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Ashermanin syndrooma tarjoaa suomenkielisen kirjallisuuskatsauksen kohtukiinnikkeitä 
eli Ashermanin syndroomaa koskevaan kirjallisuuteen. Lisäksi työhön on liitetty pienen 
potilasaineiston kuvaus Ashermanin syndroomaa sairastavien potilaiden hoidosta 
Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Kohtukiinnikkeet eli Ashermanin syndrooma kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 
1948. Se on kohtuontelon toimenpiteiden komplikaatio, jonka prevalenssi on kasvanut 
viime vuosina kliinikoiden lisääntyneen tietoisuuden sekä lisääntyneiden 
kohtutoimenpiteiden seurauksena. Kohtukiinnikkeiden syntymisen edellytyksenä on 
endometriumin tyvikerroksen vaurio. Erityisen herkkä endometrium on vaurioille 
raskauden aikana tai heti raskauden jälkeen, mikä johtuu todennäköisesti raskauteen 
liittyvistä hormonaalisista muutoksista. Kohtukiinnikkeiden oireita ovat amenorrea, 
hypomenorrea ja dysmenorrea. Kiinnikkeisiin liittyy myös hedelmällisyyden 
heikentymistä, istukan kiinnittymiseen liittyviä ongelmia sekä raskauskomplikaatioita.

Kohtukiinnikkeiden diagnostiikka perustuu huolelliseen anamneesiin, ja 
kiinnikediagnoosi tehdään hysteroskopian avulla. Kohtukiinnikkeiden hoito on 
hysteroskopian avulla tehtävä kiinnikkeiden irrottelu, jossa apuna voidaan käyttää 
erilaisia ohjausmenetelmiä. Kiinnikkeiden uusiutumisen ennaltaehkäisyssä ja 
endometriumin uusiutumista tukemassa käytetään peroraalista hormonihoitoa, 
kohtuontelon seinämät irti toisistaan pitävää kierukkaa tai stenttiä sekä kohtuontelon 
verenkiertoa parantavia valmisteita.

Hoidon tavoitteina ovat kohtuontelon anatomian ja endometriumin toiminnan 
palauttaminen sekä hedelmällisyyden palautuminen. Hoitotulokset etenkin Ashermanin 
syndrooman vaikeissa muodoissa ovat vaatimattomia, ja tämän vuoksi 
kohtukiinnikkeiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Ennaltaehkäisy perustuu 
endometriumvaurioiden välttämiseen etenkin raskauden aikana ja heti raskauden 
jälkeen. Keskenmeno tai raskaudenkeskeytys tulisi mahdollisuuksien mukaan hoitaa 
lääkkeellisesti tai hysteroskopian avulla. Jos kaavinta joudutaan tekemään, se tulee 
tehdä mahdollisimman hellävaraisesti tylpällä instrumentilla ja/tai imulla, ja tekijän 
tulee olla kokenut.
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1 JOHDANTO

Kohtukiinnikkeillä eli Ashermanin syndroomalla tarkoitetaan kohtuonteloon ja/tai 

kohdunkaulakanavaan syntyneitä kiinnikkeitä ja/tai arp ikudosta, jotka estävät limakalvon 

normaalin toiminnan ja saattavat tukkia kohtuontelon ja/tai kohdunkaulakanavan kokonaan 

tai osittain.

Ashermanin syndrooma ilmenee tavallisimmin endometriumin eli kohdun limakalvon 

tyvikerrokseen kohdistuneen vaurion seurauksena. Ensimmäisen kerran kohtukiinnikkeet 

kuvasi artikkelissaan Heinrich Fritch vuonna 1894, ja Joseph G. Asherman kirjoitti aiheesta 

artikkelit vuosina 1948 ja 1950. Artikkeleissa Asherman kuvasi erityisesti toistuvien 

kaavintojen jälkeen ilmenevää amenorrhea traumaticaa eli vaurion seurauksena 

aiheutunutta kuukautisten puuttumista ja kohtukiinnikkeitä, ja Ashermanin syndrooma sai 

nimensä hänen mukaansa. (Yu, Wong, Cheong, Enlan & Li 2008.)

Alkuperäisen määritelmän mukaan Ashermanin syndrooma on endometriumin vaurion 

seurauksena syntynyt tila, jossa kohtuontelo ja/tai kohdunkaulakanava tukkeutuu osittain 

tai täysin, ja seurauksena on epänormaaleja kuukautisvuotoja, hedelmättömyyttä ja 

toistuvia keskenmenoja. Kiinnikkeet koostuvat sidekudoksesta ja saattavat johtaa 

vastakkaisten pintojen kiinnittymiseen toisiinsa, mutta sairauden ilmenemismuotona voi 

olla myös endometriumin fibroosi eli kohdun limakalvon korvautuminen sidekudoksella 

ilman kiinnikkeitä. Fibroosi saattaa o lla lievää ja pinnallista mutta myös erittäin vaikeaa, 

jollo in se käsittää laajoja alueita ja ulottuu syvälle myometriumiin eli kohdun seinämän 

lihaskerrokseen saakka. (Yu ym. 2008.)

Osa kirjoittajista käyttää termiä ”Ashermanin syndrooma” kuvaamaan ainoastaan potilaita, 

jotka kärsivät amenorreasta, potilaita, joiden kohtu on täysin kiinnikkeiden tukkima, tai 

potilaita, joiden arpikudos on syntynyt raskaudenaikaisen tai välittömästi raskauden jälkeen 

tehdyn kirurgisen toimenpiteen jälkeen. Toiset kirjoittajat käyttävät term iä 

”kohtukiinnikkeet”, joka on selkeämpi ja kuvaavampi mutta joka sulkee pois potilaat, 
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joiden kohtuontelossa on arpikudosta mutta ei seinämien välisiä sidekudossiltoja. 

Endometriumin skleroosilla puolestaan tarkoitetaan tavallisesti tilannetta, jossa 

funktionaalista eli toim ivaa endometriumia ei juuri o le jäljellä tyvikerroksen laajan vaurion 

vuoksi. Oireet potilasryhmissä ovat samanlaisia, eli kuukautishäiriöitä, hedelmättömyyttä, 

toistuvia keskenmenoja, sikiön kasvun hidastumaa, implantaatio-ongelmia ja muita 

raskauskomplikaatioita. (March 2011.)

Ashermanin syndrooma on edelleen todennäköisesti alidiagnosoitu sairaus. Koska 

hoitotulokset etenkin hedelmällisyyden palautumisen suhteen ovat edelleen melko 

vaatimattomia ainakin vaikeimmissa tautimuodoissa, sairauden ennaltaehkäiseminen ja 

tietoisuuden lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Suomessa Ashermanin syndroomaa 

käsitteleviä tutkimuksia tai julkaisuja ei juuri ole tehty.

Tämä työ on suomenkielinen kirjallisuuskatsaus ajankohtaiseen Ashermanin syndroomaa

eli kohtukiinnikkeitä käsittelevään kirjallisuuteen, jossa kuvataan sairauden oireita, 

diagnostiikkaa, hoitoa ja ennustetta sekä ennaltaehkäisyä. Työssä termejä ”Ashermanin 

syndrooma”, ”kohtukiinnikkeet” ja ”endometriumin skleroosi” käytetään viittaamaan 

samaan sairauteen, jossa ilmenee edellä lueteltuja oireita endometriumin vaurion 

seurauksena.

Ashermanin syndroomaa on diagnosoitu jatkuvasti enemmän. Tämä johtuu mahdollisesti 

tarkemmasta diagnostiikasta ja kliinikoiden tietoisuuden lisääntymisestä, mutta myös 

kirurgisten kohtutoimenpiteiden jatkuvasti lisääntyvästä määrästä, sillä Ashermanin 

syndrooma syntyy tavallisesti kohdun limakalvoa vaurioittavan kirurgisen toimenpiteen 

2 YLEISYYS
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seurauksena. Myös eri maiden välillä on eroja Ashermanin syndrooman esiintyvyydessä. 

Edelleen on kuitenkin kyse todennäköisesti alid iagnosoidusta sairaudesta, jota kaikki 

kliin ikot eivät edes osaa epäillä.

Marchin (2011) mukaan useat lääkärit pitävät Ashermanin syndroomaa harvinaisena ja 

epäilevät d iagnoosia silloinkin, kun oireet ovat selkeitä. Kohtukiinnikkeitä pidetään 

harvinaisena patologisena tilana, jonka esiintyvyyttä eli prevalenssia on vaikea arvioida. 

Sairauden ilmaantuvuus eli insidenssi on lisääntynyt kliinikoiden tietoisuuden lisääntyessä, 

mutta toisaalta samanaikaisesti myös raskaudenkeskeytysten määrä on kasvanut. 

(Panayotidis, Weyers, Bosteels & van Herendael 2009.) Bermanin (2008) mukaan 

kohtukiinnikkeiden todellista insidenssiä ei tiedetä, mutta se on todennäköisesti aiemmin 

uskottua suurempi.

Ashermanin syndroomaa kuvaavia tapauksia on ollut ympäri maailmaa jatkuvasti 

enemmän, mutta esiintyvyydessä on alueellisia eroja ja insidenssi on erityisen suuri 

Israelissa, Kreikassa ja Etelä-Amerikassa. Tutkimuksissa on aiemmin keskitytty sairauden 

prevalenssin, etiologian ja patologian selvittämiseen, mutta nykyisin lisääntyneen tiedon ja 

parantuneen tähystystekniikan ansiosta tutkimukset keskittyvät enemmän diagnosointiin, 

hoitoon ja hedelmällisyyden palautumista koskeviin tu loksiin. Maiden välisiä eroja 

sairauden esiintyvyydessä selittävät esimerkiksi kliinikoiden tietoisuus sairaudesta, 

raskaudenkeskeytysten määrä eri maissa, kaavinnassa käytetyt instrumentit ja menetelmät, 

genitaalituberkuloosin ja lapsivuodeajan infektioiden esiintyvyys sekä sairauden 

diagnostiset kriteerit eri maissa. (Yu ym. 2008.)

Thomsonin, Abbottin, Deansin, Kingstonin ja Vancaillien (2009) mukaan 

kohtukiinnikkeiden prevalenssia on hankala selvittää, koska potilaat ovat usein oireettomia

ja jotkut potilaat näyttävät myös olevan alttiimpia kiinnikkeiden muodostumiselle kuin 

toiset. Geneettinen alttius kiinnikkeiden syntymiselle on mahdollista (Yu ym. 2008). Al-

Inanyn (2001) mukaan arviot kohtukiinnikkeiden prevalenssista ovat kohtuontelon 

radiologisella varjoainekuvauksella eli hysterosalpingografialla tutkitu illa potilailla noin 1,5 

prosenttia ja valikoituneessa potilasjoukossa 25–30 prosenttia, joidenkin arvioiden mukaan 

jopa vielä enemmän. Kohtukiinnikkeitä on diagnosoitu lisääntyvässä määrin viimeisten 
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kolmen vuosikymmenen aikana, mutta ei ole varmaa, johtuuko se kirurgisten 

kohtutoimenpiteiden lisääntymisestä vai paremmasta diagnostiikasta ja lisääntyneestä 

tietoisuudesta (March 2011).

Kohtukiinnikkeitä syntyy harvoin ilman kohtuonteloon kohdistuvaa endometriumia 

vaurio ittavaa toimenpidettä. Erityisen herkkä vaurioille endometrium vaikuttaa o levan 

raskauden aikana ja heti raskauden jälkeen. Useiden tutkijoiden mukaan raskauden ja 

synnytyksen aiheuttamat hormonaaliset muutokset myötävaikuttavat vaurioiden ja 

kiinnikkeiden syntyyn. Kiinnikkeitä voi kuitenkin syntyä myös muulloin kuin raskauteen 

liittyen kohtuontelon kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä. Eräänä kiinnikkeiden synnylle 

altistavana tekijänä on pidetty kohtuontelon ja munatorvien synnynnäisiä 

rakennepoikkeavuuksia. Myös tulehdusprosessin osuudesta kiinnikkeiden syntyyn on 

keskusteltu laajalti.

Acunzon, Guidan, Pellicanon, Tommasellin, Di Spiezio Sardon, Bifulcon, Cirillon, 

Taylorin ja Nappin (2003) sekä Maisin, Cirronisin, Peirettin, Ferruccin, Cossun ja Melisin 

(2011) mukaan kohtukiinnikkeet ovat operatiivisen hysteroskopian tunnettu ja yleisin 

komplikaatio, ja Yun ym. (2008) mukaan Ashermanin syndrooman pääasiallinen aiheuttaja 

on kohtuontelon vaurioituminen raskauden aikana. Ehdoton edellytys kohtukiinnikkeiden 

kehittymiselle on endometriumin vaurio, ja y leisimmin kiinnikkeitä syntyy raskauden 

3 ETIOLOGIA

3.1 Endometriumvaurio raskauden aikana tai pian raskauden 
jälkeen
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aikana tai pian raskauden jälkeen tehdyn kaavinnan seurauksena. Kiinnikkeitä voi syntyä 

myös keisarileikkauksen eli sektion seurauksena. (March 2011.) Kohtukiinnikkeitä syntyy 

tavallisesti endometriumin tyvikerroksen vaurio ituessa voimakkaan kaavinnan yhteydessä 

usein ajallisesti lähellä raskautta (Sugimoto 1978, Robinson, Swedarsky Colimon &

Isaacson 2008, Berman 2008, Hooker & Thurkow 2011). Kohtu on raskauden aikana 

herkkä kiinnikkeiden muodostumiselle, ja endometriumvaurio voi tuollo in aiheuttaa 

myometriumkiinnikkeiden muodostumisen (Al-Inany 2001). Hookerin ja Thurkowin 

(2011) mukaan endometrium on raskauden jälkeen vielä palautumisvaiheessa, ja 

kohtutoimenpiteet häiritsevät paranemisprosessia. Heidän mukaansa erityisesti myöhäinen 

eli 24–48 tuntia synnytyksen jälkeen tehty kirurginen toimenpide lisää kiinnikkeiden 

muodostumisriskiä.

Hypogonadismi on kiinnikkeiden synnylle altistava tekijä. Kiinnikkeiden 

syntytodennäköisyys ja vakavuus lisääntyvät suhteessa tehtyjen toimenpiteiden määrään, ja 

kohtukiinnikkeitä ilmenee myös usein potilailla, jo illa on ollut useita spontaaneja 

keskenmenoja. (Fedele, Bianchi & Frontino 2006.) Thomsonin ym. (2009) sekä Hookerin 

ja Thurkowin (2011) mukaan kohtukiinnikkeiden syntymistä edeltää suurimmalla osalla 

potilaista raskaus, johon liittyy kohdun käsittely jollakin instrumentilla, infektio ja 

hypoestrogenismi. Myös Yun ym. (2008) mukaan yksi kiinnikkeille mahdollisesti altistava 

tekijä on alhainen estrogeenitaso toimenpiteen aikana tai heti sen jälkeen, ja toinen altistava 

tekijä saattavat olla kohdussa raskauden aikana tapahtuvat fysiologiset muutokset. 

Altistavien tekijö iden vuoksi endometriumin basaalikerros vaurioituu heidän mukaansa 

helpommin trauman, kuten kaavinnan seurauksena. Endometriumin vaurioituminen on 

vakavampi ja johtaa useammin kiinnikkeiden syntymiseen, kun vaurioituminen tapahtuu 

toisen ja neljännen viikon välillä synnytyksen jälkeen (Fedele ym. 2006). Panayotidisin ym. 

(2009) mukaan myös potilaan ikä vaikuttaa kohtukiinnikkeiden syntymisriskiin, ja 

kiinnikkeitä syntyy endometriumvaurion seurauksena todennäköisemmin yli 35-vuotiaille 

kuin sitä nuoremmille naisille.

March, Israel ja March (1978) arvio ivat tutkimuksessaan 66 alustavan Ashermanin 

syndrooma -diagnoosin saanutta potilasta, joista 22:lla kohtukiinnikkeet olivat seurausta 

epätäydellisen spontaanin keskenmenon jälkeisestä kaavinnasta, 28:lla elektiivisestä 
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ensimmäisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytyksestä, kahdeksalla 

synnytyksenjälkeisen verenvuodon vuoksi tehdystä kaavinnasta ja kuudella diagnostisesta 

kaavinnasta – kahdella potilaista ei ollut selkeitä etiologisia tekijö itä kiinnikkeiden 

taustalla. Heidän aineistossaan amenorrea kehittyi selkeästi useammin elektiivisen 

imukaavinnalla tehdyn raskaudenkeskeytyksen tai synnytyksenjälkeisen kaavinnan jälkeen 

kuin epätäydellisen spontaanin keskenmenon jälkeisen tyhjennyksen seurauksena. He 

arvelivat syyksi amenorrean kehittymiseen useammin elektiivisen raskaudenkeskeytyksen 

jälkeen imukaavintaan liittyviä tekijö itä tai sitä, että toimenpiteessä keskeytettiin käynnissä 

oleva raskaus. 

Protopapasin, Shushanin ja Magosin (1998) tutkimuksessa oli mukana seitsemän potilasta, 

joille oli tehty kaavinta joko raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tai kohtuun spontaanin 

keskenmenon tai synnytyksen jälkeen jääneen raskausmateriaalin vuoksi. Kahdelle 

potilaista oli tehty myomektomia eli myooman poisto tai sektio. Hoitoon potilaat tulivat 

hedelmättömyyden vuoksi, ja muita o ireita olivat amenorrea tai niukat kuukautiset, 

dysmenorrea eli kuukautiskivut, vatsakivut ja dyspareunia eli yhdyntäkivut. Kuudella 

potilaista oli lisäksi munajohtimen sairaus ja neljällä ovulaatiohäiriö. McCombin ja 

Wagnerin (1997) potilaista viidelle oli tehty kohtuontelon kaavinta. Yhdellä heidän 

potilaistaan kohtuontelon myooma aiheutti synnytyksen 22 raskausviikon jälkeen, ja 

kuukauden kuluttua potilaalta poistettiin laparotomian avulla kahdeksan senttimetrin 

myooma eli kohdun lihaskyhmy. Reddyn ja Rockin (1997) potilaista kahdella oli ollut 

synnytyksenjälkeinen verenvuoto, jonka tyrehdyttämiseksi kohtuontelo oli pakattu 

sideharsotaitoksilla, ja myöhemmin potilaille oli tehty kaavinta – yhden potilaan 

kiinnikkeiden etiologia ei o llut tiedossa. Robinsonin ym. (2008) potilailla yleisin syy 

kohtukiinnikkeisiin oli kaavinta ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana tapahtuneen 

keskeytyneen keskenmenon tai tehdyn raskaudenkeskeytyksen yhteydessä tai kohdun 

tyhjennys synnytyksen jälkeisen verenvuodon vuoksi toisen tai ko lmannen 

raskauskolmanneksen aikana. Ashermanin syndroomaa ilmeni myös hysteroskooppisen eli 

tähystyksen avulla tai avoleikkauksena tehdyn myomektomian, sektion ja diagnostisen 

kaavinnan jälkeen. Hooker ja Thurkow (2011) kuvaavat artikkelissaan kolmea potilasta, 

joille kehittyi vakavia kohtukiinnikkeitä residuaepäilyn vuoksi tehdyn kaavinnan jälkeen.
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3.2 Endometriumvaurio muulloin kuin raskauden yhteydessä

3.3 Infektio

Kohdun kirurgiset toimenpiteet voivat aiheuttaa kiinnikkeitä (Berman 2008). Joidenkin 

tutkimusten mukaan Ashermanin syndrooma on kehittynyt diagnostisen kaavinnan, 

abdominaalisen eli vatsanpeitteiden läp i tehdyn myomektomian, kohdunkaulabiopsian, 

polyypin poiston, kierukan asettamisen tai radiumin käytön seurauksena. Myös kohdun 

väliseinän poisto saattaa aiheuttaa kiinnikkeitä, samoin kohdun verenkiertoon vaikuttavat 

toimenpiteet, kuten kohtuvaltimon embolisaatio eli tukkim inen. (Yu ym. 2008.) Al-Inanyn 

(2001), Fedelen ym. 2006) ja Marchin (2011) mukaan kiinnikkeitä voi kehittyä myös 

muullo in kuin raskauden aikana hysteroskooppisen kirurgian, kuten moolan eli 

rypäleraskauden poiston, diagnostisen kaavinnan, myomektomian, kohdun synnynnäisten 

epämuodostumien korjausleikkauksen eli metroplastian, endometriumin ablaation eli 

limakalvon poiston ja sädehoidon seurauksena sekä lantion alueen säteilyttämisen jälkeen.

Endometriitin eli kohdun limakalvon tulehduksen osuudesta kiinnikkeiden syntyprosessiin 

on keskusteltu laajalti. Jo Asherman (1950) epäili tulehdusprosessin vaikutusta 

kiinnikkeiden syntyyn. Hänen mukaansa kiinnikkeet syntyvät useimmiten aseptisen 

tulehdusprosessin seurauksena, ja niihin liittyy kohdun lihaskerroksen paksuuntuminen. 

Hänen mukaansa vanhan, organisoituneen istukkakudoksen kaavinta vaurioittaa 

kohtuontelon seinämiä huomattavasti enemmän kuin tuoreen raskausmateriaalin kaavinta, 

minkä vuoksi myös kohtukiinnikkeiden muodostumisriski on suurempi vanhan 

raskausmateriaalin kaavinnan yhteydessä. Sugimoton (1978) mukaan kohdunsisäisiä 

kiinnikkeitä ilmenee harvoin ilman kohtuonteloon kohdistunutta kirurgista to imenpidettä ja 

bakteeri-infektiota. Yun ym. (2008) mukaan useat tutkijat pitävät kohtukiinnikkeiden 

ensisijaisena aiheuttajana infektiota, erityisesti kroonista tai subakuuttia endometriittia, 

jotkut puolestaan arvelevat tulehdusprosessin myötävaikuttavan endometriumin vaurion 

aiheuttamaan kiinnikkeiden syntyyn.
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Kiinnikkeiden muodostuminen on monitekijäinen prosessi, eikä kiinnikkeiden 

muodostumiseen johtavaa patofysiologista prosessia tunneta tarkasti. Eräs mahdollinen 

myötävaikuttava tekijä on inflammaatio tai infektio. (Hooker & Thurkow 2011.) Tällä 

hetkellä ei myöskään tiedetä, ovatko kiinnikkeet osa kohtuontelon fysiologista 

muokkautumista vai ovatko ne aina patologisia ja liittyykö niihin paikallinen häiriötekijä 

kuten endometriitti. Vielä ei myöskään tiedetä, häviävätkö kiinnikkeet ajan myötä vai 

vaikeutuuko tilanne vähitellen kiinnikkeiden tukkiessa koko kohtuontelon. Näiden syiden 

vuoksi tehokkaan hoitomenetelmän valitseminen ei tällä hetkellä ole helppoa. (Panayotidis 

ym. 2009.) Kohtuonteloon kohdistuva trauma ja sitä seuraava inflammaatio yhdistettynä 

alhaiseen estrogeenitasoon saattavat aiheuttaa endometriumin fibroosia, ja endometriumin 

tuberkuloosi voi aiheuttaa kohtuontelon kiinnikkeitä (Yu ym. 2008). Marchin (2011) 

mukaan tuberkuloosi on ainoa taudinaiheuttaja, joka voi aiheuttaa kohtukiinnikkeitä ilman 

kirurgista kohtutoimenpidettä. Myös Fedelen ym. (2006) mukaan genitaalituberkuloosi voi 

aiheuttaa kiinnikkeitä, mutta endometriitin osuutta kiinnikemuodostukseen ei tiedetä.

