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Kaksi uutta suositusta hormonikorvaushoidon
toteutuksesta (2017)
• The 2017 Hormone Therapy Position of the North American
Menopause Society
• American Association of Clinical Endocrinologists and American
College of Endocrinology Position Statement on Menopause – 2017
update

Lisääntymisikä
Munasolut ja munarakkulat
• Prosessi alkaa jo alkionkehityksen
aikana
• Raskausviikolla 20 -> 6 - 7 miljoonaa
follikkelia
• Syntymähetkellä- 1.5-2 miljoonaa
follikkelia
• Menarkessa - 300,000- 400,000
follikkelia
• Munarakkuloiden surkastuminen
(atresia) jatkuu läpi elämän.
• Follikkelikato kiihtyy, kun follikkelien
kokonaismäärä on noin 25,000
• Kun follikkeleita on <1000 ->
menopaussi

Vaihdevuodet
• Vaihdevuodet = noin 10 vuoden ajanjakso,
jonka keskivaiheilla tapahtuu menopaussi
eli viimeiset kuukautiset
• Vaihdevuodet jaetaan
• Premenopaussi
• Menopaussi
• postmenopaussi

• Menopaussin vaihteluväli on 45-55v.,
keskimäärin 51-52v.

• Ennen 40v. = ennenaikainen menopaussi (1 %)
• 40-45v. = aikainen menopaussi
• 55v. jälkeen 5 %

Hedelmällisen
iän loppuvaihe
-follikulaarivaihe lyhenee
- FSH pieni
nousu->
nopeampi
follikkelien
rekrytointi ja
ovulaatio
-Luteiinivaiheen
progesteroni
laskee

Perimenopaussi
-kierron
vaihtelut
-vuotohäiriöt
-FSH ja E2
fluktuaatiot
-antraalifollikkelien
määrä vähenee
-vasomotoriset
oireet

Menopaussi
- Kuukautisten
loppuminen
-FSH nousee
-Vasomotoriset
oireet

Varhaisen menopaussin riskitekijät
•
•
•
•
•
•

Lyhyt kuukautiskierto
Toinen munasarja poistettu
Ovarion resektio
Tupakointi
Taustalla oleva kemoterapia tai sädehoito
Varhainen menopaussi perheessä (Mishra et al.,Hum

Reprod 2017)
• Viitteitä myös kytköksestä
• Aikaiseen menarcheen
• synnyttämättömyyteen

• Kromosomaaliset ja geneettiset syyt

• 94% X-kromosomiin liittyvä (rakennepoikkeavuus,
aneuploidia)
• Autosomaattisia geenimutaatioita

• Autoimmuunitaudit (Nelson, N Engl J Med 2009)

• Myasthenia gravis, hypotyreoosi, reuma, DM, SLE

Mitä menopaussissa tapahtuu?
• Ovario atrofioituu

• Follikkelit vähenevät

• Hormonaaliset muutokset
•
•
•
•

E2 laskee
FSH nousee
LH nousee
AMH laskee

• Kohdun limakalvo eli endometrium
atrofioituu
• Munasarja tuottaa edelleen

• Androgeenejä (androstendioni ja testosteroni)

Vaihdevuosioireet
Muutosaikataulu

• Välittömät seuraukset
Vasomotoriset oireet
Unihäiriöt
Mielialaoireet
Urogenitaalioireet

Vuotohäiriöt
Vaihdevuosioireet
Limakalvo-oireet

Menopaussi

•
•
•
•

• Seuraukset pidemmällä aikavälillä
•
•
•
•

Osteoporoosi
Sydän- ja verisuonisairaudet
Syöpätaudit
Kognitiiviset haitat

Ikä

Osteoporoosi
Verisuonitaudit
Kognitiiviset toiminnot

50v.

60v.

70v.

