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VAIHTOEHTOISET TAVAT YLLÄPITÄÄ HORMONITASAPAINOA    

Asennoituminen menopaussiin on pitkälti kulttuurisidonnaista. Meidän kulttuurissamme suhtautuminen vaih-

devuosiin on voimakkaasti yhteydessä siihen, miten hyväksymme ikääntymisen. Nuoruuden ihannoiminen ja 

elämän rajallisuuden hyväksyminen eivät ole tasapainossa keskenään. Läntinen suhtautumistapa aiheuttaa psy-

kosomaattisia oireita keski-ikäisen naisen terveydessä. 

Australialaisten naisten suhtautuminen vaihdevuosiin on myönteistä, kauko-idässä ja kehitysmaissa vaihde-

vuosioireilua ei ilmene samassa määrin kuin teollistuneissa maissa. Käsitteelle ”kuumat aallot” ei löydy vas-

taavaa termiä japaninkielessä eikä Navajo- intiaanien keskuudessa. Alkuperäiskansat suhtautuvat vieläkin 

vaihdevuosi-iän saavuttaneisiin naisiin kunnioittavasti. Näissä yhteisöissä tällaiset naiset ovat viisaita ikäih-

misiä, jotka ovat saavuttaneet psyykkisen kypsyyden tason, jota arvostetaan. 

Vaihdevuosiin liittyy usein kielteinen tunnelataus ja tähän elämän muutosvaiheeseen liitetään kaikkea mah-

dollista, vaikka oireita itseasiassa on vähän, lähinnä emättimen kuivuminen, kuukautishäiriöt ja lopuksi meno-

paussi. Lääketieteellisen mallin luoma kuva vaihdevuosista puutostilana on hävittänyt tästä elämänvaiheesta 

sen luonnollisuuden normaalina biologisena tapahtumana ja nimennyt naiset potilaiksi, jotka tarvitsevat hoi-

tosuunnitelman. 

Hormonihoidon ja niin sanotun pehmeän hoidon kannattajat ovat asettuneet vastakkaisiin rintamiin. Teollistu-

neissa länsimaissa vain 20 – 30 naista sadasta ei koskaan koe mitään erityisiä vaihdevuosioireita. Tähän ryh-

mään lukeutuvat mm. ne naiset, jotka harrastavat säännöllisesti liikuntaa, syövät kuitupitoista kasvisruokaa ja 

elävät elämää, joka ei ole jatkuvan stressin rasittama. Enemmistön oireilu on lievää ja sitä voidaan helpottaa 

muilla, kuin hormonihoidoilla.  

On hyvin todennäköistä että olemme itse syypäitä tilanteeseen, jossa eriasteista oireilua esiintyy yleisesti. Syyt 

ovat lukemattomat ja niistä ilmeisimpiä ovat epäterveelliset elämäntavat ja tottumukset, ympäristösaasteet, 

kulttuurin sanelema asennoituminen, mainosteollisuus ja yleistynyt synteettisin hormonein tehty hormonikor-

vaushoito. 

Vaihtoehtoinen tapa ylläpitää hormonitasapainoa 

Phyto - eli kasviestrogeenit löydettiin jo 1920-luvulla. Nykyään tunnistetaan noin kolmesataa kasvia, jotka 

sisältävät estrogeenin kaltaisia ainesosia. Näitä on runsaasti ristikukkaisten kasviryhmässä, palkokasveissa, 

monissa hedelmissä, vihanneksissa, marjoissa, maapähkinöissä, pellavan siemenissä ja viinirypäleissä. Kas-

viestrogeenien joukko on kemiallisesti kirjava.  

