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Nuoren runsaat kuukautiset
– normaalia vai merkki sairaudesta?
On yleistä, että nuoren tytön kuukautisvuoto
on epäsäännöllistä ja määrältään vaihtelevaa
muutaman vuoden ajan kuukautisten alkamisesta. Tilanne korjautuu yleensä kuukautiskierron

Pitkittyneenä vuotoa pidetään sen kestäessä
yli seitsemän vuorokautta (Wilkinson ja Kadir
2010). Nuoren tytön runsasta, pitkittynyttä ja
anemisoivaa kuukautisvuotoa kutsutaan juveniiliksi metropatiaksi.

muuttuessa ovulatoriseksi. Useat perussairaudet ja niiden lääkitykset voivat kuitenkin häiritä omaa hormonitoimintaa ja aiheuttaa vuotohäiriöitä. Jos vuoto on anemisoivan runsasta,
sen syy tulee selvittää ja verenvuototaipumuksen mahdollisuus sulkea pois. Valtaosa nuoren
vuotohäiriöistä voidaan hoitaa hormonaalisin
valmistein. Yleisimmin käytetään yhdistelmäehkäisypillereitä, mutta myös hormonikierukka
vaikuttaa olevan hyvä ja turvallinen vaihtoehto myös nuorelle potilaalle. Traneksaamihappoa voidaan käyttää kaikkien hormonihoitojen
lisänä.

tyttöjen keskimääräinen kuukautisen alkamisikä on 13,3 vuotta ja valtaosalla tytöistä kuukautiset ovat alkaneet 15 ikävuoteen
mennessä (Parent ym. 2003). Ensimmäisinä
vuosina kuukautiskierto on usein epäsäännöllinen ja vuodon määrä vaihtelee. Kuukautiskierron säännöllistyttyä vuodon määräkin
usein tasoittuu, mutta myös säännöllisen kuukautiskierron aikana voi esiintyä runsaita, anemisoivia ja elämänlaatua heikentäviä kuukautisvuotoja. Runsaat kuukautiset ovatkin yksi
yleisimmistä nuorella esiintyvistä gynekologisista ongelmista.
Subjektiivisella menorragialla tarkoitetaan
säännöllistä, toistuvaa ja runsaaksi koettua
vuotoa. Objektiiviseksi menorragiaksi puolestaan määritellään vuoto, joka on yhden kuukautiskierron aikana yli 80 ml (Runsaat kuukautisvuodot: Käypä hoito -suositus 2009).

Suomessa

= Tiedosta taidoksi

Poikkeavan runsaiden
kuukautisvuotojen esiintyvyys
Runsaista kuukautisista kärsivien nuorten
osuus vaihtelee tutkitun väestön, tutkimuspaikan ja mittaustavan mukaan. Ruotsissa 37 %
nuorista raportoi kyselykaavaketutkimuksessa
runsaista kuukautisista (Friberg ym. 2006).
Tuoreessa israelilaisessa kyselytutkimuksessa
menorragiaa todettiin 36 %:lla tutkimukseen
vastanneista nuorista (Revel-Vilk ym. 2012).
Lähes puolet diagnoosin saaneista ei ollut aiemmin tiedostanut runsaita kuukautisiaan.

