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Sisältö  

  

 

  

  

  

•  Inkontinenssityyppien määrittely 
•  Inkontinenssityyppien anatomia ja fysiologia   
•  Syventyminen eri tyyppeihin 
•  Inkontinenssityyppien aiheuttajat   
•  Kertaus, kysymykset ja arviointi
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Luku 1 | Inkontinenssityypit  
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Johdanto  

•  13  % naisista ja 5 % miehistä Britanniassa kärsii jonkin asteisista inkontinenssiongelmista.                 
(Patient Platform Limited, 2016)

 

 

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

 

 

•   Virtsainkontinenssi tarkoittaa kontrolloimatonta virtsan karkaamista ja se jaetaan seuraaviin 
tyyppeihin: 

- Refleksi-inkontinenssi 
- Yökastelu (nokturia)
- Anatominen poikkeavuus tai kehityshäiriö 
- Tilapäinen inkontinenssi 
- Totaalinen inkontinenssi

- Pakkoinkontinenssi, yliaktiivinen rakko 
- Ponnistusinkontinenssi 
- Ylivuotoinkontinenssi 
- Toiminnallineninkontinenssi 
- Sekamuotoinen inkontinenssi 
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Naisen virtsaneritysjärjestelmä 

 

  

 

 

 

Ulompi  

 

Uretropelvinen 
ligamentti

 

  

 

  

  

 

 

 

Häpyluu

Virtsarakko

Rakon seinämälihas

Lantionpohja

Virtsaputki 

sulkijalihas

Pubouretraalinen  ligamentti 

Virtsarakon ja 
virtsaputken  liitoskohta 

Puboservikaalinen faskia 
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Miehen virtsaneritysjärjestelmä 

Virtsaputki  
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Eturauhanen

Häpyluu

Sisäinen sulkijalihas
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Pakko 

 

   

Inkontinenssityypit

Yleisimmät inkontinenssityypit ovat: 
 
–  Ponnistus 

–  Pakko 
 –  Ylivuoto 
 –

  
Toiminnallinen

         
 
– 

  

 Sekamuotoinen

 

Toiminnallinen

Ylivuoto

SEKA-
MUOTOINEN Ponnistus



  

Kurssi 2 
Ponnistusinkontinenssi  

  

 

  

•  Ponnistusinkontinenssi on yleisin inkontinenssityyppi erityisesti  naisilla 

      

   
  

•  Se johtuu heikoista lantionpohjan lihaksista ja/tai heikosta sisemmästä  
   sulkijalihaksesta, jotka päästävät rakon vuotamaan urheillessa, yskiessä,    nauraessa, aivastaessa tai muissa fyysisissä liikkeissä jotka aiheuttavat    painetta rakkoon.

(Web MD, 2018).
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Ponnistusinkontinenssi  

 

   

 

Ponnistusinkontinenssia esiintyy sekä              
miehillä että naisilla 

- Naisilla se voi johtua synnytyksestä          
tai vaihdevuosista. 

- Miehillä aiheuttaja voi olla esimerkiksi 
eturauhassyöpähoidot, kuten leikkaus  
tai sädehoito (National Association For Continence, 201 ).

•   



  

Kurssi 2 
Ponnistusinkontinenssin syyt  

 

 

 

 

   

 

 

•  Rakkoa paikallaan pitävien lihasten, tai itse rakon heikkeneminen  

•  Sisemmän sulkijalihaksen heikkeneminen 

•  Rakkoa hallitsevien hermojen surkastuminen, mikä voi johtua esimerkiksi sairaudesta, 
   kuten diabetes, aivoverenkierron häiriöt, Parkinsonin tauti ja/tai MS-tauti, tai 
   gynekologisen/lantionalueen syövän leikkauksesta, sädehoidosta tai kemoterapiasta. 
  