• Modifioitu Dos Päivi Polon luennon kuvasta

Perimenopaussi – oireet
(suuria vaihteluita)

• Vasomotoriset oireet (85 %)
• Unihäiriöt
• Mielialahäiriöt
• Somaattiset oireet
•
•
•
•
•

Väsymys
Rytmihäiriöt
Päänsärky
Migreenin lisääntyminen
Rintojen arkuus ja suurentuminen

• Oligo- ja amennorrea
• Epäsäännölliset kuukautiskierrot ja suuremmat vuodot

Vaihdevuosien vaikutus
seksuaalitoimintoihin
Cross-sectional data reported from longitudinal, population-based
Australian cohort, 45-55 yrs

↓ Sexual responsivity, halu
↓ Sexual frequency, yhdyntäfrekvenssi
↓ Libido
↑ Vaginal dyspareunia, yhdyntäkivut
↑ Partner problems, parisuhdeongelmat

Dennerstein et al. Obstet Gynecol 2000.

Raskaudenehkäisy perimenopaussissa
•
•
•
•

Hormonikierukat mainioita! (pelkkää progestiinia)
Minipillerit sopivat hyvin (pelkkää progestiinia)
HRT ei suppressoi ovulaatiota
Yhdistelmäehkäisypillerit

• Hormonimäärä on moninkertainen verrattuna
hormonikorvaushoitoon
• Apua vaihdevuosioireisiin
• Jos nainen yli 40v. valitse luonnonmukaista estrogeeniä sisältävä
pilleri Femilar, Qlaira, Zoely
• Samat vasta-aiheet kuin muutenkin yhdistelmäehkäisyssä!
• Ylipaino, tupakointi, migreeni, tukostaipumus

Jos nuori potilas ja vaihdevuosioireita
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpirauhassairaudet
Feokromosytooma
Leukemia
Syöpä
Infektio
Depressio
Obesiteetti
Uniapnea

• Erotusdiagnostiikka myös jos
hoitoon reagoimaton vanhempi
pt

Naistentautien lopputenttikysymys 10/2017 TY
Vaihdevuosioireiden hormonikorvaushoidon
1) indikaatiot (max 2p)
2) kontraindikaatiot ( max 4p., 0,5p per kontraindikaatio)
3) toteutus oireiselle naiselle,
a) jolla on kohtu ja menopaussista on kulunut alle 1v. ( max 1,5p, 0,5p per vastaus)
b) jolla on kohtu ja menopaussista on kulunut yli vuosi (max 1,5p, 0,5p per vaihtoehto)
c) miksi määräisit kohdassa b) mainitsemasi lääkityksen vasta 1v. menopaussin jälkeen?
(1p)
d) jonka kohtu on poistettu (1p)
e) jolla on ainoastaan limakalvoatrofiasta johtuvia oireita (yhdyntäkivut, virtsavaivat,
emätintulehdusherkkyys) (1p)

Vaihdevuosien hormonikorvaushoidon indikaatiot
• Elämänlaadun ylläpito ja
parantaminen
•
•
•
•

Vasomotoriset oireet
Ennenaikainen hypoestrogenismi
Urogenitaalioireet
Osteoporoosin ehkäisy

• The 2017 hormone therapy position
statement of the North American
Menopause Society

• Yleinen suositus on, että
hormonikorvaushoitoa ei käytetä
pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn

• Jonkinlaisista vaihdevuosioireista kärsii
yli 75 % naisista
• 10-20 %:lla erittäin hankalat
• 1/3 kärsii yli 5v. 20 %:lla jopa 15v.

HRT:n hyödyt
• Helpottaa vaihdevuosioireita
• Parantaa elämänlaatua
• Vähentää mielialaoireita
• Vähentää uniongelmia - > 50 v.
keskivaikea unettomuus 25 %:lla ja
vaikea unettomuus 15 %:lla

• Nukahtamisvaikeus: vasomotoriset
oireet, levottomat jalat, mielialaoireet)
• Yölliset heräämiset ( vasomotoriset
oireet, yölliset hengityshiriöt)
• Tahaton liian aikainen heräminen
( vasomotoriset oireet, mielialaoireet)

• Vähentää limakalvojen kuivuutta

• Estrogeeni estää luukatoa ja luun
murtumia

• Annosriippuvainen, mutta jo 25ug/
vrk hyödyllinen
• + Ca1000mg + D-vitamiini 20-50ug /
vrk

• Vähentää nivelvaivoja
• Suojaa sydäntaudeilta (oikein
aloitettuna)
• Vähentää Alzheimerin dementiaa
(oikein aloitettuna?)
• Vähentää DMII