Phyto-hormoneilla on estrogeenin kaltainen vaikutus kehossa. Ne kilpailevat samoista solujen reseptoreista 

kuin kehon omat estrogeenitkin ja ainakin korkeina annoksina ehkäisevät niiden toimintaa tai edistävät: riip-

puen siitä, missä menopaussivaiheessa nainen on. Phyto-estrogeenejä on käytetty tuloksellisesti estrogeenien 

ylituotannon aiheuttamiin oireisiin ja toisaalta silloin, kun estrogeenituotanto on voimakkaasti laskenut, jolloin 



phyto-estrogeenit lieventävät oireilua kehon itsensä valmistaman estrogeenin tavoin. Progesteronivoiteen on 

todettu mm. nostavan DHEA-tasoa. DHEA on edelläkävijä androgeenien (miessukuhormoni) ja estrogeenien 

(naissukuhormoni) synteesissä. 

Viisikymmentäluvun alkupuolella Russel E. Marker eristi diosgeniini-nimisen sterolin trooppisesta jamssikas-

vista (Dioscorea villosa) muuttaen sen molekyylirakenteeltaan ihmisen progesteronihormonia vastaavaksi. 

Jamssin lisäksi käytetään myös soijaa tämän sterolin lähteenä. Diosgeniinillä itsellään on todettu olevan kole-

sterolitasoa alentava vaikutus, mutta ei ole todisteita siitä että keho pystyisi muuttamaan sitä muiksi sukuhor-

moneiksi. Sen molekyylirakenne kuitenkin sallii laboratoriokeinoin kehittää siitä identtisen kehon valmista-

man progesteronin kanssa. Tästä syystä näin valmistettuja hormonihoitotuotteita pidetään luonnonmukaisina, 

vaikka lopputuote onkin laboratoriokäsittelyn tulos. 

Monien tutkijoiden mielestä kasviestrogeenien vaikutuksista ihmiseen ei tiedetä tarpeeksi. Luontaistuoteala on 

jo pitkään suositellut kasvien tuottamia phyto-hormoneja vaihtoehdoksi korvaamaan hormonihoitoa. Näillä 

tuotteilla ei ole tunnettuja sivuvaikutuksia.  

Lääketeollisuus käyttää samaa raaka-ainetta valmistaessaan synteettistä testosteronia, estrogeeniä ja ”proge-

steronia”, jonka nimi on progestiini (myös gestageeni tai progetoreeni). Lääketeollisuus on mainoskampan-

joissaan tehokkaasti harhauttanut myös lääkärikuntaa, joka ei aina tunne eroa progesteronin ja progestiinin 

välillä. Sama sekaannus esiintyy alan kirjallisuudessa. Ottaen huomioon, että progesteroni on useiden steroidi-

hormonien (mm. estrogeenin, testosteronin, kortikosteroidin) esiaste, on luonnollinen keltarauhashormoni suo-

siteltavampi ratkaisu kuin progestiini, jota keho ei voi käyttää muiden steroidien synteesiin.  

Entsyymien sukuhormoneja aktivoiva toiminta on riippuvainen hormonimolekyylien normaalista, luonnon-

mukaisesta rakenteesta. Juuri tässä molekyylirakenteessa on ero luonnollisten ja lääketehtaiden valmistamien 

hormonituotteiden välillä. Lakisääteisitä syistä lääketeollisuus on joutunut muuttamaan hormonien luonnon-

mukaista molekyylirakennetta voidakseen taloudellisen voiton saavuttamiseksi patentoida tuotteensa. Nämä 

tuotteet ovat vaikutukseltaan voimakkaampia kuin kehon itsensä tuottamat hormonit. Osaksi tästä johtuu syn-

teettisten valmisteiden aiheuttamat sivu- ja haittavaikutukset. Keholla ei ole entsyymejä, jotka ohjaisivat syn-

teettisten hormonien toimintaa samalla tavalla kuin luonnonmukaisten hormonien kohdalla. Mainonnasta huo-

limatta synteettiset hormonituotteet eivät ole tasavertaisia luonnollisten hormonien kanssa. Synteettisten ho-

monien yleistyminen ja taloudelliset näkökohdat ovat aiheuttaneet sen, että tutkimustyö luonnollisten hormo-

nien parissa on vähäistä.  

