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 Synnytys- ja naistentautiopin dosentti,  Turun Yliopisto.  
 Päätoimi  
◦ Eläkkeellä 1.10.2010 alkaen TYKS:n  naistenklinikan hall. osastonylilääkärin 

virasta.  
 Sivutoimet 
◦ Asiantuntijalääkäri:  SCA:n Kuivaksi-projekti  ja Pfizer   
◦ Yksityisvastaanotto: Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku  

 Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa 
◦ FinnOhtan HALO-projektin ”Laskeumien verkkoleikkaukset” työryhmän jäsen. 
◦ Naisten virtsainkontinenssin KH-suositusryhmän puheenjohtaja. 

 Muut sidonnaisuudet 
◦ Toistuvia luentoja eri yritysten koulutuksissa (Pfizer, Astellas, Gynecare, Bard, 

Upviser) 
◦ Osallistunut lääkealan yritysten koulutusten suunnitteluun ( Pfizer, Bard, 

Upviser). 
◦ Osallistunut em. yritysten kustantamana  ulkomaisiin koulutustilaisuuksiin. 
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 Tavoitteena oli yhtenäistää naisten virtsan-
karkailun eli virtsainkontinenssin tutkimus 
ja hoitokäytäntöjä avoterveydenhuollossa 
ja erikoissairaanhoidossa.  
 

 www.kaypahoito.fi   
 Uusi otsikko: Virtsankarkailu (naiset) 
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 Suositus rajautuu naisten virtsankarkailuun, joka 
aiheuttaa sosiaalista, hygieenistä tai muuta haittaa. 

 
 Ponnistusinkontinenssi (SUI) on virtsan karkaaminen 

fyysisen rasituksen tai ponnistuksen (esimerkiksi yskäisyn 
tai aivastuksen) yhteydessä 
 

 Pakkoinkontinenssi (UUI) on virtsan karkaaminen äkillisen 
virtsaamispakon yhteydessä samanaikaisesti 
virtsaamispakko-oireen kanssa tai välittömästi sen 
jälkeen 

 
 Sekatyyppinen inkontinenssi (MUI) on kahden edellisen 

karkailumuodon yhdistelmä eli ponnistus- ja 
pakkoinkontinenssin yhtäaikainen esiintyminen. 
 

 Ylivuotoinkontinenssi on virtsan karkaaminen liittyneenä 
virtsarakon akuuttiin tai krooniseen tyhjenemishäiriöön 
eli virtsaretentioon  
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 Epidemiologisissa tutkimuksissa naisten 
virtsainkontinenssin esiintyvyys vaihtelee 5 – 58% välillä 
(mediaani 28%). 

 
◦ Suomalaisnaisilla 20 % 25- 60-vuotiailla ja 59 % yli 70-vuotiailla 
◦ Laitoshoidossa 50 – 80 % 

 
 Vaikeaksi luokitellun inkontinenssin esiintyvyys on 3 - 

17%. 
 
 Spontaanin paranemisen osuus vuoden aikana vaihtelee 

6 – 38% välillä keski-ikäisillä tai sitä nuoremmilla naisilla. 
 

 Ponnistusinkontinenssi on yleisin inkontinenssityyppi 25 
– 60 vuotiailla ja sekamuotoinen yli 70-vuotiailla. 

 
 Karkailusta kärsivistä naisista 3 – 60 % on hakenut apua 

vaivaansa eikä osuus näytä muuttuneen ajan kuluessa. 
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Tekijä   Riskisuhde  (95% CI) 
 ikä    1.3 /5 ikäv. (1.2-1.5) 
 ylipaino:BMI >30 3.7 (2.0-6.7) 
 BMI >40   5.0 (3.4-7.3) 
 keisarileikkaus 1.5 (1.2-1.9) (vs synnyttämättömät) 
 alatiesynnytys 2.3 (2.0-2.6) 
 perussairaudet >2 kpl 4.4 (2.5-7.7) 
 rakon laskeuma 2.5 (1.5-4.2) 
 toistuvat VTI:t 2.4 (1.5-3.9) (sekainko) 
 ummetus  2.0 (1.3-3.0)  
 tupakointi >20/pv 1.3 (1.1-1.6)   
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Inkontinenssin lisääntyminen iän myötä 
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Inkontinenssi ja painoindeksi 
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 Virtsankarkailu huonontaa selkeästi 
terveyteen liittyvää elämänlaatuaA  joten sen 
ehkäisy on tärkeää. 