Kuukautiskierto nuoruusiässä
Murrosiän alussa hypotalamus–aivolisäke–
munasarja-akseli (HPO-akseli) käynnistyy.
Normaalissa säännöllisessä kuukautiskierrossa
aivolisäkkeen follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) ja luteinisoivan hormonin (LH)
eritys vaikuttaa munasarjaan, joka vastaa kasvattamalla yleensä yhden kypsän munarakkulan (KUVA).
Heti kuukautisten alkamisen jälkeen HPOakselin säätely on usein puutteellista eikä
munarakkula kypsy ja irtoa normaalisti. Tämä
johtaa pitkittyneeseen ja vaihtelevaan estrogeenivaikutukseen ilman riittävää progesteronivaikutusta. Kohdun limakalvo paksuuntuu,
mutta sen rakenne jää hauraaksi ja helposti
vuotavaksi.
Ensimmäisinä kuukautisten alkamisen jälkeisinä vuosina anovulaatio on fysiologista.
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KUVA. Normaalin kuukautiskierron aikana havaittavat muutokset gonadotropiineissa, munasarjan steroideissa sekä munasarjan ja kohdun limakalvon histologiassa (Ylikorkala ja Tapanainen 2011).
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Ovulatoriset kierrot saavutetaan keskimäärin
kolmen vuoden kuluessa, mutta vaihteluväli
on suuri (Apter 1980). Mitä varhemmin kuukautiset alkavat, sitä aikaisemmin ja nopeammin kierrot muuttuvat ovulatorisiksi. Ensimmäisinä vuosina HPO-säätelyjärjestelmä on
herkkä muutoksille ja pienikin psyykkinen tai
fyysinen stressi voi häiritä jo käynnistynyttä
ovulatorista kiertoa. Krooniset sairaudet tai
niiden lääkitykset, rajut painonvaihtelut ja
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muut endokriiniset häiriöt voivat aiheuttaa
ovulaatiohäiriöitä myös nuorilla.

Yleissairaudet runsaiden
kuukautisvuotojen taustalla
Yleissairaudet voivat aiheuttaa vuotohäiriöitä
usealla tavalla: vaikuttamalla ovulaatioon, hyytymisjärjestelmään tai harvemmin paikallisesti
kohdun limakalvoon (esim. tuberkuloosi).

Endokriinisista sairauksista yleisin ovulaatiohäiriöitä aiheuttava tila on hypotyreoosi
(LaCour ym. 2010). Siihen voi liittyä myös
pienentynyt von Willebrand-tekijän (vWF)
synteesi. Tilanne korjaantuu tyroksiinihoidon
myötä (Olukman ym. 2010). Hyperprolaktinemia häiritsee ovulaatiota mutta aiheuttaa
useammin kuukautisten puuttumisen kuin
runsaita vuotoja. Munuaisten vajaatoimintaan
liittyvät kuukautishäiriöt johtuvat hyperprolaktinemiasta. Diabeteksessa hyvä glukoositasapaino on yhteydessä HPO-akselin toimivuuteen.
Epileptikoilla esiintyy terveitä enemmän
anovulaatiota ja monirakkulaisia munasarjoja, mikä johtaa herkemmin vuotohäiriöihin
(Quint 2008). Valproaatin käyttäjillä monirakkulaisia munasarjoja on todettu jopa 60 %:lla
(Quint 2008, LaCour ym. 2010). Nuoret juuri kuukautisten alkamisiän ohittaneet tytöt
vaikuttavat olevan puutteellisesti kypsyneen
HPO-akselin vuoksi erityisen herkkiä tälle
haittavaikutukselle. Valproaatin käyttäjillä on
kuvattu lieviä hyytymistekijäpuutoksia, trombopeniaa ja trombosyyttien toimintahäiriöitä,
jotka saattavat altistaa menorragialle.

Perinnölliset vuototaudit
Vajaalla 20 %:lla menorragiaa potevista on
taustalla verenvuototauti, valtaosalla lievä
von Willebrandin tauti (Kadir ym. 1998, Chi
ym. 2010). Kuukautisten alkamisesta lähtien
esiintyvä menorragia liittyy usein verenvuototauteihin ( James 2009, Revel-Vilk ym. 2012).
Englantilaisen hyytymishäiriöklinikan nuorista verenvuototautipotilaista 27 %:lla todettiin runsaat lääkehoitoa vaativat kuukautiset,
90 %:lla heti kuukautisten alkamisesta läh
tien (Chi ym. 2010). Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa runsaiden kuukautisten takia hematologille lähetetyistä tytöistä jopa 62 %:lla
diagnosoitiin verenvuototauti (Vo ym. 2013).
Vaikeat ja keskivaikeat verenvuototaudit on
kuitenkin yleensä diagnosoitu muiden vuotooireiden vuoksi jo ennen kuukautisten alkamista.
Limakalvovuodot ovat tyypillisiä von Willebrandin taudissa, verihiutaleiden puutok-

sissa ja toimintahäiriöissä. Noin 70 %:lla von
Willebrandin tautia sairastavista naisista onkin runsaat kuukautiset (Kadir ym. 1998).
Verihiutaleiden toimintahäiriöiden on arveltu
olevan aikaisemmin tunnistettua useammin
menorragian taustalla (Vo ym. 2013).