Kohtukiinnikkeitä esiintyy eri tutkimusten mukaan yleisemmin naisilla, joilla on jokin 

kohdun synnynnäinen rakennepoikkeavuus, kuten kohtuontelon väliseinä tai kohdun 

kaksisarvisuus (Yu ym. 2008). Marchin (2011) mukaan kiinnikkeiden suurempi esiintyvyys 

näillä potilailla ei johdu itsessään rakennepoikkeavuudesta vaan siitä, että 

rakennepoikkeavuudet altistavat keskenmenoille ja näin ollen myös kaavinnoille.

3.4 Kohdun rakennepoikkeavuudet
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4 PATOLOGIA

Syntyvät kohtukiinnikkeet voivat vaihdella ulkonäöltään ja muodoltaan huomattavasti. 

Toisinaan ne ovat ohuita ja läpikuultavia, mutta ne voivat myös olla paksuja ja poiketa 

ulkonäöltään huomattavasti ympäröivästä endometriumista. Kiinnikkeitä voi esiintyä vain 

paikallisesti tai ne voivat tukkia koko kohtuontelon ja/tai kohdunkaulakanavan. Joskus 

kohtuontelossa ei ole kiinnikkeitä, mutta endometrium on atrofinen eli surkastunut ja 

skleroottinen eli kovettunut eikä reagoi hormonaalisille vaihteluille.

Ashermanin syndroomaa sairastavan potilaan kohtuontelossa voi olla verisuonettomia 

sidekudosjuosteita, lihassoluja sisältäviä kiinnikkeitä tai pelkästään skleroottinen, atrofinen 

endometrium (March 2011). Ashermanin syndroomassa endometriumin strooma korvautuu 

sidekudoksella, ja endometriumin funktionaalisen ja basaalisen kerroksen välinen ero 

katoaa funktionaalisen kerroksen korvautuessa yksikerroksisella epiteelillä, joka ei reagoi 

hormonaaliseen stimulaatioon. Kohtuonteloon muodostuu sidekudoksisia kiinnikkeitä. 

Stroomassa saattaa ilmetä myös kalkkiutumista tai jopa ossifikaatiota eli luunmuodostusta, 

ja rauhaset ja verisuonet voivat muuttua epänormaaleiksi. (Yu ym. 2008.) Kiinnikkeet 

vaihtelevat läp inäkyvistä hyvin paksuihin ja verisuonettomiin, ja niissä voi olla vaihtelevia 

määriä sidekudosta. Myös fibroblasteja ja atrofisia endometriumsoluja saattaa löytyä. 

Kiinnikkeet voivat olla lähtöisin endometriumista, myometriumista tai sidekudoksesta. 

(Panayotidis ym. 2009.) Kiinnikkeet koostuvat endometriumkudoksesta tai endometriumin 

peittämästä fibromuskulaarisesta kudoksesta. Vakavimmissa tapauksissa ne muodostuvat 

sidekudoksesta, jossa ei ole päällä endometriumia. Myometriumia sisältävissä kiinnikkeissä 

on tavallisesti verisuonitusta mutta sidekudoksisissa ei. (Fedele ym. 2006.) 

Endometriaaliset kiinnikkeet muistuttavat ulkonäöltään ympäröivää endometriumia. 

Useimmiten tavattavat myofibroosit eli lihaskudoksen sidekudostumisesta aiheutuneet 

kiinnikkeet ovat ohuen endometriumkerroksen peittämiä, ja niiden pinnassa on useita 

rauhasaukkoja. Sidekudoskiinnikkeiden pinnalla puolestaan ei ole endometriumia, ja ne 

eroavat ulkonäöltään ympäröivästä endometriumista. (Yu ym. 2008.)
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Syntyvät kiinnikkeet voivat o lla yksittäisiä tai niitä voi o lla useita, ja myös kiinnikkeiden

koko ja muoto vaihtelevat (Asherman 1950). Kiinnikkeet voivat tukkia lähes koko 

kohtuontelon, jolloin tervettä endometriumia ei juuri löydy, tai normaalin endometriumin 

seassa saattaa olla joitakin ohuita läp ikuultavia kiinnikkeitä (Fedele ym. 2006). Robinsonin

ym. (2008) mukaan tyvikerroksen vaurio ituessa kohtuontelon sivuilla o leva granulaatio- eli 

jyväiskudos saattaa kasvaa yhteen ja muodostaa kudossiltoja, jotka pahimmassa 

tapauksessa täyttävät koko kohtuontelon, jollo in normaalia endometriumia ei jää lainkaan 

jäljelle. Sentraaliset eli kohtuontelon keskialueella o levat kiinnikkeet näkyvät pylväinä, 

joiden päät levenevät ja jotka yhdistävät kohdun vastakkaiset seinämät. Marginaaliset eli 

kohtuontelon sivuilla olevat kiinnikkeet puolestaan näyttävät puolikuilta tai puoliksi 

vedetyiltä verhoilta, ja ne saattavat peittää cornun tai sivuseinämän ja saada kohtuontelon 

näyttämään epäsymmetriseltä. Syntyvät marginaalis-sentraaliset kompleksiset arvet voivat 

jakaa kohtuontelon pienempiin osiin. Pinnalliset mukosaaliset kiinnikkeet ovat yleensä 

samanvärisiä kuin ympäröivä endometrium, ja ne on helppo poistaa hysteroskoopilla. 

Fibroosit tai myometriaaliset kiinnikkeet ovat valkoisia, usein tiiviitä ja vaikeita irrottaa. 

Tuberkuloosista johtuvat kiinnikkeet näyttävät usein kohdun seinämiä peittävien pienten 

alveolien verkolta. (Al-Inany 2001.)

Endometriaaliset kiinnikkeet sijaitsevat kohdun keskiosassa ja ovat ympäröivän 

endometriumin kaltaisia. Pelkkä huuhtelunesteen vaikutus irrottaa toisinaan 

endometriaaliset kiinnikkeet, ja ne on helppo poistaa tähystimen kärjellä työntämällä ilman 

verenvuotoa. Myofibroosit kiinnikkeet ovat endometriumin peittämiä ja niissä on useita 

rauhasaukkoja. Niiden irrottamisessa vaaditaan enemmän voimaa kuin endometriaalisten 

kiinnikkeiden irrottamisessa, ja verenvuotoa ilmenee kiinnikkeiden kannoissa. Paksut 

kiinnikkeet ovat pinnaltaan kiiltäviä ja vaaleanharmaita, koska niissä on arpikudosta ja 

iskemiaa. Toisinaan kiinnikkeet muodostuvat sidekudoksesta, jossa ei ole päällä 

endometriumia, vaan ne eroavat u lkonäöltään selkeästi ympäröivästä limakalvosta. Niiden 

katkaiseminen ei aiheuta verenvuotoa. Marginaaliset paksut kiinnikkeet sisältävät usein 

sidekudosarpea, eikä niiden irrottaminen pelkästään endoskoopilla työntämällä useinkaan 

onnistu. (Sugimoto 1978. )
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Kohdun limakalvon arpeutumistaipumusta voidaan myös käyttää hyväksi menorragian eli 

runsaan kuukautisvuodon hoidossa, jolloin hysteroskopian avulla poistetaan kohdun 

limakalvo tyvikalvoineen lihaskerrokseen saakka, minkä seurauksena limakalvon 

uusiutumiskyky katoaa ja kuukautisvuodot jäävät pois tai vähenevät huomattavasti 

(Heinonen 1992). Endometriumin ablaation seurauksena saattaa Yun ym (2008) mukaan

myös syntyä kohtukiinnikkeitä.

Kohtukiinnikkeitä on vuosien varrella yritetty luokitella useilla eri tavoilla. Luokittelun 

perustana eri järjestelmissä on kiinnikkeiden ulkonäkö, ja joihinkin järjestelm iin on liitetty 

mukaan myös kliinisiä oireita. Koska eri luokittelujärjestelmät perustuvat ainoastaan 

pieniin potilasmääriin, n iitä ei voida tällä hetkellä hyödyntää kliinisessä työssä, eikä 

esimerkiksi eri hoitomenetelmien vaikutusta hedelmällisyyden palautumiseen ole 

mahdollista vertailla keskenään.

Käytössä on useita erilaisia kiinnikkeiden luokittelujärjestelmiä, jotka eivät ole keskenään 

vertailukelpoisia ja jo ista mikään ei o le saavuttanut yleistä hyväksyntää. Tämän vuoksi 

Ashermanin syndroomaa koskevien tutkimusten vertailem inen on vaikeaa. (Kodaman & 

Arici 2007, Fedele ym. 2006, Thomson ym. 2009 ja Panayotidis ym. 2009.) Mitään 

luokittelujärjestelmää ei ole validoitu kliin isissä tutkimuksissa, eikä n iitä ole käytetty 

yhdenmukaisesti kohtukiinnikkeiden hoidon jälkeisessä hedelmällisyyden seurannassa, 

joten myös hedelmällisyyttä koskevien hoitotulosten vertailem inen on vaikeaa. Osa 

järjestelmistä on myös monimutkaisia ja vaikeakäyttöisiä. (Yu ym. 2008.)

5 LUOKITTELU
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American Association of Gynecologic Laparoscopists -yhdistyksen eli AAGL:n (2010) 

mukaan kohtukiinnikkeiden luokitteleminen olisi tärkeää hedelmällisyyden ennusteen 

vuoksi, mutta tällä hetkellä luokittelu ei ole mahdollista luokittelujärjestelmien puutteiden 

vuoksi. Bermanin (2008) mukaan kaikki luokittelujärjestelmät perustuvat tällä hetkellä 

pieniin potilasmääriin, ja ne pitäisi validoida suuremmilla potilasjoukoilla, jotta niistä olisi 

kliin istä hyötyä. Thomsonin ym. (2009) mukaan yleisesti hyväksytyn luokittelujärjestelmän 

puuttuminen saattaa kertoa myös eri järjestelmien puutteista. Kodamanin ja Aricin (2007) 

mukaan ongelmana on myös Ashermanin syndrooman hoitoa käsittelevien prospektiivisten, 

satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten puute.

March ym. (1978) luokittelivat radiologiset löydökset vaikeiksi, jos alle ¼ kohtuontelosta 

saatiin visualisoitua, keskivaikeaksi, jos ¼–¾ kohtuontelosta jäi visualisoitumatta, ja 

minimaaliseksi, jos alle ¼ kohtuontelosta sisälsi täyttödefektejä. Heidän mukaansa 

kuvantamislöydökset korrelo ivat huonosti hysteroskopiassa todettuihin kiinnikkeisiin, 

mutta kuukautisvuodon määrän ja endometriumin arpikudoksen välillä puolestaan 

havaittiin korrelaatio. Kuitenkin osalla heidän potilaistaan, joiden kuukautisvuodot olivat 

normaalit, todettiin keskivaikeita tai vaikeita kiinnikkeitä.

American Fertility Society (AFS, 1988) kehitti luokittelujärjestelmän, jossa 

kohtukiinnikkeet voidaan luokitella objektiivisesti epäsuorasti eli hysterografian avulla ja 

suoraan eli hysteroskopian avulla. AFS:n luokittelussa myös kliin iset oireet, eli 

kuukautisvuodon määrä – normaali, hypomenorrea eli erittäin niukka kuukautisvuoto, 

amenorrea – yhdistetään hysterografia- tai hysteroskopialöydöksiin eli kiinnikkeiden 

määrään ja ulkonäköön. AFS:n mukaan kiinnikkeiden sijainnilla on ennustearvoa 

raskauden suhteen, koska useimmiten implantaatio eli hedelmöittyneen munasolun 

kiinnittyminen tapahtuu kohdun funduksessa eli pohjassa ja koska cornujen eli kohdun 

sarvien kiinnikkeet saattavat tukkia munajohdinten eli tuubien aukot. Luokittelu esitetään 

taulukossa 1.
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Taulukko 1. Kohtukiinnikkeiden luokittelu AFS:n mukaan (Panyotidis ym. 2009).

Kiinnikkeiden laajuus 
kohtuontelossa

<1/3 <1/3–2/3 >2/3

Kiinnikkeiden ulkonäkö 1
Läpikuultavia

2
Läpikuultavia sekä paksuja

3
Paksuja

Kuukautisvuoto 1
Nor maali

2
Hypo menorrea

4
Amenorrea

Ennusteluokitus 0 2
HSG-pisteet (kaikki kiinnikkeet 
luokitellaan paksuiksi)

4
Hysteroskopiapisteet

Luokka I (lievä) 1–4 Lisälöydökset Lisälöydökset
Luokka II (keskivaikea) 5–8 Lisälöydökset Lisälöydökset
Luokka III (vaikea) 9–12 Lisälöydökset Lisälöydökset

Valle ja Sciarra luokittelivat vuonna 1988 kiinnikkeet kolmeen luokkaan. Heidän mukaansa 

kiinnikkeet ovat lieviä, jos ne ovat läpikuultavia, koostuvat endometriumin tyvikerroksesta 

ja tukkivat kohtuontelon osittain tai kokonaan. Keskivaikeat kiinnikkeet ovat paksuja, 

endometriumin peittämiä fibromuskulaarisia kiinnikkeitä, jotka saattavat vuotaa 

irrotettaessa ja jotka tukkivat kohtuontelon osittain tai kokonaan. Vaikeat kiinnikkeet 

koostuvat sidekudoksesta, jonka päällä ei o le endometriumia. Ne vuotavat todennäköisesti 

irrotettaessa ja tukkivat kohtuontelon osittain tai kokonaan. (Panayotidis ym. 2009.)

European Society for Hysteroscopy (ESH) luokitteli kiinnikkeet vuonna 1989 neljään 

luokkaan, joissa on myös alaluokkia. Luokittelu perustuu kiinnikkeiden laajuuteen 

kohtuontelossa, kiinnikkeiden ulkonäköön ja siihen, kuinka helposti kiinnikkeiden irrottelu 

onnistuu. Myös kuukautisvuodon ongelmat on otettu mukaan luokitteluun. (Panayotidis 

ym. 2009.) Luokittelu esitetään taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kohtukiinnikkeiden luokittelu ESH:n mukaan (Panayotidis ym. 2009).

Luokka Kiinnikkeiden laajuus
I Ohuita tai läpikuultavia kiinnikkeitä

Helppo rikkoa hysteroskoopin kärjellä
Cornualueet normaalit

II Yksittäisiä tiivii tä kiinnikkeitä
Liittävät yhteen kohtuontelon eri osia
Molemmat tuuba-aukot näkyvissä
Kiinnikkeitä ei pysty irrottamaan pelkällä hysteroskoopin kärjellä

IIa Ontelon tukkivia kiinnikkeitä ainoastaan kohdun sisäsuun alueella
Kohtuontelon yläosa normaali

III Useita tiivii tä kiinnikkeitä
Liittävät yhteen kohtuontelon eri osia
Tukkivat toisen tuuba-aukon

IIIa Kohtuontelon seinämä on pahoin arpeutunut
Amenorrea tai hypomenorrea

IIIb Luokkien III ja IIIa yhdistelmä
IV Laajalti tiiviitä kiinnikkeitä

Kohdun seinämät liimautuneet toisiinsa
Molemmat tuuba-aukot tukkeutuneet

Donnezin ja Nisollen luokituksessa vuodelta 1994 kiinnikkeet jaetaan sentraalisiin (ohuet, 

läpikuultavat endometriumkiinnikkeet tai myofibroosit sidekudoskiinnikkeet), 

marginaalisiin (kiilamaiset tai cornun tukkivat myofibroosit tai sidekudoksiset kiinnikkeet) 

tai kohtuontelon visualiso innin hysterosonografiassa estäviin (sisäsuun tukkivat 

kiinnikkeet, jollo in ontelon yläosa on normaali tai kohdun seinämät yhteen liittävät ja 

kohtuontelon täysin tukkivat kiinnikkeet eli todellinen Ashermanin syndrooma). 

(Panayotidis ym. 2009.)

Nasr ym. luokittelivat vuonna 2000 kiinnikkeet hysteroskooppisten löydösten (istmuksen 

eli kohdunsolan fibroosi, läpikuultavat muutamat tai laajat kiinnikkeet, paksut yksittäiset tai 

useat kiinnikkeet, tuuba-aukkojen näkyvyys sekä tubulaarinen kohtuontelo), 

kuukautisvuodon (normaali, hypomenorrea, amenorrea) ja hedelmällisyyden (onnistuneet 

raskaudet, toistuvat keskenmenot, hedelmättömyys) perusteella (Al-Inany 2001).
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6 OIREET

6.1 Kuukautishäiriöt

Kohtukiinnikkeiden oireita voivat olla kuukautishäiriöt, kuten hypomenorrea tai amenorrea, 

sekä dysmenorrea, toistuvat keskenmenot, hedelmättömyys ja istukan kiinnittymiseen 

liittyvät ongelmat, kuten placenta previa eli etinen istukka tai p lacenta accreta eli 

kohtulihakseen kiinnikasvanut istukka. Oireet ja Ashermanin syndrooman vakavuusaste 

eivät aina korrelo i keskenään.

Fedelen ym. (2006) sekä Yun ym. (2008) mukaan kohtukiinnikkeisiin liittyviä o ireita ovat 

amenorrea, hypomenorrea, hedelmättömyys ja toistuvat keskenmenot. Sugimoton (1978) 

mukaan tyypillisin kohdunsisäisten kiinnikkeiden oire on kuukautisvuodon puuttuminen tai 

niukkuus. Al-Inanyn (2001) mukaan suurimmalla osalla Ashermanin syndroomaa 

sairastavista potilaista kuukautisvuodon määrä ja kesto ovat muuttuneet aiempaan nähden. 

Lisäksi potilailla on hänen mukaansa dysmenorreaa ja heikentynyttä hedelmällisyyttä, ja 

jos potilaalle on lisäksi tehty kaavinta synnytyksen tai keskenmenon jälkeen, kliinikon 

tulisi epäillä kohdunsisäisiä kiinnikkeitä.

Kohtukiinnikkeitä voi olla osassa endometriumia tai joka puolella kohtuonteloa. Kliiniset 

oireet riippuvat kiinnikkeiden määrästä ja sijainnista kohtuontelossa. Usein kuvattuja oireita 

ovat epäsäännölliset kuukautisvuodot, hypomenorrea, sekundaarinen dysmenorrea ja 

amenorrea. Ashermanin syndroomaa on syytä epäillä, jos potilaalla on sekundaarinen 

amenorrea ja anamneesissa raskausmateriaalin mekaaninen poisto. Toisinaan dysmenorrea 

ja jaksoittaiset alavatsakivut saattavat olla ainoa oire, sillä jos kiinnikkeet tukkivat osittain 

tai täysin istmuksen tai kohdunkaulakanavan sisäsuun, oireena voi o lla sekundaarinen 
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dysmenorrea tai amenorrea ja pahimmillaan hematometra eli kohtuontelon verenkertymä. 

Hormonaalinen ehkäisy saattaa peittää lievät häiriöt tai dysmenorrean. (Panayotidis ym. 

2009.)

Oireet ja endometriumvaurion laajuus eivät aina korreloi suoraan. Amenorrea voi johtua 

kohdun istmusosassa ja kohdunkaulakanavassa olevista kiinnikkeistä, jotka tukkivat ne, 

mutta muualla kohtuontelo saattaa olla normaali. Tällö in potilailla esiintyy usein 

jaksoittaista vatsakipua, ja heidän ennusteensa on hyvä kiinnikkeiden poiston jälkeen. (Yu

ym. 2008.) Kiinnikkeiden määrä ja kuukautisvuoto eivät myöskään täysin korreloi 

keskenään. Normaalit kuukautisvuodot tai amenorreasta kärsivälle potilaalle 

hormonihoidolla aikaansaatu tyhjennysvuoto eivät sulje pois kiinnikkeiden olemassaoloa, 

mutta niukat kuukautisvuodot tai amenorrea kohtukirurgian jälkeen viittaavat kiinnikkeiden 

mahdollisuuteen. Amenorrea tai hypomenorrea johtuu usein kohdunkaulakanavan tai 

kohtuontelon alaosan tukkivista kiinnikkeistä, ja jos potilaalla on toimivaa endometriumia 

kiinnikkeiden yläpuolella, hän saattaa kärsiä jaksoittaisista kivuista, ja jos ainakin toinen 

munatorvista on auki ja kuukautisvuoto pääsee virtaamaan munajohtimien kautta 

vatsaonteloon, potilaalle saattaa kehittyä endometrioosi. (March 2011.)

Marchin ym. (1978) aineisto käsitti 66 potilasta, joista 43:lla (65,2 %:lla) oli sekundaarinen 

amenorrea, kahdeksalla (12,1 %:lla) hypomenorrea ja kolmella (4,5 %:lla) oligomenorrea.

Potilaista 39:llä oli edeltävästi hysterosalpingografiassa Ashermanin syndroomaan viittaava 

löydös. Sugimoton 192 potilaasta 22:lla (11,5 %:lla) oli amennorea, 98:lla (51,0 %:lla) 

hypomenorrea ja 72:lla (37,5 %:lla) normaalit kuukautisvuodot, ja potilaista, joilla oli 

normaalit kuukautisvuodot, 18 eli 25,0 prosenttia kärsi dysmenorreasta. McCombin ja 

Wagnerin (1997) kuudesta potilaasta viidellä (83,3 %:lla) kohtuontelo oli täysin 

umpeutunut, ja he kärsivät amenorreasta. Yhdellä potilaista o li runsaasti kiinnikkeitä, ja 

hänen kuukautisensa olivat epäsäännölliset.
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6.2 Hedelmättömyys

6.3 Toistuvat keskenmenot ja muut raskauskomplikaatiot

Ashermanin syndrooman oireita saattavat olla myös tuuba-aukkojen tai 

kohdunkaulakanavan sisäsuun tukkivien kiinnikkeiden aiheuttama hedelmättömyys sekä 

endometriumin heikosta rakenteesta johtuvat toistuvat subkliiniset keskenmenot (March 

2011). Myös Panayotidisin ym. (2009) mukaan kohtukiinnikkeet saattavat aiheuttaa 

hedelmällisyyden heikentymistä tukkimalla tuuba-aukot, estämällä implantaation 

mahdollistavan riittävän paksun endometriumin kasvun tai tukkimalla 

kohdunkaulakanavan. Kohtukiinnikkeisiin liittyy heidän mukaansa mahdollisesti myös 

lisääntynyt keskenmenoriski.

