
HIIVATULEHDUS 
Hiivatulehduksen aiheuttaa 
emättimessä olevan hiivasie-
nen liikakasvu. Oireina ovat 
kutina ja kirvely. Valkovuoto 
on takertuvaa ja kokkareista. 
Vuodon haju voi olla lieväs-
ti imelää, mutta tyypillinen 
bakteerivaginoosiin viittaa-
va kalamainen ja tympeä haju 
puuttuu. Hoitona käytetään 
paikallisia hiivalääkkeitä tai 
suun kautta otettavaa kerta-
hoitoa (flukonatsoli). 

BAKTEERIVAGINOOSI 
Bakteerivaginoosi on hyvin 
yleinen emätintulehdus. Jo-
pa 50% naisista sairastaa sen 
jossain vaiheessa elämäänsä. 
Bakteerivaginoosissa emätti-
men normaali laktobasillival-
tainen bakteerikanta muut-
tuu ja korvaantuu haitallisilla 
bakteereilla. 

Oireita ovat harmahtava, 

juokseva ja tympeän 
hajuinen vuoto. Vuoto 
voi aiheuttaa kirvelyä 
sekä ärsytysoireita. 
Runsas pahanhajui-
nen vuoto voi aihe-
uttaa häpeää ja haita-
ta normaalia seksuaa-
lielämää sekä siihen 
kuuluvaa nautintoa. 

Bakteerivaginoo-
si herkistää limakalvon myös 
muille infektioille suotuisak-
si ja altistaa näin esimerkiksi 
seksitautien tarttumiselle. Sen 
on todettu myös altistavan en-
nenaikaiselle synnytykselle ja 
olevan mahdollisesti yhtey-
dessä myös lapsettomuushoi-
tojen huonompiin tuloksiin. 

Bakteerivaginoosi hoide-
taan tyypillisesti antibioo-
teilla. Hoitoa hankaloittaa 

bakteerivaginoosin 
taipumus uusiutua 
hoidon jälkeen. Tut-
kimusten mukaan 
antibioottihoidos-
ta huolimatta jopa 
40%:lla naisista bak-
teerivaginoosi uusiu-
tuu 3 kuukauden si-
sällä ja 50%:lla 6 kuu-
kauden sisällä. 

Uusi emätingeeli Gynevia 
helpottaa bakteerivaginoosin 
oireita ja tehoaa myös kier-
teen katkaisuun. Tutkimuk-
set osoittavat, että antibioot-
tihoidon jälkeen käytettynä 
Gynevia palauttaa emätti-
men bakteerikannan terveel-
le tasolle 100% naisista. 

HIIVATULEHDUS  
VAI BAKTEERI
VAGINOOSI? 
Hiivatulehdus on tunnetumpi 
intiimivaiva kuin bakteeri
vaginoosi, mutta itse asiassa 
ne ovat yhtä yleisiä. Niiden 
toisistaan erottaminen voi 
olla kuitenkin vaikeaa. 
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Kirjoittaja: Katja Kero, naisten
tautien ja synnytysten  erikoislääkäri, 
seksuaali neuvoja, TYKS Naisten
klinikka ja Aura Klinikka 



 

HAISEEKO ALAKERTA?

Eroon bakteerivaginoosin oireista.
Gynevia lievittää hajun ja olon.
Säännöllisesti käytettynä Gynevia ehkäisee 
myös bakteerivaginoosin uusiutumista. 
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