Muita syitä runsaiden
kuukautisvuotojen takana
Liiallinen androgeenieritys aiheuttaa vuotohäiriöitä häiritsemällä ovulaatiota. Yleisin
hyperandrogenismin syy nuorilla on munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) ja ylipaino (LaCour ym. 2010). Ongelmana voi olla
kuukautisten puuttuminen tai toisaalta runsaat vuodot. Seksuaalisesti aktiivisen tytön
runsaan vuodon syy voi olla myös keskenmeno tai sijainniltaan poikkeava kohdun ulkopuolinen raskaus. Infektioon, hormonaalisiin
ehkäisyvalmisteisiin, endometrioosiin tai hormonaalisesti aktiivisiin harvinaisiin kasvaimiin
(granuloosasolu-teekasolukasvaimet) liittyvä
ylimääräinen vuoto on harvoin määrältään
erityisen runsas. Kohtuanomaliat, myoomat ja
polyypit ovat harvoin nuoren runsaiden kuukautisvuotojen syy.

Mitä tutkitaan?
Runsaita kuukautisvuotoja selviteltäessä hyvät
esitiedot ovat tärkeitä. On myös muistettava
selvittää suvussa esiintyvät verenvuototaudit
tai -taipumus.
Vuotomäärän kvantitatiivinen mittaaminen
on työlästä ja käytännön työssä mahdoton tapa
arvioida vuodon määrää. Vuotopäiväkirja, johon merkitään vuodon kesto sekä käytettyjen
kuukautissuojien määrä ja vaihtoväli, on suositeltava. Tässä hyvänä apuna on menorragiapotilaan haastattelu- ja tutkimuslomake. Yli 185
pistettä kuvatestissä tarkoittaa, että runsaan
vuodon todennäköisyys on 75–86 % (Runsaat
kuukautisvuodot: Käypä hoito -suositus 2009).
Statuksessa kiinnitetään huomiota puberteetin vaiheeseen ja tytön rakenteeseen (LaCour ym. 2010). Rutiininomaista gynekologista sisätutkimusta ei tarvita. Jos halutaan selvittää kohdun rakenne, kaikukuvaus voidaan
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TAULUKKO 1. Menorragia ja verenvuototaudin epäily.
Verenvuototautiin viittaavat taustatiedot
Kuukautiset runsaat niiden alkamisesta lähtien
Usein nenäverenvuotoja
Helposti mustelmia
Taipumus raudanpuuteanemiaan
Pitkittynyt vuoto toimenpiteiden tai leikkausten
jälkeen
Lähisukulaisilla verenvuototauti tai tässä taulukossa mainittuja oireita

