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EMÄTTIMEN HIIVATULEHDUS on yleisimmin Candida albicans -sienen 

-

-
duksen kerran elämänsä aikana. Uusiutuvan hiivatulehduksen kritee-

-
silla (9 %). Uusiutuvan vulvovaginaalisen hiivatulehduksen arvioi-

-
-

voivat kuitenkin vaikuttaa sairauden syntyyn. Uusiutuva hiivatulehdus 

-
-

tai uuden estohoitokuurin. Koska uusiutuneen hiivatulehduksen hoito 
-

rokotehoitoa.

Asiakkaan lääkitys

soluseinämän ergosterolinsynteesin estoon. Haittavaikutuksina voi 

sitä ei tule käyttää tämän ryhmän entsyymien kautta  metaboloituvien 
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ASIAKAS APTEEKISSA ?
Uusiutuva hiivatulehdus
Nuori nainen (25 vuotta) saapuu hakemaan reseptilääkettä. 
Hänellä on Candida albicansin aiheuttaman emätintulehduksen 
estohoitona kolmen viikon hoitoannos flukonatsolia. Nainen 
on kärsinyt vaivastaan epäsäännöllisesti jo useamman vuoden, 
lääkärit eivät ole löytäneet tehokasta ratkaisua. Välillä tulehdus 
rauhoittuu useiksi kuukausiksi. Oireina ovat kokkareinen, 
hajuton valkovuoto, limakalvojen kuivuus ja kutina. Asiakkaalla 
ei ole muita lääkityksiä, ja hän on perusterve.

Asiakkaalle  
kerrottavia asioita:

 Flukonatsolikapseli otetaan kerran viikossa  
 ja niellään kokonaisena veden kanssa.

 Kapselin voi ottaa tyhjään mahaan tai  
 ruokailun yhteydessä.

 Käännyttävä lääkärin puoleen, jos polttelun  
 tunne ja ärsytys lisääntyvät tai jos ilmenee  
  virtsaamisvaikeuksia, veristä vuotoa tai  
 vatsakipua.

  Jos kumppanilla on hiivatulehdusoireita,  
 myös hänet tulisi hoitaa.

 Hyvä wc-hygienia estää tulehdusten  
 uusiutumista.  

 Vältettävä saippuapesuja suoraan  
 emättimen alueelle, suosittava  
 yleisestikin happamia pesunesteitä  
 (pH-arvo <7).  

 Hengittävistä alusvaatteista voi olla apua.
  Elintapamuutoksista, kuten sokerin  

 välttämisestä, voi olla apua. 
  Vältettävä kokemusperäisiä hoitoja 

 lääkehoidon ajan (jugurtti emättimeen,  
 etikkapesut), sillä ne voivat heikentää  
 lääkehoidon tehoa ja kokemusperäisten  
 hoitojen tehokkuus on kyseenalaista.

  Lääkettä ei tule käyttää raskauden aikana tai  
  varfariinihoidon aikana.

A
siakas apteekissa -palstaa kirjoittavat Itä-S

uom
en yliopiston farm

asian opiskelijat lääkehoito- 
opintojakson kotitenttinä. A

siasisällön tarkastavat opintojakson opettajat F
aT K

irsti Laitisen johdolla.


