoon. 
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

Tutkimusaineistoon kuului 41 potilasta, jotka olivat oireisten myoomien vuoksi 

TAYS:in naistenklinikan potilaita. Potilaille tehtiin kohdunpoistoleikkaus 1.9.2003–

18.10.2004. 

 

Potilaiden tiedot kerättiin haastattelusta, sairauskertomuksista ja 

oirekyselykaavakkeesta ja leikkauksessa poistetun kohdun ominaisuuksista (liite 1). 

Potilaat haastateltiin ennen leikkausta kyselylomaketta käyttäen. Kysymykset 

koskivat myoomien oireistoa, muun muassa kipua, oireiden kestoa, kipulääkitystä ja 

vuotohäiriöitä. Kysymyksiä oli yhteensä 20.  Leikkauksen jälkeen kohtu punnittiin. 

Kohdun paino, myoomien halkaisija ja sijainti rekisteröitiin ja merkittiin 

kaavakkeelle (liite 1). 

 

Tutkimukselle on Tampereen yliopistollisen sairaalan eettisen toimikunnan lupa. 

(Päätös R03104) 

 

Seuraavassa esitetään teoriataustaa tulosten arvioinnin helpottamiseksi.  

 

 

Painoindeksi 

 

 

Painoindeksi (BMI, body mass index) saadaan kun paino (kg) jaetaan pituuden (m) 

neliöllä. Esimerkiksi 78 kg/(1.70 m × 1.70 m) = 27.0 kg/m
2
. Normaalipaino on 

välillä 18,5–25 kg/m
2
. Alle 18,5 on alipainoinen. 25–30 on lievä lihavuus, 30–35 

merkittävä lihavuus, 35–40 vaikea lihavuus ja yli 40 sairaalloinen lihavuus.  
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Kuukautistiedot 

 

 

Normaali kuukautiskierron pituus on 24–35 päivää, ja vuoto kestää 2–7 päivää.  

Kuukautisvuodon määrää arvioitiin kysymällä, kokivatko potilaat vuotonsa runsaaksi 

sekä kysymyksellä, oliko käytössä normaalivahvuinen suoja. Kyllä/ei-vaihtoehdot 

olivat kysymyksiin, oliko välivuotoja sekä esiintyikö tiputteluvuotoja kuukautisten 

välissä. 

 

 

Preoperatiivinen hemoglobiini 

 

 

WHO:n määrittämä normaalin hemoglobiinin alaraja on naisilla 120 g/l. Suomessa 

viitearvo naisille on 117–155 g/l. 

 

Jos runsaista vuodoista raportoivan naisen hemoglobiinipitoisuus on alle 120 g/l, 

vuodon määrä kuukautisten aikana on 70 %:n todennäköisyydellä yli 80 ml. 

 Jos hemoglobiini on yli 120 g/l, todennäköisyys 80 ml:n vuodolle on noin 18 %. 

(Runsaiden kuukautisvuotojen tutkimukset ja hoito: Käypä hoito -suositus 2009.) 

 



13 

 

 

6 TULOKSET 

 

 

Suluissa ilmaistaan prosenttiosuus koko aineistoon (41 potilasta) verrattuna. 

 

6.1 Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden perustiedot 

 

 

Potilaiden iän keskiarvo oli 48 vuotta ja mediaaniarvo 47 vuotta. Nuorin potilas oli 

32 vuotta, vanhin 64. Ikähaarukkaan 40–50 vuotta kuului 65 % vastanneista (kuva 2). 

 

 

Kuva 2. Ikäjakauma (n = 41) 

 

Kymmenen (24 %) potilasta käytti hormonaalista ehkäisyä. Menopaussin ohittaneita 

oli 6 (15 %)  potilasta. Heistä kolmella oli käytössä hormonikorvaushoito.  

 

Alateitse synnyttäneitä oli 32 (78 %) aineistoon osallistuneista potilaista (kuva 3).  