 
 Elintavat:  
◦ painonhallinta 
◦ lihaskunnon ylläpito  
◦ tupakoinnin lopettaminen 
◦ oikeat juomatottumukset  
◦ ummetuksen hoito 
◦ fyysinen aktiivisuus ≥ 65-vuotiaillaC 
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 Raskauden aikana aloitettu lantionpohjan 
lihasharjoittelu saattaa estää 
virtsankarkailua synnytyksen jälkeen, eikä 
sillä näyttäisi olevan vaikutusta 
synnytyksen kulkuun B. 

 
 Lantionpohjan lihasharjoittelu synnytyksen 

jälkeen ehkäisee inkontinenssiaA. 
 
 Toimintarajoitteisten henkilöiden 

virtsankarkailua voidaan helpottaa kodin 
ja laitosten sisustuksen muutoksilla, 
apuvälineillä ja sopivalla vaatetuksella. 
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Virtsankarkailu on usein ns. ”ovensuuvaiva”; kannattaa 
varata uusi aika asian selvittelyyn. 
Anamneesi 

 Oirekuva, karkailun kesto, muut sairaudet, lääkitys, 
synnytykset, leikkaukset, elintavat 

◦ Haurailla ja monisairailla huomoitava kokonais-
valtainen lähestymistapa, koska karkailun syyt voivat 
olla moninaisia: 
 Perussairauksien hoito, lääkitys, mieliala, suolen toiminta, 

toiminta- ja liikuntakyky, mahdolliset apuvälineet ja 
kaatumisen riskitekijät, kotiolot.  

 Virtsarakon tyhjeneminen 
 Äkillinen virtsatulehdus voi olla uusien oireiden taustalla 
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 Yleinen kliininen tutkimus 
◦ yleistila, paino, pituus (painoindeksi) 
◦ mahdolliset neurologiset poikkeavuudet 
◦ tarvittaessa jäännösvirtsan mittaus 

(kertakatetrointi tai kaikukuvaus) 
 Gynekologinen tutkimus 
◦ limakalvojen kunto (atrofia) 
◦ laskeumat 
◦ kohdun ja munasarjojen palpaatio 
◦ lantionpohjan lihasten palpointi (ns. sormitesti) 
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 Haitta-aste ja erottelupistelomake (sähköisessä 
versiossa)  
◦ Jos erottelupisteiden määrä on > 7, on sekamuotoinen tai 

pakkoinkontinenssi todennäköinen  
 Virtsaamispäiväkirja (sähköisessä versiossa) 
 Vaippatesti 
 Yskäisytesti  
◦ Virtsaamatta noin 2 t ennen vastaanottoa, yskitys 

makuulla tai seisaalla 
 Laboratoriokokeita tarvitaan vähän 
◦ Virtsan kemiallinen seulonta, sakan mikroskopointi 

tarvittaessa 
 Potilaan kokema vaiva ei aina korreloi 

objektiivisesti havaittavaan karkailuun 
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Taulukko 4. Virtsankarkailua mahdollisesti aiheuttavia tai pahentavia lääkeaineita, jotka on 
syytä huomioida erityisesti iäkkäillä.  
ACE-estäjät Yskä, ponnistusvirtsankarkailu 
Alfa-adrenergiset antagonistit 
 

Vähentävät sileän lihaksen tonusta 
virtsaputkessa, ponnistusvirtsankarkailu 

Antihistamiinit Sekavuus 

Antikolinergit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, 
ylivuotovirtsankarkailu, Kognitiiviset häiriöt 

Asetyylikolinesteraasin estäjät 
(Alzheimerin taudissa käytettävät) 

Virtsarakon supistumisherkkyyden 
lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu 

Bentsodiatsepiinit Sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen 

Diureetit Virtsanerityksen ja virtsamäärien 
lisääntyminen, pakkovirtsankarkailu 

Gabapentiini Turvotukset, yöllinen polyuria, sekavuus 
Kalsiumsalpaajat Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus 
Litium Polyuria 

Opiaatit Tyhjenemisvaikeudet, virtsaumpi, ummetus, 
sekavuus, liikuntakyvyn heikentyminen 

