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Vasta kohdun ja munasarjojen poisto toi helpotuksen endometrioosin

Miten endometrioosi on sinua 
vaivannut?
– Endometrioosi on aiheuttanut 
minulle monenlaisia vaivoja 
vuosien ajan. Eniten minua ovat 
vaivanneet järkyttävät kivut kuu-
kautisten aikana ja myös muihin 
kierron aikoihin. Pahimpana ai-

Aiheuttaako endometrioosi 
sinulle myös työkyvyttömyyttä?
– Endometrioosi on aiheuttanut 
minulle paljon sairaspoissaoloja 
töistäni. Olen ollut säännöllises-
ti ainakin kaksi päivää kuusta 
pois töistä kipujen takia, joskus 
enemmän. 

Olen ollut monesti puolikun-
toisena töissä, sillä olin suurim-
man osan kuusta kipeänä enkä 
voinut olla kaiken aikaa pois töis-
tä. Olen myös joutunut mietti-
mään töitäni ja alaani uudestaan 
sairauteni takia. 

Onko sinulla lapsia?
– Ei ole. Endometrioosi monesti 
vaikeuttaa lasten saamista. Itse 
tein päätöksen, että en halua 
biologisia lapsia, kun sain diag-
noosin endometrioosista, sillä on 
hyvin todennäköistä, että sairaus 
on perinnöllinen. 

Olen puolisoni kanssa pää-
tynyt ajan myötä onnelliseen 
lapsettomuuteen. 

Miten endometrioosi on diag-
nostisoitu?
– Endometrioosini on diag-
nosoitu vasta, kun olin 29-vuo-
tias, kun olin turhaan vuosia 
anellut apua lääkäreiltä. Pääsin 
tuolloin ensimmäisen kerran la-
paroskooppiseen leikkaukseen, 
jonka jouduin lähes itkemällä 
vaatimaan. 

Tähystyksellä endometrioosi-
ni sitten todettiin ja kasvustoa 
poistettiin leikkauksen yhtey-
dessä. Kaksi vuotta ensimmäisen 
leikkauksen jälkeen minut lei-
kattiin uudestaan ja taas endo-
metrioosi-kasvustoa poistettiin. 
Minulla on lisäksi tämän vuoden 
alussa todettu adenomyoosi, joka 
on osaltaan pahentanut kipujani. 
Adenomyoosissa on endometri-
oosin kaltaista kasvustoa kohtu-
lihaksessa.

Miten sinua on hoidettu ns. 
koululääketieteen puolella?
– Koululääketieteen puolella 
sain pitkään taistella, että sain 
minkäänlaista apua vaivoihi-
ni. Olen syönyt valtavia määriä 
särkylääkkeitä, ja ilman niitä 
en olisi pahimpia päiviä pärjän-
nytkään. Lääkäreillä ei usein 
ole ollut tarjota muuta kuin sär-
kylääkkeitä. 

Pahimmassa tapauksessa on 
käsketty hankkiutumaan ras-

olin liikuntakyvytön pahimpina 
kipupäivinä. Lisäksi minulla oli 
pitkittynyttä vuotoa. 

Endometrioosiin voi myös 
liittyä autoimmuunisia oirei-
ta. Monesti tuntui, että koko 
kehoni oli ärsytys- tai tuleh-
dustilassa. 

Thaimassa asuva, suomalainen 34-vuotias 
Katriina päätyi kohdun ja munasarjojen 
totaalipoistoon. Mikään muu ei tuonut apua 
työkyvyn vieviin endometrioosikipuihin ja 
erittäin runsaisiin vuotoihin. Nyt Katriinalla 
on vaihdevuodet.

Jopa kolme viikkoa
kuukaudesta kipeä

kana olin kipeä kolme viikkoa 
kuukaudesta. 

Kivut alkoivat heti ensimmäi-
sistä kuukautisista eli 11-vuotiaa-
na. Kuukautiseni ovat olleet myös 
todella runsaat ja olen ollut sään-
nöllisesti sairaslomalla kipujen ta-
kia. Yleensä kuukautisten aikaan 

alkuun kiinalaisessa akupunk-
tiossa.  