Sugimoton (1978) 192 potilaasta 51:llä oli toistuvia keskenmenoja ja 141 kärsi 

hedelmättömyydestä. Vain kuusi hänen potilaistaan oli primaaristi hedelmättömiä, muiden 

hedelmättömyys oli seurausta puerperaalisesta eli lapsivuodeaikaan liittyvästä kaavinnasta 

(29 potilasta), keisarileikkauksesta (6 potilasta) tai kohdun tyhjennyksestä.

Marchin ym. (1978) mukaan toistuvat keskenmenot voivat olla Ashermanin syndrooman 

oire. Lievissä tapauksissa Ashermanin syndrooma saattaa aiheuttaa toistuvia keskenmenoja, 

koska kiinnikkeet kiristävät kohtuonteloa, koska normaalia endometriumia ei ole riittävästi 

alkion kiinnittymistä ja istukan kehittymistä varten tai koska endometriumin verisuonitus 

on riittämätön fibroosin vuoksi (Yu ym. 2008). Myös Al-Inanyn (2001) mukaan toistuvat 

keskenmenot saattavat johtua niukasta endometriumista tai verisuonituksen vaurioista, 

minkä vuoksi estrogeenistimulaatio ei pääse vaikuttamaan endometriumiin. Thomson ym. 

(2009) mainitsevat toistuvat keskenmenot sekä muut raskauskomplikaatiot yhtenä 

Ashermanin syndrooman oireista. Fedelen ym. (2006) sekä Yun ym. (2008) mukaan 

kohtukiinnikkeisiin liittyy myös ennenaikaisia synnytyksiä ja istukan kiinnittymiseen 

liittyviä ongelmia, kuten placenta accreta tai placenta previa. Yun ym. (2008) mukaan myös 
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sikiön kasvun hidastuma on mahdollinen, ja kohdunulkoiset raskaudet saattavat o lla 

yleisempiä, koska endometrium on vaurioitunut ja kohtuontelo mahdollisesti kiinnikkeiden 

tukkima.

Tärkein osa Ashermanin syndrooman diagnostiikkaa on tarkka anamneesi, jonka perustana 

on kliinikolle syntynyt epäilys kohtukiinnikkeiden olemassaolosta. Diagnostiikassa voidaan 

käyttää apuna erilaisia kuvantamismenetelmiä, kuten transvaginaalista eli emättimen kautta 

tehtävää kaikututkimusta eli ultraääntä, hysterosonografiaa eli keittosuolaruiskutusta ja 

radiologista hysterosalpingografiaa. Diagnostiikan kultainen standardi on kuitenkin 

hysteroskopia eli kohtuontelon tähystys, joka mahdollistaa diagnoosin asettamisen lisäksi 

myös kiinnikkeiden luokittelun ja hoidon.

Potilailla saattaa olla erilaisia o ireita, kuten dysmenorreaa tai hedelmällisyyden 

heikentymistä, joiden vuoksi he hakeutuvat lääkärin vastaanotolle. Lääkärin on tärkeää 

ottaa mahdollisimman tarkka anamneesi, jossa huomioidaan aiemmat gynekologiset 

infektiot, sisäsynnytintulehdukset, hoitokomplikaatiot sekä raskauteen ja synnytykseen 

liittyvät komplikaatiot. Myös lantionalueen tuberkuloosi tulee ottaa huomioon 

alikehittyneissä maissa. (Panayotidis ym. 2009.) Tärkeintä diagnostiikassa on osata epäillä 

Ashermanin syndroomaa. Potilailla saattaa olla vain vähäisiä kuukautishäiriöitä raskauden 

keskeytymisen, postpartiaalisen eli synnytyksenjälkeisen verenvuodon tai kohtukirurgian 

jälkeen, ja joillakin potilailla ainoa oire on hedelmättömyys, vaikka kuukautiset ovat 

7 DIAGNOSTIIKKA

7.1 Anamneesi
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normaalit. (Berman 2008.) Tinkasen (2000) mukaan anamneesi on tärkeä sekundaarisen 

amenorrean selvittelyssä, ja Ashermanin syndrooman mahdollisuus on muistettava 

erity isesti sillo in, jos amenorrea on alkanut kaavinnan jälkeen ja sitä on komplisoinut 

infektio. Raskaus on Tinkasen mukaan luonnollisesti suljettava aluksi pois amenorrean 

aiheuttajana. Myös Sugimoton (1978) mukaan kohtuontelonsisäisten kiinnikkeiden 

diagnostiikkaa auttaa anamneesissa oleva posttraumaattinen amenorrea tai hypomenorrea, 

joka aiheutui synnytyksen tai raskaudenkeskeytyksen jälkeen tehdystä kaavinnasta.

Verikokeiden tulokset ovat tavallisesti normaalit Ashermanin syndoomaa sairastavilla 

potilailla, ja potilaille saattaa myös tulla jopa normaali tyhjennysvuoto hormonihoidon 

seurauksena. Jos kliininen epäilys Ashermanin syndroomasta herää, potilaalle on tärkeää 

tehdä kohtuontelon kuvantamistutkimus. (Berman 2008.) Tinkasen (2000) mukaan 

kohtukiinnikkeiden diagnostiikassa käytetään ultraäänitutkimusta, hysterografiaa ja 

hysteroskopiaa. Jos potilaalla on sekundaarinen hypo- tai amenorrea ja normaalit 

gonadotropiinitasot ja jos progestiin ikokeella ei saada aikaan vuotoa, kohtukiinnikkeiden 

todennäköisyys on suuri. Jos potilas kärsii lisäksi hedelmättömyydestä ja hänellä on ollut 

toistuvia keskenmenoja ja kaavintoja, kiinnikediagnoosi on todennäköinen, ja tällaisille 

potilaille tu lisi tehdä suoraan hysteroskopia ilman edeltävää hysterosalpingografiaa. (Fedele 

ym. 2006.)

Ashermanin syndrooman diagnoosin tulee perustua vähintään yhteen kliiniseen 

ominaisuuteen, joita ovat amenorrea, hypomenorrea, hedelmällisyyden aleneminen, 

toistuvat keskenmenot tai anamneesissa oleva istukan epänormaali kiinnittyminen, kuten 

placenta previa tai accreta. Lisäksi diagnoosi edellyttää hysteroskopiassa todettuja 

kohtukiinnikkeitä ja/tai histo logisesti varmistettua kohdunsisäistä fibroosia. (Yu ym. 2008.)
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7.2 Röntgenkuvaus

7.3 Hysterosalpingografia

Ashermanin (1950) mukaan kohtukiinnikkeiden diagnostiikka perustuu 

röntgentutkimuksiin, koska kiinnikkeisiin ei liity kliin isiä o ireita. Hänen mukaansa 

kohtukiinnikkeet ilmenevät röntgenkuvauksessa kohdun täyttödefekteinä eli alueina, joihin 

varjoaine ei pääse.

Hysterosalpingografia o li kohtuontelon ensisijainen tutkimusmenetelmä ennen 

hysteroskopian keksim istä, ja sitä käytetään edelleen Ashermanin syndrooman alustavana 

tutkimuksena monissa maissa. Sen avulla on mahdollista nähdä tukkeutuneet alueet ja 

täyttödefektit, ja sillä voidaan myös arvioida cornualueita ja tuubia sekä tuubien aukioloa. 

Kohtukiinnikkeet näkyvät siinä tyypillisinä kohdunsisäisinä rakenteina. 

Hysterosalpingografian avulla saadaan kuitenkin paljon virheellisiä positiivisia tuloksia, 

eikä täyttödefektien tarkempi arvioiminen ole mahdollista. Kanyylin virheellinen paikka 

saattaa myös aiheuttaa varjoaineen intravasaatiota, ja käytetyn varjoaineen määrä vaikuttaa 

tutkimustulokseen. (Yu ym 2008.) Bermanin (2008) mukaan kohtukiinnikkeet näkyvät 

hysterosalpingografiassa tyypillisinä paikallaan pysyvinä täyttödefekteinä. Endometriumin 

skleroosi saattaa kuitenkin näyttää normaalilta hysterosalpingografiassa (Berman 2008, Yu 

ym. 2008, March 2011). Ohuet, läpikuultavat kiinnikkeet eivät myöskään usein erotu, ja 

lima, ilmakuplat tai roskat saattavat virheellisesti vaikuttaa täyttödefekteiltä (Yu ym. 2008, 

Thomson ym. 2009). Hysterosalpingografian virhetulkintoja syntyy artefakteja aiheuttavien 

ilmakuplien päästessä kohtuun kanyylin kautta sekä kohdun kaulakanavan riittämättömän 

vedon vuoksi, jolloin kohdun anteversio tai retroversio vääristää kuvaa. 

Kohdunkaulakanavan arvioiminen vaikeutuu, jos spekulaa ei poisteta kanyylin laittamisen 
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jälkeen. Lisäksi hysterosalpingografian avulla on vaikea arvioida, m issä mahdolliset 

täyttödefektit tarkalleen ottaen sijaitsevat. (Al-Inany 2001.) Bermanin (2008) mukaan 

raskauden mahdollisuus on tärkeää sulkea pois ennen tutkimusta, koska tutkimus aiheuttaa 

säderasitusta.

Hysterosalpingografiaa voi käyttää, jos sondin saa vietyä kohtuonteloon tai jos potilaalla on 

hypomenorrea, koska hysterosalpingografialla saadaan tietoa myös munatorvien aukiolosta, 

koska se on halvempi toimenpiteenä, ja koska sen avulla voi suunnitella kirurgisia 

toimenpiteitä. (March 2011.) Sekä hysteroskopian että hysterosalpingografian rajoituksena 

on kuitenkin se, että jos kohtuontelon alaosa on kiinnikkeiden tukkima, kohtuontelon 

yläosaa ei voida arvio ida ennen alaosan kiinnikkeiden poistamista (Thomson ym. 2009). 

Al-Inanyn (2001) mukaan hysterosalpingografiaa p idetään nykyisin usein vanhanaikaisena 

tekniikkana, joka ei enää ole käyttökelpoinen, mutta toisaalta sen avulla voidaan arvioida

munatorvien aukioloa, joten sitä ja hysteroskopiaa tulisi pitää to isiaan täydentävinä 

tutkimuksina. Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan hysterosonografiaa ja 

hysterosalpingografiaa voidaan käyttää kohtukiinnikkeiden seulontatesteinä, mutta 

epäilyksen herätessä hysteroskopia pitäisi tehdä herkästi erity isesti tapauksissa, joissa 

potilaalle on tehty kaavinta raskauden aikana tai pian synnytyksen jälkeen. Marchin (1978) 

mukaan kaikilla potilailla, joilla kaavinnan jälkeen on kuukautisvuodon poikkeavuuksia, 

hedelmättömyyttä tai raskaudenkeskeytymisiä, kohtuontelo tulisi tutkia 

hysterosalpingografialla tai hysteroskopialla. AAGL:n (2010) mukaan hysteroskopia on 

tarkin diagnostiikkamenetelmä, jota tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan, mutta 

tarvittaessa hysterosalpingografiaa ja hysterosonografiaa voidaan käyttää vaihtoehtoisina 

menetelminä, jos hysteroskopia ei ole käytettävissä.

Bermanin (2008) mukaan hysterosalpingografian komplikaatiot ovat harvinaisia, ja niitä 

ovat verenvuoto, infektiot ja kivut, erittäin harvinaisissa tapauksissa myös varjoaineen 

aiheuttama reaktio tai kohdun perforaatio.
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7.4 Hysteroskopia

Kohtukiinnikkeiden diagnostiikan kultainen standardi on hysteroskopia (Sugimoto 1978, 

Al-Inany 2001, Fedele ym. 2006, Kodaman & Arici 2007, Berman 2008, Thomsonin ym. 

2009, Panayotidis ym. 2009.) Hysteroskopian avulla kiinnikkeiden olemassaolo voidaan 

varmistaa, ja kiinnikkeet voidaan poistaa suorassa näkökontrollissa (Sugimoto 1978, 

Kodaman & Arici 2007, Berman 2008, Yu ym. 2008, Thomson ym. 2009). Kiinnikkeet 

voidaan myös luokitella ja niiden histologiaa voidaan arvioida hysteroskopian avulla 

(Sugimoto 1978, Kodaman & Arici 2007, Yu ym. 2008, March 2011). Polikliinista 

hysteroskopiaa puolestaan voidaan käyttää jälkitarkastuksessa kiinnikkeiden poiston 

jälkeen (Kodaman & Arici 2007). Hysteroskopia on menetelmänä ylivertainen 

kohtukiinnikkeiden diagnostiikassa hysterosalpingografiaan verrattuna myös, koska 

hysteroskopian avulla kiinnikkeiden laajuus voidaan määrittää, ja eri poistomenetelmien 

välinen vertailu on luotettavampaa. Myös lisähoitojen, kuten estrogeenin, kierukan tai 

katetrin, käyttötarve pystytään arvioimaan. (March ym 1978.) Hysteroskopian avulla 

voidaan lisäksi arvioida endometriumin tilaa (Al-Inany 2001) ja munatorvien aukioloa 

(Fedele ym. 2006).

Protopapasin ym. (1998) potilaiden Ashermanin syndroomaa epäiltiin epänormaalin 

hysterosalpingografian perusteella, ja kiinnikkeiden olemassaolo varmistettiin 

diagnostisella hysteroskopialla. Kaikilla heidän potilaistaan oli paksuja kiinnikkeitä, jotka 

tukkivat kohtuontelon osittain tai lähes kokonaan, ja kaikilta o li jo aiemmin yritetty poistaa 

kiinnikkeitä hysteroskopiassa saksilla, biopsiapihdeillä, tylpästi dissekoimalla tai 

sähkökirurgian avulla. Useimmilla potilaista myös kohdunkaulakanava oli täysin tai lähes 

täysin kiinnikkeiden tukkima.

Jos hysteroskopia ei onnistu kohtuontelon runsaiden kiinnikkeiden vuoksi, tulee harkita 

vaihtoehtoisia kuvantamismenetelmiä, kuten ultraääntä tai magneettikuvausta. Kiinnikkeitä 

voidaan myös poistaa käyttäen apuna ultraääntä tai jotakin muuta ohjausmenetelmää, 

minkä jälkeen hysteroskopia on ehkä mahdollista tehdä. Metyleenisinivärjäyksellä 

pystytään erottamaan endometrium myometriumista ja sidekudoksesta. (Yu ym. 2008.)
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7.5 Kaikututkimus eli ultraääni

7.6 Hysterosonografia

Kaikututkimus on yleensä käytettävissä useimpien gynekologien vastaanotolla, mutta sen 

käyttökelpoisuus kohtukiinnikkeiden diagnostiikassa on rajallinen (Berman 2008). 

Kaikututkimus on noninvasiivinen kohtuontelon visualisointimenetelmä, jossa kiinnikkeet 

näkyvät tavallisesti tiiviinä kaikuina. Sitä voidaan käyttää erityisesti tilanteissa, joissa 

kohtuontelon alaosa on kiinnikkeiden tukkima. Jos potilaalla on vakavia kiinnikkeitä, 

endometriumin kaikua on vaikea visualisoida, endometriumin paksuus vaihtelee ja 

fibroosikohdissa endometrium katkeaa. Myös verikeräymiä saattaa olla näkyvissä. (Yu ym. 

2008.) Kaikututkimuksella voi Fedelen ym. (2006) mukaan mahdollisesti tunnistaa jäljellä 

olevat endometriumia sisältävät alueet, kun kohtuontelossa on runsaasti kiinnikkeitä. 

Panayotidisin ym. (2009) mukaan transvaginaalisella ultraäänellä voi tunnistaa tiiviitä 

kiinnikkeitä ilmaisevat runsaskaikuiset eli hypersonorit alueet, ja menetelmän spesifisyys 

on suuri mutta sensitiivisyys vaihtelee. Ultraäänellä voi arvio ida endometriumia ja havaita 

kalsifikoituneet ja hypersonorit alueet sekä mahdollisesti myös hematometran (March 

2011). Kolmiulotteisen ultraäänen käyttöä kohtukiinnikkeiden diagnostiikassa arvio idaan 

parhaillaan (Panayotidis ym. 2009).

Hysterosonografia eli keittosuolan ruiskutus kohtuonteloon kaikututkimuksen aikana lisää 

ultraäänen tarkkuutta, ja menetelmä on osoittautunut yhtä tarkaksi kuin 

hysterosalpingografia. Kohtukiinnikkeitä voidaan epäillä, jos kohtuontelon etu- ja 

takaseinämän välillä havaitaan kirkaskaikuisia alueita tai jos kohtuontelo ei avaudu täysin 

keittosuolan ruiskutuksen yhteydessä. (Yu ym. 2008.) Panayotidisin ym. (2009) mukaan 

hysterosonografian herkkyys vastaa tutkimusten mukaan radiologista 

hysterosalpingografiaa, mutta myös sillä saadaan paljon virheellisiä positiivisia tuloksia. 

Hysterosonografia ei Thomsonin ym. (2009) mukaan ilmeisesti ole laajassa käytössä, eikä 

sitä käsitteleviä ju lkaisuja ole viime aikoina kirjo itettu.
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Hysterosonografialla saadaan tietoa kohdun rakenteesta ja endometriumista mutta ei 

munatorvien läpäisevyydestä. Hysteroskopia tulee tehdä hysterosalpingografian tai 

hysterosonografian sijaan, jos sondin käyttö ei onnistu kohdunkaulakanavan tukkeutumisen 

vuoksi. (March 2011.) 

Thomsonin ym. (2009) ja Panayotidisin ym. (2009) mukaan magneettikuvausta on arvioitu 

kohtukiinnikkeiden diagnostisena menetelmänä. Magneettikuvausta koskevia tutkimuksia 

on kuitenkin vähän, eikä magneettikuvaus todennäköisesti paranna diagnostiikkaa 

merkittävästi (Fedele ym. 2006). Magneettikuvaus on kallista, eikä se tarjoa etuja muihin 

menetelmiin verrattuna (Al-Inany 2001). Yun ym. (2008) mukaan magneettikuvauksella on 

täydentävä rooli täysin tukkeutuneen kohtuontelon tai kohdunkaulakanavan kiinnikkeiden 

diagnostiikassa silloin, kun hysteroskopiaa ei voida käyttää. AAGL:n (2010) mukaan 

magneettikuvantamista ei ole arvioitu riittävästi, eikä sitä voi suositella 

diagnostiikkamenetelmäksi ennen lisätutkimusten tekemistä.

Kohtukiinnikkeet eivät o le henkeä uhkaava tila, mutta ne voivat aiheuttaa potilaalle 

kuukautishäiriö itä, kipuja, toistuvia keskenmenoja tai hedelmättömyyttä. Hoidon 

tavoitteena on palauttaa kohtuontelon anatominen rakenne ja potilaan kuukautisvuodot 

normaaleiksi sekä parantaa hedelmällisyyttä. Tutkijat ovat kokeilleet useita eri menetelmiä, 

7.7 Magneettikuvaus

8 HOITO
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mutta yhtenäisen luokittelujärjestelmän puuttumisen vuoksi hoitotulosten luotettava 

vertailu ei ole mahdollista. Hoidon ongelmana on myös kiinnikkeiden uusiutuminen, eikä 

optimaalista keinoa uusiutumisen estämiseksi ole to istaiseksi pystytty selvittämään.

Koska kohtukiinnikkeet eivät uhkaa potilaan henkeä, hoitoa tulisi AAGL:n (2010) mukaan 

harkita ainoastaan silloin, jos potilaalla on oireita, kuten kipuja, kuukautishäiriö itä, 

hedelmättömyyttä tai toistuvia keskenmenoja. AAGL:n mukaan hoidon ensisijainen tavoite 

on palauttaa kohtuontelon tilavuus ja muoto normaaleiksi ja varmistaa kohtuontelon, 

munajohtimien ja kohdunkaulakanavan välinen yhteys. Toissijaisia tavoitteita yhdistyksen 

mukaan ovat oireiden helpottuminen ja kiinnikkeiden uusiutumisen ehkäiseminen. Fedelen

ym. (2006) sekä Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan kohtukiinnikkeiden poisto on yleensä 

tarpeellinen, jos potilas kärsii hedelmättömyydestä tai toistuvista keskenmenoista. 

Ashermanin syndrooman hoidon tavoitteena on palauttaa kohtuontelon koko ja muoto sekä 

endometriumin normaali toim inta ja mahdollistaa lisäksi raskaus. (Protopapas ym. 1998, 

Yu ym. 2008, Panayotidis ym. 2009). Sugimoton (1978) mukaan hoidon tavoitteena on 

palauttaa potilaiden hedelmällisyys ja helpottaa kuukautishäiriöitä. Protopapasin ym. 

(1998) sekä Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan siihen vaaditaan toisinaan useita 

hysteroskopioita. Kuukautisvuotojen runsastumista pidetään heidän mukaansa hyvänä 

merkkinä, mutta se ei aina korrelo i hedelmällisyyden palautumisen kanssa, ja hoitotuloksen 

ja kiinnikkeiden lisäirrottelun tarpeen voi parhaiten arvioida kontrollihysteroskopialla. Yun

ym (2008) mukaan yksi tavoite on myös kiinnikkeiden uusiutumisen ehkäiseminen. 

Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan hysteroskopian avulla tehdyn kiinnikkeidenirrottelun 

tavoitteena on kohdun normaalin anatomisen rakenteen palauttaminen.

8.1 Hoidon tavoitteet
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Kohtukiinnikkeiden hoitoa käsitteleviä satunnaistettuja tutkimuksia ei ole tehty, vaan 

kirjallisuudessa käsitellään ainoastaan rajattuja tutkimussarjoja, tapausselostuksia ja 

henkilökohtaisia kokemuksia. Hoitosuositukset perustuvat sen vuoksi pieniin 

tutkimussarjoihin ja asiantuntijoiden mielip iteisiin. Lähes kaikissa artikkeleissa ehdotetaan 

hysteroskopian käyttöä. (Berman 2008.)

Potilaalle on tärkeää antaa hoidon osana kirjallisia tietoja sairaudesta, mahdollisista 

hoitomuodoista, hoidon tuloksista sekä Internetissä olevista potilastukiryhmistä. 