TAULUKKO 2. Laboratoriotutkimukset verenvuototautiepäilyssä.
Verenkuva ja ferritiini
Jos lähisuvussa spesifinen verenvuototauti, tutkimukset kohdistetaan siihen
Esim. von Willebrandin tauti
   P-FVIII ja P-VWF:RCo (vWF:n aktiivisuus)
   P-VWFAg (vWF:n pitoisuus)
Jos lähisuvussakin verenvuototaipumusta, mutta
ei tarkkaa diagnoosia
”Vuototaipumuksen selvittely” -paketti
tarvittaessa lisänä ”Trombosyyttien funktio
PFA-laitteella”
Jos tutkimustulokset ovat normaaleja, mutta
vahva epäily vuototaipumuksesta, konsultoidaan
hematologia
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tehdä rektaalisesti tai vatsanpeitteiden päältä
virtsarakon ollessa täynnä. Harvinaisia rakennepoikkeavuuksia voidaan tarvittaessa selvittää myös lantion magneettikuvauksen avulla.
Laboratoriotutkimuksista ensivaiheen tutkimuksia ovat verenkuva ja raskaustesti sekä
rautavarastoja kuvaava ferritiini. Mahdollista
ovulaatiovikaa selvitettäessä tutkitaan myös
TSH, T4V ja prolaktiini.
Verenvuototaudin mahdollisuus selvitetään,
jos kuukautiset ovat poikkeuksellisen runsaat
ja jos esitiedot tukevat verenvuototautiepäilyä
(TAULUKKO 1 ja 2).
Verenvuototaudin diagnoosiin tarvitaan
vuoto-oire ja kaksi poikkeavaa tulosta laboratoriotutkimuksissa. Nykyään varsinaiseen von
Willebrandin taudin diagnoosiin edellytetään
toistetusti vW-tekijän tasoa, joka on alle 35 %
normaalista. Taso määritellään matalaksi sen
ollessa 35–50 % normaalista. Von Willebrandin taudin keskeisenä kriteerinä pidetään
vuoto-oireen ohella taudin esiintymistä lä-
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hisuvussa. Oleellista on myös erottaa taudin
tyypit lievästä (tyyppi 1) vaikeaan (tyyppi 3)
(Hurskainen ym. 2003).

Hoito
Runsaiden kuukautisten hoidon tavoitteena
on anemian korjaaminen ja elämän laadun parantaminen. Hoidon valinnassa tulee huomioida kuukautiskierron säännöllisyys ja raskauden ehkäisyn tarve. Taustalla olevan perustaudin hoito ja tasapainottaminen on keskeistä.
Hormonaalisista hoidoista yleisin ja tehokkain on yhdistelmäehkäisytabletti, joista yleisimmät sisältävät 20–30 µg etinyyliestradiolia. Ne lisäävät hyytymistekijöitä, pienentävät
kohdun limakalvon prostaglandiinituotantoa
ja aiheuttavat limakalvoatrofiaa. Pillereiden
käyttö pitkinä jaksoina (2–12 kiertoa ilman
taukoja) vähentää vuotoja tehokkaasti. Jos välivuotoja ilmaantuu, pidetään 4–7 vuorokauden tauko ja annetaan tyhjennysvuodon tulla.
Myös jatkuva progestiiniehkäisypilleri (ns.
minipilleri) vähentää vuotoja, mutta sykli
kontrolli on usein huonompi ja välivuodot
yleisiä. Progestiini (esim. noretisteroni 10–
15 mg/vrk) annosteltuna kierron päivinä 5–26
vähentää tehokkaasti kuukautisvuotoa mutta
on haittavaikutustensa vuoksi melko vähän
käytetty pitkäaikainen hoitomuoto. Epäsäännöllisten vuotojen rytmittämiseen käytetyllä
syklisellä keltarauhashormonilla ei ole vaikutusta kuukautisvuodon määrään (Toivonen
2009). Kuukautisten estämiseksi (terapeuttinen amenorrea) Suomessa on markkinoilla
yksi progestiinivalmiste, jota voidaan käyttää
jopa vuosien ajan. Myös muut progestiinivalmisteet yhtäjaksoisesti käytettynä estävät kuukautisvuotoja. Lihaksensisäiset progestiinipistokset vähentävät kuukautisvuotoja merkittävästi ja aiheuttavat 90 %:lle käyttäjistä neljän
pistoksen jälkeen kuukautisten poisjäännin.
Vuotohäiriöt ovat kuitenkin melko yleisiä.
Keltarauhashormonia vapauttava kohdunsisäinen ehkäisin eli hormonikierukka on
käyttökelpoinen hoitomuoto myös nuorilla.
Brittiläisessä 14 perussairaan tai kehitysvammaisen 11–21-vuotiaan tytön aineistossa
12 oli tyytyväisiä hoitoon (Pillai ym. 2009).

