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ENDOMETRIOOSI JA LIITÄNNÄISSAIRAUDET 
 

Sisältö 
• Miksi? 
• Mitä? 
• Endometrioosipotilaan elämänkaari - Rekisteritutkimus endometrioosipotilaan 

fertiliteetistä, sairastavuudesta ja kuolleisuudesta endometrioosileikkauksen 
jälkeen (ENDOLIFE) 

- Endometrioosi Suomessa 
- Endometrioosi ja syöpä 
- Endometrioosi ja kuolleisuus 

 

 



MIKSI JOITAKIN SAIRAUKSIA ON ENDOMETRIOOSIA SAIRASTAVILLA 
ENEMMÄN? 
 

Endometrioosia sairastavilla naisilla on väestötutkimuksissa todettu joidenkin tautien 
olevan yleisempiä kuin muulla väestöllä, puhutaan liitännäissairauksista. 
 
Syytä ilmiölle ei tiedetä. On ajateltu, että tauti itsessään voisi altistaa muille 
sairauksille. Esimerkiksi endometrioosin aiheuttama pitkäaikainen tulehduksellinen 
tila, muutokset puolustusjärjestelmässä sekä muutokset perimässä ja sen säätelyssä 
(geneettiset ja epigeneettiset muutokset) voisivat vaikuttaa myös muiden sairauksien 
kehittymiseen. Toisaalta endometrioosiin käytetty hoito - sekä lääkkeellinen että 
kirurginen – voi altistaa muille sairauksille. Lisäksi endometrioosia sairastavilla 
useammin esiintyvä lapsettomuus voi myös itsessään altistaa toisille sairauksille.  
Totta on myös, että endometrioosia sairastavat naiset kohtaavat tautinsa vuoksi 
enemmän terveydenhuollon ammattilaisia ja tulevat todennäköisesti enemmän 
tutkituiksi ja heidän tautinsa voivat tulla useammin todetuiksi kuin muilla naisilla. 
Tämäkin lisää muiden tautien määriä tutkimuksissa. 
 
On todennäköistä, että eri liitännäissairauksien takana ovat eri selittävät asiat. 
Myöskään endometrioosi ei liene yksi tauti vaan sen eri tyypit lienevät eri tauteja.  
 
On tärkeä tietää myös, että naiset, joilla on todettu endometrioosi, sairastavat myös 
joitakin sairauksia vähemmän kuin muut ikäisensä naiset. Siitä on paljon vähemmän 
julkaistua tietoa. 
 

 
 
 
 
 
 



 
MITÄ LIITÄNNÄISSAIRAUKSISTA ON TIEDETTY? 
 
AUTOIMMUUNISAIRAUDET 
 

Estrogeenin arvellaan muun muassa stimuloivan immuuni- eli puolustusjärjestelmää. 
Endometrioosissa estrogeenia tuotetaan myös endometrioosipesäkkeissä itsessään. 
 
Tulehduksellisten suolistosairauksien sekä keliakian sairastavuuden on todettu 
olevan yleisempää endometrioosia sairastavilla kuin väestössä muilla naisilla.  
Reumasairauksista yleistynyt punahukka eli systeeminen lupus erythematosus (SLE) 
ja Sjögrenin syndrooma ovat endometrioosia sairastavilla naisilla yleisempiä kuin 
muilla saman ikäisillä naisilla.  
 
Muita useammin esiintyviä autoimmuunisairauksia ovat astma ja allergiat sekä 
autoimmuunipohjainen kilpirauhastulehdus, johon voi liittyä aluksi kilpirauhasen 
liikatoiminta ja useimmiten myöhemmin vajaatoimintaa. Myös 
pesäkekovettumataudin eli multippeliskleroosin (MS-tauti) esiintyvyys on yksittäisen 
tutkimuksen mukaan suurentunut endometrioosia sairastavilla.  

 
PITKÄAIKAINEN KIPU 
 

Osalla endometrioosipotilaista on endometrioosin vuoksi pitkäaikainen kova kipu. 
Valitettavasti on todettu, että endometrioosia sairastavilla naisilla on lisäksi 
enemmän muita pitkäaikaista kipua aiheuttava sairauksia kuten päänsärkyä, 
migreeniä ja fibromyalgiaa.  
 