(Panayotidis ym. 2009.) 

Panayotidisin ym. (2009) mukaan tällä hetkellä ei tiedetä, ovatko kiinnikkeet aina 

patologisia vai ovatko ne osa kohtuontelon fysiologista muokkautumisprosessia. Näin ollen 

heidän mukaansa ei ole tiedossa, ovatko kiinnikkeet pysyviä, pahenevatko ne ajan kuluessa 

vai katoavatko ne itsekseen jossakin vaiheessa. AAGL:n (2010) mukaan eräässä seurantaa 

käsitelleessä tutkimuksessa vuodelta 1982 kuukautiset palautuivat 78 prosentilla seuratuista 

potilaista seitsemän vuoden kuluessa, ja potilaista raskaaksi tuli 45,5 prosenttia. Näin ollen 

pelkkä seuranta saattaa AAGL:n mukaan soveltua joillekin potilaille kirurgisen 

toimenpiteen vaihtoehtona.

Schenkerin ja Margaliothin (1982) tutkimuksessa oli mukana 23 amenorreasta kärsivää 

naista, joista 18:lla kuukautiset palautuivat 1–7 vuoden seurannan aikana, ja 292:sta 

seurannassa mukana olleesta naisesta 45,5 prosenttia (133 naista) tuli spontaanisti raskaaksi 

(Yu ym. 2008). 

8.2 Seuranta
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8.3 Laparotomia

Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan laparotomia on nykyisin vaihtoehtoinen kiinnikkeiden 

hoitotapa tilanteissa, joissa hysteroskopia on epäonnistunut tai sitä pidetään liian 

vaarallisena. Myös Fedele ym. (2006) pitävät hysterotomiaa eli kohdun avoleikkausta 

sopivana vaihtoehtona, jos hysteroskopiaa ei jostakin syystä pystytä tekemään tai se on 

liian riskialtis. Vaikeimmissa tapauksissa voidaan harkita myös hysterotomian käyttöä, 

mutta toimenpiteeseen liittyy verenvuodon ja hysterektomian eli kohdunpoiston riski sekä 

arven repeämisriski raskauden aikana (Yu ym. 2008). AAGL:n (2010) mukaan 

laparotomiaa tulee käyttää siinä tapauksessa, että hysteroskopiaa ei pystytä tekemään tai jos 

sen avulla ei saada palautettua kohtuontelon anatomista rakennetta normaaliksi.

Sugimoton (1978) potilaista 132:lla oli sentraalisia kiinnikkeitä, 78:llä marginaalisia ja 

15:sta useita kiinnikkeitä. Kaikilla potilailla yritettiin aluksi kiinnikkeiden vaginaalista 

poistoa hysteroskopian avulla. 16 potilaalla oli paksuja marginaalisia kiinnikkeitä tai useita 

kiinnikkeitä, joita ei saatu poistettua vaginaalisesti. Heistä viidelle tehtiin lisäksi 

abdominaalisessa hysterotomiassa kiinnikkeiden poisto terävästi dissekoimalla.

Reddyn ja Rockin (1997) kolmelle potilaalle tehtiin hysteroskopia ja samanaikainen 

laparoskopia. Kiinnikkeiden runsauden vuoksi siirryttiin laparotomiaan, jossa kohtu 

avattiin sisäsuuhun asti. Kohdun sisäsuu tunnistettiin sondin avulla, ja cornuihin vietiin 2.0 

nylonlanka fimbrioiden kautta. Kohdun seinämät erotettiin toisistaan tylpästi veitsen 

kahvan avulla myometriumin vaurioittam ista varoen. Toimenpiteen lopuksi kohtuonteloon 

asetettiin 8 F:n kokoinen Foley-katetri, joka täytettiin kolmella millilitralla keittosuolaa, ja 

kohtu suljettiin neljässä kerroksessa. Ennen toimenpidettä ja toimenpiteen aikana potilaille 

annettiin antibioottiprofylaksi. Ensimmäisenä päivänä toimenpiteen jälkeen aloitettiin 2,5 

mg:n konjugoitu estrogeeni. Katetri poistettiin 5–8 päivän kuluttua.
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8.4 Kohdunkaulakanavan sondeeraus eli avaaminen sondin avulla

8.5 Kaavinta

8.6 Hysteroskopia eli kohtuontelon tähystys

Ennen hysteroskopiakontrollissa tehdyn kiinnikkeiden poiston yleistymistä 

kohdunkaulakanavan stenoosin eli ahtautumisen hoitokeinona on käytetty myös 

kohdunkaulakanavan sondeerausta, mutta sen seurauksena on raportoitu kohdun 

perforaatio ita eli puhkeamisia, joten nykyisin tämän menetelmän käyttö on rajallista 

(AAGL 2010).

Ashermanin syndroomaa hoidettiin ennen hysteroskopian keksim istä kohdun kaavinnalla, 

johon liitty i paljon kohdun perforaatioita ja jonka tulokset o livat huonoja (Yu ym. 2008, 

Thomson ym. 2009). AAGL:n (2010) mukaan kaavinnassa ei myöskään voida tehdä 

tarkkaa diagnoosia eikä luokitella kiinnikkeitä.

Hysteroskopiatekniikan eli kohtuontelon tähystyksen keksiminen mullisti 

kohtukiinnikkeiden hoidon, ja nykyisin kiinnikkeet poistetaan tähystyksessä suorassa 

näkökontrollissa. Tekniikoiden ja liitännäishoitojen välillä on edelleen eroja. Kiinnikkeiden 

poisto tapahtuu osittain tylpästi leikkaamalla eli dissekoimalla, ja terävää dissekointia tai 

sähkökirurgiaa käytetään tarpeen mukaan apuna. Verenvuodon minimoiminen on 

toimenpiteen tärkeimpiä tavoitteita, koska vuoto lisää kiinnikkeiden muodostumista. Näin 

ollen on tärkeää välttää dissekointia myometriumiin saakka. Kuitenkin kiinnikkeiden 

uudelleen muodostuminen on tavallista, ja tämän vuoksi toimenpiteen jälkeen on tarpeen 

tehdä kontrollihysteroskopia. (Thomson ym. 2009.)
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Kiinnikkeiden irrottelu tulee aloittaa kaudaalisesti eli kohdunsuulta ja edetä ylöspäin, 

kunnes kohtuontelon normaali anatomia on saatu palautettua (Fedele ym. 2006). Irrottelu 

aloitetaan sentraalisista ja läpikuultavista kiinnikkeistä, ja marginaaliset sekä paksut 

kiinnikkeet irrotetaan sen jälkeen (Fedele ym. 2006, Yu ym. 2008). Kun molemmat tuuba-

aukot ovat näkyvissä ja kohtuontelon muoto on normaali, toimenpidettä voidaan pitää 

onnistuneena. (Fedele ym. 2006.)

Al-Inanyn (2001) mukaan kohtukiinnikkeiden hysteroskooppinen hoito on turvallista ja 

tehokasta, ja sen avulla varmistetaan, että kaikki kiinnikkeet saadaan poistetuksi ja että 

normaali endometrium ei vaurioidu. Hysteroskopia on nykyisin kiinnikkeiden poiston paras 

menetelmä, koska se on minimaalisesti invasiivinen ja koska se tehdään suorassa 

näkökontrollissa. Tiiviiden kiinnikkeiden irrottamiseen liittyy kohdun perforaation riski. 

(Yu ym. 2008.) AAGL:n (2010) mukaan kiinnikkeiden ollessa paksuja tai laajalla alueella 

hysteroskopian tekijän tulee olla hyvin perehtynyt toimenpiteeseen.

Kiinnikkeiden irrottelussa voidaan käyttää hysteroskooppisia saksia tai biopsiapihtejä (Yu 

ym. 2008), ja soveltuva irrotusmenetelmä on mekaaninen irrottelu saksien avulla 

hysteroskopiakontrollissa, koska sillo in irrottelu tapahtuu näkökontrollissa symmetrisesti, 

eikä normaalia endometriumia vaurioiteta. Lisäksi endoskoopin eli tähystimen vieminen 

kohtuonteloon on helpompaa tapauksissa, joissa kohdunkaulakanava on tukkeutunut, ja 

tarvittaessa hysteroskoopin sisäänviemistä voidaan helpottaa muutamalla lateraalisella tai 

x-kirjaimen muotoisella viillolla, joiden avulla saadaan tukkeutunutta kanavaa avattua. 

Toimenpide tulee lopettaa verenvuodon ilmetessä, koska silloin on osuttu terveeseen, 

verisuonitettuun kudokseen, jolloin verenvuoto ja terveen kudoksen vaurioituminen 

saattavat aiheuttaa sekundaaristen kiinnikkeiden syntymistä. Kudosraja on helpompi nähdä 

käytettäessä saksia kuin energialähdettä. (Panayotidis ym 2009.) 

8.6.1 Sakset ja biopsiapihdit
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Al-Inanyn (2001) ja Bermanin (2008) mukaan kiinnikkeet poistetaan puolijäykillä tai 

taipuisilla saksilla. Puolijäykkiä hysteroskopiasaksia käytettäessä kohdunkaulakanavaa ei 

tarvitse laajentaa kokonaan. (Kodaman & Arici 2007.) Irrottelun aikana on tärkeää säilyttää 

suunta ja maamerkit (Berman 2008). Robinsonin ym. (2008) mukaan terävästi 

hysteroskopian avulla tehty kiinnikkeiden irrottelu on nykyisin hyväksytty kiinnikkeiden 

hoitotapa. Marchin ym. (1978) mukaan hysteroskopian etuna on myös se, että se voidaan 

tehdä myös paikallispuudutuksessa polikliinisesti.

Syntyneet kiinnikkeet tulee poistaa suorassa näkökontrollissa, jotta normaalin 

endometriumin vaurioituminen vältetään. Toimenpiteessä käytetään jatkuvavirtauksista 

hysteroskooppia, ja kohtuontelo laajennetaan nesteellä, jonka viskositeetti on pieni. Jotta 

endometriumin tyvikerrosta ei vaurioitettaisi, poistamisessa tulee käyttää pieniä saksia. 

(March 2011.)

Marchin ym. (1978) potilaille tehtiin hysteroskopia, jossa kiinnikkeet irrotettiin saksilla 

näkökontrollissa Tutkijat käyttivät jäykkää seitsemän millimetrin hysteroskooppia ja 

laajensivat kohtuontelon (32- tai 10-prosenttisella) dekstraaniliuoksella.

Sugimoto (1978) käytti jäykkää kahdeksan millimetrin hysteroskooppia. Kohtuontelon 

laajentamisessa käytettiin steriiliä keittosuolaa tai 32-prosenttista dekstraania. Sentraaliset 

kiinnikkeet poistettiin työntämällä tähystimen kärjellä. Jotkin marginaaliset kiinnikkeet 

eivät irronneet työntämällä, jo lloin käytettiin moskiittopihtejä, jotka avattiin kohtuontelon 

sisällä. Tulos varmistettiin hysteroskopialla. Joissakin tapauksissa tarvittiin lisäksi 

abdominaalisen hysterotomian eli avoleikkauksena tehdyn kohdun avauksen avulla tehtyä 

terävää dissekointia. Sugimoton 192 potilaasta 149:llä (77,6 %) kohtuontelon muoto 

palautui tyydyttäväksi. 181/192 potilaista (94,3:lla prosentilla) kiinnikkeiden poisto 

onnistui.

Robinsonin ym. (2008) takautuvassa pilotti- eli esitutkimuksessa oli 25 potilasta, jotka 

hakeutuivat kohtukiinnikkeiden hoitoon kuukautishäiriöiden, dysmenorrean ja/tai 

hedelmättömyyden vuoksi. Potilaiden kiinnikkeet irrotettiin terävästi ty lppäkärkisillä 

saksilla yleisanestesiassa käyttäen 5,5 millimetrin jäykkää hysteroskooppia. Kohtuontelon 
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ollessa täysin kiinnikkeiden tukkima apuna käytettiin transabdominaalista eli 

vatsapeitteiden läpi tehtyä kaikututkimusta. Toimenpiteen jälkeen kohdunkaula 

laajennettiin mittaan 25 F, ja potilaat saivat toimenpiteen jälkeen hormonihoidon.

Myös laseria ja diatermiaa on käytetty kiinnikkeiden poistamiseen (Al-Inany 2001, 

Kodaman & Arici 2007, Yu ym. 2008). YAG-laserkuitu on kokeneissa käsissä tehokas 

väline eikä aiheuta suuria vaurioita ympäröiville kudoksille. Lämpö kuitenkin leviää 

kudoksiin ja saattaa aiheuttaa vaurioita en intään yhden senttimetrin syvyyteen. Lisäksi 

dissektion aikana syntyvät kuplat voivat haitata näkyvyyttä. Myös bipolaarista sähköveistä 

ja normaalia keittosuolaa käytetään paljon kiinnikkeiden poistossa, ja tällöinkin lämmön 

vaikutus ympäröiviin terveisiin kudoksiin tulee ottaa huomioon toimenpiteen aikana. 

Toimenpiteeseen liittyy myös perforaatioriski, kun poistettavia kiinnikkeitä on paljon. 

(Panayotidis ym 2009.) Jos kiinnikkeiden poistossa käytetään lämpöenergiaa, 

endometriumin lisävaurioita voidaan välttää käyttämällä neulaelektrodia ja 

mahdollisimman vähäistä energiaa. Sähkökirurgian etuna on parempi hemostaasi eli 

verenvuodon tyrehdyttäminen kuin saksia käytettäessä. (Yu ym. 2008.)

Päinvastaista mieltä laserin ja diatermian käytöstä on March (2011). Hänen mukaansa 

energialähteiden käyttöä on toisinaan perusteltu vähäisemmällä verenvuodolla, mutta arvet 

eivät vuoda verta vaan kohdun lihaskerros. Energia leviää Marchin mukaan aina 

käyttöpaikan ulkopuolelle, jo lloin se saattaa aiheuttaa lisävaurioita, ja hänen mukaansa on 

myös epäloogista käyttää instrumenttia, joka aiheuttaa kudostuhoa. Myös Bermanin (2008) 

mukaan tutkimuksissa on epäilty, että kiinnikkeiden uudelleen muodostuminen on 

yleisempää sähköenergian vaurioittamille alueille kuin alueille, joilta kiinnikkeet on 

poistettu terävästi dissekoimalla. AAGL:n (2010) mukaan ongelmia ovat myös näiden 

menetelmien kustannukset sekä se, että kohdunkaulakanavaa joudutaan laajentamaan 

paljon, jotta toimenpidetähystin saadaan vietyä kohtuonteloon.

8.6.2 Laser ja diatermia
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8.6.3 Irrottelu paineen avulla

8.7 Hysteroskopian ohjausmenetelmät

8.7.1 Laparoskopia

Lievimmissä tapauksissa kiinnikkeiden irrottamiseen riittää pelkkä hysteroskoopin kärjellä 

painaminen. Vaikeammissa tapauksissa toimenpiteessä on kohdun perforaatioriski, 

erity isesti marginaalisissa tai funduksessa olevissa fibromuskulaarisissa kiinnikkeissä, 

koska myös myometriumissa saattaa o lla sidekudosta, jolloin normaali myometrium on 

vaikeaa erottaa kiinnikkeistä. Tällaisissa tapauksissa verenvuodot ovat yleisempiä, ja 

laskimon rikkoutumiseen liittyy laajennusnesteen lisääntynyt pääsy verenkiertoon. (Fedele 

ym. 2006.) Läpikuultavat ohuet kiinnikkeet voidaan irrottaa d iagnostisen hysteroskopian 

aikana endoskoopilla työntämällä, mutta joidenkin kiinnikkeiden irrottamiseen tarvitaan 

useita viiltoja ja/tai runsaasti energiaa, ja joskus epänormaalin endometriumin ja terveiden 

alueiden erottaminen toisistaan saattaa olla vaikeaa. (Panayotidis ym. 2009.) Hentojen 

kiinnikkeiden irrottamisessa voi käyttää myös keittosuolaruiskutusta ja katetreja, joiden 

päässä on ballonki. (Panayotidis ym 2009.) Hysterosonografian aikana tehtävää 

keittosuolan ruiskutusta on kokeiltu ohuiden kiinnikkeiden irrottamiseen (Yu ym. 2008). 

Marchin (2011) mukaan keittosuolaruiskutusta koskevia tietoja on vielä liian vähän, jotta 

menetelmän käyttöä voisi suositella. Yun ym. (2008) mukaan myös hiilid ioksidin käyttöä 

kohdun laajennusmenetelmänä on kokeiltu kiinnikkeiden irrottamisessa.

Hysteroskooppinen kiinnikkeiden irrottelu saattaa o lla teknisesti hankalaa erityisesti 

kiinnikkeiden ollessa tiiviitä, ja kohdunkaulakanavan laajennukseen ja hysteroskoopin 

sisäänviemiseen liittyy perforaatioriski. Laparoskopiaa eli vatsaontelon tähystystä voi 

käyttää hysteroskopian seuraamiseen toimenpiteen aikana, mikä pienentää perforaatioriskiä 

ja helpottaa perforaation havaitsemista. Laparoskopian avulla voidaan lisäksi tutkia lantion 
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aluetta esimerkiksi endometrioosia epäiltäessä. (Yu ym. 2008.) Tarvittaessa hysteroskopian 

apuna voi useiden muidenkin tutkijoiden mukaan käyttää laparoskopiaa tilanteissa, joihin 

liittyy kohdun perforaatioriski. (Fedele ym. 2006, Kodaman & Arici 2007, Robinson ym. 

(2008), Berman 2008, March 2011.) Vaikeiden kiinnikkeiden irrottelu tulee tehdä 

laparoskopiavalmiudessa (Panayotidis ym. 2009). 

Kodamanin ja Aricin (2008) sekä Yun ym. (2008) mukaan fluoroskopiaa voidaan käyttää 

apuna hysteroskopian ohjauksessa. Fluoroskopiaa voidaan harkita vakavissa tapauksissa. 

Menetelmän etuna on se, että myös munatorvien avoimuus voidaan samalla tutkia. 

Fluoroskopia edellyttää kuitenkin intraoperatiivisen antibiootin käyttöä. (Panayotidis ym. 

2009.) Eräs tutkijaryhmä on kokeillut myös röntgenpositiivisen väriaineen käyttöä 

hysteroskooppisen kiinnikkeiden poiston apuna (Yu ym. 2008). AAGL:n (2010) mukaan 

fluoroskopia Tuohy-neulaa käyttäen on teknisesti haasteellista ja kallista sekä altistaa 

potilaan ionisoivalle säteily lle, mutta menetelmän etuina ovat kapean hysteroskoopin 

käyttö, kohdun perforaatioriskin väheneminen ja viskeraalisten vaurioiden vähäisyys 

perforaatiotapauksissa, koska menetelmässä ei käytetä energialähdettä.

Kodamanin ja Aricin (2007), Robinsonin ym. (2008), Bermanin (2008) sekä Yun ym. 

(2008) mukaan hysteroskopian ohjauksessa voidaan käyttää apuna ultraääntä. Yun ym. 

(2008) mukaan transabdominaalisen kaikututkimuksen etuna on se, että kyseessä on 

vaurio ita aiheuttamaton menetelmä, joka on helposti saatavilla. Myös Panayotidisin ym. 

(2009) mukaan diagnostista laparoskopiaa tai transabdominaalista kaikututkimusta voidaan 

käyttää apuna hysteroskopian aikana perforaation ehkäisemiseksi.

8.7.2 Fluoroskopia eli röntgenläpivalaisu

8.7.3 Transabdominaalinen kaikututkimus
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AAGL:n (2010) mukaan ei ole todisteita siitä, että ulkoisen kuvantamisen tai laparoskopian 

avulla ohjattu hysteroskopia vähentäisi kohdun perforaatioita tai parantaisi kliinistä tulosta, 

mutta menetelmä saattaa vähentää mahdollisen perforaation haitallisia seurauksia.

Eräässä tutkimuksessa Laminaria-levää käytettiin arpeutuneen kohdunkaulakanavan 

laajentamiseen, minkä jälkeen resektoskooppi eli silmukalla varustettu hysteroskooppi 

saatiin vietyä kohtuonteloon. Menetelmän avulla kohdunkaulakanava pystyttiin 

laajentamaan hellävaraisesti ja asteittain levän imiessä kosteutta ja turvotessa vähitellen. 

Kiinnikkeet poistettiin tämän jälkeen hysteroskooppisesti yleisanestesiassa, ja toimenpiteen 

ohjaamisessa käytettiin samanaikaista laparoskopiaa. (Yu ym. 2008.)

McCombin ja Wagnerin (1997) tutkimuksessa oli kuusi naista, joista viidellä kohtu oli 

täysin umpeutunut ja yhdellä oli runsaasti kiinnikkeitä. Potilaille tehtiin aluksi 

laparoskopia, jonka avulla tarkistettiin kohdun paikka ja asento sekä se, ettei kohtu ollut 

epämuodostunut. Toimenpiteen alussa käytettiin viiden millimetrin hysteroskooppia ja 

Ringerin liuosta. Prattin dilataattorilla luotiin reitit cornuihin, jolloin umpeutunut 

kohtuontelo muuttui eräänlaiseksi väliseinäksi. Tämän jälkeen väliseinä poistettiin saksilla. 

Laajennusaineena oli edelleen Ringerin liuos, ja jos verenvuotoa ilmeni, käytettiin 

dekstraania. Yhtä potilasta lukuun ottamatta kaikille tehtiin vähintään yksi 

seurantahysterosalpingografia.

8.8 Kokeelliset menetelmät

8.8.1 Laminaria-levä

8.8.2 Väliseinän muodostaminen ja poisto
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8.8.3 Myometriumin viillot

8.9 Kiinnikkeiden uusiutumisen ehkäiseminen

Protopapasin ym. (1998) seitsemän potilaan kiinnikkeet poistettiin yleisanestesiassa 

hysteroskoopin veitsielektrodin avulla käyttäen steriiliä 1,5 prosentin glysiiniliuosta. 

Kohdunkaula laajennettiin tarvittaessa Hegarilla 10 millimetriin ultraäänikontrollissa. 

Myometriumiin tehtiin 6-8 pitkittäissuuntaista neljän millimetrin syvyistä viiltoa 

kohtuontelon funduksesta istmukseen. Kuuden potilaan toimenpidettä seurattiin 

laparoskopian tai transabdominaalisen kaikututkimuksen avulla. Lopuksi kohdunkaula 

laajennettiin Hegarilla 12–18 millimetriin, jotta uutta ahtautumista ei tapahtuisi. Kahdelle 

potilaista asetettiin kierukka, ja heille annettiin myös antibiootteja viiden päivän ajan 

toimenpiteen jälkeen. Kaikille potilaista määrättiin peroraalinen eli suun kautta otettava 

estrogeenihoito kolmen kuukauden ajaksi toimenpiteen jälkeen. Jälkitarkastus, joka 

joidenkin kohdalla käsitti kontrollihysteroskopian ja endometriumbiopsian, tehtiin 3–4 

kuukauden kuluttua. Neljälle potilaista tehtiin uusintatoimenpide.

