
   
     
Tietoa myoomasta 
 
 
Mitä myoomat ovat? 
Myoomat ovat kohdun lihaskudoksessa olevia lihassolujen ja sidekudoksen muodostamia 
kyhmyjä. Ne ovat hedelmällisessä iässä olevien naisten yleisimpiä hyvänlaatuisia kasvaimia. 
Myoomien lukumäärä ja koko vaihtelee: myoomakyhmyjä voi olla vain yksi, tai ne voivat esiintyä 
rykelmänä, ja kyhmyn halkaisija voi olla 1–10 senttimetriä ja ylikin. Myoomat saattavat aiheuttaa 
runsaita ja pitkäkestoisia vuotoja. Ne saattavat myös aiheuttaa painetta ja painon tunnetta sekä 
kipua vatsassa ja sukuelimissä.1 Yleensä gynekologi toteaa myooman gynekologisessa 
sisätutkimuksessa tai emättimen kautta tehtävässä ultraäänitutkimuksessa. 
 
 
Mistä myoomat johtuvat ja kenelle niitä kehittyy? 
Noin kolmella kymmenestä yli 30-vuotiaasta naisesta on myoomia. Yleisimpiä myoomat ovat yli 
35-vuotiailla naisilla, ja niitä esiintyy vain harvoin alle 20-vuotiailla. Myoomien syytä ei tiedetä, 
mutta myoomien riski on suurempi, jos henkilön äidillä tai siskolla on ollut niitä. Myös lihavuus 
saattaa lisätä myoomien kehittymisen todennäköisyyttä.2 Tutkimukset osoittavat, että raskaus ja 
synnytys suojaavat myoomilta ja saattavat pienentää niiden riskiä.3,4,5  
 
 
Myoomatyypit 
Myoomat luokitellaan niiden sijainnin mukaan.6 
 

• Subseroosi myooma kehittyy kohdun ulkopinnalle ja kasvaa ulospäin. Tällaiset myoomat 
eivät yleensä vaikuta kuukautisvuotoon, mutta ne saattavat olla kivuliaita kokonsa vuoksi 
sekä painaessaan muita elimiä.  

 
• Tavallisimpia ovat intramuraaliset myoomat, jotka kasvavat kohdunseinän sisällä. Ne 

saattavat saada kohdun näyttämään suuremmalta, ja siksi tilaa saatetaan luulla 
lihavuudeksi tai raskaudeksi. Tällaiset myoomat aiheuttavat runsasta kuukautisvuotoa, 
lantio- ja selkäkipuja sekä lisääntynyttä virtsaamistarvetta.  

 
• Harvinaisimpia ovat limakalvonalaiset myoomat. Ne kasvavat kohtuonteloon ja saattavat 

aiheuttaa erittäin runsaita ja pitkittyneitä kuukautisvuotoja. 
 
 
Mitkä ovat yleisimpiä oireita? 
Useimmilla naisilla ei ole minkäänlaisia oireita, eivätkä he myöskään tarvitse hoitoa. Jos 
myoomat oireilevat, tavallisimpia oireita ovat kohdun runsaat verenvuodot, runsaat kuukautiset, 
anemia, lantioseudun kivut ja paineen tunne sekä tihentynyt virtsaamistarve.7 Sen lisäksi, että 
myoomat vaikuttavat fyysiseen hyvinvointiin, ne myös usein heikentävät elämänlaatua 
huomattavasti.8,9 



   
     
 
 
Runsaat vuodot kuukautisten välillä vaikeuttavat normaalia elämää, ja niillä on sekä fyysisiä, 
sosiaalisia että taloudellisia vaikutuksia, kuten poissaoloja työstä ja tulonmenetystä.10,11 
 
 
Myoomat ja raskaus  
Yleensä myoomat eivät estä raskaaksi tulemista, mutta saattavat olla tahattoman 
lapsettomuuden osatekijä. Hieman alle 5 prosentilla kaikista raskaana olevista naisista on 
myooma, ja sen koosta ja sijainnista riippuu, vaikuttaako se raskauden kulkuun. Myoomat 
lisäävät sikiön perätarjonnan riskiä, mikä saattaa lisätä keisarileikkauksen ja synnytykseen 
liittyvän runsaan verenvuodon todennäköisyyttä. Useimmiten synnytys kuitenkin sujuu 
normaalisti.1 
 
 
Myoomien hoito  
Myoomien hoito riippuu niiden sijainnista, koosta, kasvunopeudesta ja niiden aiheuttamista 
oireista. Pieniä, oireettomia myoomia ei yleensä tarvitse hoitaa. Sen sijaan niiden kasvua 
seurataan säännöllisesti. Haittaa, kuten runsaita vuotoja, anemiaa, tihentynyttä 
virtsaamistarvetta tai kipuja, aiheuttavat myoomat hoidetaan. Runsaita vuotoja hoidetaan 
ensisijaisesti lääkkeillä. Jos vaivat jatkuvat, myoomat saattaa olla tarpeen poistaa 
avoleikkauksella, tähystysleikkauksella tai ns. embolisaatiohoidolla. Joissakin tapauksissa ainoa 
vaihtoehto on kohdunpoisto (hysterektomia).1 
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