Koko aineistoista vain yksi koki myoomien aiheuttaneen hedelmättömyyttä. Lisäksi 

alateitse synnyttämättömistä (9 potilasta) osalle oli tehty keisarileikkaus. 
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Kuva 3. Alateitse synnyttäneet (n = 41) 

 

Aineistossa painoindeksin keskiarvo oli 26,5 kg/m
2
. Normaalipainoisia oli 23 (56 %) 

osallistuneista (kuva 4). Alipainoisia ei ollut yhtään.  Yhdeksän (22 %) potilasta oli 

lievästi ylipainoisia, merkittävästi ylipainoisia oli kuusi (15 %), vaikeasti tai 

sairaalloisesti ylipainoisia kolme (7 %). 

 

 

Kuva 4. Painoindeksi  (n = 41) 
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Normaali kuukautiskierto oli 35 (85 %) potilaalla. Yli 35 päivää oleva kierron pituus 

oli kahdella (5 %) potilaalla. Alle 24 päivän kierto oli kolmella (7 %) osallistuneista. 

Normaali vuotopäivien määrä oli 35 (85 %) potilaalla. Neljällä (10 %) vastaajista oli 

useampi päivä. Jatkuvaa vuotoa ilmoitti vain yksi potilas.  

 

Runsaaksi vuotonsa ilmoitti 30 (73 %) potilasta. Normaalivahvuista kuukautissuojaa 

käytti seitsemän (17 %) vastaajaa. Välivuotoa oli 13:lla (32 %), tiputteluvuotoa 22 

(54 %) naisella.  

 

Hemoglobiinipitoisuus oli seitsemällä (17 %) potilaalla alle 120 g/l (kuva 5). 

Hemoglobiinin keskiarvo oli 133 g/l. Suurin aineistossa mitattu hemoglobiini oli 153 

g/l. 

 

 

Kuva 5. Preoperatiivinen hemoglobiini (n = 41) 
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6.2  Potilaiden oireet 

 

6.2.1 Kipu ja paineentunne  

 

 

Vatsakipua ilmoitti kokeneensa 24 (59 %) potilasta. Tylppää kipua ilmoitti 12 (29 

%), terävää kipua 15 (63 %) vastanneista. Jatkuvaa kipua oli yhdellä, ajoittaista 23 

(56 %) potilaalla. Terävä ja ajoittainen kipu oli yleisin. (taulukko 1.)  Kivun 

jakautuminen näkyy kuvasta 6. 

 

Taulukko 1. Kiputyypit. 

Kivun tyyppi Potilaat (n) % 

Tylppä 12 29  

Terävä 15 63  

Jatkuva  1 2  

Ajoittainen 23 56  

 

 Kuva 6. Kivun jakautuminen  (n = 41) 

 

Paineentunnetta alavatsalla koki  21 (51 %) potilasta, joista vähäisenä seitsemän (17 

%), kohtalaisesti kahdeksan (20 %)  ja voimakasta kuusi (15 %) vastanneista.  
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Särkylääkkeitä kuukautis- tai vatsakipuun kertoi käyttäneensä 18 (44 %) potilasta.  

Yhdyntäkipuja koki 13 (32 %) vastaajaa. 

 

 

6.2.2 Muut oireet 

 

 

Kysymykseen, mitkä oireista potilaan mielestä johtuivat myoomista, 19 (46 %) 

potilasta vastasi vatsakivun. Heistä kolme (7 %) ilmoitti kivun olevan 

kuukautiskipua, neljä (10 %) potilasta alavatsakipua ja loput 12 (30 %) potilasta 

sanalla vatsakipu tarkentamatta oirettaan. Vastaajista 18 (44 %) epäili myooman 

aiheuttaneen vuotohäiriöitä, joista yleisin vastaus oli runsaat kuukautisvuodot. 

Kolme potilasta epäili myoomien aiheuttaneen jatkuvaa vuotoa tai tiputteluvuotoa. 

"Eivät mitkään" tai "ei oireita" vastasi viisi (12 %) potilasta.  