Vaikeiden kiinnikkeiden poiston jälkeen kiinnikkeiden uusiutumista ja uusiutuneiden 

kiinnikkeiden vaikeusastetta on yritetty vähentää useilla tavoilla, perinteisesti asentamalla 

kierukka tai katetri erottamaan kohdun seinämät toisistaan. Myös estrogeenihoitoa on 

kokeiltu välittömästi toimenpiteen jälkeen stimuloimaan atrofisen ja vaurioituneen 

endometriumin nopeaa kasvua. (Fedele ym. 2006.) Jälkihoito tulee räätälö idä potilaan 

mukaan, ja keskivaikeaa tai vaikeaa Ashermanin syndroomaa sairastavilla potilailla 

voidaan käyttää toimenpiteen jälkeistä hormonihoitoa apuna endometriumin 

kasvattamisessa sekä kohdunsisäistä Foley-katetria tai ballonkia pitämään kohtuontelon 

seinämät irti toisistaan ja näin estämään kiinnikkeiden uudelleen muodostumista. Koska 

kiinnikkeiden uudelleenmuodostumisriski on suuri, on suositeltavaa tehdä 

kontrollihysteroskopia tai esimerkiksi hysterosonografia. (Fedele ym. 2006, Kodaman & 

Arici 2007.)
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8.9.1 Hormonihoito ja antibioottiprofylaksi

Hysteroskopian jälkeen alo itetaan oraalinen estrogeenihoito ja progesteroni. 

Hormonihoidon ihanteellinen kesto ja annos eivät ole selvillä, eikä myöskään tehokkainta 

tapaa ehkäistä kiinnikkeiden uudelleenmuodostuminen ole toistaiseksi pystytty 

selvittämään. (Robinson ym. 2008.)

Toimenpiteen jälkeisenä lääkehoitona käytetään estrogeenia, johon usein yhdistetään 

progesteroni hoidon loppupuolella. Toimenpiteen yhteydessä käytetään myös yleisesti 

antibioottiprofylaksia, koska infektio on yksi kiinnikkeiden muodostumista aiheuttava 

tekijä. (Thomson ym. 2009.) Vakiokäytäntö on endometriumin kasvua ja arpeutuneiden 

kohtien uudelleenepitelisaatiota edistävän estrogeenin käyttäminen toimenpiteen jälkeen. 

Potilaalle tulee määrätä peroraalista estrogeenia kahdesti päivässä 30–60 vuorokauden ajan 

ja lisäksi progesteronia estrogeenihoidon viimeisten viiden päivän ajan. (March 2011.) 

AAGL:n (2010) mukaan tutkimustiedot eivät tue antibioottihoidon käyttämistä 

kohtukiinnikkeiden hoidon yhteydessä, mutta postoperatiivinen estrogeeni ja siihen 

mahdollisesti yhdistetty progestiini saattavat vähentää kiinnikkeiden uusiutumista.

Satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole löytynyt todisteita siitä, että suuret 

estrogeeniannokset nopeuttaisivat kohtuontelon epiteelin korjautumista tai auttaisivat 

endometriumin solujen säilymisessä. Useimpien potilaiden omien munasarjojen tuottamat 

hormonit riittävät endometriumin korjaamiseen. Hormonihoidossa käytettävää optimaalista 

annosta tai hoidon pituutta ei myöskään ole saatu selvitettyä. Useimmiten käytetään suurta 

estrogeeniannosta 1–3 kuukauden ajan. (Panayotidis ym. 2009.)

March ym. (1978) käyttivät potilaillaan kiinnikkeiden poiston jälkeen 

yhdistelmähormonihoitoa, joka koostui estrogeenista 60 päivän ajan ja siihen yhdistetystä 

progesteronista päivinä 56–60. Sugimoton (1978) potilaista 48:lla kohtuontelon limakalvo 

vaikutti paikoitellen ohutkasvuiselta, joten heille annettiin oraalisia stero ideja 2–4 

kuukauden ajan kierukan poistoon saakka. Protopapasin ym. (1998) potilaille annettiin 
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estrogeenia tai etinyyliestrad iolia päivittäin kolmen kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen. 

Robinsonin ym. (2008) potilaat saivat toimenpiteen jälkeen 25 päivän ajan estrogeenia ja 

viiden päivän ajan yhdistettyä estrogeenia progesteronia. 

Fyysisenä esteenä kiinnikkeiden uudelleenmuodostukselle on käytetty kohdunsisäisiä 

ehkäisykierukoita ja Foley-katetria sekä hyaluronihappoa. (Thomson ym. 2009.) Useat 

kirjoittajat pitävät kierukan asentamista tehokkaana tapana estää kiinnikkeiden 

uudelleenmuodostumista, mutta tähän tarkoitukseen käytettävän kierukan tai katetrin 

tyypistä on useita mielip iteitä (Acunzo ym. 2003). Bermanin (2008) mukaan useimmat 

gynekologit pitävät nykyisin parhaana ballonkikatetrin, useimmiten Foley-katetrin, käyttöä, 

koska sen pinta-ala on laajempi kuin markkinoilla o levien kierukoiden.

Kiinnikkeiden uudelleenmuodostumista voi ehkäistä asettamalla kohtuonteloon stentin, 

joka pitää leikkauspinnat erillään toisistaan paranemisprosessin alun aikana. Parhaiten 

tähän soveltuu kolmionmuotoinen täytettävä stentti, jonka muoto vastaa kohtuontelon 

muotoa. Foley-katetria ballonki täytettynä voidaan käyttää, jos kiinnikkeitä on vain 

kohdunkaulakanavan ja kohdun sisäsuun alueella. Stentin käyttö edellyttää 

antibioottisuojaa. (Panayotidis ym. 2009, March 2011.) Bermanin (2008) mukaan 

laajakirjoisen antibioottiprofylaksin, esimerkiksi doksisykliinin, samoin estrogeenin käyttö 

on suositeltavaa katetrin ollessa paikallaan.

Stentin sijasta on käytetty myös erilaisia kierukoita, mutta T-kirjaimen muotoisen kierukan 

pinta-ala on liian vähäinen estämään kiinnikkeiden muodostumista, kuparia sisältävät 

kierukat aiheuttavat liiallisen inflammaatioreaktion ja progestiinikierukat estävät 

endometriumin proliferaatiota, minkä vuoksi kierukoiden käyttö ei ole suositeltavaa. 

(Thomson ym. 2009, March 2011.) Kierukan tehosta toimenpiteen jälkeen uusien 

kiinnikkeiden muodostumista estämässä tai epitelisaatiota ed istämässä ei myöskään ole 

todisteita. Päinvastoin, kierukan aiheuttama inflammaatio saattaa häiritä endometriumin 

8.9.2 Kierukka, katetri tai ballonki
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kolonisaatiota. (Panayotidis ym. 2009.) AAGL:n (2010) mukaan kierukan tai Foley-katetrin 

käyttöä tukevia tutkimustietoja on rajallisesti, ja menetelmiin liittyy infektioriskin 

lisääntyminen, joten niitä ei voida suositella rutiinikäyttöön.

Marchin ym. (1978) potilaista seitsemälle asetettiin hysteroskopian jälkeen kohtuonteloon 

Foley-katetri ja 41:lle kierukka. 18 potilaista ei asetettu katetria eikä kierukkaa, koska 

osalla kiinnikkeitä ei ollut tai niitä oli vain hyvin vähän, ja osalla lääkärit päätyivät muista 

syistä olemaan käyttämättä katetria tai kierukkaa. Katetri jätettiin paikalleen viideksi 

päiväksi ja kierukka vähintään kahdeksi kuukaudeksi. Katetripotilaille määrättiin 

antibioottiprofylaksi laajakirjo isella antib iootilla.

Sugimoton (1978) potilaista 154:lle asetettiin rengas kohtuonteloon estämään kiinnikkeiden 

uusiutumista, koska alkuperäiset kiinnikkeet o livat paksuja. Ennen renkaan poistamista 

hoidon tulos arvio itiin hysteroskopian avulla.

Kiinnikkeiden uusiutumisriskin vuoksi potilaille tu lee kertoa ennen kirurgista 

toimenpidettä, että uusintatoimenpide saatetaan joutua tekemään erityisesti silloin, jos 

kiinnikkeitä on paljon ja/tai ne ovat paksuja (Yu ym. 2008). 

Robinsonin ym. (2008) 24 potilaan uudelleen muodostuvat hennot kiinnikkeet poistettiin 

polikliin isesti tylpästi 3,5 millimetrin taipuisalla hysteroskoopilla kahden viikon kuluessa 

ensimmäisestä hysteroskopiasta ja sen jälkeen 1–3 viikon välein, kunnes kiinnikkeitä ei 

enää muodostunut lisää tai kunnes lisähyötyä ei enää saatu. Seurantatoimenpiteet tehtiin 

ilman esilääkitystä, ja n iiden kesto oli korkeintaan viisi minuuttia. Toimenpiteet olivat 

hyvin siedettyjä, eikä niih in liittynyt komplikaatioita. Keskimäärin uusintahysteroskopioita 

tarvittiin kolme. Yksi alkuperäisen potilasjoukon potilaista halusi ensimmäisen 

hysteroskopian jälkeen antibiootteja ja Foley-katetrin, ja hänen tietonsa poistettiin tämän 

jälkeen tutkimuksesta.

8.9.3 Uusintahysteroskopia
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8.9.4 Kohdun verenkiertoa parantavat lääkehoidot

8.9.5 Hyaluronihappo

Endometriumin reagoimattomuus suurillekaan estrogeenimäärille saattaa johtua ainakin 

osittain puutteellisesta verenkierrosta (Kodaman & Arici 2007). Endometriumia on yritetty 

saada reagoimaan hormoneille parantamalla endometriumin alaista verenkiertoa 

esimerkiksi nitroglyseriinin, asp iriinin ja sildenafiilisitraatin avulla (Zinger ym. 2006, 

Kodaman & Arici 2007, AAGL 2010). Verenkiertoa parantavia lääkkeitä on tähän 

mennessä kokeiltu vain pienillä potilasjoukoilla, ja lääkkeet ovat tällä hetkellä ainoastaan 

tutkimuskäytössä. (AAGL 2010.)

Zinger ym. (2006) käyttivät sildenafiilisitraattia endometriumin vahvistamiseen kahdella 

Ashermanin syndroomaa sairastavalla potilaalla. Molempien potilaiden kiinnikkeet 

johtuivat postpartiaalisesta kaavinnasta, ja molempien endometrium säilyi ohuena 

kiinnikkeiden poiston ja hormonihoidon jälkeen, eikä raskaus alkanut hedelmöityshoidoista 

huolimatta. Molemmilla potilailla käytettiin muiden hedelmällisyyshoitojen lisänä 

vaginaalista sildenafiilisitraattia 25 milligrammaa neljästi päivässä, to isella potilaalla 

kierron päivinä 1–14 ja to isella päivinä 3–9. Jälkimmäinen potilas keskeytti hoidon 

emättimen ärsytyksen, labiaturvotuksen ja paksun valkoisen emätinvuodon vuoksi 

yhdeksäntenä päivänä. Molempien potilaiden endometrium paksuuntui hoidon aikana jopa 

2,4 millimetriä aiempaan verrattuna, ja molemmat tulivat hoitokierrosta raskaaksi ja 

synnyttivät täysiaikaisen terveen lapsen. Sildenafiilisitraatin vaikutus perustuu tutkijoiden 

mukaan siihen, että se lisää sileiden lihasten vastetta typpioksidille, jolloin verisuonten 

vasodilataatio parantaa kohdun verenkiertoa.

Hyaluronihappo eli hyaluronaani on pitkäketjuinen, hydrofiilinen sokerimolekyyli, joka 

imee itseensä nestettä ja pitää näin kohdun seinämät erillään toisistaan. Thomsonin ym. 

(2009) mukaan hyaluronihapon käyttöä kiinnikkeiden uusiutumista ehkäisevänä fyysisenä 
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esteenä on kokeiltu, ja saadut tulokset ovat erinomaisia, mutta tutkitut potilasjoukot ovat 

toistaiseksi liian pieniä johtopäätösten tekemiseen. Myös kemiallisesti mukautettua 

hyaluronihappoa ja karboksimetyyliselluloosaa sisältävää Seprafilm-kalvoa on kokeiltu 

viime vuosina kiinnikkeiden uusiutumisen ehkäisemiseen (Acunzo ym. 2003). AAGL:n 

(2010) mukaan hyaluronihappo näyttää vähentävän kiinnikkeiden uusiutumisriskiä, mutta 

sen vaikutusta hedelmällisyyteen ei toistaiseksi vielä tiedetä. Maisin ym. (2011) 

katsausartikkelin mukaan hyaluronihappo vähentää merkittävästi kohtukiinnikkeiden 

syntymistä hysteroskooppisen kohtutoimenpiteen seurauksena. Heidän mukaansa 

huomattavista komplikaatioista tai haittavaikutuksista hyaluronihapon käyttöön liittyen ei 

ole raportoitu.

Acunzon, ym. (2003) prospektiivisessa, satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa oli 

92 potilasta, joille o li hysteroskopian avulla asetettu kohtukiinnikediagnoosi. 

Diagnostisessa hysteroskopiassa käytettiin 3,5 millimetrin instrumenttia ja keittosuolaa, ja 

diagnostisen hysteroskopian jälkeen potilaat satunnaistettiin hoitoryhmään ja 

kontrolliryhmään. Hoitoryhmän potilaille käytettiin 10 millilitraa hyaluronihappogeeliä 

(ACP-geeliä) kohtuontelonsisäisesti sen jälkeen, kun kiinnikkeet oli poistettu 

hysteroskopian avulla, kun taas kontrolliryhmälle tehtiin pelkkä hysteroskooppinen 

kiinnikkeiden poisto. Kohtuontelossa olevaa ACP-geeliä seurattiin ultraäänen avulla, ja se 

säilyi paikallaan vähintään 72 tunnin ajan. Molempien ryhmien potilaat saivat 

antibioottihoitoa kolmen päivän ajan toimenpiteen jälkeen, ja diagnostinen 

kontrollihysteroskopia tehtiin kaikille potilaille kolmen kuukauden kuluttua kiinnikkeiden 

poistosta. Kontrollihysteroskopiassa hyaluronihapporyhmän potilailla oli merkittävästi 

vähemmän kiinnikkeitä (6/43 potilaalla eli 13,95 prosentilla) kuin kontrolliryhmän 

potilailla (13/41 potilaalla eli 31,70 prosentilla), ja myös kiinnikkeiden luokka AFS:n 

luokitusta käyttäen oli lievempi hyaluronihapporyhmässä (100 prosentilla luokkaa I eli 

lieviä kiinnikkeitä) kuin kontrolliryhmässä (25 prosentilla luokkaa I eli lieviä kiinnikkeitä 

ja 75 prosentilla luokkaa II eli keskivaikeita kiinnikkeitä). Hoidon vaikutusta 

hedelmällisyyteen ei vielä tiedetä.
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8.10 Jälkitarkastus

9 KOMPLIKAATIOT

Panayotidisin ym. (2009) mukaan mahdollisesti paras seurantakeino toimenpiteen jälkeen 

on polikliininen hysteroskopia, koska hysterosalpingografian avulla ei vo ida arvioida 

endometriumin laatua. Seurantahysteroskopian optimaalista ajoitusta ei tiedetä.

Kohtuontelon anatominen muoto on erittäin tärkeää varmistaa, ennen kuin potilaalle 

annetaan lupa yrittää raskautta. Varmistus tapahtuu hysterosalpingografian tai 

hysteroskopian avulla, ja lisäksi endometrium tulee tarkistaa ultraäänellä kierron 

keskivaiheilla. Näin pystytään ennaltaehkäisemään istukan kiinnittymiseen liittyviä 

ongelmia. Vastaanoton yhteydessä tehtävä hysteroskopia mahdollistaa myös ohuiden 

uusiutuneiden kiinnikkeiden irrottelun, ja tarvittaessa potilaalle voidaan tarjota uutta 

toimenpideaikaa, jos arpikudosta on edelleen jäljellä. (March 2011.) Myös AAGL (2010) 

suosittelee kohtuontelon jälkitarkastusta toimenpiteen jälkeen. Heinosen (2010) mukaan 

raskauden alkaminen edellyttää vähintään 6–8 millimetrin endometriumia.

Koska kiinnikkeiden hoito on kirurginen toimenpide, siihen sisältyy toimenpiteisiin 

yleisesti liittyvien komplikaatioiden riski. Vakavimpia komplikaatio ita ovat kohdun 

perforaatio, verenvuodot sekä infektiot. Tutkijat pitävät komplikaatioriskiä kuitenkin 

vähäisenä. Koska toimenpide tehdään usein yleisanestesiassa, huomioon tulee 

luonnollisesti ottaa myös anestesiaan liittyvät riskit.
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Kiinnikkeiden irrottelun komplikaatio ita ovat kohdun perforaatio, verenvuoto ja 

lantionalueen infektio. Kohdun perforaatio tapahtui noin kahdella prosentilla kaikista 

raportoiduista tapauksista, mutta vakavien kiinnikkeiden ollessa kyseessä määrä oli jopa 

yhdeksän prosenttia. Verenvuoto on harvinaisempi komplikaatio. (Yu ym. 2008.) 

Panayotidisin ym. (2009) mukaan polikliinisessa hysteroskopiassa on kohdunkaulakanavan 

perforaatioriski kanavan laajennuksen ja hysteroskoopin sisäänviennin aikana, jos kohdun 

normaali akseli liikkuu käytettäessä spekulaa ja pihtejä, ja jos pihdeillä vedetään 

kohdunnapukkaa.

Ongelmana kiinnikkeiden poistossa on oikean leikkaustason löytäminen, jotta 

myometriumin vaurio itumiselta, verenvuodolta ja mahdolliselta kohdun perforaatiolta 

vältyttäisiin (McComb & Wagner 1997). Yleisin komplikaatio kiinnikkeiden poistossa on 

kohdun perforaatio, mutta perforaatioiden ilmaantuvuus on melko alhainen (Berman 2008).

Joillakin Ashermanin (1950) potilaista kiinnikkeiden irrottamista yritettiin vaginaalisesti,

jollo in toimenpiteeseen liittyi kohdun perforaation riski. Marchin ym. (1978) potilaista 

kahdella kohtu puhkesi toimenpiteen aikana ja toisella myös hoitolaitteisto rikkoutui 

kesken toimenpiteen. McCombin ja Wagnerin (1997) kuudelle potilaalle tehtiin yhteensä 

yhdeksän toimenpidettä, joissa tapahtui kolme saksien aiheuttamaa perforaatiota. 

Puhkeamiset tapahtuivat kohdun keskivaiheilla, ne huomattiin välittömästi, eikä niihin 

liittynyt komplikaatio ita. McCombin ja Wagnerin käyttämän tekniikan etuna on heidän 

mukaansa nimenomaan se, että kohdun lateraalireunojen tunnistaminen estää lateraaliset 

perforaatiot ja mahdolliset kohdun verisuonten vauriot. Protopapasin ym. (1998) potilaista 

kahdelle asetettiin kierukka. Heistä toisella ilmeni sisäsynnytintulehduksen oireita 

toimenpiteen jälkeen, ja hän sai y limääräisen antibioottikuurin.

Marchin (2011) mukaan kiinnikkeiden irrottelun komplikaatioriski on vähäinen. 

Komplikaatioita ilmeni 1 493 toimenpiteen aineistossa 64 potilaalla (4,3 %:lla). 

Komplikaatioita voivat Marchin mukaansa olla verenvuoto pihtien asetuskohdassa, 

kohdunsisäinen verenvuoto, liiallinen nestekuorma, perforaatio sekä infektio. Marchin 

aineistossa nestekuorma liitty i kohtuontelon laajentamisessa käytettyyn dekstraaniin, jota ei 

enää nykyisin käytetä toimenpiteessä.
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10 HOIDON TULOKSET

Ashermanin syndrooman hoidon tavoitteena on kohtuontelon kiinnikkeiden irrottamisen ja 

kohtuontelon normaalin anatomisen rakenteen palauttamisen lisäksi myös endometriumin 

normaalin toiminnan palautuminen ja hedelmällisyyteen liittyvien ongelmien korjaaminen. 

Lievissä tapauksissa hoidon tulokset vaikuttavat hyviltä, mutta vaikeammissa tapauksissa 

tulokset jäävät edelleen usein vaatimattomiksi etenkin hedelmällisyyden suhteen. 

Myöskään endometriumin normaalia toimintaa ja reagoimista estrogeenille ei usein pystytä 

palauttamaan, vaikka kiinnikkeet saataisiinkin poistettua. Tärkeä hoitotavoite on myös 

kiinnikkeiden uusiutumisen ennaltaehkäiseminen. Parasta mahdollista uusiutumisen 

ennaltaehkäisytapaa ei toistaiseksi tiedetä.

Hoidon tavoitteena on hedelmättömyyden tai raskauden keskeytymistaipumuksen 

hoitaminen, ei pelkästään kohtuontelon kiinnikkeiden irrottaminen. Ennustetta hankaloittaa 

kuitenkin se, että kyseessä ovat yleensä naiset, jotka jo ennen kiinnikkeiden syntymistä ovat 

kärsineet raskauden keskeytymistaipumuksesta. (Asherman 1950)

Bermanin (2008) mukaan hoitomenetelmien tulosten vertaileminen on vaikeaa, koska 

yleisesti hyväksyttyä kiinnikkeiden luokittelujärjestelmää ei ole olemassa. Nykyisten 

tietojen valossa kiinnikkeiden hysteroskooppinen hoito on tehokasta ja turvallista. 

(Panayotidis ym. 2009.) Toimenpiteen onnistuminen määritetään kohdun anatomian 

palauttamisella, kuukautisvuotojen palautumisella ja onnistuneilla raskauksilla. Julkaistujen 

tutkimustulosten vertaileminen on hankalaa, koska kiinnikkeiden luokittelussa ja seurannan 

pituudessa on eroja, ja näin ollen tiettyä tekniikkaa ei voida osoittaa muita paremmaksi. 

(Thomson ym. 2009.) Kohtukiinnikkeiden kirurgisen poiston hoitotulokset ovat lupaavia. 