Psykoosilääkkeet Antikolinergivaikutukset 

SSRI-lääkkeet Kolinerginen, rakkosupistuksia lisäävä 
vaikutus 

Tulehduskipulääkkeet Turvotukset, yöllinen polyuria 



Tehdään yleensä 2 vrk:n ajalta 
Analysoidaan: 
• kokonaisvirtsan määrä 
• virtsaamiskertojen tiheys 
• rakon kapasiteetti (kertavirtsan määrä) 

• yövirtsausten määrä 
• nautitun nesteen määrä 
• yliaktiivisen rakon objektiivinen mittari 
 
+ edullinen 
+ helppo 
+ kaikkien saatavilla oleva 
+ ”opettaa” myös potilasta 
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Saadaan tietoa: 
•Rakon tilavuudesta 
•Virtsaamistiheydestä 
•Yövirtsaisuudesta 
•Oireiden vaikeudesta 
•Virtsamäärästä 
•Juomatottumuksista 

 
+ Helppo myös potilaan itse 
havainnoida käyttäytymistään 
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 Tarvitaan silloin, kun esiintyy: 
◦ epätyypillisiä oireita 
◦ karkailun tyypin määrittäminen on vaikeaa 
◦ hankala, oireileva laskeuma 
◦ hoitovaste huono 
◦ epäily neurologisesta sairaudesta 
◦ epäily virtsarakon sairaudesta 
◦ epäily alavatsan kasvaimesta 

 Kystoskopia 
 Urodynaamiset mittaukset (ks. sähköinen tausta-

aineisto) 
 Kaikukuvaus 
 MRI (vain tutkimuskäytössä vielä nykyisin)  
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Perustutkimukset ja konservatiivinen hoito voidaan 
toteuttaa perusterveydenhuollossa 

Elintapamuutokset 
 PainonhallintaB 

◦ jo 5-10% laihdutus helpottaa oireita 
◦ myös laihdutus leikkauksella auttaa 

 Rakkokoulutus (potilasohje) 
 Virtsaamiskehoitusohjelma erityisesti hoitokodeissaC 

◦ Yksilö- ja ryhmäliikuntaharjoitteet, WC:ssä käyntitaitojen 
opettelu ja hoitohenkilökunnan koulutusohjelma 

Omatoiminen lantionpohjan lihasharjoittelu 
◦ Harjoittelun ohjaus asiaan perehtyneen hoitajan tai lääkärin 

avustuksella 
◦ Kirjalliset ohjeet 
◦ Kontrollikäynti tarvittaessa noin 3 kk:n kuluttua 
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Lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu ja fysioterapia 
vähentävät kaikkea virtsankarkailuaA. 
◦ parhaiten hyötyvät <50-vuotiaat ponnistuskarkailupotilaat 
◦ biopalautetta voidaan käyttää avuksi 
◦ sähköstimulaatiohoito emättimen kautta tai säärihermolle 

annettuna pakkovirtsankarkailussaB 

◦ lantionpohjan lihasten ohjattu harjoittelu yhdistettynä 
lihaskuntoharjoitteluun saattaa vähentää virtsankarkailua myös 
70 vuotta täyttäneillä naisillaC 

◦ vaikutuksen ylläpitämiseksi omatoimista lantionpohjan lihasten 
harjoittelua tulee jatkaa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa 
viikossa 

Akupunktio saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita 1-
3 kuukauden seurannassa, mutta se ei vähennä 
karkailuaC. 
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 Antikolinergit eli antimuskariiniset lääkkeetB 

◦ oksibutyniini, tolterodiini, trospiumkloridi  
 oksibutyniinista myös laastarimuoto  
◦ solifenasiini, darifenasiini, fesoterodiini 
 mahdollisuus annoksen nostamiseen 
◦ Huomioitavaa: 
 vasta-aiheet (glaukooma, virtsaretentio, myastenia gravis) 
 sivuvaikutukset (suun kuivuminen, ummetus, silmien 

kuivuminen ja akkomodaatiohäiriöt) 
 monisairaat, useita lääkkeitä käyttävät iäkkäät ja 

dementoituneet, joille varoen ja pienellä annoksella 
 ei riittävästi tutkimustietoa lääkkeiden keskinäiseen 

vertailuun 
 ei juuri tutkittua tietoa pitkäaikaisvaikutuksista 
 tehon arviointi määräajoin 
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 Paikallinen estrogeenihoitoB 