Tässä yhteydessä mainitsemme luonnollista hormonitasapinoamme hämmentävän tekijän. Xeno-estrogeenin 

olemassaolosta ja vaikutuksista ollaan vähemmän tietoisia. Xeno-estrogeenit ovat estrogeenien vaikutusta jäl-

jitteleviä aineita, joita löytyy petrokemiallisista johdannaisista, kuten mm. muoveista joita kuumennetaan, tu-

holaismyrkyistä ja puhdistusaineista. Liha- ja maitotaloustuotteet ovat suuri xeno-estrogeenien lähde ravin-

nossamme. Eläinten rasvaan kertyy näitä aineita rehusta, jota on käsitelty tuholaismyrkyillä. Teuraseläimiä 

lihotetaan keinotekoisesti antamalla niille hormonituotteita. Ravintoketjun päässä ihminen joutuu samojen ai-

neiden vaikutuksen alaiseksi. Xeno-estrogeenit ovat ympäristölle ja itsellemme myrkyllisiä yhdisteitä, joille 

altistumisen on todettu olevan yhteydessä rinta-, kives- ja eturauhassyöpään sekä miesten sperman alenevaan 

tuotantoon. Näiden on todettu aiheuttavan epämuodostumia vastasyntyneissä lapsissa ja eläimissä, sekä vai-

kuttavan naisten ja miesten sukupuolitunnusmerkkeihin. Nämä aineet altistavat tulevat sukupolvet vaikutuk-

sille, joiden seurauksia ei vielä tiedetä vaikka asia on tullut julki ja tietoisuuteen jo 90-luvun alussa.  

Ravinnon merkitys hormonitasapainon ylläpidossa 

Nk. tieteellisten tutkimustulosten niukkuudesta huolimatta ruokavalion merkityksestä vaihdevuosissa on jo 

näyttöä. Suuri osa tiedosta, ennen kaikkea kasvihormonien suhteen, on peräisin tutkimuksista jotka selvittävät 

ruoka-aineiden vaikutusta estrogeeniriippuvaisiin syöpiin kuten rinta- ja kohtusyöpään.  

Edelleen tutkimuksissa, joissa verrataan naisia eri kulttuureista ja elinympäristöistä, huomataan hormonaalista 

vaihtelua joka on suhteessa ravinnon (ja liikunnan) laatuun. Tästä ovat todisteena mm. aasialaiset naiset, joiden 



ravinto sisältää runsaasti kasvihormoneja. He pysyvät nuorekkaina, elävät keskimäärin vanhemmiksi kuin la-

jitoverinsa, kärsivät huomattavasti vähemmän vaihdevuosioireiluista ja vain neljä prosenttia heistä käyttää 

hormonihoitoa. On ironista, että meillä teollistuneissa maissa on riittävästi ruokaa ja mahdollisuudet optimaa-

liseen itsemme ravitsemiseen, mutta emme tee sitä. Onko syy tiedon puutteessa? 

Suomalainen ravintotieteilijä ja biolääketieteen asiantuntija Paavo Airola kirjassaan Every Woman`s Book 

pitää luonnollisen asenteen lisäksi täysiarvoista ravintoa ensiarvoisena vaihdevuosioireiden lievitysmenetel-

mänä. Hän suosittelee ruokavaliota jossa painotetaan siementen, pähkinöiden, vihannesten, hedelmien ja mar-

jojen sekä joidenkin ravintolisien osuutta. Hänen suosituksensa myötäilevät elävän ruokavalion periaatteita 

varsinkin kasvisravinnon osalta, joka oikein koostettuna sisältää runsaasti kasvihormoneja. Runsaimmin 

phyto-estrogeeneja on soijapavuissa, - iduissa ja muissa soijatuotteissa (misossa, tofussa, soijamaidossa, soi-

jajauhossa). Kasvihormoneja on myös pähkinöissä ja erityisesti pellavansiemenissä sekä omenoissa, viiku-

noissa, taateleissa ja aprikooseissa. Kaalikasvit (erityisesti parsakaali), sinimailanen, herneen versot, persilja, 

selleri, valkosipuli, fenkolin ja aniksen siemenet kuuluvat ruoka-aineisiin, jotka myös sisältävät paljon estro-

geenejä. 