HRT ja luu
• Hormonihoito ehkäisee osteoporoosia ja ennenaikaisessa
menopaussissa voidaan käyttää hormonihoitoa tämän vuoksi
keskimääriseen menopaussiin asti
• Jos osteoporoosilääkkeet aiheuttavat haittavaikutuksia, voidaan
hormonikorvaushoitoa käyttää osteoporoosin hoidossa

Hormonihoito ei sovellu
• Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn
• Dementian ehkäisyyn
• Sepelvaltimotaudin ehkäisyyn
• Mikäli hoito aloitetaan vanhemmalle potilaalle, jolla menopaussista
on kulunut yli 10 vuotta riskit ovat korkeammat

HRT:n vasta-aiheet
• Rintasyöpä
• Kohtusyöpä
• Sairastettu SLT (varsinkin jos trombofilia, huom! jos
verenohennuslääke voidaan HRT:tä käyttää)
• Aivoinfarkti
• Sydäninfarkti, vaikeahoitoinen sydämen vt
• Maksasairaus (suhteellinen)
• SLE, jos fosfolipidivasta-aineita
• Selvittämätön gynekologinen verinen vuoto

HRT ja syöpäriski
• Rintasyöpäriski

• Tilastollisesti tämä riskin lisääntyminen nähdään väestötutkimuksissa vasta yli kolme vuotta
kestäneen hormonihoidon jälkeen.
• Riski pienenee ennalleen neljän vuoden kuluttua hormonikorvaushoidon lopettamisesta.
• Vaihdevuosien hormonihoito nopeuttanee muusta syystä alkaneen syövän kasvua eikä niinkään
aiheuta uutta syöpää
• Pelkkä estrogeeni - riski
• Progestiinin laadulla on merkitystä

• NETA suurempi riski kuin MPA (RR2.03 vs 1.64) Lyytinen et al., 2010)
• Mikrogenoitu progesteroni tai dydrogesteroni eivät lisää riskiä? (Fournier et al., 2008, Lyytinen et al., 2009)

• Kohtusyöpäriski

• liittyy väärin toteutettuun hormonikorvaushoitoon
• Pelkkä e kohdulliselle naiselle -> 10x endometriumca riski

• MUISTA PROGESTIINI ESTROGEENIN OHEEN KOHDULLISELLE NAISELLE!

• Munasarjasyöpäriski

• Liittyy pitkäaikaiseen estrogeenihoitoon (yli 5v.)

Laskimotukos- ja keuhkoveritulppariski
• Hormonihoito suurentaa laskimotukos- ja keuhkoveritulppariskin 2–
4-kertaiseksi.
• Riski liittyy tablettimuotoiseen estrogeenihoitoon, varsinkin
ensimmäisen kuuden kuukauden aikana hoidon aloituksesta.
• ANAMNEESI!
• Sukutausta? Aikaisemmat laskimotukokset? Tiedossa oleva tukostaipumus?
Ikä? ja Ylipaino? Laskimotukoksen tärkeimpiä riskitekijöitä!

• Ihon kautta annettavaan estrogeenihoitoon (geeli, suihke tai laastari)
ei liity vastaavaa lisääntynyttä laskimotukosriskiä. Erityisesti
riskipotilaiden tulisi suosia tätä annostelumuotoa.

HRT ja aivoinfarktiriski
• HRT lisää aivoinfarktin vaara yli 60-vuotiailla naisilla.
• Riski on riippuvainen estrogeenin annoksesta.

• Transdermaaliseen erityisesti pelkkään estrogeeniin ei liity riskiä
• ANNOSTELUREITTI!
• Huom! Koska aivoinfarktiriskin kliininen merkitys lisääntyy iän myötä, yli 60v. naisten
HRT:n annoksen tulisi olla mahdollisimman pieni.

