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Tehokkaita ja turvallisia vaihtoehtoja on myös niille, joiden tromboosiriski on suurentunut

Millaista hormonaalista ehkäisyvalmistetta
tulisi käyttää?
Hormonaaliseen raskaudenehkäisyyn liitty
vistä terveysriskeistä uutisoidaan runsaasti.
Aihe on herkkä – raskauden ehkäisyä käyttä
vät nuoret terveet naiset, emmekä hoida sai
rautta vaan ehkäisemme luonnollista tapahtu
maa. On selvää, että hyväksyttävä haittavaiku
tuksien toleranssi on minimaalinen. Toisaalta
hoidon hyödyn arviointi on suhteutettava eitoivotun raskauden tai raskauden keskeytyk
sen aiheuttamaan terveydelliseen, psyykkiseen
ja sosiaaliseen haittaan. Hormonaalinen eh
käisy on tehokkaimpia raskauden ehkäisyme
netelmiä, ja se on mahdollistanut naisen sek
suaalisten oikeuksien keskeisen kulmakiven:
päättämisen siitä, haluaako hän ylipäätään
hankkia lapsia, ja milloin. Yhteiskuntamme
olisi toisen näköinen, jos naiset ja pariskunnat
eivät voisi tehokkaasti ja turvallisesti säädellä
lapsilukuaan.
Kohu hormonaalisen raskaudenehkäisyn
turvallisuudesta on rajoittunut yhdistelmä
ehkäisyyn liittyvän lisääntyneen tromboosi
alttiuden pohtimiseen. Aihetta on käsitelty
toistuvasti myös Aikakauskirjan sivuilla (1,
2). Hormonaalisen ehkäisyn käyttöön liittyvät
muut terveyshyödyt, kuten elämänlaatua hait
taavien vuotohäiriöiden hallinta tai gynekolo
gisten maligniteettien pienentynyt riski, ovat
jääneet vähemmälle huomiolle (3, 4).
Yhdistelmäehkäisyyn liittyvä lisääntynyt
laskimotukosriski on tunnettu pitkään. Riski
liittyy estrogeeniin ja oli nykyisiin 15–30 µg eti
nyyliestradiolia sisältäviin valmisteisiin verrattu
na suurempi tablettiehkäisyn alkuvuosina, kun
käytettiin 50 µg sisältäviä valmisteita (5). Tu
koksen riski ei lisäänny, kun käytetään pelkkää
progestiinia sisältäviä ehkäisyvalmisteita (6).
= Artikkeli on avoin kaikille

Kahdenkymmenen vuoden ajan on toistu
vasti kiistelty siitä, missä määrin yhdistelmä
valmisteen progestiini modifioi estrogeenin
tukosriskiä. Keskustelu aktivoitui erityisesti
vuoden 1995 ja 2000-luvun tablettikohujen
yhteydessä. Vuonna 1995 raportoitiin tuolloin
uusien, 1980-luvulla markkinoille tulleiden
ns. kolmannen polven progestiineja (deso
gestreeli ja gestodeeni) sisältävien yhdistelmä
ehkäisytablettien lisäävän laskimotukosriskiä
enemmän kuin vanhempia ns. toisen polven
progestiineja (erityisesti levonorgestreelia) si
sältävien valmisteiden. Tällä vuosituhannella
huomion kohteena on ollut neljännen suku
polven, erityisesti drospirenonia progestiini
na sisältävien valmisteiden tukosriski. Näyttö
kolmannen ja neljännen polven valmisteiden
aiheuttamasta lisääntyneestä riskistä on saatu
lähinnä laajoista rekisteritutkimuksista, ei niin
kään etenevistä kohorttitutkimuksista (5, 7).
Laskimotukoksen ilmaantuvuuden vertai
lu eri vuosikymmenten välillä on hankalaa
– riskitekijät kuten ylipaino ja käyttäjien ikä
jakauma ovat muuttuneet ja laskimotukosten
diagnostiikka parantunut. Tablettikohujen alla
markkinoille tulleita uusia valmisteita on pi
detty aiempia turvallisempina tai erityisetuja
tarjoavina. Kolmannen polven valmisteiden
vähäinen androgeenisuus ja toisaalta drospi
renonin diureettinen vaikutus ovat saattaneet
johtaa yhdistelmäehkäisyn lisääntyneeseen
käyttöön myös niillä naisilla, joiden riski on
suurentunut. Yli 40-vuotiaiden naisten yhdis
telmäehkäisyn käyttöön on myös suhtauduttu
liberaalimmin.