Yhdysvaltalaisessa 21 monisairaan kehitysviiveisen 11–26-vuotiaan nuoren aineistossa se
asetettiin yleisanestesiassa 20:lle. Yhdentoista
kuukauden seurannan aikana yksi piti poistaa
(Hillard 2012). Uusiseelantilaisessa seurantutkimuksessa kierukkaa käyttävästä 179:stä
11–21-vuotiaasta nuoresta 85 % jatkoi käyttöä vuoden kuluttua asetuksesta. Kierukka
poistui itsestään tänä aikana 4,3 %:lta synnyttämättömistä nuorista (Paterson ym. 2009).
Suomalaisessa aineistossa nuorista synnyttämättömistä naisista yli 80 % oli hormonikierukan vuoden pituisen käytön jälkeen valmiita
jatkamaan tätä hoitoa (Suhonen ym. 2004).
Lähitulevaisuudessa Suomessa on tulossa
markkinoille myös aiempaa pienikokoisempi
hormonikierukka.
Kierukan asetusta edeltävää kohdun koon
arviointia kaikukuvauksella ei enää pidetä
tarpeellisena (Hillard 2012). Kuukautiskierron vaiheella ei ole merkitystä asettamisessa
(Smith ja Daley 2012). Jos ulkosynnyttimien
limakalvot ovat ohuet, ulkosynnyttimille levitetty paikallispuudute voi vähentää toimenpiteenjälkeistä kirvelyä (Hillard 2012). Tuoreen
katsausartikkelin perusteella rutiininomaista
kipulääkitystä ei kierukan asennuksen yhteydessä tarvita (Gemzell-Danielsson ym. 2013).
Kehitysvammaisilla voi lyhyt yleisanestesia
olla tarpeen.

Ei-hormonaaliset hoitovaihtoehdot
Runsaan vuodon aikana käytetty säännöllisesti annosteltu tulehduskipulääkitys tai traneksaamihappo ovat tehokkaita ei-hormonaalisia
hoitovaihtoehtoja (Wilkinson ja Kadir 2010).
Kuukautisvuotoja rajoittavat kirurgiset hoidot
tulevat kyseeseen vain ääritapauksissa. Kohdun limakalvon kaavintaa tulee nuorella välttää. Hätätilanteissa akuutin vuodon jatkuessa
kohtu tulee tyhjentää hyytymistä ja tamponoida täytettävällä katetrilla (Wilkinson ja Kadir
2010).

Juveniili metropatia
Jos nuoren yleistila on hyvä ja hemoglobiinipitoisuus yli 90 g/l, potilas voidaan hoitaa

avohoidossa. Hoidossa suositaan 30 µg sisältäviä yhdistelmäpillereitä. Akuutin vuodon
lopettamiseksi on käytössä useampia hoitokaavioita (Halttunen ja Suhonen
Lähitulevaisuudessa
2005, Tinkanen
Suomessa on tulossa
2011). Helpointa
on käyttää yksi markkinoille myös
tabletti kolmesti aiempaa pienikokoi
päivässä viikon sempi hormonikierukka
ajan. Hoidon jälkeen tulee tyhjennysvuoto. Tyhjennysvuodon
yhteydessä voidaan joko aloittaa yhdistelmäehkäisypillerin käyttö tai siirtyä 1–3 kuukauden ajaksi kuukautisia säännöllistävään syklisen progestiinin käyttöön kierron 15.–24. päivinä (Halttunen ja Suhonen 2005). Hoitoon
voidaan liittää traneksaamihappo.
Jos yhdistelmäpillerit ovat ehdottomasti
vasta-aiheiset, vuoto voidaan lopettaa pelkällä progestiinilla käyttämällä suuria annoksia
medroksiprogesteroniasetaattia (20–40 mg)
kolmesti päivässä pienenevin annoksin (Sokkary ja Dierrich 2012). Jos vuoto on runsasta
ja sisältää hyytymiä, potilaan yleistila on huono tai hemoglobiinipitoisuus on alle 90 g/l,
tarvitaan sairaalahoitoa.