 

Taulukosta 2 ilmenee, miten poistetun kohdun paino vaikutti potilaan kokemiin 

oireisiin. Kokonaismäärä tässä taulukossa 38, koska kolme potilasta oli oireetonta. 

 

Taulukko 2. Leikatun kohdun painon vaikutus koettuihin oireisiin. Lukuarvot 

kertovat kyseisten oireiden kokeneiden potilaiden lukumäärän kussakin kohdun 

painoryhmässä (n = 38) 

 

100–200 g 200–400 g yli 400 g 

Runsaat kuukautiset 3 7 4 

Vatsakipu 5 7 4 

Paineentunne 

vatsalla 4 2 1 
 

 

Suolisto-oireita, kuten ulosteenlähtövaikeutta, tihentynyttä ulostamistarvetta, kipua 

ulostaessa, ripulia tai ummetusta oli 16 (39 %) potilaalla. Sairaalassa tai 
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terveyskeskuksessa todettua pitkäaikaista suolistosairautta ilmoitti sairastavansa neljä 

(10 %)  potilasta. 

 

Virtsaamisoireista koki 30 (73 %) potilasta. Heistä 21:llä (51 %) oli tihentynyttä 

virtsaamisentarvetta, 15 (37 %) virtsankarkailua, viidellä (12 %) lähtövaikeutta ja 

yhdellä potilaalla  kipua virtsatessa. 

 

6.3 Tiedot leikkauksessa poistetusta kohdusta 

 

 

6.3.1 Kohdun paino 

 

 

Leikkauksessa poistettujen kohtujen painot esitetään kuvassa 7. Pienin mitattu kohtu 

painoi 100,6  g. Painavin kohtu painoi 1 424 g. Yli 1 000 g painavia kohtuja oli 2 (5 

%) kappaletta. Kohduista 39 % painoi 201–400 grammaa. 

 

 

Kuva 7. Kohdun paino (n = 41) 
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6.3.2 Tiedot myoomista 

 

 

Potilaiden myoomatyypit esitetään kuvassa 8. Myoomien kokonaismäärät, tyyppien 

yleisyys ja halkaisija esitetään taulukossa 3. Transmuraalisia ja varrellisia myoomia 

ei ole esitetty  taulukossa 3. Myoomista yleisin oli subseroosi kohtumyooma, näitä 

oli 62 %. Submukooseja kohtumyoomia 17 (18%) ja intramuraalisia 18 (19%). 

Yleisin myooman halkaisija oli 2–4 cm (43 %). Yli neljän senttimetrin halkaisija oli 

38 (41 %) myoomassa. 0,5–2 cm:n myoomia oli 15 (16 %). 

 

 

Kuva 8. Myomatyyppien yleisyys potilailla (n = 64) 

 

 

Taulukko 3. Eri myoomatyyppien mitat ja määrät (n = 93) 

Myoomatyyppi 0,5–2 cm 2–4 cm Yli 4 cm Yhteensä 

Subseroosi 7 21 30 58 

Submukoosi 1 10 6 17 

Intramuraalinen 7 9 2 18 
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Subseroosit myoomat 

 

 

Subseroottisista myoomista  suurin osa (30 kappaletta) oli halkaisijaltaan yli 4 cm, ja 

2–4 cm:n myoomia oli 21. Pienempiä, pisteellä merkittyjä eli halkaisijaltaan 0,5–2 

cm:n myoomia oli seitsemän (kuva 9). Merkintä on pyritty laittamaan myooman 

keskikohdan mukaan. Myoomat painottuivat kohdun pohjukan etuosiin. Myoomista 

59 % oli kohdun runko-osan pohjukassa. Kuvissa 9,10 ja 11 ei ole huomioitu 

varrellisia tai transmuraalisia myoomia. 

 

 

Kuva 9. Subseroosit myoomat (n = 58)         

 

 

Submukoottiset myoomat 

 

 

Submukoottisia myoomia oli yhteensä 17. Näistä  kuusi oli halkaisijaltaan yli 4 cm.  