◦ urogenitaaliatrofian korjaantuminen 
◦ VTI esto 

 
 Trisykliset masennuslääkkeetC 
 

◦ ei tuoreita tutkimuksia 
◦ imipramiini – nokturian hoidossa ? 
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 Betmiga™ (mirabegron) is a beta-3 
adrenergic agonist indicated for the 
treatment of overactive bladder (OAB) with 
symptoms of urge urinary incontinence…,  

 Tulossa tämän vuoden aikana. 
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 Botuliini A:n ruiskutus rakon seinämäänB 
 

 Sakraalisen hermojuurenB tai häpyhermon 
neuromodulaatio 

 
 Rakon suurennusleikkaus detubularisoitua 

suolisegmenttiä käyttäen (simpukkakystoplastia) 
◦ vaikeissa tapauksissa (neurogeeninen rakkohäiriö) 
◦ toimenpiteen jälkeen tarvittaessa itsekatetrointi 
 

 Virtsa-avanneleikkaus 
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 Lääkehoidon merkitys on vähäinen 
 Duloksetiini 
◦ aloitusannos: 20mg x2 2vk:n ajan 
◦ hoitoannos: 40mg x2 
◦ haittavaikutukset: pahoinvointi, RR nousu, 

serotoniinioireyhtymän riski. 
◦ keskushermostovaikutukset selittänevät tehoa 

osittain 

 Paikallisen estrogeenihoidon tehosta ei ole 
objektiivista näyttöä 
◦ subjektiivisesti potilaat saattavat hyötyä 
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 ”Vähän kajoavat” nauhaleikkaukset:  
     -Tension-free vaginal Tape (TVT)  
     -Transoburatoric Tape (TOT ja TVT-O) 
 Paikallispuudutuksessa asetetaan verkkonauha 
 retropuubisesti tai obturator-kuopan kautta 
 virtsaputkea tukemaan. 
 
Periuretraaliset injektiot (BulkamidR) 
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        TVT-LEIKKAUS 
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TVT-NAUHAN SIJAINTI 

Geriatripäivät 24.-25.1.2013 



Geriatripäivät 24.-25.1.2013 



Geriatripäivät 24.-25.1.2013 



   

                   TOT/TVT-LEIKKAUS 
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Virtsankarkailuleikkaukset v 1997-2003
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 Alle 70-vuotias potilas 
 Ei aiempia inkont. eikä laskeuma- 
leikkauksia 

 Ei rakon toimintaa vaikuttavia 
lääkkeitä käytössä 

 Erottelupisteet alle 7 
 Haitta-aste yli  50 %. 
 Yskäisytesti positiivinen. 
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 TVT-leikkauksen jälkeen 11v:n kuluttua 84-90% on 
kontinentteja 

 komplikaatioita: 
◦ VTI   4.1% 
◦ rakkovauriot  3.8% 
◦ hematoomat  2.4% 
◦ verisuoni-, hermo-, uretravauriot 0.7/1000 leikkausta 

 TOT/TVT-O 3-5 vuoden leikkaustulokset samaa 
luokkaa, pitkäaikaistulokset puuttuvat 

 Jälkitarkastus ei ole välttämätön 
 Vuosienkin kuluttua nauhaleikkauksesta ilmaantuvat 

rakko-oireet pitää selvittää 
 >70-vuotiailla useammin virtsapakko-oireita 

leikkauksen jälkeen 
 Raskauksista ja synnytyksistä leikkauksen jälkeen 

vähän tietoa 
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 Injektiohoito (polyakrylamidihydrogeeli 
BulkamidR) 
◦ Soveltuu potilaille, joilla leikkausriski on 

suuri 
 Ns. mininauhaleikkaukset 
◦ Ovat toistaiseksi kokeellista hoitoa 
◦ Tulokset huonommat kuin varsinaisilla 