Olen nyt paremmassa kun-
nossa kuin koskaan. Minulla on 
edelleen endometrioosi, vaik-
ka näkyvää kasvustoa ei tällä 
hetkellä ole. Endometrioosiin 
ei ole parannuskeinoa ja olen 
varautunut siihen, että kipuni 
voivat palata. Arvostan kuiten-
kin jokaista kivutonta päivää, 
nautin elämästäni ja toteutan 
unelmiani. 

Miten ylläpidät terveyttäsi ja 
kauneuttasi?
– Viimeisestä leikkauksestani on 
kulunut puoli vuotta. Olen koko 
toipumisajan tehnyt kehonhuol-
lollisia harjoitteita ja nostanut 
kuntoani pikku hiljaa. Nyt nautin 
hölkkälenkeistä, kehonhuollosta, 
tanssista ja venyttelystä. Pyrin 
aloittamaan jokaisen aamun 
liikunnalla. 

Syön monipuolisesti kasviksia 
ja hedelmiä, jotka täällä Thai-
maassa ovat lähiruokaa. Muu-
tenkin täällä on helppo syödä 
terveellistä ruokaa, einesruokia 
ei  juuri ole tarjolla. 

Olen juuri hypännyt freelan-
ce-työhön. Kirjoitan kokemuk-
sistani, pidän blogia, valokuvaan, 
autan ihmisiä netin välityksellä 
ja toimin tanssiterapeuttina. 

Olen opetellut kääntämään 
asiat positiivisiksi. Läheisten 
tuki on äärimmäisen tärkeää. 
Ystävistäni arvostan eniten niitä, 
jotka tukevat minua ja ymmärtä-
vät valintojani –  toimin heidän 
kohdallaan samalla tavalla. Puo-
lisoni on minulle tärkein tuki, 
hän ymmärtää ja rakastaa minua 
kaikessa. Näen myös vertaistu-
en tärkeäksi; saman sairauden ja 
leikkaukset läpikäyneet ovat tällä 
hetkellä hyviä ystäviäni. 

Millaista on asua ja elää vieraas-
sa kulttuurissa? 
– Vieraassa kulttuurissa asumi-
nen on avartavaa ja palkitsevaa. 
Olen myös lapsena asunut ulko-
mailla vanhempieni työn takia 
ja matkustellut paljon. 

Lämpimässä ilmastossa myös 
elinkustannukset ovat edullisem-
mat. Meillä on täällä Thaimaassa 
ihana koti, johon meillä ei Euroo-
passa olisi varaa, mutta arki on ar-
kea, asuu missä päin maailmaa 
tahansa. Tällä hetkellä elämäm-
me on hyvää ja antoisaa.   N

kaaksi, joka lääkärin mielestä 
olisi parantanut oireet. Leikka-
usten lisäksi olen kokeillut kaik-
ki mahdolliset hormonihoidot, 
pillerit, vuotojen vähennyslää-
kettä, ja minulla kokeiltiin myös 
lääkkeellisesti aiheutettuja vaih-
devuosia. 

Olen joutunut itse ottamaan 
vastuun hoidostani ja vaatimaan 
toimenpiteitä. Suomessa en ko-
kenut saavani kunnolla apua ja 
oireitani vähäteltiin. Asuessani 
Maltalla ja marraskuusta 2013 
lähtien Thaimaassa, olen saanut 
asiantuntevaa apua ja empaattis-
ta kohtaamista lääkäreiltä. Ul-
komailla lääkärit ovat nähneet 
kokonaisvaltaisesti tilanteeni ja 
todenneet, että elämänlaatuni on 
todella huono ja myös antaneet 
minun vaikuttaa hoitopäätök-
siini. 

Tämän vuoden alussa pää-
dyin vaatimaan itselleni kohdun 
ja munasarjojen poiston. Tämä 
ei ole parannuskeino endomet-
rioosiin, mutta joissain tapa-
uksissa se voi helpottaa oloa. 
Estrogeeni on keholleni lähes 
myrkkyä. Estrogeeni myös an-
taa ravintoa endometrioosille ja 
auttaa sitä kasvamaan. Otin itse 
vastuun leikkauksestani.  Leik-
kaukseni tehtiin Thaimaassa. 
Kipuni loppuivat kuin seinään. 
Endometrioosin takia en pysty 
käyttämään hormonikorvaus-
hoitoa, joten elän nyt, 34-vuo-
tiaana, vaihdevuosien kanssa.