Graafisen esityksen perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä tyypillisestä 

submukoottisen myooman sijainnista (kuva 10). 
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Kuva 10. Submukoosit myoomat  (n = 17) 

 

 

Intramuraaliset myoomat 

 

 

 Intramuraalisia myoomia oli 18. Rastilla merkittyjä, halkaisijaltaan 2–4 cm:n 

myoomia oli eniten, yhdeksän kappaletta. Pienempiä, pisteellä merkittyjä 

kohtumyoomia oli seitsemän. Ympyrällä merkittyjä oli kaksi. Kaksi kolmasosaa 

intramuraalisista myomista sijaitsi kohdunrungon etuosissa. (kuva 11.) 
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Kuva 11. Intramuraaliset myoomat (n = 18) 

 

Vain yhtä myoomatyyppiä oli 22 (54 %) potilaalla. Heistä 12:lla oli subseroosejä, 

seitsemällä submukooseja ja kahdella transmuraalisia  myoomia. Yhdellä tässä 

ryhmässä oli  intramuraalinen myooma. Oireiston yleisyys myoomatyypin mukaan 

on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Potilaiden vatsakivun yleisyys ja myoomatyyppi, joilla vain yhdenlaisia 

myoomia (n = 22) 

 subseroosi submukoosi transmuraalinen intramuraalinen 

kipu 4 4 2 1 

ei kipua 8 3 0 0 

yhteensä 12 7 2 1 
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9 POHDINTA 

 

Aineistossa vähintään merkittävästi ylipainoisia oli 9 (22 %) vastaajaa. Vuonna 2007              

suomalaisista naisista 23 prosentilla painoindeksi oli yli 30 (Aikuisten lihavuuden 

hoito: Käypä hoito-suositus  2011). Leiomyoomatoottisen kohdun poistoon tulevien 

naisten ylipainoisuus ei näyttäisi poikkeavan suomalaisesta väestöstä. Jos 

painoindeksi olisi ollut merkittävästi muuta väestöä suurempi, olisi pohdinta muun 

muassa estrogeeniaineenvaihdunnan osuudesta myoomien kasvuun ollut järkevää. 

 

Tämän aineiston perusteella ei voida katsoa myoomien aiheuttaneen 

hedelmättömyyttä. Potilaiden myoomatilanne esimerkiksi 20–35-vuotiaana jää 

avoimeksi, joten myoomien hedelmällisyyttä heikentävä vaikutus ei tutkimuksesta 

selviä. Myoomien hedelmällisyyttä vähentävää vaikutusta olisi helpompi tutkia 

lapsettomuudesta kärsiviltä potilailta ja vertailla heidän myoomalöydöksiä ja pohtia 

niiden vaikutusta hedelmällisyyteen.   

 

Runsaat kuukautiset ovat yleinen vaiva. Kolmasosa 15–50-vuotiaista naisista kokee 

jossain elämänvaiheessa kuukautisensa runsaiksi. (Runsaiden kuukautisvuotojen 

tutkimukset ja hoito: Käypä hoito -suositus 2009.) Tässä myooma-aineistossa 73 % 

potilaista koki kuukautisensa runsaiksi, eli subjektiivisesti runsaat kuukautiset olivat 

selkeästi tavallisempia, kuin normaaliväestössä. Lisäksi vain 17% potilaista käytti 

normaalivahvuista kuukautissuojaa. Kuitenkin vain seitsemällä aineiston potilaalla 

hemoglobiini oli alle 120 g/l, eli yli 80 ml:n vuodot aiemmin esitetyn menetelmän 

mukaan (sivu 13) olisi noin viidellä potilaalla. Esitettyä todennäköisyysteoriaa 

käyttäessä täytyy huomioida, että hemoglobiini vaihtelee yksilöllisesti ja esimerkiksi 

hitaasti tapahtuvassa verenhukassa elimistö kompensoi punasolutuotantoa. Normaali 

kierron  pituus oli valtaosalla (85 %) potilaista. Myös vuotopäivien määrä oli 

viitearvojen sisällä 85 %:lla vastaajista. Kuitenkin yli puolet vastaajista ilmoitti 

tiputteluvuotoa esiintyvän. Vuotohäiriöistä kärsivällä naisella tyypillisin 

paikallislöydös on submukoottinen myooma (Runsaiden kuukautisvuotojen 

tutkimukset ja hoito: Käypä hoito -suositus 2009). Tässä aineistossa kuitenkin vain 
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25 %:lla potilaista oli submukoottisia myoomia. Tämä voisi puoltaa jotain muuta 

syytä ilmoitettujen vuotohäiriöiden etiologiaksi.  