• Naisilla hormonitoiminnan muutokset tai vaihdevuosien aiheuttama estrogeenin 
  väheneminen voi heikentää sulkijalihasten toimintaa

• Miehillä eturauhasen liikakasvu (myös hyvälaatuinen) tai eturauhasen leikkaus

• Ehlers-Danlosin oireyhtymä (EDS) (NHS Choices, 2016)
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•  Pakkoinkontinenssiin kuuluu äkillinen pakko  
   virtsata ja heikentynyt rakon kontrolli (erityisesti  
   nukkuessa, juodessa tai kun kuulee juoksevan  
   veden ääntä). 

•  Vaikeuksia ehtiä vessaan ajoissa 

•  Johtuu usein vaurioista hermoissa tai lihaksissa 
   jotka hallitsevat rakon toimintaa, mutta voi 
   johtua myös sairaudesta.  

•  Rakon seinämälihas supistuu liian aikaisin ja 
   riittävällä voimalla työntääkseen virtsan 
   sulkijalihasten ohi 



  

Kurssi 2 
Pakkoinkontinenssi  

Pakkoinkontinenssi on toiseksi yleisin inkontinenssin syy 3/10 tapauksessa 
Pakkoinkontinenssin syitä ei aina tiedetä tarkkaan, silloin puhutaan idiopaattisesta                                       
pakkoinkontinenssista. Näyttäisi siltä, että seinämälihas antaa vääriä viestejä aivoille 
ja rakko saattaa tuntua täydemmältä mitä se todellisuudessa on. (Patient Platform limited,2016.)

 

 

 

  

 

  

Pakkoinkontinenssista puhutaan, jos vessassa täytyy käydä yli seitsemän kertaa 
päivällä tai yli kaksi kertaa yöllä.  
Esiintyy yleisimmin vanhemmilla ihmisillä.
Pakkoinkontinenssi voi olla myös oire tulehduksesta virtsarakossa tai munuaisissa, 
tai seurausta vammasta, sairaudesta tai leikkauksesta.

•
• 

• 

• 
 •
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Pakkoinkontinenssin syyt     

 

 

 

 

  

 

 

  

• Vähentynyt nesteen saanti 

• Menopaussi
• Raskaus tai synnytyksen jälkeen ensimmäiset 6 viikkoa
• Diabetes 
• Aivohalvaus
• Neurologiset sairaudet, kuten MS-tauti, Alzheimerin tauti tai Parkinsonin tauti
• Kasvaimet tai syöpä kohdussa, virtsarakossa tai eturauhasessa
• Interstitiaalinen kystiitti eli ärtynyt virtsarakko (tulehtunut rakon seinämä)
• Prostatiitti (tulehtunut eturauhanen)



  

Kurssi 2 
Pakkoinkontinenssin syyt jatkuu  

  

 

 

 

 

 

 

• Eturauhasen poisto, sektio, kohdun poisto tai leikkaus joka 
kohdistuu

 
  ohut- tai peräsuoleen.
• Kofeiinipitoiset juomat
• Alkoholi
• Liikalihavuus
• Virtsarakkokivet
• Infektiot
• Lääkitys
• Ärtyvän suolen oireyhtymä
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Ylivuotoinkontinenssi  

 

 

 

 

 

 

 

• On kyseessä kun rakko ei tyhjene kunnolla, se voi johtua myös kroonisesta 
  virtsaummesta

• Tarkoittaa tahatonta virtsaamista liian täynnä olevasta rakosta 

• Yleisempää miehillä kuin naisilla 

• Ihminen voi tuntea rakon olevan täynnä, mutta viesti rakon täyttymisestä 
  saattaa jäädä myös välittymättä. Virtsakarkailu saattaa hävettää ja tuntua 
  epämiellyttävältä, mutta se ei ole ainoa ongelma ylivuotoinkontinenssissa. 

• Rakkoon jäävä virtsa on loistava kasvualusta bakteereille. Tämä voi johtaa 
  toistuviin virtsatieinfektioihin (Bladder & Bowel Community, 2018). 



  

Kurssi 2 
Ylivuotoinkontinenssin syyt  

 

 

 

 

 

  

  

 

•   Eturauhassyövästä, kasvaimista, virtsakivistä, arpikudoksesta tai turvotuksesta 
johtuva virtsaputken tukos aiheuttaa rakon siirtymisen vatsaontelossa. 

