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• Johdanto

• Eturauhasen anatomia ja tehtävä

• Eturauhasen liikakasvun syyt

• Oireet

• Tutkiminen

• Konservatiivinen hoito

• Operatiivinen hoito

• Jälkiseuranta

2



3



• Aikuisen miehen eturauhanen on pituudeltaan noin 4 cm ja painoltaan noin 20-25

• Virtsaputki ja siemenheittotiehyet kulkevat rauhasen läpi. Ne jakavat eturauhasen 

lohkoihin

• Eturauhasen rauhasosan tehtävä on erittää nesteitä, jotka edesauttavat siittiöiden 

liikkumista ja kuljetusta 
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• Eturauhasen liikakasvu, benign prostatic hyperplasia (BPH)

• Mikroskooppisesti esiintyy jo 10%:lla, 20-30 vuotiaista 

ja 80% 60-vuotiaista

• 40% kärsii suurentuneen eturauhasen aiheuttamista oireista 

• 20-30% hakeutuu niiden vuoksi hoitoon

• 50-vuotiaalla miehellä on 35% todennäköisyys, että häntä 

hoidetaan bph vuoksi

• Ainoa riskitekijä on ikä ja miehen sukupuolen hormonin eritys. 

Mikäli kastraatio tehdään ennen puberteettia, bph ei kehity.

• Todennäköisesti ympäristötekijällä ja ruokavaliolla on merkitystä. 

Matalarasvainen kasvispainotteinen ruokavalio?

5



• Hyperplasia alkaa fibromuskulaarisena proliferationa virtsaputkea ympäröivässä välivyöhykkeessä ja 

varsinainen eturauhaskudos työntyy hyperplasian tieltä sivuille. 

• Hyperplasiasta johtuen virtsaputki litistyy sivuilta ja samalla pitenee. 

• Suurentunut eturauhanen voi painaa virtsaputken luumenia tukkoon ja aiheuttaa sitten virtsan 

ulosvirtausesteen.

• Keskilohko voi toimia läpän tavoin.

• Tukoksen astetta ei voi päätellä eturauhasen koon perusteella. 
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Tyhjennysoireet:

• Virtsantulon viipyminen

• Heikentynyt virtsasuihku

• Ponnistelun tarve 

virtsatessa 

• Virtsauksen 

keskeytyminen

• Vajaan tyhjenemisen 

tunne 

• Virtsaumpi 

Kerääntymisoireet: 

• Tiheä virtsaamistarve

• Yövirtsaaminen

• Virtsapakko (URGENCY) 

• Pakkoinkontinenssi
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• Anamneesi

• Oirekyselylomakkeet: DAN-PSS tai IPSS. Kysymykset jaettu 

tyhjennys- ja kerääntymis- ja elämänlaadun oireisiin. 

• Kysymyksillä pyritään selvittämään virtsarakon kykyä varastoida 

virtsaa ja tyhjentyä.                             

0-7 lievä 8-19 keskivaikea 20 ja yli vaikea-asteinen vaiva

• Verikokeet: PSA, KREA, PLV

• Tarvittaessa munuaisten UÄ, hydronefroosin poissulkemiseksi
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• Uroflow eli virtsan virtaamamittaus- ja jäännösvirtsan mittaus.

• Mikäli huippuvirtaama alle 10 ml/s, potilaalla on yli 90% 

todennäköisyydellä ulosvirtauseste.

• Iso jäännösvirtsan määrän syy ei välttämättä ole obstruktio 

(Detrusorin aliaktiivinen toiminta, rakon atonia voisi olla residualin 

taustalla). Iso jäännösmäärä ei aina ole indikaatio leikkaukseen. 
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• Prostatan koosta saa 

käsityksen tunnustelemalla 

peräsuolen kautta 

(tuseraus), TRUS 

ultraäänellä ja nykyaikana 

myöskin MRI:lla

• Kystoskopia jos hematuria, 

strikturan epäily tai 

strukturan anamneesi. 