 

Yli puolet tähän tutkimukseen osallistuneista naisista koki kipua vatsan alueella. 

Tämä on suurempi osuus kuin  kirjallisuudessa esitetään. Kivut vatsan alueella voi 

johtua  merkittävistä myoomalöydöksistä. Toisaalta Lippman ym. (2003) tutkivat 

juuri myoomien kokonaisvolyymin korrelaatiota kipuoireistoon löytämättä 

merkittävää yhteyttä myoomien tilavuuden ja vatsakivun välille. Oppikirjoissa 

esitetään kohdun painavan normaalitilassa noin 100 g (Ylikorkala ja Kauppila 2006). 

Tämän aineiston potilaista vain viidellätoista oli alle 200 g:n painoinen kohtu. 

Poistettujen kohtujen painojen perusteella voidaan havaita, että myoomien koko 

vaihtelee suuresti. Koska aineistossa valtaosalla oli normaalia painavampi kohtu, 

voisi ajatella, että oireiston tutkiminen tästä aineistosta on perusteltua. Eniten 

vatsakipua ja runsaita kuukautisia oli ryhmässä, jossa kohdun paino oli 200–400 g  

(44 %), kun yli 400 g painavissa kohduissa vastaava luku oli   40 %. Potilailla, joilla 

oli alle 200 g:n painoinen kohtu, edellä kuvattuja oireita oli selkeästi vähemmän. Sen 

sijaan paineentunnetta vatsalla oli eniten pienimpien kohtujen ryhmässä (26 %), kun 

200–400 g:n ryhmässä osuus oli 13 %. Paineentunteen  ja epäsuorasti myoomien 

tilavuuden välillä ei yhteyttä näytä olevan.   

 

Kohdun leiomyoomien sijaintia kuvaavaa  tietoa on kirjallisuudessa niukasti. Mikäli 

myooma sijaitsee kohdun etuosissa, se voi aiheuttaa herkemmin virtsaamisoireita ja 

takaosassa sijaitsevat myoomat suolisto- ja ulostamisoireita (Stewart 2001). 

Leikattujen kohtujen perusteella tehdyistä havainnekuvista näkee, että suurin osa 

kaikista myoomatyypeistä ja etenkin halkaisijaltaan yli 4 cm:n myoomat painottuivat 

kohdun yläosaan. Subserooseistä ja intramuraalisista myoomista suurin osa sijaitsi 

kohdun etuyläosassa. Potilaista 73 % kertoi kärsineensä virtsaamisoireista. Suurin 

osa ilmoitti oireen olleen tihentynyt virtsaamistarve. Virtsankarkailua oli havainnut 

37 % potilaista. Virtsankarkailu on yleinen vaiva naisilla. Sen esiintyvyyden on 

arvioitu olevan 20 % 25–60-vuotiailla naisilla. (Naisen virtsankarkailun hoito: Käypä 

hoito-suositus 2006.) Kun ottaa huomioon, että virtsankarkailun esiintyvyys nousee 

voimakkaasti ikääntyessä ja että tämän aineiston potilaista suurin osa on 

synnyttäneitä ja tulossa menopaussi-ikään, ei yhteyttä myoomien ja virtsankarkailun 
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välillä voida selkeästi havaita. Tihentyneen virtsaamistarpeen vaikeusaste on hankala 

määrittää pelkästään kyllä/ei-vastausvaihtoehdoilla. Aiempien tutkimusten 

perusteella suuri virtsaamisoireiden määrä voisi kuitenkin selittyä runsaiden ja 

tämänkaltaisten myoomalöydösten perusteella. 