Verenvuotopotilaiden hoito
Nuorilla verenvuototytöillä on käytettävissä
samat lääkkeelliset hormonihoidot kuin aikuisilla. Vaikutus perustuu ensisijaisesti hormonien paikalliseen vaikutukseen limakalvolla.
Ovulaation estävät yhdistelmäehkäisypillerit
estävät myös mahdollisen ovulaatioon liittyvän vuodon erityisen vuotoherkillä potilailla
(Chi ym. 2010). Koska fibrinolyyttinen aktiivisuus lisääntyy kuukautisvuodon aikana,
traneksaamihappoa (1 g x 3/vrk) suositellaan
kuukautisvuodon ensimmäisinä päivinä varsinkin, jos ei haluta tai voida käyttää ehkäisypillereitä. Verenvuototautisella nuorella tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää.
Desmopressiininenäsumute on lievän tyypin von Willebrandin tautia potevilla, hemofilia A:n kantajilla ja verihiutaleiden toimintahäiriöiden yhteydessä usein käyttökelpoinen,
koska hyytymistekijä VIII:n ja vWF:n pitoi-
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Y DI N A S I AT
88 Anovulaatio ja verenvuototaipumus ovat yleisimmät syyt nuorten runsaisiin kuukautisiin.
88 Mahdollinen raskaus, infektio, hormonihäiriö ja
anatominen poikkeavuus tulee sulkea pois huolellisesti.
88 Verenvuototaudin mahdollisuuden selvittäminen
on tärkeää, jos kuukautiset ovat runsaat niiden alkamisesta lähtien.
88 Hormonaalinen ehkäisylääkitys ja antifibrinolyytti
ovat nuorille turvallisia ja tehokkaita.

suus verenkierrossa nousee. Desmopressiinin
teho, mahdolliset haittavaikutukset ja vasta-aiheet on hyvä arvioida käyttäjäkohtaisesti. Käytön yhteydessä tulee huomioida nesterajoitus
ja se, että lääkettä voidaan käyttää korkeintaan
kahtena päivänä peräkkäin. Vaikeata ja keskivaikeata von Willebrandin tautia sairastavilla
naisilla yhdistelmäehkäisypillerit ja traneksaamihappo saattavat olla myös riittävä apu, mutta yksilöllistä hoidon arviointia tarvitaan.