Hoidon lopputulos riippuu paljon kiinnikkeiden vaikeusasteesta, ja parhaiten onnistuu 

yleensä kohtuontelon anatomian korjaaminen ja seuraavaksi parhaiten kuukautisvuotojen 

palauttaminen, kun taas hedelmällisyyden korjaantuminen onnistuu huonommin. (Kodaman 

& Arici 2007.). Fedelen ym. (2006) mukaan hysteroskopian avulla tehdyn kiinnikkeiden 
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poiston tulokset ovat yleisesti ottaen hyviä anatomian rakenteen palauttamisen sekä 

kuukautisvuotojen ja hedelmällisyyden palautumisen suhteen. Jos potilaalla on paljon

paksuja kiinnikkeitä, tulokset ovat huonompia. 

Keskivaikean ja vaikean Ashermanin syndrooman hoito on edelleen haasteellista, ja 

vakavan Ashermanin syndrooman ennuste on huono hoitomenetelmien kehittymisestä 

huolimatta (Yu ym. 2008). Endometriumin skleroosissa hoidon ennuste kuukautisten ja 

hedelmällisyyden palautumisen suhteen on huono. Vieläkin huonompi ennuste on kuitenkin 

vaikeimmin hoidettavissa paksuissa fibrooseissa kiinnikkeissä, joissa ei ole rauhasia. 

(Berman 2008.)

Kiinnikkeiden poiston tavoitteena on palauttaa kohtuontelon anatominen rakenne 

tyydyttäväksi, jo lloin myös endometrium toivottavasti palautuu normaaliksi. Joillakin 

potilailla vaaditaan 3–4 kiinnikkeiden poistokertaa, ennen kuin lopputulos on anatomisesti 

tyydyttävä, mutta useat toimenpiteet voivat kuitenkin aiheuttaa tuhoa normaalille 

endometriumille. Toimenpiteen tekijän tulee olla kokenut, jotta toimenpidekomplikaatiot, 

liian voimallinen kiinnikkeiden poisto ja endometriumin lisävaurio ituminen vältetään. 

Myös käytetyn energian valinta vaikuttaa lopputulokseen. (Panayotidis ym. 2009). 

Toimenpiteen tulos arvioidaan kohtuontelon normaalin anatomisen rakenteen 

palautumisella (Yu ym. 2008), ja kaikissa viimeaikaisissa tutkimuksissa saavutettiin hyvä 

anatominen lopputulos (Thomson ym. 2009). Kohtuontelon anatomian palauttamiseksi 

riittää y leensä yksi hysteroskopia, ja suurin osa potilaista ei tarvitse enempää kuin kaksi 

toimenpidettä. Potilaille on tärkeää kertoa, että pelkkä kohtuontelon anatomian 

palauttaminen ei aina riitä palauttamaan hedelmällisyyttä ja takaamaan raskauden 

onnistumista. Toimiva endometrium saattaa jäädä vähäiseksi, vaikka kohtuontelon normaali 

anatominen rakenne saataisiin palautettua. (Kodaman & Arici 2007.) 

10.1 Anatomia
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McCombin ja Wagnerin (1997) kuudesta potilaasta viidelle tehtiin vähintään yksi 

seurantahysterosalpingografia. Yhdellä potilaista oli edelleen hysteroskopiaa vaativia 

kiinnikkeitä, mutta neljällä kohtuontelon koko oli normaalin rajoissa.

Myös normaalien kuukautisten palautumista voidaan käyttää toimenpiteen onnistumisen 

mittarina. Analysoitujen tutkimusten mukaan normaalit kuukautiset palautuivat 84,5 

prosentilla kiinnikkeiden poiston jälkeen. (Yu ym. 2008.) Kuukautiset palautuivat 

normaaleiksi hoidon jälkeen käytännössä kaikilla potilailla (Thomson ym. 2009). Jos 

potilaan kohdunkaulakanava tai kohdun istmusosa on tukkeutunut kiinnikkeiden vuoksi, 

hänelle saattaa kehittyä dysmenorreaa ja hematometra, ja kiinnikkeiden poisto hoitaa tämän 

ongelman, jolloin kuukautiskivut vähenevät. Endometriumin normaali toiminta ei ehkä 

kuitenkaan palaudu, eikä normaalien kuukautisvuotojen palautuminen myöskään takaa 

hedelmällisyyden palautumista normaaliksi. (Panayotidis ym. 2009.)

Marchin ym. (1978) aineistossa 43:lla 66 potilaasta (65,2 %:lla) oli sekundaarinen 

amenorrea. Heistä normaalit kuukautiset palautuivat 36:lle (83,7 %:lle) ja yhdelle (2,3 

%:lle) jäi hypomenorrea kiinnikkeiden osittaisen irrottamisen jälkeen. Kuusi potilaista 

käytti artikkelin kirjoittamisen aikana edelleen hormonihoitoa. Kahdeksalla potilaista 

kuukautiset olivat niukat ennen toimenpidettä. Heistä seitsemällä (87,5 %:lla) vuodot 

normaalistuivat, ja yksi käytti artikkelin kirjo ittamisen aikana edelleen hormonihoitoa. 

Potilaista 32:lle tehtiin uusintahysteroskopia, ja 30:llä heistä kohtuontelo oli normaali. 

Kahdella potilaista kohtuontelossa oli yksittäinen kiinnike, joka irtosi helposti 

hysteroskopian aikana.

Sugimoton (1978) aineiston 98 hypomenorreapotilaasta 61:llä (62,2 %:lla) normaalit 

kuukautisvuodot palautuivat kiinnikkeiden poiston jälkeen. 22 amenorreapotilaasta 

kuukautisvuodot palautuivat 10:llä (45,5 %:lla) aiemman kaltaisina ja 12:lla (54,5 %:lla) 

normaalia niukempina. Dysmenorrea helpotti vain kuudella 18 potilaasta (33,3 %:lla) 

10.2 Kuukautiset
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riippumatta vuodon määrästä. Seurantahysteroskopiassa todettiin, että huolimatta 

kiinnikkeiden poistosta niihin liittyvää osittaista endometriumin hypoplasiaa ei pystytty 

helposti korjaamaan edes kierukalla ja hormonihoidolla.

Reddyn ja Rockin (1997) kaikilla kolmella potilaalla säännölliset kuukautiset palautuivat. 

Kahdelle tehtiin toimenpiteen jälkeen hysteroskopia, jossa poistettiin hentoja kiinnikkeitä. 

Kolmannella potilaalla nähtiin ultraäänellä 10 millimetrin endometrium. Protopapasin ym. 

(1998) seitsemästä potilaasta kaikilla kuukautisvuoto lisääntyi toimenpiteen jälkeen. 

Viidellä potilaista kohtuontelon koko oli toimenpiteen jälkeen normaali. Viideltä potilaista 

otettiin endometriumbiopsia, ja heistä kahdella endometriumin toiminta oli normaalia.

Robinsonin ym. (2008) tutkimuksen 24 potilaasta 20:lla (83,3 %:lla) oli ennen hoitoa 

amenorrea tai oligomenorrea, 16:lla (66,7 %:lla) hedelmättömyyttä tai toistuvia 

keskenmenoja ja 13:lla (54,2 %:lla) dysmenorrea, useimmilla potilaista ilmeni useita näistä 

oireista. 12 potilaan diagnoosi tehtiin hysteroskopiassa, 12 potilaalla o li alustava diagnoosi 

hysterosalpingografian tai hysterosonografian perusteella. Ensimmäisessä toimenpiteessä 

50 prosentilla (12/24) d iagnosoitiin vakavat kohtukiinnikkeet, 46 prosentilla (11/24) 

keskivaikeat kiinnikkeet ja neljällä prosentilla (1/24) minimaaliset kiinnikkeet. Potilaista 21 

osallistui seurantaan. 19:llä potilaista oli ennen hoitoa epänormaalit kuukautisvuodot, ja 

heistä 18:lla (95 prosentilla) kuukautisvuodot normaalistuivat. Dysmenorrea parani 92 

prosentilla (12/13) potilaista. 

Kiinnikkeet voivat olla keskellä kohtuonteloa kuitenkaan kiristämättä onteloa, ne voivat 

tukkia ja kiristää onteloa osittain tai ne voivat tukkia kohtuontelon täysin. Jos potilaalla on 

kiinnikkeitä keskellä kohtuonteloa ilman kohtuontelon kutistumista, ennuste 

hedelmällisyyden palautumisen suhteen on hoidon jälkeen yleensä hyvä, koska kohtuontelo 

on suhteellisen normaali ja koska ontelossa on normaalia endometriumia. Osittain 

tukkeutunut kohtuontelo on pienentynyt ja epäsäännöllisen muotoinen, ja täysin 

10.3 Hedelmällisyys ja raskauskomplikaatiot
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tukkeutuneessa kohtuontelossa onteloa ei o le lainkaan. Tällaisissa tapauksissa 

hedelmällisyyden paranemisen ennuste on usein huono. (Yu ym. 2008.)

Raskauden onnistuminen näyttää riippuvan siitä, kuinka vaikeita kiinnikkeet ovat o lleet. 

Hedelmällisyyteen vaikuttavat lisäksi luonnollisesti myös mahdolliset muut 

hedelmättömyyttä aiheuttavat tekijät. (Kodaman & Arici 2007.) Panayotidisin ym. (2009) 

mukaan potilaan ikä on erittäin merkittävä tekijä hedelmällisyyden palautumisessa. Ennuste 

on parempi alle 35-vuotiailla potilailla kuin sitä vanhemmilla (Fedele ym. 2006, Kodaman 

& Arici 2007). 

Toistuvien hedelmällisyysongelmien on arveltu johtuvan ohuesta endometriumista ja 

endometriumin heikentyneestä vaskularisaatiosta. Hedelmättömyys voi johtua myös tuuba-

aukkojen ja/tai kohdunkaulakanavan tukkeutumisesta. Tarkkaa hedelmättömyyden syytä ei 

kuitenkaan tunneta, ja kirjallisuudessa on raportteja naisista, jotka ovat tulleet raskaaksi 

hyvin vähäisellä normaalilla endometriumilla. (Fedele ym. 2006.) Hedelmällisyyden 

palautumiseen vaikuttaa anatomisen lopputuloksen lisäksi endometriumin fibroosin laajuus. 

Näin ollen lopputulokseen vaikuttaa myös endometriumin toiminnan palautuminen. (Yu 

ym. 2008.) Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan ostiumin alueen palauttaminen 

normaaliksi ei to isinaan onnistu, vaan potilaat tarvitsevat raskauden saavuttamiseksi 

hedelmöityshoitoja.

Fedelen ym. (2006) mukaan myometriumin fibroosi ja kiinnikkeisiin liittyvä 

myometriumin aktiivisuuden väheneminen saattavat heikentää verenkiertoa ja vähentää 

sukupuolisteroidien paikallista pitoisuutta jäljellä olevassa endometriumissa, mikä aiheuttaa 

limakalvon atrofiaa. Kodamanin ja Aricin (2007) mukaan Ashermanin syndroomaan 

liittyvä hedelmättömyys johtuu kohtuontelon arpeutumisesta ja endometriumin 

kasvuhäiriöstä. Zingerin ym. (2006) mukaan endometriumin kasvua saatetaan pystyä 

lisäämään parantamalla sen verenkiertoa. Heidän mukaansa sildenafiilisitraattia voidaan 

käyttää tähän tarkoitukseen, koska se vahvistaa typpioksidin vasodilatoivaa vaikutusta. 
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Raskaaksi tulemista ja elävänä syntyneitä lapsia voidaan myös käyttää toimenpiteen 

onnistumisen mittarina. Kirjallisuudessa kiinnikkeiden poiston jälkeen raskautta haluavista 

potilaista (n = potilaiden määrä) raskaaksi on tullut noin 74 prosenttia, kun vastaava luku 

hoitamattomilla naisilla on 46 prosenttia. Hedelmättömillä naisilla luku on noin 45,6 

prosenttia hoidon jälkeen, ja onnistuneiden raskauksien määrä hoidon jälkeen vaikeissa 

tapauksissa on alhaisempi eli 33 prosenttia. Naisilla, joiden aiempi raskaus on 

epäonnistunut, raskauksien määrä on 89,6 prosenttia ja elävänä syntyneiden lasten määrä 

77,0 prosenttia. (Yu ym. 2008.)

Mahdollisen raskauden ongelmana saattaa myös olla Ashermanin syndrooman ja/tai 

hysteroskooppisen hoidon aiheuttama endometriumin tyvikerroksen vaurio, joka puolestaan 

saattaa aiheuttaa istukan kiinnittymisen häiriö itä, kuten placenta previan tai placenta 

accretan. Lisäksi kohdunkaulan pettäminen ja ennenaikainen synnytys ovat hoidettuun 

Ashermanin syndroomaan liittyviä raskauskomplikaatio ita. (Kodaman & Arici 2007.) 

Raskauden onnistumisen suhteen lopputulosta on vaikea arvioida, ja hoidettujen 

Ashermanin syndroomapotilaiden raskauksiin liittyy vertailuryhmää useammin istukan 

kiinnittymisongelm ia, kuten placenta accreta, placenta percreta ja placenta previa, toisen 

raskauskolmanneksen keskenmenoja ja ennenaikaisia synnytyksiä. Oikealla hoidolla 

pystytään todennäköisesti saavuttamaan vähintään 50 prosentin taso raskauksissa, jotka 

päättyvät elävän lapsen syntymään. (Thomson ym. 2009.)

Marchin ym. (1978) potilaista 27 to ivoi raskautta, ja heistä seitsemän oli artikkelin 

kirjoitushetkellä tullut raskaaksi. Neljän hormonihoito toimenpiteen jälkeen oli edelleen 

kesken, ja 13:lla naisista oli vähintään yksi muu hedelmällisyyteen vaikuttava ongelma. 

Tutkijo iden mukaan normaalin kuukautisvuodon palautuminen on odotettavissa 

kiinnikkeiden poiston jälkeen, mutta toimenpiteen vaikutus hedelmällisyyteen vaatii 

lisätutkimuksia.

Sugimoton (1978) aineiston 192 potilaasta 79 (41,2 %) tuli hoidon jälkeen raskaaksi, heistä 

11 vähintään kaksi kertaa. 29 potilaista (36,7 %) sai spontaanin keskenmenon 

alkuraskaudessa ja kaksi synnytti ennenaikaisesti 30. tai 32. viikolla. 43 potilasta (23,4 %) 

synnytti elävän lapsen täysiaikaisen raskauden jälkeen. Kahdeksalle 50 synnyttäneestä 
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potilaasta tehtiin istukan käsin irrotus tai synnytyksen jälkeinen kaavinta residuan eli 

kohtuun jääneen raskausmateriaalin vuoksi. Kahdella potilaista todettiin pitkään jatkuneen 

vuodon jälkeen hysteroskopiassa residuan lisäksi uusia kiinnikkeitä.

McCombin ja Wagnerin (1997) potilaista viisi tuli raskaaksi toimenpiteen jälkeen, heistä 

neljä synnytti elävän lapsen ja yhdellä o li keskeytynyt keskenmeno. Syntyneistä lapsista 

yksi syntyi alakautta ja kolme sektio lla. Lapsista kaksi syntyi ennenaikaisesti ja kahdessa 

raskauksista istukan kiinnittyminen oli epänormaalia.

Protopapasin ym. (1998) aineistossa ilmeni seurannan aikana kolmella potilaista yhteensä 

neljä raskautta. Yhdellä raskaus oli kohdunulkoinen, ja se hoidettiin konservatiivisesti. 

Toisella ensimmäinen raskaus päättyi imukaavinnalla hoidettuun keskeytyneeseen 

keskenmenoon seitsemän viikon jälkeen. Potilas tuli uudelleen raskaaksi kolmen 

kuukauden kuluttua ja synnytti kalvojen ennenaikaisen puhkeamisen jälkeen 

keisarileikkauksella lapsen 36 viikkoa kestäneen raskauden jälkeen. Istukka saatiin vain 

osittain irrotettua kohdusta, ja potilaalle tehtiin kolmen vuorokauden kuluttua 

hysterektomia verenvuodon vuoksi. Kolmas potilaista tuli raskaaksi nopeasti toimenpiteen 

jälkeen ja oli artikkelin kirjoitushetkellä 37. raskausviikolla. 

Robinsonin ym. (2008) tutkimuksessa 15 potilaista kärsi hedelmättömyydestä, ja artikkelin 

kirjoitushetkellä heistä neljä oli synnyttänyt elävän lapsen, kolme oli parhaillaan raskaana 

(kaksi kolmannella kolmanneksella ja kolmas 11. viikolla) ja kolme oli saanut ensimmäisen 

kolmanneksen keskenmenon, kaksi heistä kahdesti. Yhdellä näistä potilaista on 

homotsygoottinen trombofilia. Viisi raskautta toivoneista potilaista ei o llut tullut raskaaksi. 

Heistä kahdella oli heikentynyt munasarjojen toiminta, yhdellä endometrium ei palautunut 

leikkauksen jälkeen ja yksi oli yrittänyt raskautta vasta kahden kuukauden ajan. 

Synnyttäneistä tai raskaana olleista potilaista neljällä oli vaikea ja kolmella keskivaikea 

sairaus. 92 prosentilla (22/24) potilaista Ashermanin syndrooman luokitus parani, ja 75 

prosentilla (18/24) sairaus oli parantunut tai sitä o li minimaalisesti.
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Marchin (2011) aineistossa, joka käsitti 807 kliinisesti varmistettua raskautta, spontaaneja 

keskenmenoja tapahtui 15,6 prosentissa raskauksista (126 potilaalla), mikä vastaa muiden 

kuin Ashermanin syndroomaa sairastaneiden naisten keskenmenolukua. Ennenaikaisia 

synnytyksiä Marchin aineistossa oli seitsemällä prosentilla (47:llä) potilaista, m ikä vastaa 

myös normaaliväestön ennenaikaisten synnytysten määrää. Marchin mukaan kohdunkaulan 

pettäminen tapahtui 1,9 prosentissa (13:ssa) raskauksista, kun määrä normaaliväestössä on 

0,1–0,5 prosenttia. Hänen mukaansa tämä johtuu oletettavasti siitä, että kohdunkaulakanava 

on jouduttu laajentamaan useita kertoja kaavintojen ja kiinnikkeiden hoidon aikana. Myös 

placenta accreta oli yleisempi aineistossa (1,9 prosentilla eli 13:lla potilaista) kuin 

normaaliväestössä. 

Kohtukiinnikkeitä muodostuu uudelleen 3,1–23,5 prosentille potilaista, vakavien 

kiinnikkeiden ollessa kyseessä 20–62,5 prosentille (Yu ym. 2008). Kodamanin ja Aricin 

(2007) mukaan erittäin tärkeä osa Ashermanin syndrooman hoitoa on kiinnikkeiden 

uudelleenmuodostumisen estäminen. Kohdun anatominen rakenne pystytään useimmiten 

palauttamaan kirurgian avulla, mutta ongelmana ovat edelleen syntyneen 

endometriumvaurion korjaaminen ja kiinnikkeiden uudelleenmuodostumisen ehkäiseminen. 

Kiinnikkeiden uusiutumista on yritetty ehkäistä stentin avulla sekä tekemällä säännöllisiä 

hysteroskopiakontrolleja ja irrottelemalla uusia hentoja kiinnikkeitä vastaanotolla, mutta 

satunnaistettuja tutkimuksia vaaditaan parhaan menetelmän selvittämiseksi. Ensisijainen 

endometriumin kasvua kiinnikkeiden poiston jälkeen stimuloiva menetelmä on 

suuriannoksisen estrogeenin käyttö. Menetelmä ei kuitenkaan toimi kaikilla potilailla, tai 

potilaat hyötyvät siitä vain hetkellisesti. Tällaisia potilaita ovat ne, jo iden endometriumin 

tyvikerros on vaurioitunut, joilla on myometriumin fibroosia tai joiden kohdun verenkierto 

on jostakin syystä heikentynyt. (March 2011.)

10.4 Kiinnikkeiden uudelleenmuodostuminen
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10.5 Ennustetta huonontavat tekijät

11 RASKAUDENSEURANTA HOIDON JÄLKEEN

Kiinnikkeidenpoiston ennustetta heikentävät ennen hysteroskooppista myomektomiaa 

käytettävät GnRH-agonistit eli gonadotropiinien vapauttajahormonien vastavaikuttajat, 

postpartiaalisen eli lapsivuodeajan kaavinnan läpikäyneiden äitien vähintään kolme

kuukautta kestänyt imetys, postpartiaalinen kaavinta 2–4 viikon kuluttua synnytyksestä ja 

kaavinnan saalina saatu myometriumsolukko. Alhainen estrogeenitaso aiheuttaa 

endometriumin atrofiaa, jollo in tyvikerroksen vaurioitumisriski lisääntyy. (March 2011.)

Marchin (2011) mukaan kiinnikkeet on mahdollista poistaa täysin myös silloin, kun 

potilaalla on vaikea Ashermanin syndrooma. Hänen aineistossaan kohtuontelon anatominen 

rakenne saatiin palautettua normaaliksi 77,4 prosentilla potilaista, ja raskaaksi tu li 61,6 

prosenttia potilaista. Marchin potilaiden ennuste oli huonompi, jos heille oli yritetty 

kiinnikkeiden irrottamista aiemmin muualla. Erityisesti potilaiden ennustetta huononsivat 

Marchin (2011) mukaan kiinnikkeiden poistoyritykset jotakin energialähdettä käyttäen, 

mikä hänen mukaansa viittasi siihen, että energian käyttö oli edesauttanut kohdun 

lisävaurioitumista. 

Ashermanin syndroomaa sairastaneen potilaan mahdollinen raskaus on aina riskiraskaus, 

joka vaatii normaalia tarkempaa seurantaa. Etenkin keskenmenoriski ja istukan 

kiinnittymisen ongelmat ovat yleisempiä kohtukiinnikkeiden hoidon jälkeen, samoin 

kohdunkaulan ennenaikainen pettäminen mahdollisesti useisiin edeltäviin toimenpiteisiin 

liittyen on yleisempää Ashermanin syndrooman hoidon jälkeen.
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Ennen hysteroskopian käyttöä raskaaksi tuli hoidon jälkeen 51 prosenttia potilaista, kun 

puolestaan ilman hoitoa raskaaksi tuli 46 prosenttia. Hysteroskooppisen kiinnikkeiden 

irrotuksen jälkeen raskaaksi tu li 74 prosenttia potilaista, ja lapsi syntyi elävänä 79,4 

prosentissa raskauksista. Kuitenkin raskaus hoidon jälkeen on edelleen riskiraskaus, johon 

liittyy spontaanin keskenmenon, ennenaikaisen synnytyksen, istukan epänormaalin 

kiinnittymisen ja sikiön kasvun hidastumisen (IUGR) riski sekä kohdun repeämisriski 

raskauden tai synnytyksen aikana. Spontaanin keskenmenon riski hoidon jälkeen on noin 

20 prosenttia, kun vastaava riski normaaliväestössä on 15–20 prosenttia. Ei o le varmaa, 

vaikuttaako Ashermanin syndrooman hoito keskenmenoriskiin, koska luvut ovat lähellä 

toisiaan. Endometriumin fibroosi saattaa mahdollisesti vaikuttaa implantaatioon 

epäsuotuisasti. Ashermanin syndrooman jälkeen raskaaksi tu lleet potilaat vaativat 

huolellista seurantaa erity isesti raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. (Yu ym. 2008.)