Rakon syöpä 

anamneesissa. Tai jos 

tutkimuslöydös voi vaikuttaa 

hoidonmuotoon
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Urodynaamia tehdään jos: 

• Aikaisemmin kirurgisesti hoidettu huonona lopputuloksena 

• Niille, joille suunnitellaan operatiivinen hoito, mutta potilas ei pysty 

virtsaamaan yli 150 ml virtsaa

• Jos Qmax yli 10 ja suunnitellaan operatiivista hoitoa 

• Jos residuaali yli 300 ml

• Jos mies on alle 50 vuotias tai yli 80 

• Jos epäillään neurologista sairautta
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Ehdottomat hoidonaiheet:

• -Obstruktiivinen uropatia

• - Ylivuotoinkotinenssi

• - Vaikea virtsarakon dekompensaatio

• - Toistuva virtsaumpi

• - Rakkokivet

• - Krooninen virtsatieinfektio
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Konservatiivinen hoito

• Seuranta

• Alfaresptorien salpaajat Alfutzosiini ja Tamsulosiini

• 5ARI

• PDE5-estäjät (fosfodiesteraasi-5 etsymin estäjät)

• Antimuskariinit ja B3 agoniistilääkkeet
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• Alfutzosiini ja Tamsulosiini

• XATRAL 2.5; 10 mg kerran vrk:ssa

• OMNIC, EXPROS, TAMSUMIN, TAMICTOR 0.4 m kerran vrk:ssa
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• 5ari



• PDE5-estäjät (fosfodiesteraasi-5 etsymin estjäjät:  Tadalafili 5 mg x 

1

• Antimuskariinit ja B3 agoniistilääkkeet: Betmiga 25-50 x 1; 

Vesicare 5 mg x 1; Toviaz 4-8 mg x 1; Spasmolyt, yms.
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Leikkaus hoito

• TURP (Transurethral resection of the prostate)

• Maximillian Stern (1843-1946) teki ensimmäisen TURPin USA:ssa 

v. 1926

• Pienessä eturauhasessa (alle 30 g) riittää eturauhasen 

halkaisuleikkaus TUIP
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• Leikkauskuolleisuus on pieni (0.1%)

• TUR oireyhtymä (1.1%) (huuhtelunestettä voi imeytyä aiheuttaen 

elektrolyyttihäiriön, hyponatreumian)

• Verenvuoto leikkauksen aikana voi olla merkittävää.

• Rakonkaulan ahtauma 4.7%

• Virtsaputken ahtauma 3.8%

• Retrograadinen ejakulaatio tulee 70%:lle

• Erektio-ongelma 6.5%:lle

• Ponnistusinkontinenssi vuoden kuluttua leikkauksesta 1-2%:lle
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• Avoadenomektomia (Millinin adenomektomia)
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• TUEB (bipolar tranceuretral prostate enucleation)
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• Laserhöyrystäminen
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• Laserenukleaatio
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• Aquablation 
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• REZUM vaporization
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• PUL Prostatic urethral lift
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• TULSA mri-guided transurethral ultrasound ablation 
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• PAE (prostatic arteria embolization)
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• Edelleenkin TURP on kultainen standardi

• Se johtuu siitä, että muiden hoitomenetelmien hoitotulokset ovat 

vielä lyhytaikaisia

• Tarvitaan vain lisää aikaa, vuosia, kun voidaan arvioida asiaa 

uudelleen

29



Seuranta:

• Jos on konservatiivinen hoito, niin kontrollit 6-12 kk kuluttua, 

riippuu, kuinka vaikea-asteinen vaiva on kyseessä.

• Operatiivisen hoidon jälkeen:

• Jos höyläys, niin 1 kk kuluttua kirjevastaus pad:sta.

• Uroterapeutin kontrollin yhteydessä 3 kk kuluttua uroflow ja 

residuaalin mittaus.

• Täytyy osata epäillä:

• 1. rakon yliaktiivinen toiminta

• 2. uretran striktuura

• 3. riittämätön hoitovaste. 

• Tärkeä viedä tieto lääkärille
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• https://verkkokauppa.duodecim.fi/5107.html

• https://uroweb.org/guideline/treatment-of-non-neurogenic-male-

luts/
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