Kohu hormonaalisen ehkäisyn turvalli
suudesta johti Euroopan lääkeviraston riskin
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arviointikomitean (PRAC) laajaan selvityk
seen (8, 9). Tulosten mukaan nuoren ja ter
veen, yhdistelmäehkäisyä käyttämättömän
naisen riski sairastua laskimotukokseen on
1–3/10 000 naisvuotta. Toisen sukupolven yh
distelmäehkäisyvalmisteen käytön aikana riski
on hieman suurempi eli noin 5–7/10 000 ja
kolmannen sekä neljännen polven valmisteita
käytettäessä 9–12/10 000. Riski on kuitenkin
aina pienempi kuin raskauden (10–30/10 000)
tai lapsivuodeaikana (50–100/10 000). Yh
distelmäehkäisyvalmisteiden käyttäjien valti
moperäisen tromboembolian (sydäninfarkti,
aivoverenkiertohäiriö) riski on samoin suuren
tunut noin 1,5–2-kertaiseksi, mutta sen osalta
eroja valmisteiden keskinäisten riskien välillä
ei ole kyetty osoittamaan (10).
Viranomaisselvityksen perusteella on käyn
nistetty toimenpiteitä, joilla pyritään tehos
tamaan yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käy
tön turvallisuutta: lisätään hoitoa määräävien
lääkärien tietoisuutta riskeistä ja parannetaan
riskiyksilöiden tunnistamista. Ohjausta tehos
tamalla pyritään laskimotukoksen oireiden
varhaiseen tunnistamiseen ja varhaiseen hoi
toon hakeutumiseen. Tämän toteuttamiseksi
markkinoillamme olevien yhdistelmävalmistei
den myyntiluvan haltijoiden yhteinen tiedote
kaikille lääkäreille on juuri saapunut, ja siihen
on syytä tutustua – erikoisalasta riippumatta.
Kaikki valmisteyhteenvedot päivitetään nyky
tietoa vastaaviksi ja yhteinen koulutusmate
riaali riskipotilaiden tunnistamisesta ja hoidon
ohjauksesta on hyväksytty. Riskipotilaiden
tunnistamista varten on tehty tarkistuslista.
Käytettyjen ehkäisyvalmisteiden kirjo vaih
telee Euroopassakin huomattavasti maasta
toiseen, mutta edellä mainitut periaatteet ovat
kaikissa yhteisesti toteutettavia. Yhdistelmä
ehkäisyä käyttää Suomessa vuosittain reilut
200 000 naista. Käyttäjämäärä on kymmenen
vuoden aikana pienentynyt ja korvautunut
erityisesti pelkkää progestiinia sisältävien val
misteiden käyttäjillä. Vuonna 2012 käytetyistä
yhdistelmätableteista vain noin 3 % oli toisen
polven, 34 % kolmannen polven ja 63 % nel
jännen polven progestiineja sisältäviä yhdis
telmävalmisteita (9). Viimeksi mainittujen
valmisteiden korkeat myyntiosuudet viittaavat
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epäsuorasti valmisteiden hyvään siedettävyy
teen, mutta markkinoinnillakin lienee osuutta.
Hormonaalista ehkäisyä tarvitaan suun
nittelemattoman raskauden ehkäisemiseksi.
Tablettiehkäisyn käyttäjä on tyypillisesti nuori
nainen, jonka hedelmällisyys on suurimmil
laan. Käyttäjien horjuva hoitomyöntyvyys on
yleinen ongelma (11). Siksi hyvin sopivan eh
käisyvalmisteen löytäminen on tärkeää. Viime
vuosien tutkimus on keskittynyt pitkävaikut
teisten ehkäisymenetelmien, erityisesti koh
dunsisäisen ehkäisyn käytön laajentamiseen
myös nuorille ja synnyttämättömille naisille
(12). Naisille, joiden tromboosiriski on suu
rentunut, on tarjolla tehokkaita ja turvallisia
ehkäisyvaihtoehtoja – keltarauhashormoni ja
hormoneihin liittymätön ehkäisy. Valmisteen
valinta tehdään yksilöllisesti kunkin naisen
kanssa siten, että riskit kartoitetaan systemaat
tisesti ja elämäntilanne sekä toiveet huomioi
daan. ■
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