Millaisia luonnonlääketieteel-
lisiä hoitoja olet saanut? 
– Olen vuosien aikana kokeillut 
erilaisia ruokavalioita, ravinto-
lisiä ja yrttejä. Mitkään niistä 
eivät ole oikeastaan auttaneet 
kipuihin, mutta yleisvointiini 
ne ovat auttaneet. Lämpökau-
rapussit ja moksaus helpottivat 
paikallisesti kipuja. 

Luontaisista hoidoista olen 
kokeillut esimerkiksi kiinalais-
ta akupunktiota ja otsonitera-
piaa. Akupunktiosta sain apua 
kipuhin, mutta se edellytti 
säännöllistä hoidossa käyntiä. 
Otsoniterapia vaikutti minulla 
positiivisesti yleisvointiin, sain 
otsoniterapiasta energiaa ja apua 
myös iho-ongelmiini.

Tällä hetkellä käytän vaihde-
vuosi-oireisiin luonnollista kel-
tarauhashormonia, vitamiineja 
ja lisäravinteita, lisäksi kävin 

Lähes 25 vuotta äärettömän 
kovista kivuista kärsinyt 
Katriina nauttii nyt 
elämästään. Hänen työhönsä 
voi tutustua linkissä www.
indivibody.com/fi.
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Endometrioosin oireita
 
N� runsaat ja/tai kivuliaat
 kuukautiset  
N� kipu ja/tai tiputteluvuoto
 ennen kuukautisia
N� välivuodot
N� krooninen kipu alavatsan,
 sukupuolielinten ja/tai
 lantion alueella
N� yhdyntäkipu tai kipu
 välittömästi yhdynnän jälkeen
N� tärinäkipu
N� selkäkipu
N� iskiaskipu
N� tihentynyt virtsaamistarve
 ja/tai kipua virtsatessa 
N� suolen toiminnan häiriöitä
 ja/tai kipua ulostaessa
N� pahoinvointi
N� hiivatulehdukset
N� krooninen väsymys
N� lapsettomuus
 

Äärettömän kovia kipuja. Hillittömän runsaita 
vuotoja. Hiivaa, suolistovaivoja, jatkuvaa väsymystä. 
Endometrioosi sulkee onnen naisen elämästä. 
Alla Honkanen iloitsee otsonista, jolla on pystynyt 
auttamaan monia.

– Endometrioosissa on kyse  
kroonisesta tulehduksesta. 

Endometrioosi kuin 
auringonpimennys 
naisen elämässä

Endometrioosi on kivuli-
as ja hyvin vaarallinen 
sairaus, koska endo-
metrioosikudoksessa 
on jatkuva, krooninen 
tulehdus. Kovien kipu-

jen ja runsaiden vuotojen vuoksi 
endometrioosi aiheuttaa siitä kär-
sivälle naiselle myös sosiaalisia 
ongelmia ja työkyvyttömyyttä. 
Endometrioosi on kuin aurin-
gonpimennys naisen elämässä, 
sanoo otsoniterapeutti ja erikois-
sairaanhoitaja Alla Honkanen 
ja jatkaa:

– Onkin ensiarvoisen tärkeää 
pyrkiä kaikin mahdollisin kei-
noin hoitamaan endometrioosia. 

Hän on hyvin iloinen siitä, 
että on ostoniterapialla saanut 
annettua avun monelle kärsivälle 
naiselle. 

Endometrioosi-
kudoksessa 
jatkuva tulehdus

Endometrioosi on kohdun lima-
kalvon pesäkesirottumatauti, jota 
sairastaa arviolta 5-10 % hedel-
mällisessä iässä olevista naisista. 
Endometrioosissa kohdun lima-
kalvon (endometrium) kaltaista 
kudosta kasvaa kohdun ulkopuo-
lelle esimerkiksi munasarjoihin, 
munanjohtimiin sekä kohdun, 

Vatsaontelossa vuotava veri 
ärsyttää ja tulehduttaa viereisiä 
kudoksia, jonka seurauksena voi 
muodostua arpikudosta ja elimiä 
toisiinsa liimaavia kiinnikkeitä 
– tämän nainen tuntee kovana 
kipuna.