Voi olla, että näiden asioiden taustalta löytyy myöhemmin jokin yhteinen, vielä 
tuntematon, tekijä. Tällä hetkellä hoidossa tulisi hyödyntää tietoa muista kipua 
aiheuttavista tiloista ja pyrkiä välttämään mahdollisimman esimerkiksi kivun 
uudelleen aktivoituminen. 

 
PSYYKKISET SAIRAUDET 
 

Psyykkisiä sairauksia on tutkittu varsin vähän. Sekä masennuksesta että 
paniikkihäiriöstä on ainakin yksittäinen tutkimus, jonka mukaan niitä on todettu 
enemmän endometrioosia sairastavilta. Tämä aihe vaatii enemmän tutkimusta 
jatkossa.  

 
SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET 
 

Endometrioosia sairastavilla naisilla on todettu yhden suuren tutkimuksen mukaan 
lisääntynyt verenpainetaudin, kohonneiden kolesteroleiden ja sepelvaltimotaudin 
riski, erityisesti nuoremmilla naisilla. Endometrioosia sairastavien kohonnutta riskiä 
selittäviä tekijöitä ovat tutkimusten mukaan muun muassa pitkäaikainen tulehdustila 
elimistössä, tulehduskipulääkkeiden lisääntynyt käyttö, munasarjojen varhainen 
poisto ennen vaihdevuosi-ikää sekä nuorten naisten kohdunpoistoleikkaukset. 



Tämä tieto vaatii vielä jatkotutkimuksia varmistuakseen, sillä omassa suomalaisessa 
tutkimuksessamme saimme tästä poikkeavan tuloksen: endometrioosia sairastavien 
suomalaisten naisten kuolleisuus sydän- ja verisuonisairauksiin oli selvästi pienempi 
kuin muilla naisilla. Taudin sairastuvuutta koskeva tutkimuksemme on vielä kesken.  
 
Sydän- ja verisuonisairaudet ovat erittäin merkittävä sairastuvuutta ja kuolevuutta 
aiheuttava tautiryhmä. Tärkeintä on yksilöiden kohdalla riskitekijöiden 
tunnistaminen ja hyvä hoito eli tupakoinnin lopettaminen, verenpaineen ja 
kohonneen kolesterolin ja kohonneen verensokerin hoito, oikea ruokavalio, 
painonhallinta ja riittävä liikunta.  

 
SYÖPÄ 
 

Eniten liitännäissairauksista on tutkittu syövän yhteyttä endometrioosiin. Alla eri 
tekijöitä, joiden arvellaan voivan vaikuttaa tähän yhteyteen joko suojaavasti tai 
rikitekijänä. Lisäksi niiden vaikutus endometrioosin eri muotoihin on todennäköisesti 
erilainen.   
 

 
 

Gynekologisista syövistä kohdunkaulan syövän riski on todettu pienentyneeksi 
endometrioosia sairastavilla naisilla. Sen sijaan munasarjasyövän, ja erityisesti sen 
kahden eri muodon (endometrioidin ja kirkassoluisen), on todettu olevan hieman 
yleisempiä endometrioosia sairastavilla naisilla. Kohtusyöpään ja rintasyöpään 
liittyvät tutkimukset antavat ristiriitaisia tuloksia.  

 
Kilpirauhassyövän riski näyttää vähäisesti suurentuneen endometrioosia sairastavilla. 
Syyksi epäillään tällä hetkellä jotakin estrogeeniaineenvaihduntaan liittyvää tekijä. 
Naisilla kilpirauhassyöpää todetaan selvästi enemmän kuin miehillä. Melanooman on 
todettu myös joissakin tutkimuksissa yleisemmäksi endometrioosia sairastavilla ja on 
mietitty mahdollista geneettistä yhteyttä tautien välillä.  
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ENDOMETRIOOSIPOTILAAN ELÄMÄNKAARI (ENDOLIFE) 
- Rekisteritutkimus endometrioosipotilaan fertiliteetistä, sairastavuudesta 
ja kuolleisuudesta endometrioosileikkauksen jälkeen  
 

 
 
Tutkimuksen tarkoitus on selvittää monipuolisesti endometrioosia sairastavan naisen 
elämän kulkua valtakunnallisen rekisteritiedon avulla.  
 

 
 
Oma väitöskirjatutkimukseni aloitti ENDOLIFE-projektin. Selvitimme siinä, vaikuttaako 
endometrioosi riskiin sairastua syöpään, poikkeaako riski eri endometrioosin 
ilmenemismuotojen osalta ja vaikuttaako endometrioosi kuolemanriskiin keski-iässä.  
 