Vaihdevuosien hormonikorvaushoidon
toteutus
• Hoitoa suositellaan käytettäväksi pienimmällä tehokkaalla annoksella (toivottu
vaste oireisiin, riskit pienimmillään) mahdollisimman lyhyen aikaa.
• Naisille, joilla on kohtu tallella, estrogeenin oheen tulee liittää
keltarauhashormoni
• Hoidon tulee olla yksilöllisesti arvioitua

• Kartoitetaan yksilölliset riskit
• Hormonikorvaushoidon lopetusta tai ainakin hoitoannoksen vähentämistä tulee punnita
vuosittain

• Päivi Polo. Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2015;131(1):49-54

HRT oireiselle naiselle
a) jolla on kohtu ja menopaussista on kulunut alle 1v.
- Syklinen HRT tai HK+E2
b) jolla on kohtu ja menopaussista on kulunut yli vuosi
- jatkuva-annoksinen HRT
c) miksi määräisit kohdassa b) mainitsemasi lääkityksen vasta 1v.
menopaussin jälkeen?
-omaa hormonitoimintaa voi olla jäljellä ja vuodottomuus ei onnistu

HRT oireiselle naiselle
d) jonka kohtu on poistettu
Pelkkä estrogeeni
e) jolla on ainoastaan limakalvoatrofiasta johtuvia oireita
(yhdyntäkivut, virtsavaivat, emätintulehdusherkkyys)
-paikallisestrogeeni

Erilaiset lääkemuodot
•
•
•
•
•
•

Tabletti
Laastari
Geeli
Suihke
Kierukka (progestiiniosa)+ E2
Paikallishoidot: emätinvoide,
emätinpuikko, rengas

Oraalinen vrs transdermaalinen
• Peroraalinen HRT

• Imeytyy ohutsuolesta ja metaboloituu
maksan kautta
• Lisää seuraavien aineiden synteesiä
maksassa:
•
•
•
•

SHGB
Triglyseridit
HDL
Hyytymistekijät

• Maksa ei yleensä altistu näin korkeille
estrogeenitasoille kuin raskauden
aikana
• Voi vaikuttaa kilpirauhashormoneihin
• Thyroxin-annoksen nostoa voidaan
tarvita

• Transdermaalinen HRT

• vältetään ensikierron metabolia
• Ei muutoksia
•
•
•
•
•

Reniinisubstraatti
Tyrosiini(TBG)
SHBG
Kortisonia sitova globuliini (CBG)
Hyytymistekijöissä

• Knoppi: transdermaalinen HRT ei lisää
SHBG:n määrää kuten peroraalinen
lääke – vapaa testo ei laske
• Ei vaikuta tyroksiiniannoksiin!

Urogenitaalioireiden hoito pelkällä paikallisestrogeenilla

Hormonikorvaushoidon lopettaminen
• Hoito voidaan lopettaa välittömästi tai asteittain.
• Vaihdevuosioireiden palautumisriski on yhtä suuri molemmilla lopetustekniikoilla.
• Hoidon uudelleen aloittaneiden määrä ei eroa lopetustekniikoiden suhteen.
• Nainen voi itse valita lopetustekniikkansa. Usein välitön lopetus onnistuu hyvin.
• Hoidon purkaminen asteittain valitaan, jos hoidon välittömän lopettamisen jälkeen
vaihdevuosioireet palautuvat voimakkaina tai jos nainen pitää asteittaista
vähentämistä mielekkäämpänä.

• Päivi Polo. Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2015;131(1):49-54

HRT:n lopettaminen
• Suurin osa naisista pystyy lopettamaan hoidon ongelmitta.

• 40-50 % naisista lopettaa hoidon vuoden ja 65-75 % kahden vuoden kuluessa, tavallisesti ilman lääkärin
kehotusta tai apua

• Hormonikorvaushoidon lopettamisen jälkeen vaihdevuosioireet uusiutuvat keskivaikeina tai
vaikeina jopa 30-60 %:lla

• oireet ovat yleensä vaikeimpia niillä naisilla, joilla on esiintynyt vaikeita oireita ennen hoidon aloittamista

• Yleisimpiä oireita lopettamisen jälkeen

• vasomotoriset oireet, kuumat aallot (88 %:lla) ja hikoilu (76 %:lla)
• Vasomotoriset oireet ovat yleisimpiä nuoremmilla lopettajilla ja tupakoivilla
• Lisäksi uni-, päiväväsymys-, päänsärky-, mieliala-, nivel- ja sisäsynnytinoireet