Otsoni sopii 
tukihoidoksi 
lääkehoidon rinnalle

Endometrioosi on uusiutuva, 
krooninen sairaus. Lopullista 
parantavaa hoitoa ei sairauteen 
ole vielä löytynyt, mutta oireita 
voidaan hoitaa muun muassa 
tulehduskipulääkkeillä, hor-
monilääkkeillä tai leikkauksella.

– Näiden hoitomuotojen li-
sähoidoksi ja tukihoidoksi sopii 
erinomaisesti otsoniterapia, sa-
noo Alla Honkanen.

– Hoitotulokset vielä parane-
vat, kun otsoniterapiaan yhdis-
tetään antioksidanttihoitoja 
vitamiineilla, kivennäisaineilla 
ja rasvahapoilla, koska endo-
metrioosissa on kyse kroo-
nisesta tulehduksesta, jonka 
hoitamisessa riittävä antiok-
sidantt isuojaus tulehdusta 
aiheuttavaa elimistön hape-
tusstressiä vähentämällä on 
olennaisen tärkeää.

Endometrioosia sairastava 
kärsii kovien kipujen ja vuotojen 
lisäksi yleensä hiivatulehduksis-

ta, suolisto-ongelmista ja kroo-
nisesta väsymyksestä. 

– Myös näihin otsonitera-
pia antaa avun. Otsoni tuhoaa 
sieniä, bakteereita ja viruksia. 
Se on myös merkittävä kudos-
ten saneeraaja ja elvyttäjä sekä 
vahva elimistön stimuloija eli 
virkistäjä.

Parantaa kudosten 
hapensaantia,nostaa 
elimistön immuniteettiä

Merkittävin otsonin hyöty en-
dometrioosin hoitamisessa on 
Alla Honkasen mukaan otsonin 
ominaisuus hillitä tulehdusta ja 
siitä aiheutuvia kipuja ja tur-
votuksia. 

– Otsonin hoitovaikutus pe-
rustuu muun muassa otsonin 
kykyyn parantaa kudosten ha-
pensaantia ja nostaa elimistön 
immuniteettiä. Endometri-
oosissa näissä molemmissa on 
ongelmia; endometrioosikudos 
on kuin kuollutta kudosta, jossa 
hapen, ravintoaineiden ja kuona-
aineiden kuljetus ei toimi, Hon-
kanen sanoo.

Otsoniterapiassa hän käyttää 
opettajansa, Nizhni Novgorodis-
sa Venäjän valtion lääketieteelli-
sessä akatemiassa työskentelevän 
professori, lääketieteen tohtori 
Oleg Maslennikovin hoitome-
netelmiä.

– Hoitokertojen määrä ja 
käyttävä otsonin määrä ovat 
aina yksilölliset. Ne suunnittelen 
yhdessä Maslennikovin kanssa, 
Honkanen kertoo.

– Hoitokäytössä käytettävä 
otsoni on täysin turvallista ja 
menetelmänä sataprosenttisen 
biologinen, Honkanen ja Mas-
lennikov vakuuttavat. 

Kotihoitona 
otsonoituun öljyyn  
kastettu tamponihoito

Yleisin Alla Honkasen käyttä-
mä otsoniterapiahoitomuoto 
endometrioosista sekä muista-
kin naistenvaivosta kärsiville on 
vaginaalinen insufflaatiohoito eli 
emättimen huuhtelu. Siihen hän 
yleensä yhdistää biopisteitä eli 
akupisteitä stimuloivan hieronta-
hoidan otsonoidulla hoitoöljyllä. 

– Biopistestimulaatio on aivan 
loistava virkistäjä ja samalla se 
kirkastaa ja kosteuttaa vartalon 
ihon, Honkanen sanoo. 

Epästabiilina aineena otsoni 
imeytyy paremmin kosteassa ti-
lassa. Siksi vaginaalisessa insuf-
flaatiohoidossa ensin emättimeen 
viedään steriilin letkun välityksel-
lä otsonoitua steriiliä vettä ja sen 
annetaan vaikuttaa ikään kuin 
kylpynä tarvittava aika. 

– Sitten emättimeen viedään 

mukaansa 6–8 kerran kuurilla. 
Hoito sopii kaikenikäisille nai-
sille. Kuukautiset ja vereno-
hennuslääkkeen käyttö sekä 
kilpirauhasen liikatoiminta ovat 
hoidon esteitä.