Tarkka raskaudenseuranta Ashermanin syndroomaa sairastaneilla potilailla on myös 

Marchin (2011) mukaan erittäin tärkeää. Usein toistuvien keskenmenojen ja toimenpiteiden 

vuoksi nämä potilaat ovat Marchin mukaan yleensä iältään vanhempia, jo lloin heillä on 

ehkä muitakin raskauden aikaan hoitoa vaativia sairauksia. Lisäksi toistuvat 

kohdunkaulakanavan laajentamiset ovat mahdollisesti heikentäneet kohdunkaulaa, mikä 

lisää keskenmenoriskiä raskauden keskikolmanneksen aikana sekä erittäin ennenaikaisen 

synnytyksen riskiä. Sen vuoksi potilaiden kohdunkaulaa tulee Marchin mukaan seurata 

säännöllisesti ja tarvittaessa harkita tukilangan käyttämistä. Myös placenta accretan riski 

tulee Marchin mukaan ottaa huomioon synnytystä suunniteltaessa. Lisäksi mukaan 

Ashermanin syndroomaa sairastaneiden potilaiden kohtu pitää tarkastaa alatiesynnytyksen 

jälkeen, jotta residuan vuoksi tehtäviltä kaavinnoilta vältyttäisiin. 
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12 ENNALTAEHKÄISY

Koska vaikean Ashermanin syndrooman ennuste etenkin hedelmällisyyden suhteen on vielä 

melko huono, olisi tärkeää kiinnittää huomiota kohtukiinnikkeiden syntymisen 

ennaltaehkäisyyn kohtutoimenpiteiden yhteydessä erityisesti raskauden aikana tai pian 

raskauden jälkeen, koska kohtu on sillo in erityisen herkkä vaurioitumaan. Mahdollinen 

kaavinta tulisi tehdä hysteroskopiakontrollissa, jolloin muita kuin residuaa sisältäviä 

endometriumin alueita pystytään säästämään kaavinnalta.

Suurin Ashermanin syndrooman riski on potilailla, joille tehdään kaavinta 2–4 viikon 

kuluttua synnytyksestä, potilailla, joiden toistuvia keskenmenoja on hoidettu useilla 

kaavinnoilla, potilailla, joille on tehty useita kaavintoja saman raskauden aikana tai jälkeen, 

ja potilailla, joille tehdään kirurginen toimenpide estrogeenitason ollessa alhainen. 

Kohtuontelo pitää myös tutkia tarkoin residuan varalta, jos potilaalla on 

synnytyksenaikaista verenvuotoa. Erityisesti, jos potilaan aiemmassa synnytyksessä 

kohtuun on jäänyt residuaa tai jos potilasta on hoidettu Ashermanin syndrooman vuoksi, 

kohtu tulee tutkia tarkasti synnytyksen yhteydessä, eikä luottaa vain siihen, että istukka 

vaikuttaa täydelliseltä. (March 2011.)

Kiinnikkeiden ennaltaehkäisy perustuu kohtuontelon fysiologisen ympäristön 

minimaaliseen vaurio ittamiseen. Tämän vuoksi lääkkeellinen raskaudenkeskeytys tai 

keskenmenon hoito saattaa vähentää mekaanisen trauman riskejä, mutta toisaalta 

lääkehoidon vaikutusta kiinnikkeiden muodostumiseen ei tiedetä. (Panayotidis ym. 2009.) 

Keskenmenon tai raskaudenkeskeytyksen lääkkeellinen hoito vähentää kiinnikkeiden 

muodostumista kirurgisiin menetelmiin verrattuna. Kohdun traumaa tulee välttää erityisesti 

raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen, ja sen vuoksi kaavintaa on vältettävä 

mahdollisimman paljon. Residuan poistossa tulee harkita hysteroskopiaa, joka on tehokas 

raskausmateriaalin diagnosointi- ja poistomenetelmä. Jos kaavinta kuitenkin tehdään, 

tekijän tulee olla kokenut ja menetelmänä tulee käyttää imua tai ty lppää kyrettiä. (Yu ym. 

2008.)
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Epätäydellisen keskenmenon suositeltava hoito on seuranta tai lääkkeellinen hoito, mutta 

jos kohtuontelo ei tyhjene, residua tulisi poistaa hysteroskopiaohjauksessa 10 

raskausviikkoon saakka. Myös ultraääniohjausta voi käyttää apuna residuan poistossa, 

jollo in toimenpide voidaan lopettaa heti, kun kaikki raskausmateriaali on saatu poistettua. 

Kirurginen toimenpide tulee tarvittaessa tehdä mahdollisimman pian, koska keskenmenon 

ja kaavinnan välisen ajan pidentyessä kiinnikkeiden kehittymisen todennäköisyys suurenee. 

Keskeytyneessä keskenmenossa kohtuun jäänyt istukkamateriaali saattaa aiheuttaa 

fibroblastien aktiivisuutta ja kollageeninmuodostusta, ennen kuin endometrium ehtii 

palautua. (March 2011.) Goldenbergin ym. (1997) mukaan kohtuun raskaudenkeskeytyksen 

tai synnytyksen jälkeen jäänyt residua pitää poistaa verenvuodon lopettamiseksi, infektion 

ehkäisemiseksi tai hoitamiseksi ja myöhempien vakavien komplikaatio iden, kuten 

kohdunsisäisten kiinnikkeiden ja hedelmättömyyden, ehkäisemiseksi. Hookerin ja 

Thurkowin (2011) mukaan hysteroskopia on paras residuan poistomenetelmä, koska sen 

avulla raskausmateriaali voidaan poistaa täsmällisesti, ja muu endometrium säilyy 

vahingoittumattomana. Heidän mukaansa on tärkeää, että toimenpide tehdään varovasti 

välttäen tarpeettomien vaurioiden syntymistä.

Dankertin ja Vleugelsin (2008) mukaan hysteroskooppista toimenpidettä tulee harkita 

hoitovaihtoehtona synnytyksenjälkeisessä sekundaarisessa verenvuodossa, kun epäillään 

kohtuonteloon jäänyttä residuaa, koska hysteroskopian jälkeen tarvitaan harvemmin 

uusintatoimenpidettä ja kiinnikkeiden muodostumisriski on pienempi. Operatiivinen 

hysteroskopia on useista syistä ylivertainen tapa poistaa residua. Residua on yleensä 

kiinnittynyt pienelle alueelle endometriumia, jonka voi hysteroskopiassa kaapia 

täsmällisesti. Näin potilaan tulehdus-, arpeutumis- ja Ashermanin syndrooman riski jäävät 

pienemmiksi. Toiseksi residuan taustalla on usein kohtuontelon anatominen poikkeavuus. 

Hysteroskopia on kuitenkin kaavintaa huonompi vaihtoehto kolmen ensimmäisen viikon 

aikana synnytyksen jälkeen, kun kohdunkaulakanava on edelleen avoinna. 

Hysteroskopiassa kohdun perforaatioriski on kuitenkin pienempi ja toimenpidettä ei 

yleensä tarvitse toistaa. Tämä vähentää potilaan Ashermanin syndroomariskiä. (Cohen ym. 

2001.)
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Kohdunkaulakanavan pehmentäminen misoprostolilla eli prostaglandiini E1 -analogilla tai 

laminariatyyppisellä valmisteella ennen laajentamista saattaa estää kohdunkaulakanavan 

stenoosiin johtavaa traumaa. Antibioottihoito on välttämätöntä obstetristen 

komplikaatioiden ja operatiivisen hysteroskopian kohdunsisäisten hoitojen jälkeen, koska 

postoperatiivinen infektio korrelo i kiinnikkeiden syntymisen kanssa. Toisaalta 

antibioottihoidon tehoa kiinnikkeiden ennaltaehkäisyssä ei kuitenkaan tiedetä. Tärkeää on 

myös raskaudenkeskeytysten määrän vähentäminen perhesuunnittelun avulla. 

Kiinnikkeiden hoitaminen varhaisvaiheessa estää tilan pahenemista. (Panayotidis ym. 

2009.)

Jos kaavinta joudutaan tekemään, suonensisäiset antibiootit ja mahdollisesti lyhyt 

peroraalinen antibiootti toimenpiteen jälkeen saattavat ehkäistä kiinnikkeiden syntymistä. 

Toimenpiteen jälkeinen estrogeenihoito saattaa edistää endometriumin regeneraatiota, ja 

lyhytaikainen kohdunsisäinen stentti saattaa ennaltaehkäistä kiinnikkeitä pitämällä kohdun 

seinämät irti to isistaan paranemisen aikana. Imettämisen aiheuttama hypoestrogeeninen tila 

saattaa edesauttaa kiinnikkeiden syntymistä, ja imettämisen lopettamista tulisi harkita 

riskitilanteissa. (March 2011.)

Kiinnikkeitä ei kehity, jos kohdun limakalvon tyvikerros säilyy kaavinnassa 

vaurio itumattomana, koska epiteelikudos korjaantuu nopeasti. Kohdun seinämät ovat 

kuitenkin raskauden aikana ja heti sen jälkeen pehmeät ja ohuet, joten kohtuontelon 

mekaaniseen tyhjennykseen sisältyy myometriumin sekä endometriumin tyvikerroksen 

vaurioitumisriski. (Sugimoto 1978.) Hysteroskopiakontrollissa tehty selektiivinen kaavinta 

on yksinkertainen, nopea ja tehokas toimenpide, joka on useista syistä perinteistä 

sokkokaavintaa tehokkaampi. Tulehtumis- ja arpeutumisriski ja kohtukiinnikkeiden 

muodostumisriski ovat todennäköisesti vähäisemmät, koska niitä endometriumin alueita, 

joilla residuaa ei ole, ei jouduta kaapimaan. Suorassa näkökontrollissa pystytään myös 

havaitsemaan mahdolliset kohdun rakennepoikkeavuudet, joiden vuoksi residuaa ei o le 

kaavinnalla pystytty täysin poistamaan edes ultraääntä apuna käyttäen. Koska toimenpide 

tehdään näkökontrollissa ja ilman sähköä, kohdun perforaatioriski on vähäisempi. Myös 
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diagnostiikka on täsmällisempää, koska histologiseen tutkimukseen voidaan lähettää 

ainoastaan residuaksi epäilty kudos. Kohtuontelon huuhtelu toimenpiteen aikana vähentää 

todennäköisesti myös paikallisen tulehduksen riskiä. (Goldenberg ym. 1997.) 

Kirurginen kohtutoimenpide altistaa myös muullo in kuin raskauden yhteydessä 

kiinnikkeiden syntymiselle, jos ennen toimenpidettä käytetään endometriumia heikentäviä 

GnRH-agonisteja. Myös kohdun väliseinän poistaminen sähkön tai laserin avulla saksien 

sijaan altistaa kiinnikkeiden syntymiselle. Myomektomiassa tulisi käyttää pienintä 

mahdollista energiamäärää, ja kohtutoimenpiteiden tekijöiden tulisi o lla hyvin perehtyneitä 

toimenpidetekniikoih in ja käytettäviin instrumentteihin vaurioiden ehkäisemiseksi. (March 

2011.)

Goldenbergin ym. (1997) aineisto käsitti 18 potilasta, joista 16:lle oli tehty 

raskaudenkeskeytys ja kaksi oli synnyttänyt. Kaikilla potilaista oli verenvuotoa ja heiltä 

löytyi residuaa kohtuontelosta ultraäänitutkimuksessa. Potilaille tehtiin hysteroskopia, ja 

residua poistettiin endometriumin tasoon saakka käyttämällä silmukkaa. Poistossa ei 

käytetty sähköä, eikä muita kuin residuaa sisältäviä endometriumin alueita kaavittu. 

Residua saatiin poistettua kaikilta 18 potilaalta, ja muutama päivä hysteroskopian jälkeen 

varmistettiin ultraäänitutkimuksella kohtuontelon tyhjeneminen. Viidelle potilaista tehtiin 

myös kontrollihysteroskopia, jossa ei havaittu residuaa eikä kohtukiinnikkeitä.

Cohenin ym. (2001) retrospektiivisen tutkimuksen aineisto koostui 70 naisesta, joiden 

oireet viittasivat kohtuun jääneeseen residuaan. Oireita olivat jatkuva emätinverenvuoto 

raskaudenkeskeytyksen tai synnytyksen jälkeen ja vaginaalisessa ultraäänessä residuaan 

viittaava löydös. Potilaille tehtiin joko normaaliprotokollan mukainen kaavinta tai 

hysteroskopiakontrollissa tapahtuva residuan poisto. Kaavintaryhmässä lyhyen aikavälin 

ainoa komplikaatio oli siirtyminen operatiiviseen hysteroskopiaan viiden potilaan kohdalla, 

koska residuan irrottaminen oli hankalaa. Hysteroskopiaryhmässä ei ollut lyhyen aikavälin 

komplikaatioita. 58,3 prosentilla kaavintapotilaista ja 65,2 prosentilla 

hysteroskopiapotilaista residuadiagnoosi vahvistui histologisesti. Hysteroskopiaryhmässä 

82,3 prosenttia raskautta toivoneista potilaista tuli raskaaksi, 71,4 prosenttia synnytti elävän 

täysiaikaisen lapsen, 7,1 prosenttia koki keskenmenon ja kolmen potilaan raskaus jatkui 
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artikkelin kirjoitushetkellä. Kaavintaryhmästä 62,5 prosenttia raskautta toivoneista 

potilaista tuli raskaaksi, 70 prosenttia synnytti elävän täysiaikaisen lapsen ja 30 prosenttia 

koki keskenmenon. Tulosten perusteella hysteroskopiaryhmän potilaat tulivat hieman 

nopeammin raskaaksi kuin kaavintaryhmän potilaat. Hysteroskopiaryhmässä raskaaksi 

tulleiden prosenttiosuus oli myös suurempi kuin kaavintaryhmässä, mutta potilasmäärät 

molemmissa ryhmissä olivat p ienet, joten tuloksesta ei voi vetää suoria johtopäätelmiä.

Hoveydan ja MacKenzien (2001) aineistossa sekundaarinen synnytyksenjälkeinen 

verenvuoto ilmeni 0,8 prosentilla alakautta synnyttäneistä naisista. Etiologisia tekijö itä 

olivat primaarinen synnytyksenjälkeinen verenvuoto ja istukan käsinirrotus. Mahdollisesti 

myös lisääntynyt synnytysten käynnistäminen on yhteydessä sekundaarisiin 

verenvuotoihin. Potilaista 85:lle tehtiin residuan kirurginen irrotus kaavinnalla, ja kolmella 

heistä komplikaationa tapahtui kohdun perforaatio.

Dankert ja Vleugels (2008) kävivät retrospektiivisesti läpi potilaita, joille oli tehty 

synnytyksenjälkeinen hysteroskopia heinäkuun 2004 ja syyskuun 2006 välillä. Aineisto 

käsitti viisi ensisynnyttäjää ja viisi uudelleensynnyttäjää, joille tehtiin hysteroskooppinen 

residuan poisto 11 päivästä kuuteen kuukauden kuluttua synnytyksestä. Potilaista neljä oli 

aborttipotilaita. Kolme potilaista oli joutunut istukan käsinirrotukseen, kahdelle oli tehty 

sektio, kolme synnytyksistä käynnistettiin ja kuusi raskauksista oli täysiaikaisia. Kaikki 

potilaat tulivat sairaalaan verenvuodon takia, heistä viidellä oli primaarinen 

synnytyksenjälkeinen verenvuoto. Diagnoosi perustui kohdussa kaikututkimuksessa 

nähtyyn istukkakudokseen. Histologinen tutkimus vahvisti diagnoosin yhdeksällä potilaista, 

yhdellä näytteessä oli vain desiduaa. Tutkimuksesta jätettiin pois naiset, joiden raskaus 

keskeytyi 15 ensimmäisen raskausviikon aikana. Residua poistettiin 

bipolaarisilmukkaelektrodilla. Yhdeksälle kymmenestä potilaasta tehtiin 

kontrollihysteroskopia 3–6 kuukauden kuluttua toimenpiteestä, ja siinä todettiin normaali 

kohtuontelo kaikilla. Kaikilla potilaista oli normaalit kuukautisvuodot, eikä kenelläkään 

ollut kohtuontelonsisäisiä kiinnikkeitä. Yhdelle potilaista ei raskauden vuoksi tehty 

kontrollihysteroskopiaa.
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13 OMA TUTKIMUS

13.1 Tutkimuksen tarkoitus

13.2 Aineisto ja menetelmät

Ashermanin syndrooman ensisijainen hoitomuoto on kohtuontelon tähystyksessä tehtävä 

kiinnikkeiden irrottelu. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Tampereen yliopistollisen sairaalan 

naistenklin ikalla hysteroskooppisesti hoidettujen kohtukiinnikepotilaiden taustatekijö itä, 

toimenpiteeseen liittyviä muuttujia sekä hoidon onnistumista. Suomessa ei ole aiemmin 

julkaistu kohtukiinnikkeiden hoitoa koskevia tuloksia.

Tutkimuksen potilasaineisto koostui 16 potilaasta, joille oli tehty kohtuontelon 

kiinnikkeiden hysteroskooppinen irrottelu Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuosina 

2000–2011. Potilaita hoitanut lääkäri keräsi potilaiden taustatiedot, toimenpiteeseen 

liittyvät tekijät ja hoidon onnistumista koskevat tiedot toimenpiteen ja jälkitarkastuksen 

yhteydessä. Kyseessä on retrospektiivinen, kuvaileva tutkimus. Aineiston pienuudesta ja 

kontrollipotilaiden puutteesta johtuen tilastollista käsittelyä ei tehty.

Nuorin hoidetuista potilaista oli iältään 27-vuotias ja vanhin 39-vuotias. Potilaiden keski-

ikä oli 31,3 vuotta. Potilailla ei kahta lukuun ottamatta ollut taustasairauksia. Yksi potilaista 

oli sairastanut SAV:n eli subaraknoidaalivuodon, ja häneltä oli operoitu AV-malformaatio. 

Raskaus oli mikro injektiohoidolla (ICSI) aikaansaatu. Yhdellä potilaalla puolestaan oli 

taustasairautena pernisioosi anemia, ja myös hänen raskautensa oli keinoavusteinen (IVF).
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Potilailla o li taustallaan 1–7 raskautta ja 0–3 synnytystä. Kaikilla aineiston potilaista oli 

ollut vähintään yksi synnytykseen tai joko keskenmenoon tai raskaudenkeskeytykseen 

päättynyt raskaus, ja Ashermanin syndroomalle altistavana tekijänä heille kaikille yhtä 

lukuun ottamatta oli tehty vähintään yksi kaavinta raskauden tai keskenmenon jälkeen. 

Kolmelle potilaista oli tehty sektio, ja kaksi heistä o li saanut infektion sektion jälkeen. 

Myös kolmella muulla potilaalla oli taustallaan kaavinnan jälkeinen infektio. Yhdelle 

potilaista oli tehty sektion jälkeen kaavinta, jossa tapahtui kohdun perforaatio. 

Potilasaineistossa on viiden potilaan kohdalla maininta imetyksestä synnytyksen jälkeen. 

Useilla aineiston potilaista oli taustallaan useita tai toistuvia kirjallisuuden mukaan 

kohtukiinnikkeille altistavia tekijöitä. Aineistossa esiintyvät kohtukiinnikkeille altistavat 

tekijät on kuvattu taulukossa 3.

Kohtukiinnikkeille altistavat tekijät

Puerperaalinen kaavinta 15

Sektio 3

Infektio 5

Imetys 5

Kohdun perforaatio 1

Yhtä potilasta lukuun ottamatta kaikilla tutkimusaineistoon liitetyillä potilailla oli o ireina 

amenorrea tai hypomenorrea, ja useilla potilaista oli lisäksi kuukautiskipuja. Eräällä 

aineiston potilaista oli ainoana oireena dysmenorrea, ja kiinnikkeet todettiin ultraäänellä 

yhdeksän vuotta sektion jälkeen. Potilaiden oireet ennen hoitoon hakeutumista on esitetty 

taulukossa 4.

Potilaiden oireet ennen hoitoon hakeutumista.

Amenorrea 10

Hypo menorrea 5

Dysmenorrea 6

Taulukko 3

Altistava tekijä n = 16

Taulukko 4

Oireet n = 16
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Kahdeksalle potilaista oli edeltävänä hoitona kokeiltu estrogeenia ja/tai progesteronia ja 

kahdelle lisäksi kierukkaa. Hoitojen avulla osalle potilaista tuli jonkinlaiset 

kuukautisvuodot. Yhdelle potilaista oli edeltävästi tehty kaavinta ja toiselle kaavintaa oli 

yritetty, mutta se oli epäonnistunut. Yhdelle potilaista oli edeltävästi tehty hysteroskopia.

Taulukossa 5 kuvataan potilaiden kohtukiinnikkeiden vaikeusaste hysteroskopiassa. 

Vaikeusaste pyrittiin määrittämään Marchin ym. (1978) luokituksen mukaisesti. Kyseisessä 

luokituksessa Ashermanin syndrooman vaikeusaste määritetään röntgenografisten 

löydösten perusteella minimaaliseksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi, eikä luokittelussa oteta 

huomioon potilaan oireita. Tässä potilasaineistossa luokittelu on tehty 

hysteroskopialöydösten perusteella sen mukaan, kuinka laajalla alueella kiinnikkeitä o li. 

Kiinnikkeiden ulkonäköä ei ole aineistossa kuvattu tarkasti, joten muita kirjallisuudessa 

kuvattuja luokittelutapoja ei voitu käyttää, koska n iissä kaikissa luokittelu perustuu ainakin 

osittain kiinnikkeiden ulkonäköön. Potilasaineiston merkinnät eivät kaikilta osin ole 

selkeitä ja yksiselitteisiä, joten täysin luotettavaa ja systemaattista luokittelua ei o le 

mahdollista niiden perusteella tehdä. Taulukossa oleva luokittelu on suuntaa-antava.

Kohtukiinnikkeiden vaikeusasteen luokittelu Marchin ym. (1978) mukaan 

ennen toimenpidettä.