•   Heikot rakon seinämälihakset eivät pysty puristamaan rakkoa tyhjäksi. 
•   Vamma hermoissa, jotka vaikuttavat rakon toimintaan; diabetes, alkoholismi, 

Parkinsonin tauti, Ms-tauti, selkärankahalkio. 
•   Lääkitys, esimerkiksi epilepsia- ja masennuslääkkeet, jotka vaikuttavat hermostoon. 
•   Antikolinergitit vähentävät virtsarakon supistumista 
•   Laajentunut eturauhanen 
•   Ummetus
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Totta vai tarua  
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Totta vai tarua? 

Pieni rakko aiheuttaa ongelmia
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Totta vai tarua? 

Tarua
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei ole olemassa pientä rakkoa, ellei sitä ole syövän tai muun vuoksi leikattu pienemmäksi

 tai se ole neurologisista syistä heikentynyt.

  

Suurimmalla osalla ihmisistä on normaalin kokoinen rakko, joka voi toiminnallisesti vaikuttaa pieneltä, mutta todellisuudessa on 
saman kokoinen kuin muilla. Jotkut ihmiset saattavat virtsata usein, mikä saa heidät tuntemaan että heillä olisi pieni rakko, 

mutta usein syyllinen löytyy heikoista lihaksista, tulehduksesta tai hermovauriosta. 

Virtsarakon normaali tilavuus on 40-600 ml (netdoctor, 2015).
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Totta vai tarua? 

Inkontinenssista voi parantua 
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Totta vai tarua? 

Totta 

 

 

 

 

 

Inkontinenssi voi johtua monista ohimenevistä syistä, kuten esimerkiksi 
virtsatieinfektio, atrofinen vaginiitti, ummetus tai jotkut lääkkeet. 

Inkontinenssista ei tarvitse kärsiä ja siihen on monia tehokkaita hoitokeinoja. 
Ensimmäinen askel paranemiseen on yksityiskohtainen kartoitus inkontinenssin 

syistä. Paraneminen on mahdollista asianmukaisilla toimenpiteillä.
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Totta vai tarua? 

Inkontinenssiin ei ole tehokkaita hoitokeinoja 
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Totta vai tarua? 

Tarua 
 

 

 

 

On yleisestä, että inkontinenssitapauksia jää ilmoittamatta ja hoito hakematta, koska 
ei ole riittävästi tietoa hoitomahdollisuuksista. Lisäksi eletään uskomuksessa, että 

inkontinenssi on valitettava, mutta pakollinen osa elämää jossain vaiheessa, 
esimerkiksi synnytyksen jälkeen. 

Jokaista voidaan auttaa ikään tai ongelman vakavuuteen katsomatta. On runsaasti 
todisteita siitä, että inkontinenssia voidaan hoitaa. Hoitomuoto valitaan ongelman 

vakavuuden ja syiden perusteella. Hoitokeinoja voi olla esimerkiksi 
elämäntapamuutos, lääkitys tai leikkaus.
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Luku 1 |  Inkontinenssityypit jatkuvat  
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Sekamuotoinen inkontinenssi 

 

 

  

• Sekamuotoinen inkontinenssi on hyvin yleistä ja siinä on oireita sekä pakko- että 
  ponnistusinkontinenssista sekaisin 

• Oireet toisesta inkontinenssityypistä voivat olla voimakkaampia kuin toisesta      
             
• Hoitokeinot ovat samat kuin pakko- ja ponnistusinkontinenssissa ja riippuvat siitä,   
  mitkä oireet aiheuttavat eniten ongelmia (Web MD, 2018).
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Reflexi-inkontinenssi  

 

 

 

 

 

•  Refleksi-inkontinenssia ilmenee lähinnä ihmisillä, joilla on selkäydinvamma, 
   mutta  sitä  esiintyy  myös  aivohalvaus-  ja  syöpäpotilaillla.    