Elävän ravinnon ruokavalio sisältää paljon flavonoideja ja ligniinejä (hedelmien sisäkuori, tattari, hirssi, pel-

lavansiemen), joilla on voimakas estrogeeninen vaikutus. Ne ovat välttämättömiä C-vitamiinin imeytymiselle 

ja auttavat lähes kaikissa vaihdevuosioireissa. Soija ja soijatuotteet kalsium- ja proteiinirikkaina ehkäisevät 

luukatoa. Elävän ravinnon tärkeänä osana ovat maitohappobakteereja runsaasti sisältävät ruuat, kuten hapan-

kaali. Näillä bakteereilla on ratkaiseva merkitys kasviestrogeenien tehokkuuteen.  

Ruokavalion on syytä olla antioksidanttirikas. Beetakaroteeni, seleeni, E - , C - ja B - vitamiinit (erityisesti B1, 

B2 ja B6) lievittävät stressiä, vähentävät nesteen kertymistä ja lisäävät progesteronin tuotantoa. Elävä ravinto 

on paitsi entsyymirikasta, myös mineraalirikasta. Viimeksi mainituista tärkeitä vaihdevuosien aikaan ovat kal-

sium, sinkki, rauta, pii ja kromi. Elävän ravinnon ruokavaliossa vältetään tavallisimpia osteoporoosia lisääviä 

tekijöitä, kuten runsas eläinproteiini, kahvi, alkoholi ja hiilihapotetut juomat. Luukadon ehkäisyssä on merile-

villä merkitys mineraalirikkautensa ansiosta ja niissä olevien antioksidanttien merkitys solujen rappeutumista 

hidastavina aineina on huomattava. Eräs tutkimus on osoittanut, että kofeiinipitoisten juomien runsas nautti-

minen on suorassa suhteessa veren estrogeeniarvojen alenemiseen.  

Muut hoidot ja lääkkeet 

Luonnonmukaiset terapiat ovat arvokkaita vaihtoehtoja terveyttä lisäävän ja ylläpitävän elämäntyylin luomi-

sessa, myös menopaussin hoidossa. Näihin kuuluvat yllä mainittujen lisäravinteiden lisäksi probioottihoito ja 

homeopaattiset menetelmät jotka sysäävät liikkeelle elimistön omat tasapainottavat voimat.  

Kokokehon vyöhyketerapialla ja aromaterapialla on samanlainen vaikutus. Menopaussivaiheessa olevalle suo-

sitellaan käytettäviksi hoitoöljynä – Muskatel-, Salvia-, Geranium-, Neroli- tai Ruusuöljyä. Oireilun helpotta-

miseksi kokeilun arvoisia ovat myös ulkoiset yrttihoidot, akupunktio ja kiinalaisen perinteisen lääketieteen 

mukainen hoito, Rosen-terapia ja Bachin kukkatipat. Erilaiset hieronnat, vesihoidot, paasto, suolihuuhtelu, 

kuivaharjaus, meditointi ja muut rentoutumistekniikat, jooga (asanat) ja liikunta (erityisesti puutarhan hoito!) 

tuovat apua vaihdevuosien oireisiin. 