• Oireiden alku usein jo viikon, viimeistään kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta
• Oireiden uusiminen oli yleisin syy hoidon uudelleenaloittamiseen
• Hoidon lopetuksen jälkeen vasomotoriset oireet saattavat kestää pitkään.
Päivi Polo. Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.
2015;131(1):49-54

Urogenitaalioireet
• pH nousee (yleensä > 5)

• Laktobasillifloora häiriintyy
• Alttiimpi ihon ja rektumin
bakteereille

• Kuivuus, ärsytys, epämukavuus
• Erityisesti laskeumien kohdalla
• Kutinaa, kirvelyä, kipua

• Haavaumat
• Valkovuoto lisääntyy, haju +
• Yhdyntäkivut

• Urogenitaali ongelmat
•
•
•
•

Pakkovirtsan karkailu - urge
Dysuria
Toistuvat VTI:t
Virtsaputken karunkkelit

Pelkät urogenitaalioireet - hoito
estradioli:
Vagifem vagit 10 µg estradiolia
Estring rengas 7,5 µg / 24 t
estrioli
Ovestin emätinpuikko, 0,5 mg estriolia
Pausanol, emätinpuikko 0,5 mg estriolia
Estrokad emätinpuikko, 0,03 mg estriolia

Rintasyöpäpotilaan paikallisten
urogenitaalioireiden hoito

Rintasyövän liitännäishoito Tamoksifeeni + paikallisestrogeeni
– ei vaikutusta rintasyövän uusiutumiseen
• 13479 naista, joista suurin osa sai adjuvanttihoitona tamoksifeeniä,
keskimäärin 3,5 vuoden seuranta-aika
• paikallisestrogeenin käyttö ei lisännyt riskiä rintasyövän uusiutumalle
yhteiskäytössä tamoksifeenin kanssa
• RR: 0.78, 95 % CI 0.48–1.25 verrattuna käyttämättömiin
• Le Ray Isabelle et al, Local estrogen therapy and risk of breast cancer recurrence among
hormone-treated patients: a nested case–control study, Breast Cancer Res Treat (2012)
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Miksi ollaan huolestuneita?
• vaginaalisen estrogeenin turvallisuudesta rintasyöpäpotilailla vähän
tutkimuksia
• päätelmät tehty lähinnä estradiolitason muutosten perusteella
(Kendall et al. )
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Crandall et al. Menopause 2018;25(1)
• WHI; seurantatutkimus, 45 663 naista (50-79v) joilla ei systeemistä
hormonihoitoa, 7,2 vuoden seuranta
• heistä 4100 käytti vaginaalista estrogeenia
• päätetapahtumat: GIE (global index event), syövät, sepelvaltimotauti
• (obs: tietoa voisi käyttää paikallishoitojen pakkausselosteissa…)

•

Crandall CJ, Hovey KM, Andrews CA, Chlebowski RT, Stefanick ML, Lane DS, Shifren J, Chen C, Kaunitz AM, Cauley JA, Manson JE.
Breast cancer, endometrial cancer, and cardiovascular events in participants who used vaginal estrogen in the Women's Health Initiative Observational Study.
Menopause. 2017 Aug 14. doi: 10.1097/GME.0000000000000956. [Epub ahead of print]
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Onko vaginaalisella estradiolilla
systeemivaikutuksia?
Mikkola et al, HR 2016
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• Vaginaalisena paikallishoitona voidaan käyttää paikallista estriolia pahan
atrofisen vaginiitin hoitamiseksi. Tamoksifeenillä on paikallisvaikutusta
emättimeen, joka estää oireita. Tamoksifeenihoidon aikanakin voidaan
käyttää vaginaalista estriolia. Jos aromataasi-inhibitiohoidon aikana
potilaalla on vaikeita oireita,
suositellaan ensisijaisesti lääkkeen
vaihtamista tamoksifeeniin. Muita vaginiitin hoitoon käytettäviä
estrogeenittomia valmisteita voidaan käyttää ilman rajoitteita kaikilla
potilailla.