•  Signaalit aivoista virtsaneritysjärjestelmään eivät pääse läpi, joten virtsa voi
   karata tahattomasti ilman virtsaamistarvetta . Rakko tyhjenee ajoittain ilman 
   minkäänlaisia tuntemuksia rakossa.
 
 •  Virtsaa saattaa jäädä suuria määriä rakkoon, mikä aiheuttaa virtatieinfektioita.     
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Yökastelu (nokturia)  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

• Tämä inkontinenssityyppi on yleisintä lapsilla ja teini-ikäisillä ja johtuu useimmiten 
  rakon kehittymättömyydestä 

• Pienten lasten yökastelu (noin viiteen ikävuoteen asti) on normaalia ja satunnaiset 
  vahingot myöhemminkään eivät aiheuta syytä huoleen.  (Continence Foundation, 2011)  

• Se on usein perinnöllistä ja johtuu rakkoa hallitsevan neurologisen järjestelmän 
  viivästyneestä kehityksestä. 

• Yökastelu poistuu yleensä itsestään iän myötä rakon kehittyessä ja hoito 
  aloitetaan vasta kuuden vuoden iässä. Hoitona käytetään lääkitystä tai hälytintä, 
  joka herättää lapsen kun ensimmäiset merkit tulevasta kastelusta huomataan.

• Arviolta puoli miljoona lasta ja teiniä kärsivät yökastelusta UK:n alueella (ERIC, 2017).
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Anatomiset poikkeavuudet tai kehityshäiriöt 

   

 

 

•  Tämä inkontinenssityyppi johtuu anatomisesta (fyysisestä) tai neurologisesta     
   poikkeavuudesta. 

•  Esimerkiksi epänormaali aukko virtsarakon ja muiden rakenteiden välillä (fisteli) 
   voi aiheuttaa inkontinenssia, kuten myös muunlainen vuoto 
   virtsaneritysjärjestelmässä. 

•  Tähän tyyppiin luetaan synnynnäiset epämuodostumat ja sairaudet virtsateissä 
   sekä ongelmat, jotka ovat aiheutuneet vamman, onnettomuuden tai 
   lääkinnällisen toimenpiteen seurauksena.
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Tilapäinen inkontinenssi 

•  Joskus inkontinenssi ilmenee vain tietyissä olosuhteissa tai jonkin sairauden 
   hoitojen sivuvaikutuksena. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Mayo Clinic, 2017)
 

 

•  Tilapäinen inontinenssi voi johtua: 
   –  Vaikeasta ummetuksesta 
   –  Tulehduksesta virtsateissä tai emättimessä 
   –  Lääkkeistä kuten diureetit, unilääkkeet, lihasrelaksantit, morfiini, antihistamiini,  
       masennus- ja psykoosilääkkeet, huumeet tai kalsiumkanavasalpaajat.  
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Totaalinen inkontinenss 

 

 

Tässä vakavimmassa inkontinenssityypissä ei ole minkäänlaista kontrollia 
rakkoon ja virtsankarkailu on jatkuvaa. Esiintyy esimerkiksi henkilöillä joilla on 
virtsarakko-emätin avanne, virtsaputken poikkeava sijainti tai joissain 
ponnistusinkontinenssin tapauksissa.
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Luku 2 | Kertaus  
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Kertaus 

 

 

 

•  Tässä osassa on käsitelty 10 erilaista inkontinenssityyppiä  
 
•  Yleisimmät tyypit ovat; ponnistus-, pakko-, sekamuotoinen-, 
   ylivuoto- ja toiminnallinen inkontinenssi  
 
•  Ponnistusinkontinenssi on yleisin tyyppi naisilla 
 
•  Ylivuotoinkontinenssi on yleisin tyyppi miehillä 
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Arviointi  

 

 

 Onnea Matkaan!
 

•  Siirry nyt vaiheeseen 2 ja testaa tietosi   
   
•  Suoritat kurssin, jos osaat vastata yli 80 % kysymyksistä oikein
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Luku 3 | Lähteet  
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