nauhaleikkauksilla 
 Keinosulkijaleikkaukset 
◦ harvoin 
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 vaipat 
 iho-ongelmien hoito niihin liittyen 
 korotetut WC-istuimet 
 kulkua hidastavan maton tai kynnyksen poisto 
 tukikaiteet 
 helposti riisuttavat vaatteet 
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 Kustannuksia laskettaessa tulee huomioida 
kaikki kustannukset ja resurssien käyttö 
 lääkärissäkäynnit, diagnostiset ja hoitotoimenpiteet, 

lääkkeet ja muu konservatiivinen hoito, apuvälineet, 
työstä poissaolo 

 psyykkiset ongelmat (depressio), eristyneisyys, omaisten 
apu ja hoidon järjestely 

 merkittävimmät yhteiskunnalliset kulut liittyvät 
iäkkäimpien hoitojaksoihin, lääkehoitoon ja vaippoihin 
sekä laitostumiseen 

 Laitoshoidossa virtsankarkailu vie paljon 
henkilöresursseja ja aiheuttaa siten merkittävän osan 
kokonaiskustannuksista (Ks. sähköinen tausta-
aineisto) 

Geriatripäivät 24.-25.1.2013 



 Perustutkimukset ja hoito voidaan toteuttaa 
perusterveydenhuollossa, jolloin 60-70% potilaista 
ovat tyytyväisiäB. 

 Asiaan perehtyneen hoitajan toteuttama 
konservatiivinen hoito saattaa olla yhtä tehokasta, 
mutta halvempaa kuin lääkärin ohjaamana 
toteutettuC. 

 Erikoissairaanhoitoon lähete: 
◦ epäiltäessä muuta sairautta 
◦ hoito ei tuota tulosta 
◦ uusiutunut virtsankarkailu esim. leikkauksen 

jälkeen  
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Virtsankarkailu tulee esiin 

• Tutkitaan PLV  
• Täytetään : 
  Virtsaamispäiväkirja 2 vrk ajalta 
  Erottelupistekaavake 
  Haitta-astekaavake 

 Terveyden/sairaanhoitaja selvittää, onko 
• Samanaikaisia muita alavatsa- tai 
synnytinelinoireita 
• Toistuvia virtsatietulehduksia 
• Merkittävä yleissairaus ja lääkitys 
• Neurologisia oireita 
• Leikkauksen jälkeen uusiutunut tai 
ilmaantunut vaiva 
• Erottelupisteet yli 7 (erottelupistekaavake) 
• Virtsanäytteessä poikkeava löydös 

Karkailutyypin määritys ja  
• Elämäntapaohjaus 
• Kokonaislääkityksen tarkistus 
• Lääkehoito tarvittaessa (antikolinergi,    
paikallisestrogeeni)  
• Rakon koulutuksen ohjaus tarvittaessa 
• Ohjattu lantionpohjan lihasharjoittelu 
ja/tai rakon sähköstimulaatiohoito 
 

Terveyskeskuslääkäri arvioi  
jatkotutkimustarpeen 
• Hoitoon vastaamaton virtsankarkailu 
• Epävarmuus oikeasta diagnoosista 
• Erikoissairaanhoidon keinoilla voidaan 
auttaa potilasta 

Lähete 
erikoissairaanhoitoon 

Terveyskeskuslääkäri tutkii, 
onko 
• Hematuria 
• Jäännösvirtsa yli 100 ml 
(kaikututkimus tai 
katetrointi) 
• Oireinen laskeuma 
• Lantiotuumori 
• Neurologinen ongelma 
• Leikkauksen jälkeinen 
karkailu 
• Fisteliepäily  

Harkitaan 
• Lääkityksen muutos / 
lisäys 
• Fysioterapia 
• Apuvälinetarpeen arvio 
• Kodin muutostyöt 

Lantionpohjan 
lihasten harjoittelun 
henkilökohtainen 
ohjaus ja 
elämäntapaohjaus 

Auttaako 
hoito? 

Aloitettu hoito 
jatkuu 

Auttaako 
hoito? 

Ei 

Ei 

Ei 

Ei 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 

Kyllä 
Ei 



 Naisten virtsainkontinenssi on yleinen, 
usein salattu ja häpeälliseksikin koettu, 
elämänlaatua huomattavasti heikentävä 
sairaus, johon useimmiten löytyy 
parantava tai ainakin oireita lievittävä 
hoito, kunhan vaivasta kärsivät vain 
hakeutuvat hoitoon. 
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KIITOS! 
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