Vaikea 5

Keskivaikea 9

Minimaalinen 1

13.3 Tulokset

Taulukko 5

Kohtukiinnikkeiden luokittelu Marchin ym. (1978) mukaan n = 16
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Yhtä potilasta lukuun ottamatta kaikkien potilaiden kohtukiinnikkeiden vaikeusaste oli 

aineiston merkintöjen perusteella vähintään keskivaikea, joillakin vaikea. Osalle potilaista 

ei edeltävästi tehty kohtuontelon kaikututkimusta ja/tai hysterosono-

/hysterosonosalpingografiaa. Neljällä potilaista hysterosonografia ei onnistunut 

kohdunkaulakanavan kiinnikkeiden vuoksi.

Kiinnikkeiden irrottelu tehtiin yleisanestesiassa käyttäen viiden millimetrin jäykkää 

hysteroskooppia ja saksia. Kohtuonteloa laajennettiin keittosuolalla, ja näkökontrollissa 

pyrittiin poistaman kaikki näkyvät kiinnikkeet. Samanaikaista vatsanpeitteiden läpi tehtyä 

kaikututkimusta käytettiin helpottamaan toimenpidettä ja ehkäisemään kohdun 

lihaskerroksen vaurioitumista. Toimenpiteen kesto oli 15–40 minuuttia, ja vuodon määrä 

toimenpiteen aikana o li 0–50 millilitraa.

Potilaat saivat antib ioottiprofylaksina 1,5 grammaa kefuroksiimia ja/tai 0,5 grammaa 

metronidatsolia. Potilasaineiston mukaan antibioottiprofylaksia ei käytetty kaikissa 

toimenpiteissä. Seitsemän potilaista sai lisäksi peroraalista hormonivalmistetta 

toimenpiteen jälkeen, ja viidelle potilaista asetettiin kuparikierukka. Kahdelle potilaista 

ruiskutettiin toimenpiteen lopuksi kohtuonteloon 10 millilitraa Hyalobarrier-geeliä, toiselle 

neljännen ja toiselle ensimmäisen toimenpiteen jälkeen. Potilaiden vähintään yhden 

toimenpiteen yhteydessä saama liitännäishoito on kuvattu taulukossa 6. Jotkut potilaista 

saivat eri liitännäishoitoja useiden eri toimenpiteiden yhteydessä.

Potilaiden saama liitännäishoito.

Metronidatsoli 13

Kefuroksiimi 11

Kuparikierukka 6

Estrogeenihoito 5

Progestiinihoito 5

Hyaluronaani 2

Taulukko 6

Liitännäishoito n = 16
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Toimenpiteiden yhteydessä tapahtui kaksi perforaatiota. Potilaalle nro 8 tapahtui 

ensimmäisen hysteroskopian yhteydessä kohdun takaseinän perforaatio. Myös potilaalle 

nro 13 tapahtui hysteroskopian yhteydessä kohtuontelon perforaatio, ja sen lisäksi hän sai 

myös hiilidioksidiembolian toimenpidekomplikaationa.

Potilasaineistossa olevat merkinnät potilaiden seurannan ja toimenpiteen tulosten osalta 

olivat osittain puutteellisia, eikä osasta potilaista löytynyt merkintöjä toimenpiteen jälkeen 

tai he eivät olleet koskaan tulleet seurantakäynnille. Osalla potilaista hoito oli vielä tämän 

tutkimuksen kirjoitushetkellä kesken. Taulukossa 7 kuvataan potilaiden seuranta-ajat 

toimenpiteiden jälkeen sekä toimenpiteiden tulokset siltä osin kuin nämä tiedot ovat 

käytettävissä. 

Potilaiden seuranta-aika ja toimenpiteen tulokset.

1 –

2 2 – –

3 14 + + Istukkaretentio + kaavinta

4 111 + + Keskenmeno rv 20

5 11 + –

6 77 + –

7 36 + + (x 2) Sektiosynnytys + imukuppisynnytys

8 27 + –

9 28 + + Abortus inhibitus + kaavinta

10 11 + + Sektiosynnytys perätilan vuoksi

11 12 + –

12 4 + –

13 9 ? –

14 –

15 –

16 5 + –

Taulukko 7

Potilas Seuranta-aika (kk) Kuukautis-

vuoto

Raskaus Raskaude n tulos
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Kaksi potilaista ei ole käynyt seurantakäynnillä toimenpiteen jälkeen, ja kahdesta potilaasta 

puolestaan ei ole jatkomerkintöjä seurantakäynnin jälkeen. Kahdelle potilaista (potilaille 

nro 11 ja 12) on tehty toimenpiteen jälkeen pakastealkion siirto (PAS). Potilaista toisesta ei 

ole seurantatietoja, ja toinen on siirtynyt IVF- eli hedelmöityshoitojonoon. Hoidetuista 

potilaista 12:lla eli 75,0 prosentilla on toimenpiteen jälkeen o llut kuukautisvuodot, osalla 

aiempaa niukempina.

Viidellä (31 %) hoidetuista 16 potilaasta o li vähintään yksi raskaus toimenpiteen jälkeen. 

Potilas nro 3 tuli Clomifen-avusteisesti raskaaksi ja synnytti elävän pojan. Hän joutui 

synnytyksen jälkeen kaavintaan istukkaretention vuoksi. Potilas nro 7 on tullut 

toimenpiteen jälkeen kaksi kertaa raskaaksi ja synnyttänyt ensin elävän tytön ja sen jälkeen 

elävän pojan. Potilastiedoissa ei ole merkintöjä raskauteen tai synnytykseen liittyvistä 

komplikaatioista. Potilas nro 10 tuli raskaaksi, ja lapsen perätilan vuoksi synnytys tapahtui 

sektiolla. Istukka oli normaali ja irtosi kokonaisena. Potilas nro 4 tuli kahden toimenpiteen 

jälkeen raskaaksi, mutta raskaus päättyi keskenmenoon viikolla 20. Potilas nro 9 tuli 

toimenpiteen jälkeen raskaaksi, mutta hän koki keskeytyneen keskenmenon, joka hoidettiin 

kaavinnalla. Tässä aineistossa raskaaksi tuli 5/16 potilasta eli 31,3 prosenttia, yksi potilaista 

tuli raskaaksi kaksi kertaa. Raskaaksi tu lleista potilaista 3/5 eli 60,0 prosenttia synnytti 

elävän lapsen, yksi heistä kaksi kertaa.

Ashermanin syndrooma eli kohtukiinnikkeet on todennäköisesti arveltua yleisempi 

ongelma. Tutkijoiden mukaan sille altistavat kohtutoimenpiteet, joiden yhteydessä 

endometriumin tyvikerros vaurioituu, ja erityisen herkkä vaurioille kohtuontelo on 

raskauden aikana ja heti raskauden jälkeen, mikä johtuu todennäköisesti raskauden ja 

imetyksen aiheuttamista hormonaalisista muutoksista (Sugimoto 1978, Robinson, 

14 POHDINTA
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Swedarsky Colimon & Isaacson 2008, Berman 2008, Yu ym. 2008, Hooker & Thurkow 

2011). Myös infektio saattaa to imia kiinnikkeiden syntymiselle altistavana tekijänä (Yu 

ym. 2008, Hooker & Thurkow 2011), samoin kohdun synnynnäiset rakennepoikkeavuudet 

(Yu ym. 2008, March 2011). Useat kirjallisuuskatsauksessa mainituista kohtukiinnikkeille 

altistavista tekijöistä tu livat esiin myös oman tutkimusaineiston potilailla.

Kohtukiinnikkeet oireilevat usein niukkoina tai puuttuvina kuukautisvuotoina sekä 

kuukautiskipuina (Sugimoto 1978, Al-Inany 2001, Fedele ym. 2006, Yu ym. 2008). Lisäksi 

ne aiheuttavat hedelmättömyyttä ja altistavat raskauskomplikaatio ille, kuten istukan 

kiinnittymishäiriöille ja keskenmenoille (Al-Inany 2001, Fedele ym. 2006, Yu ym. 2008,

Thomson 2009, March 2011). Oireet eivät aina korrelo i Ashermanin syndrooman 

vaikeusasteen kanssa. Tärkeintä diagnostiikassa on hyvä anamneesi, jonka perusteella 

kliin ikon tulisi osata epäillä Ashermanin syndrooman mahdollisuutta ja osata ohjelmoida 

tarvittavat lisätutkimukset. Diagnoosi perustuu tällä hetkellä hysteroskopiassa havaittuihin 

kiinnikkeisiin (Sugimoto 1978, Al-Inany 2001, Fedele ym. 2006, Kodaman & Arici 2007, 

Berman 2008, Thomsonin ym. 2009, Panayotidis ym. 2009). Oman tutkimusaineiston 

potilaista kaikilla yhtä lukuun ottamatta oli oireina niukka tai puuttuva kuukautisvuoto, ja 

useilla potilaista oli myös kuukautiskipuja. Yhdellä potilaista kivut olivat ainoa oire. 

Kaikkien aineiston potilaiden kohtukiinnikkeet d iagnosoitiin hysteroskopian avulla.

Ongelmana Ashermanin syndrooman hysteroskopiassa määritetyn vaikeusasteen 

luokittelussa on yhtenäisesti hyväksytyn luokittelujärjestelmän puuttuminen. Käytössä 

olevia järjestelmiä on tällä hetkellä useita, eikä niistä mikään ole saavuttanut yleistä 

hyväksyntää. Tämä johtuu mahdollisesti kaikissa järjestelmissä olevista puutteista 

(Thomson ym. 2009). Yleisen luokittelujärjestelmän puuttumisen vuoksi on toistaiseksi 

mahdotonta vertailla objektiivisesti eri hoitotapoja käsitteleviä tutkimuksia ja n iiden 

tuloksia. (Kodaman & Arici 2007, Fedele ym. 2006, Thomson ym. 2009 ja Panayotidis ym. 

2009.) Tähän tutkimukseen liitettyjen potilaiden Ashermanin syndrooman vaikeusastetta ei 

luokiteltu selkeästi, mutta useimmilla potilaista kiinnikkeitä o li melko runsaasti 

kohdunkaulakanavan ja kohtuontelon alueella, mikä vastaa lievää vaikeampaa Ashermanin 

syndroomaa. Kiinnikkeiden ulkonäköä ja koostumusta aineistossa ei kuitenkaan kuvattu 

tarkemmin, joten tarkkaa luokitusta on mahdotonta tehdä.
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Kohtukiinnikkeiden hoidon tavoitteina on toisaalta kohtuontelon normaalin anatomisen 

rakenteen palauttaminen ja toisaalta endometriumin normaalin toiminnan ja 

hedelmällisyyden palautuminen (Yu ym. 2008, Panayotidis ym. 2009). Kiinnikkeet 

irrotetaan nykyisin tavallisesti hysteroskopiakontrollissa joko mekaanisesti saksilla tai 

pihdeillä (Al-Inany 2001, Berman 2008, Yu ym. 2008, March 2011) tai käyttämällä apuna 

laseria tai diatermiaa (Al-Inany 2001, Kodaman & Arici 2007, Yu ym. 2008). Useat tutkijat 

ovat sitä m ieltä, että energialähteen käyttö kiinnikkeiden irrottelussa lisää endometriumin 

lisävaurioitumisen riskiä, ja he pitävät turvallisempana ja parempana menetelmänä 

kiinnikkeiden mekaanista irrottelua (Panayotidis ym 2009, March 2011). Yksimielisyyttä 

parhaasta irrottelumenetelmästä ei toistaiseksi ole saavutettu, koska molemmilla 

menetelmillä on omat etunsa ja haittansa. Myös leikkaustekniikoita on useita, joista osa on 

tällä hetkellä vielä kokeellisia. Kiinnikkeiden irrottelussa on kokeiltu myös 

huuhteluliuoksen ja hiilid ioksidin painetta tai laminaria-levää (Yu ym. 23008). 

Hysteroskopian apuna käytetään toisinaan erilaisia ohjausmenetelmiä, kuten laparoskopiaa, 

transabdominaalista kaikututkimusta tai fluoroskopiaa. Niiden hyödystä komplikaatioiden 

ehkäisyssä ei toistaiseksi ole selkeää näyttöä, mutta ohjausmenetelmiä käytettäessä 

mahdolliset perforaatiot todennäköisesti havaitaan nopeammin (AAGL 2010). Oman 

tutkimusaineiston potilaiden kiinnikkeet irrotettiin saksilla hysteroskopiakontrollissa. 

Osalla potilaista käytettiin lisäksi ultraääntä toimenpiteen apuna.

Kiinnikkeiden poisto eri menetelmillä onnistuu usein hyvin, ja kohtuontelon muoto saadaan 

palautettua normaaliksi (Thomson ym. 2009). Toimenpiteiden komplikaatioriski on myös 

vähäinen (March 2011). Suurempi hoidollinen haaste on saada endometriumin normaali 

toiminta palautumaan ja estää kiinnikkeiden uusiutuminen (Kodaman & Arici 2007). 

Yleisesti on käytetty toimenpiteenjälkeistä hormonihoitoa, jonka tarkoituksena on tukea 

endometriumin uusiutumista. Selkeää näyttöä hormonihoidon eduista ei kuitenkaan 

toistaiseksi ole saatu. Myöskään optimaalinen hoidon kesto tai hormoniannos eivät ole 

tiedossa. (Robinson ym. 2008.) Toimenpiteiden yhteydessä on käytetty myös 

antibioottiprofylaksia estämään infektio ita (Thomson ym. 2009). Varmuutta infektioiden 

osuudesta kohtukiinnikkeiden syntymiseen ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatu, eikä 

antibioottiprofylaksin rutiin inomaisen käytön hyödyistä ole selkeää näyttöä. Lisäksi 

endometriumin kasvua on pyritty parantamaan käyttämällä erilaisia kohtuontelon 
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verenkiertoa parantavia lääkkeitä, kuten nitroglyseriiniä, aspiriinia tai sildenafiilisitraattia, 

mutta lääkkeitä on toistaiseksi kokeiltu vasta p ienillä potilasjoukoilla, eikä n iistä o le 

olemassa riittävän laajaa kokemusta tai niiden etuja ja haittoja koskevia tutkimustuloksia 

(Zinger ym. 2006, Kodaman & Arici 2007, AAGL 2010). Oman tutkimusaineiston 

potilaista lähes kaikki saivat antibioottiprofylaksin. Lisäksi osa potilaista sai toimenpiteen 

jälkeen peroraalista hormonihoitoa. Johtopäätöksiä kummankaan lääkkeen tehosta ei tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella pystytä vetämään.

Kiinnikkeiden uusiutumisen ehkäisyssä käytetään myös fyysisiä esteitä, kuten katetreja, 

kierukoita ja hyaluronihappoa, jotka pitävät kohtuontelon seinämät irti toisistaan 

paranemisprosessin alussa (Thomson ym. 2009, AAGL 2010, Mais ym. 2011). Kierukoiden 

pinta-ala on kuitenkin liian vähäinen pitämään seinämät erillään toisistaan, ja 

hormonikierukka suppressoi endometriumia. Kuparikierukan puolestaan on epäilty 

aiheuttavan inflammaatiota, joka vaikuttaa epäedullisesti endometriumin paranemiseen. 

(Thomson ym. 2009, March 2011.) Sekä kierukkaan että katetriin liittyy lisäksi 

vierasesineen aiheuttama tulehdusriski, ja katetrin käytön aikana tarvitaan usein 

antibioottiprofylaksia (Berman 2008, Panayotidis ym. 2009, March 2011). Antibioottien 

käyttöön liittyy luonnollisesti myös haittoja. Hyaluronihappo vaikuttaa tähän mennessä 

tehtyjen tutkimusten perusteella lupaavalta valmisteelta, joka vähentää kiinnikkeiden 

uusiutumisriskiä. Kyseessä on lisäksi elimistön luonnollinen aine, jonka käyttöön ei liittyne 

kemiallisten lääkkeiden riskejä. Vaikutuksia hedelmällisyyteen ei kuitenkaan vielä tiedetä, 

koska valm istetta on käytetty kohtukiinnikkeiden hoidossa vasta pienillä potilasjoukoilla, ja 

käytön etujen ja haittojen selvittäminen vaatii lisätutkimusta.

Useille tämän tutkimusaineiston potilaista asetettiin toimenpiteen jälkeen kuparikierukka. 

Kahdella potilaista käytettiin hyaluronihappoa toimenpiteen jälkeen. Kuparikierukan 

mahdollisista eduista tai haito ista ei tämän aineiston perusteella pystytä vetämään 

johtopäätelmiä, ei myöskään hyaluronihapon vaikutuksista. Toinen tämän aineiston 

hyaluronihappoa saaneista potilaista ei tutkimuksen kirjoitushetkellä vielä ollut käynyt 

jälkitarkastuksessa, ja toiselle potilaista on hyaluronihapon käytön jälkeen tehty uusi 

kiinnikkeiden irrottelu. Hänellä kuukautisvuodot palautuivat toimenpiteiden jälkeen, joskin 

aiempaa niukempina.
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Vaikein ongelma Ashermanin syndrooman hoidossa on hedelmällisyyden palautuminen. 

Vaikka kohtuontelon rakenne saataisiinkin palautettua normaaliksi ja vaikka potilaalla olisi 

säännölliset kuukautisvuodot, hedelmällisyys ei läheskään aina palaudu. Huonoin ennuste 

raskauden suhteen on vaikeilla kohtukiinnikkeillä ja endometriumin fibroosilla. 

Kohtukiinnikkeiden poiston jälkeinen raskaus on lisäksi aina riskiraskaus, johon liittyy 

istukan kiinnittymisen häiriöitä, keskenmenoja, ennenaikaisia synnytyksiä ja sikiön 

kasvuongelmia. Kohdunkaula voi useiden tehtyjen toimenpiteiden seurauksena olla 

heikentynyt ja pettää raskauden aikana, jolloin seurauksena on toisen raskauskolmanneksen 

keskenmeno tai ennenaikainen synnytys. Näin ollen raskaus vaatii aina erityisen huolellista 

seurantaa, ja synnytyksen yhteydessä tulee varautua mahdollisiin verenvuotoihin ja istukan 

irtoamiseen liittyviin ongelmiin. (Yu ym. 2008, March 2011.)

Koska Ashermanin syndrooman hoitotulokset ovat edelleen etenkin vaikeissa muodoissa 

vaatimattomia ja koska hoidon jälkeen mahdollisesti alkavaan raskauteen liittyy runsaasti 

riskejä, kohtukiinnikkeiden ennaltaehkäisy on tärkeää. Kohtuontelon vaurioittamista 

erity isesti raskauden aikana tai heti raskauden jälkeen tulee varoa. 

Raskaudenkeskeytyksessä ja keskenmenon hoidossa tulisi mahdollisuuksien mukaan 

käyttää lääkkeitä kaavinnan sijasta, koska lääkehoito vähentää kiinnikkeiden riskiä 

kaavintaan verrattuna (Panayotidis ym. 2009). Toisaalta lääkehoidon yhteydessä 

raskausmateriaalin jääminen kohtuonteloon on yleisempää, mikä voi altistaa tulehdukselle 

ja endometriumin fibroosille (Goldenberg ym. 1997, March 2011). Residuan poistossa tulee 

puolestaan mahdollisuuksien mukaan käyttää hysteroskopiaa, jollo in raskausmateriaali 

saadaan poistettua täsmällisesti, eikä ympäröivää endometriumia vaurioiteta (Dankert ja 

Vleugels 2008, Hooker ja Thurkow 2011). Jos kaavinta kuitenkin pitää tehdä, siinä tulee 

käyttää imua tai tylppää instrumenttia, ja tekijän tulee olla kokenut (Yu ym. 2008). On 

myös ehdotettu, että kaavinnan yhteydessä tulisi käyttää lyhytaikaista antib ioottiprofylaksia 

kiinnikkeiden synnyn ehkäisemiseksi. Endometriumin uusiutumista voi joidenkin 

tutkijoiden mukaan puolestaan edistää käyttämällä estrogeenihoitoa toimenpiteen jälkeen, 

ja imettämisen lopettaminen saattaa olla tarpeen hypoestrogeenisen tilan korjaam iseksi. 

Myös stentin käyttöä on ehdotettu pitämään kohdun seinämät irti toisistaan paranemisen 

aikana. (March 2011.)
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Oman tutkimusaineiston potilaista kaikilla yhtä lukuun ottamatta oli taustallaan vähintään 

yksi raskauden yhteydessä tehty kaavinta. Potilaalla, jolle kaavintaa ei ollut tehty, oli 

taustallaan sektio ja sitä seurannut märkäinen kohtutulehdus. Useille aineiston potilaista oli 

jäänyt residuaa kohtuonteloon raskauden jälkeen, ja osalle potilaista oli tehty kirurginen 

kohtutoimenpide (sektio). Viidellä potilaista altistavana tekijänä oli lisäksi infektio. Monet 

potilaat olivat lisäksi imettäneet useiden kuukausien ajan synnytyksen jälkeen eli olleet 

hypoestrogeenisessa tilassa imetysajan. Nämä altistavat tekijät vastaavat 

kirjallisuuskatsauksessa mainittuja kohtukiinnikkeille altistavia tekijöitä.

Tehtyjen toimenpiteiden määrään ja kiinnikkeiden vaikeusasteeseen nähden 

komplikaatioiden määrää voi pitää aiempia tutkimuksia vastaavana. Yhteensä 23 

toimenpiteessä tapahtui kaksi perforaatiota (eli 8,7 prosentissa toimenpiteistä). Kaikkiaan 

komplikaatioita ilmeni kolme eli 13 prosentissa toimenpiteistä. Kirjallisuuden mukaan 

perforaatio tapahtui noin kahdella prosentilla kaikista raportoiduista tapauksista, joissa 

kiinnikkeitä o li irroteltu, ja vakavien kiinnikkeiden kohdalla jopa yhdeksässä prosentissa 

tapauksista (Yu ym. 2008). Aineiston pienen koon vuoksi tämä vertailu kirjallisuudessa 

esiintyneisiin lukuihin on ainoastaan suuntaa-antava.

Toimenpiteen tuloksia kuukautisvuotojen tai raskauksien suhteen ei ole aineiston pienen 

määrän vuoksi mahdollista suoraan verrata kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin tuloksiin. 

Raskaaksi tu lon suhteen tulee myös huomata, että kahdella potilaista Ashermanin 

syndroomaan johtanut raskaus oli keinoavusteinen, eli kyseisillä potilailla oli jo ennen 

kohtukiinnikediagnoosia ongelmia tulla raskaaksi. Yksi potilaista ei edes toivonut raskautta 

vaan ainoastaan kuukautisvuotoja. Osasta potilaista ei myöskään ole merkintöjä 

toimenpiteen jälkeen, ja osalla hoito on edelleen kesken, mikä p ienentää tuloksessa 

ilmoitettavien potilaiden määrää entisestään.
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