Tutkimuskohortti muodostettiin naisista, joille oli tehty endometrioosidiagnoosi 
ensimmäisen kerran leikkauksessa Suomessa vuosina 1987–2012. Se jaettiin 
leikkauksessa tehdyn diagnoosin mukaisesti: munasarjaendometriooseja oli 23 222, 
vatsakalvoendometriooseja 20 197 ja syviä endometriooseja 2 372.  



  
 

Endometrioosin diagnoosin ja leikkaushoidon osalta todettiin suuria muutoksia 
seurannan aikana (1987- 2012): Keski-ikä ensimmäisen leikkauksen aikaan nuorentui 
38,8-34,0 vuoteen samalla kun ilmaantuvuus pieneni 116-45:een sataatuhatta naista 
kohti. Lisäksi ensimmäisessä leikkauksessa tehtyjen kohdunpoistojen osuus pieneni 
38 %:sta 19 %:iin, kun taas tähystysleikkausten osuus suureni merkittävästi. 
Muutokset liittyvät todennäköisimmin siihen, että endometrioosi tunnetaan tautina 
nyt paremmin, diagnoosi tehdään kliinisen ja kehittyneen kuvantamisen avulla ja 
tehokasta lääkehoitoa käytetään suositusten mukaisesti.  
 

 
  

Tutkimuksessamme endometrioosin vuoksi leikatun naisen riski sairastua mihin 
tahansa syöpään ei ollut suurentunut verrattuna muihin suomalaisiin naisiin samana 
aikana. 
 
Gynekologisista syövistä munasarjasyövän, sen tiettyjen muotojen (endometrioidi ja 
kirkassolu) ilmaantuvuus, oli suurentunut. Riskistä laskettiin aiheutuneen yksi 
ylimääräinen munasarjasyöpä tuhatta leikattua endometrioosipotilaista kohden 
kymmenen vuoden aikana.  Uutena löydöksenä todettiin, että riski liittyi nimenomaan 
munasarjaendometrioosiin. Sen sijaan kohdunkaulan esiastemuutoksien ja 
kohdunkaulan levyepiteelisyövän ilmaantuvuus oli vähentynyt verrattuna muuhun 
naisväestöön. 

  



Muista syövistä rintasyövän riski oli sama kuin suomalaisessa naisväestössä ja 
kilpirauhassyövän riski suurentunut. Toisaalta suu- ja nielusyöpä- sekä 
haimasyöpäriskit olivat pienentyneet. Lisäksi ihon basaliooman riski oli lisääntynyt. 
 

 
 

Viimeiseksi tutkittiin endometrioosin vuoksi leikattujen naisten kuolleisuutta 
verrattuna kahteen saman ikäiseen samalla alueella tutkimuksen alussa asuneeseen 
naiseen, joilla ei ollut seurantamme aikana todettu endometrioosia, yhteensä  98 824 
naista. Seuranta jatkui vuoden 2014 loppuun saakka. 
 
Endometrioosin vuoksi leikattujen naisten kokonaiskuolleisuus oli verrokkeihin 
nähden pienentynyt, vaikka monia sekoittavia tekijöitä huomioitiin laskennallisesti. 
Kuolleisuuden aleneman laskettiin tarkoittavan sitä, että neljä kuolemaa vähemmän 
tapahtui 10 seurantavuoden aikana tuhannen endometrioosin vuoksi leikatun naisen 
joukossa kuin naisilla verrokkiryhmässä. 
 

 
 
Tautikohtaisista kuolleisuusluvuista selvästi pienentyivät sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuus, sisältäen selvästi pienentyneen sepelvaltimotauti- ja 
aivoverenkiertosairauskuolleisuuden. Myös alkoholiin, onnettomuuksiin ja 



väkivaltaan sekä hengitystie- ja ruoansulatussairauksiin liittyvät kuolemat olivat 
vähentyneet. Syöpäkuolleisuudessa ei ilmennyt eroa, kun huomioon otettiin 
sekoittavia tekijöitä.  
 
On todennäköistä, ettei kuolleisuusero liity itse endometrioosiin, vaan sen saattavat 
selittää endometrioosin vuoksi leikattujen naisten erilaiset ominaisuudet ja elintavat 
verrattuna muihin naisiin sekä se, että heitä tutkitaan ja hoidetaan enemmän myös 
muiden sairauksien osalta.  
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