Onko estrioli (Ovestin, Pausanol) parempi kuin
estradioli (Vagifem) erityisesti rintasyöpäpotilaille?
• Estrioli heikompi estrogeeni, joka ei metaboloidu estradioliksi
• systeeminen imeytyminen vähäisempää kuin estradiolilla
• metabolinen poistuma nopeampaa, vähäisempi affiniteetti plasman
proteiineihin
• turvallisempi rintasyöpäpotilaille?
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Emättimen paikallishoito rintasyövän sairastaneelle
Prof. Aila Tiitisen luennosta SGY- päivät 17.11.2017
• ei yhteyttä emättimen paikallishoidon ja
rintasyöpäsairastavuuden välillä
• hormonittomat, kosteuttavat geelit, tabletit ja liukuvoiteen käyttö
neuvottava
• hoidettu rintasyöpä: paikallishoito sallittu
• jos hoitoa tarvitaan: estrioli ensisijainen
• muista: Aromaataasi-inhibiittorin (AI) vaihto tamoksifeeniin
• AI-käyttäjillä ei tunneta E2-tason turvarajaa
• tutkitaan: vaginaalinen testosteroni, DHEA
40

Onko hormonikorvaushoidolle vaihtoehtoja?
• SSRI- ja SNRI-lääkkeillä sekä gabapentiinillä vasomotorisia oireita helpottavia vaikutuksia
• Venlafaxin 75mg, dry mouth, nausea, insomnia, sexual dysfunction
• Paroksetiini 20mg, ei sovi tamoksifeenin kanssa
• Gabapentiini 300mg (31 %), 900 mg (46 %) eli 300mg x 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Ergotamiiniyhdiste Bellergal
Kasviestrogeenien (isoflavonoidien ja soijavalmisteiden) teho vasomotorisiin oireisiin epäselvä
Liikunta parantaa unen laatua ja helpottaa vasomotorisia oireita
Mausteisten ruokien, kuumien juomien ja liiallisen alkoholin käytön välttäminen
Tupakoinnin lopettaminen
Huoneilman viilennys päivisin ja öisin
Rentoutusmenetelmät esim. jooga
Emättimen paikallishoito

Vinkkejä HRT:n pulmakohtiin
•
•
•
•
•
•
•
•

Rintojen aristus – vähennä annosta
Lääkkeen unohtaminen – tiputtelu
Laastariallergia – laastaria ei voi käyttää
Laastariärsytys – vaihda paikkaa
Jäljet iholla – poisto vaseliinipohjaisella rasvalla
Migreenipotilas –tasainen pitoisuus transdermaalisella HRT:llä voi onnistua
Hepatogestoosi: transdermaalinen
Maksa-arvojen nousu hoidon aikana
• Lopeta HRT ja aloita arvojen normalisoiduttua uudelleen transdermaalisella

• Maksassa eliminoituva lääkitys (epilepsia) – transdermaalinen
• Endometrioosi – progestiini mukaan vaikka kohtu olisi poistettu
• Hypotyreoosi – Thyroxin-annoksen nosto voi olla tarpeen – transdermaalinen

Take work -message
• Hormonikorvaushoidolla on paljon myönteisiä terveysvaikutuksia.
• Tärkein pitkäaikaiseen hormonikorvaushoitoon liittyvä riski on
kohonnut rintasyöpäriski. Lisäksi on muistettava estrogeeniin liittyvä
tukosriskin lisääntyminen.
• Paikallisestrogeenihoito on turvallista.

Hormonikierukka ja rintasyöpäriski
• Tuuli Soinin väitöstyö
• 93 843 naista 2015 sai mammaca dg:n seuranta-aikana
• Lobulaarisen syövön riski 1.33 ja duktaalisen syövän riski 1.2 muuhun
naisväestöön verrattuna
• Sekoittavat tekijät: Ylipaino?? Tupakointi? Alko?

• Ylipainoon liittyvä hyperestrogenismi, jonka vuoksi Mirenaa on suosittu erityisesti
+35 v. obeeseilla naisilla endometriumin hyperplasian estämiseksi

• Nyt markkinoilla on kolme hormonikierukkaa
• Mirena 52mg 7v.
• Kyleena 19,5 mg 5v.
• Jaydess 13,5mg 3v.