Kotihoidoksi 
otsonoitua oliivi-, 
jojoba- tai tyrniöljyä

Kotihoitona endometrioosista 
kärsivä nainen jatkaa vaginaalis-
ta applikaatiohoitoa otsonoidulla 
hoitoöljyllä 10–14 päivän ajan.  

– Kotihoito tapahtuu siten, 
että nainen laittaa yön ajaksi 
emättimeen otsonoituun hoi-
toöljyyn kostutetun tamponin.

Alla Honkaselta saa ostaa 
kotihoitotuotteeksi emättimen 
limakalvojen hoitoon tarkoitet-
tua, otsonoitua oliivi-, jojoba- tai 
tyrniöljyä. 

– Gynekologisen terveytensä 
ylläpidossa jokainen nainen voi 
kuukautisten jälkeen saneerata 
emättimen limakalvot ja häätää 
hiivan otsonoidulla hoitoöljyllä. 
Kolmen päivän tamponihoito ot-
sonoidulla hoitoöljyllä on erin-
omainen, monen gynekologisen 
ongelman ennaltaehkäisytapa, 
Honkanen sanoo.

Häneltä saa tarkat kotihoito-
ohjeet otsonoitujen hoitoöljyjen 
lisäksi. N

suolen ja virtsarakon pinnoille. 
Periaatteessa endometrioosia voi 
olla missä tahansa vatsaontelossa 
tai jopa sen ulkopuolella.

Endometrioosipesäkkeet ai-
heuttavat kudokseen kroonisen 
tulehdusreaktion. Estrogeeni 
vaikuttaa pesäkkeiden kasvuun. 
Munasarjojen erittämän estro-
geenin lisäksi myös endomet-
rioosipesäkkeet itse tuottavat 
estrogeenia. 

Endometrioosin perussyytä 
ei tunneta. Yksi mahdollinen 
selitys on se, että kohdun lima-
kalvoa kulkeutuu kuukautisten 
yhteydessä munatorvien kaut-
ta vatsaonteloon ja kiinnittyy 
vatsakalvon pintaan kohdun 
limakalvon tapaiseksi kudok-
seksi. On mahdollista, että en-
dometrioosipotilailla elimistön 
normaali immuunijärjestelmä 
on jollakin tavalla häiriintynyt 
mahdollistaen endometrioosin 
kehittymisen.

Endometrioosikudos 
reagoi elimistön 
estrogeenitasoon 

Endometrioosipesäkkeet käyt-
täytyvät samantapaisesti kuin 
kohdun limakalvo. Ne reagoi-
vat kuukautiskierron mukaiseen 
estrogeenitason nousuun ja las-
kuun. Estrogeenitason kohotessa 
pesäkkeet paksuuntuvat, mutta 
väärässä paikassa kasvava kudos 
ei pääse poistumaan elimistöstä 
vuotona. 

– Endometrioosikudos 
on kuin kuollutta 
kudosta, jossa hapen, 
ravintoaineiden ja 
kuona-aineiden kuljetus 
ei toimi.

steriiliä hoitovälinettä myöden 
happi-otsoniseosta. Sitten taas 
otsonoitua steriiliä vettä ja sen 
jälkeen happi-otsoniseosta. 
Hoidon aikana hoitokerrat ja 
käytettävän otsonin määrä vaih-
televat asiakkaan hoitotarpeen 
mukaisesti. Lopuksi emättimeen 
laitetaan otsonoituun, limakal-
voja hoitavaan luomulaatuiseen 
oliivi-, jojoba- tai tyrniöljyyn 
kostutettu tamponi, Honkanen 
kertoo hoidon vaiheista.   

Noin tunnin kestävä vaginaa-
linen insufflaatiohoito maksaa 
Tampereen Otsoniterapiassa 
noin 55 euroa. Hoitoajan voi 
tiedustella suoraan Alla Hon-
kaselta, puh. 044-273 4094. 
Paras hoitotulos saadaan hänen 

Alla Honkanen painottaa, 
että naisten gynekologisesta 
terveydestä huolehtiminen on 
samalla aina myös panostus 
tulevaisuuteen. 