 

Erilaisista suolistovaivoista kärsii ajoittain jopa yli puolet länsimaisesta väestöstä     

(Lääkärin käsikirja 2008. Toiminnalliset suolistovaivat ja ärtyvä suoli -oireyhtymä). 

Tässä aineistossa alle puolet (39 %) oli kärsinyt suolisto-oireista. Tämän tutkimuksen 

puitteissa ei voida vetää johtopäätöstä suolisto-oireiden ja myoomien suhteen. 

Yhteyttä ei voi myöskään poissulkea. Tarkemmilla tiedoilla, esimerkiksi 

tähystämällä paksusuoli, voisi kohdun suoleen kohdistamat painevaikutukset mitata 

paremmin  ja siten arvioida myoomien vaikutus suolisto-oireisiin. 

 

Siitä, mikä on yleisin myoomatyyppi, ei tuoretta tutkimustietoa löytynyt. Tässä 

tutkimuksessa kuitenkin nähdään selvästi, että subseroosi myooma oli yleisin. 

Subserooseja myoomia kaikista havaituista myoomista oli yli puolet (62 %). 

Intramuraalisia ja submukoottisia oli lähes yhtä paljon. Myös niillä potilailla, joilla 

oli vain yhdentyyppisiä myoomia, oli subserooseja eniten (55 %). Tässä yhden 

myooman ryhmässä submukooseja myoomia oli 32 %:lla potilaista ja intramuraalisia 

vain 5 %:lla potilaista. On myös huomioitava, että pienet intramuraaliset myoomat 

voivat olla vaikeita havaita leikatusta kohdusta. Tässä yhden myoomatyypin 

ryhmässä oireiston ja myoomatyypin välillä johtopäätöksiä on pienten lukuarvojen 

takia hankala tehdä. Mainittakoon kuitenkin, että subserooseiden ryhmässä 

oireettomia oli selkeästi eniten. 

 

Tutkimuksessa tuli esille, että kohtumyoomista kärsivillä potilailla oli 

kirjallisuudessa ja oppikirjoissa mainittuja oireita, kuten vuotohäiriöitä ja 

paineentunnetta vatsalla. Lisäksi vatsakivut olivat yleisiä. Sitä, mitkä oireista 

varmasti liittyivät myoomiin, on vaikea arvioida. Jos samoilta potilailta kerättäisiin 

vastaava oirekysely postoperatiivisesti, voisi mahdollisesti vähentyneistä oireista 

tehdä varmempia johtopäätöksiä. On huomioitava, että subjektiivisten oireiden 

tutkimisessa on aina epätarkkuutta lisääviä tekijöitä. Näitä ei voida kokonaan poistaa. 

Lisäksi on huomioitava, että aineisto tässä tutkimuksessa on pieni. Koska 
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tutkimukseen osallistui 41 potilasta, eivät tilastolliset analyysit olisi tuoneet 

lisäarvoa. Aineiston koosta huolimatta tuloksissa on selkeitä suuntauksia ja 

yhdenmukaisuuksia esimerkiksi oireistossa. Myös leikkauksen myoomalöydökset 

olivat selviä. Yhteenvetona voisi todeta, että tämän tutkimuksen havainnot 

näyttäisivät kuvaavan hyvin myoomapotilaan oireita ja löydöksiä. Kliinisessä 

lääkärin työssä myoomapotilaita tulee varmasti vastaan. Tässä tutkimuksessa esiin 

tulleet oireet ovat hyvä pitää mielessä erotusdiagnostiikan kannalta. 
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Liite 1 

Myomat ja niiden aiheuttamat oireet 

Preoperatiivinen kysely 

 

R03104 

Potilaan nimi 

Sotu 

Potilaan tutkimusnumero 

 

Ikä 

Pituus 

Paino 

Synnyttäneisyys 

MP-ikä 

HRT/ehkäisy, mistä alkaen 

V.m. 