Menopaussioireilun hoito, naisen oma valinta 

Missään iässä ei ole liian myöhäsitä aloittaa vastuun ottamista omasta terveydestään senkin uhalla, että paranee 

pois virasta entiset lääkärinsä ja informoi itseään, priorisoi tarpeensa ja tavoitteensa, sekä luo uusia hoitosuh-

teita luottaen omaan vaistoonsa. Oireet ovat viestejä keholta ja mieleltä. Meidät on opetettu taipuvaisiksi ”tap-

pamaan lähetti” eli vaientamaan oire, kuuntelematta sen tuoman viestin todellista sisältöä ja merkitystä. Oireen 

tukahduttaminen synnyttää uusia, toisenlaisia oireita jossakin toisessa kehon osassa. Viisaaksi ikäihmiseksi ei 

kehity vain ikääntymällä. Merkityksellistä on tiedostaa se mikä on totta, pysyvää ja tärkeää. Tulee olla kiin-

nostunut elintoiminnoistaan, hankkia lisää tietoa ja käyttää sitä. 



Avainajatus itsensä hoitamisessa on ennalta ehkäiseminen. Siihen sisältyvät mahdolliset lääkärintarkastukset 

laboratoriokokeineen jo ennen kuin oireet ilmaantuvat. Veri- ja virtsanäytteistä saa helposti tietää munuaisten 

ja maksan kunnon, hormoniarvot jne.. Rinnat voi tutkia itse kuukausittain ja papa-näytteen otattaa säännölli-

sesti gynekologin käynneillä.   

Siihen elämänkaaren vaiheeseen, jolloin vaihdevuodet ilmaantuvat, on syytä suhtautua positiivisen uteliaasti. 

Hyvä elämä ei ole pelkästään hyvää kehoterveyttä, vaan onnellisuuden edellytyksenä on myös kyky hyväksyä 

jokainen elämän vaihe sen tuomien muutosten kanssa … katumatta menneisyyttä ja tuntematta kateutta nuo-

rempia kohtaan. Valitettavasti nyky-yhteiskunnassa kunnioituksen puute elämänkokemusta kohtaan ja hoito-

yhteiskunnan lamauttava vaikutus estävät meitä kehittämästä sosiaalista verkostoa ikääntyneenä siten, että 

yleistynyt yksinäisyys, eristäytyneisyys ja laitoshoito voitaisiin välttää.  

Tulee pyrkiä tasapainoiseen ja harmoniaa luovaan elämäntyyliin, johon kuuluvat ravinnerikkaan ja ennen kaik-

kea kasvihormoneja sisältävän ruuan suosiminen, fyysisen aktiivisuuden ylläpito, rentoutuminen ja stressin 

hallinta, tyydytystä antavat harrastukset, itsetuntemus ja rikastuttavat työ- ja ihmissuhteet. Tasapinoisuuteen 

kuuluu myös oman rajoittuneisuuden hyväksyminen, sillä täydellistä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hy-

vinvoinnin tilaa on mahdotonta saavuttaa. Tunnetun filosofin F. Nietzschen mukaan ei ole olemassa yhtä ter-

veyttä, vaan monta erilaista. Täydennyksenä ja kuin työkaluina ovat luonnonmukaiset terapiat arvokkaita.  

Mikäli mitkään yllämainitut hoitokeinot eivät ole kuitenkaan osoittautuneet tehokkaiksi menopaussioireiden 

hoidossa, on varmasti turhauttavaa ja turhaa kärsiä. Tällöin on mahdollista ottaa käyttöön hormonikorvaus-

hoito (mieluiten luonnollisilla hormoneilla) ja hyötyä sen todetusta tehokkuudesta monien oireiden suhteen. 

Se saattaa olla hyvä vaihtoehto väliaikaisena (tai pidempiaikaisena) hoitomuotona … aina kuitenkin yhteis-

työssä lääkärin kanssa. Tähän valinnanmahdollisuuteen liittyy monia riskejä johtuen siitä, että tiede ei vielä 

täydellisesti tunne ikääntymiseen ja vaihdevuosiin liittyviä mekanismeja. Lisäksi ihmisen yksilöllisyys ja ai-

nutkertaisuus tekevät mahdottomaksi yleispätevien hoitojen kehittämisen. Ikääntyessä naisen elimistö myös 

mukautuu jatkuvasti alenevaan estrogeenitasoon. Olisikin ehkä hyödyllistä tutkia enemmän sitä fysiologista 

mekanismia, joka edesauttaa tähän mukautumista sen sijaan, että menopaussia käsitellään puutostautina. 