Hormonihoitojen riskit ja haitat
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Hormonihoitojen ja perussairauksien yhteisriskejä ja yhteensopivuutta arvioitaessa
WHO:n julkaisu (2009) hormonaalisen ehkäisyn lääketieteellisestä sopivuudesta eri tautitiloissa on hyödyllinen työväline. Yhdistelmäehkäisypillereiden suurimpana ongelmana
on niiden aiheuttama lisääntynyt laskimotukoksen riski. Lisääntyneet valtimoverenkierron häiriöt ehkäisypillereiden yhteydessä ovat
terveillä nuorilla harvinaisia.
Käsitykset pitkäkestoisen yhdistelmäehkäisyn vaikutuksista luustoon ovat ristiriitaisia
(Hee ym. 2013). Pitkäkestoisen progestiiniehkäisyn tiedetään heikentävän luuston tilaa ja
aiheuttavan käyttäjillään noin 0,5–3,5 %:n
vuosittaisen luun häviämisen. Luuntiheyden
tiedetään kuitenkin korjaantuvan hoidon loputtua (ACOG 2008).
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Erityistilanteita kuukautisten
hoidossa
Erityistilanteissa normaaliksikin luokiteltavat vuodot voivat nuoren elämäntilanteen tai
perussairauden vuoksi vaatia hoitoa. Tällaisia
ovat muun muassa kuukautishygienian ongelmat kehitysvammaisilla tai rakenneanomalioista kärsivillä nuorilla sekä kuukautisten
aiheuttama psykososiaalinen ongelma. Kehitysvammaisilla voi olla liitännäissairauksia,
jotka aiheuttavat epäsäännöllisiä kuukautisia.
Käytössä voi olla anovulaatiota aiheuttavia
epilepsia- ja psykoosilääkkeitä. Serotoniinin
takaisinoton estäjien (SSRI) verihiutaleiden
toimintaa heikentävää vaikutusta pidetään
vähäisenä, mutta sen merkitys voi lisääntyä,
jos potilaalla on ennestään verenvuototaipu
musta.
Epäsäännölliset kuukautisvuodot ja hygienian ongelmat voivat vaikeuttaa kehitysvammaisen nuoren arkielämää. Sykliset mielialaongelmat voivat ilmetä itkukohtauksina, autistisena käytöksenä, itsetuhoisuutena tai kouristuksina (Quint 2008). Vanhempien huoli
nuoren seksuaalisuudesta, raskauden ehkäisyn
tarpeesta tai seksuaalisen hyväksikäytön riskistä voivat johtaa pyyntöön puuttua nuoren
kuukautiskiertoon lääkkeellisesti.
Kaikki kehitysvammaiset eivät tarvitse lääkkeellistä hoitoa kuukautisiin. Kuten terveidenkin nuorten kohdalla, rutiininomaiseen pyyntöön murrosiän lääkkeellisestä jarruttamisesta
ja kuukautisten estosta tulee suhtautua varauksella ja arvioida kunkin potilaan tilanne
huolellisesti erikseen (ACOG 2009). Monesti
keskustelulla ja asiallisella oikealla tiedolla voidaan vakuuttaa nuori ja hänen vanhempansa
siitä, että kyse on normaalista biologisesta tapahtumasta. Joskus vanhemmat kokevat, että
kirurginen hoito olisi vakavasti perussairaalle
nuorelle yksinkertaisin hoito. Se on harvoin
tarpeen.
Jos lääkehoitoon päädytään, ensiarvoisen
tärkeää on selvittää hoidon tavoitteet etukäteen: Onko tärkeintä pystyä ennustamaan
kuukautisten ajankohta? Vai pyritäänkö kuukautisten poisjääntiin tiedostaen useimpiin
hoitoihin liittyvä ajoittaisten ja ennakoimat-

tomien ylimääräisten tiputteluvuotojen riski? Onko tavoitteena puuttua hormonaalisiin
mielialavaihteluihin vai estää kuukautiskipujen laukaisemia oireita? Onko raskauden ehkäisylle tarvetta?
Lisäksi on hyvä muistaa, että perussairaalla
tai kehitysvammaisella nuorella lääkityksestä
tulee usein pitkäaikainen, jolloin käyttömukavuuteen ja pitkäaikaishaittoihin liittyvät seikat
korostuvat (ACOG 2009).

Lopuksi
Epäsäännölliset ja runsaat kuukautisvuodot
ovat osa normaalia kehitystä muutaman ensimmäisen kuukautisten alkamisen jälkeisen
vuoden aikana. Nuori voi kuitenkin kärsiä
runsaista kuukautisista monella tavalla. Ne
voivat aiheuttaa koulusta poissaoloja ja harrastuksista luopumista. Runsailla vuodoilla on
suoraan vaikutusta sekä nuoren psyykkiseen
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Summary
Menorrhagia in adolescents: normal or a sign of underlying medical condition?
Variations in the length of menstrual cycle as well as duration of menstrual flow are broad and
common during adolescence. They are mainly caused by the immaturity of the hypothalamicpituitary-ovarian axis. Normalization of ovulation during the first postmenarcheal years will
gradually regularize the menstrual cycle. Several medical conditions, endocrine disturbances or
medical treatments may affect the hormonal balance and cause abnormal bleeding. If anemia
exists, the possibility of bleeding disorder should be considered. After proper evaluation, most
abnormal bleedings in adolescents can be managed hormonally, with the addition of hemostatic
therapies when necessary. Oral contraceptives are most commonly used.
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