Preoperatiivinen hb 

Lääkitys 

Kohtuun kohdistuneet aiemmat leikkaukset/toimenpiteet (myös 

sterilisaatiot) 
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R03104 

Potilaan nimi 

Sotu 

Potilaan tutkimusnumero 

 

 

1. Koska teillä on ensimmäisen kerran epäilty/todettu  

myomia?     

 

2. Mitkä oireet mielestänne liittyvät mahdollisesti  

myomiin?     

 

3. Onko teillä esiintynyt vatsakipuja? (rengastakaa oikea vaihtoehto/ 

vaihtoehdot) 

 Ei 

 Kyllä, missä? 

a) ylävatsalla 

b) alavatsalla 

c) vasemmalla 

d) oikealla 

e) keskivatsalla 

         Millainen vatsakipu on luonteeltaan?         

        a) tylppä 

        b) terävä 

        c) jatkuva 

        d) ajoittainen    
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4. Onko teillä kuukautiskipuja? 

 Ei 

 Kyllä, milloin? 

  a) kuukautisten aikana 

  b) ennen kuukautisia 

  c) kuukautisten jälkeen 

 

 Esiintyykö kipu 

  a) vatsalla  

  b) alaselässä 

  c) muualla, missä?    

 

5. Käytättekö särkylääkkeitä vatsakipujenne/ kuukautiskipujenne 

hoitoon? 

 Ei 

 Kyllä, mitä?     

 

6. Onko teillä todettu sairaalassa/ terveyskeskuksessa selkäsairautta? 

 Ei 

 Kyllä, millainen?     

 

7. Millaiset kuukautisenne mielestänne ovat? 

a) normaalit 

b) runsaat 

c) niukat 

 

8. Käytättekö kuukautistenne aikana 

a) siteitä 
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b) tamponeja 

c) pikkuhousunsuojia 

9. Mitä vahvuutta käytätte tamponeissa/siteissä? 

a) mini 

b) normal 

c) plus 

d) super plus 

 

10. Montako side-/tamponipakettia kuluu yhden kuukautisvuotojakson 

aikana? 

       

 

11. Esiintyykö teillä välivuotoja? 

a) Ei 

b) Kyllä 

 

12. Esintyykö teillä tiputteluvuotoja ennen tai jälkeen varsinaisen 

kuukautisvuodon? 

a) Ei  

b) Kyllä 

 

13. Kuukautiskiertonne pituus (ensimmäisestä kuukautisvuotopäivästä 

seuraavien kuukautisten alkamispäivään vuorokausina)   

 

14. Montako päivää kuukautisenne kestävät? (vrk)   

 

15. Esiintyykö teillä joku/ joitakin seuraavista virtsatieoireista 

a) kipua virtsatessa 
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b) virtsankarkailua 

c) virtsanlähtövaikeutta 

d) tihentynyttä virtsaamistarvetta 

e) tunnetta epätäysellisestä virtsarakon tyhjenemisestä 

f) toistuvia virtsatietulehduksia 

16. Onko teillä sairaalassa/terveyskeskuksessa todettua virtsatiesairautta 

(muu kuin tavallinen virtsatietulehdus)? 

a) Ei 

b) Kyllä, mitä?      

 

17. Esiintyykö teillä paineentunnetta alavatsalla tai lantiossa? 

a) Ei 

b) Kyllä, minkä verran? 

 1=hiukan 

 2=kohtalaisesti 

 3=voimakas paineentunne 

18. Esiintyykö teillä joku/ joitakin seuraavista suolisto-oireista? 

a) ulosteenlähtövaikeutta 

b) tihentynyttä ulostamistarvetta 

c) kipua ulostaessa 

d) ripulia 

e) ummetusta 

 

19. Onko teillä sairaalassa/ terveyskeskuksessa todettua pitkäaikaista 

suolistosairautta? 

a) Ei 

b) Kyllä, mikä?      
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20. Onko teillä yhdyntäkipuja? 

a) Ei 

b) Kyllä 
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