Hormonihoidon avulla yritetään jäljitellä naisen aikaisempaa hormonaalista tilaa sen sijaan, että yritettäisiin 

edesauttaa siirtymävaihetta, joka on perusta hänen myöhemmälle terveydelle ja kehitykselle. Hoidolla muute-

taan ja pysäytetään se luonnollinen kehitys, joka lähentää hormonaalisesti naisia miehiin. Tämän ikivanhan 

biologisen rytmin muuttaminen saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa laajalla, kulttuurisella tasolla tavalla, jonka 

merkitystä nyt voidaan vain arvailla. 

Herää kysymys, olemmeko estämässä persoonamme kokonaisvaltaisen ja inhimillisen kasvun, joka vapauttaisi 

kehittämään ikääntymisen mahdollistamia uusia henkisiä ominaisuuksia, sekä hyväksymään kuoleman vähem-

män traumaattisena tapahtumana kuin nyky-yhteiskunnassamme tehdään. Ikuisen nuoruuden tavoitteleminen 

vinouttaa myös itsetuntemustamme suhteessa muuttuviin tarpeisiimme, elämän tarkoitukseen, läheisyyden tar-

peeseen, ruokavalioon, uneen ja liikuntaan. Murehtimisen prosessissa syntyy paljon turhautuneisuutta ja ener-

giahukkaa, jonka voisimme suunnata vaihdevuosien jälkeiseen elämään. Vaihdevuosien vaikutus naisen tunne-

elämään ja henkiseen minään saa hyvin toisenlaisen dimension, kun tämä elämänvaihe koetaan välttämättö-

mänä siirtymävaiheena kohti ”uudestisyntyvää” viisasta naista. Perinteisissä yhteisöissä iäkkäät naiset ovat 

toimineet kätilöinä, parantajina ja opettajina. Tämän päivän ikänaiset ovat yhteiskunnalle edelleen tärkeitä 

mm. tunnesiteiden ylläpitäjiä. Heillä on aikaa ja kokemusta jonka vaikutusta voi laajentaa myös perhepiirin 

ulkopuolelle, muille yhteisötahoille. Kun naisen yang-painotteiset ominaisuudet voimistuvat, hänestä tulee it-

sevarmempi ja hän kykenee myös suorempaan ja voimakkaampaan tunteiden ja seksuaalisuuden ilmaisuun. 

Tunnettu antropologi Margaret Mead on sanonut, että maailmassa ei ole toista yhtä suurta voimaa kuin se, 

mikä löytyy vaihdevuodet ohittaneiden naisten elämänhalussa. 

On epäaitoa puuttua luonnonmukaiseen, fyysiseen kehitykseen hormonihoidoilla pitääksemme yllä seksuaa-

lista aktiivisuutta, silloin kun se ei ole enää suvunjatkamisen kannalta biologisen rytmin mukaista. Hedelmäl-

lisyyden päättyminen vapauttaa naisen ja avaa hänelle mahdollisuuden edetä uudenlaisella kehityksen tiellä. 



Tähän elämänvaiheeseen siirtymistä voitaisiin juhlia riitein ja kunnioituksella sen sijaan, että meidän halutaan 

kokevan se sairautena ja ei-toivottuna vanhenemisena. 

Vaihtoehtoja, jotka lähestyvät naista kokonaisvaltaisin hoitomuodoin on siis monia. Sama henkilö voi käyttää 

lääketiedettä apunaan ja samanaikaisesti auttaa itse itseään enemmän filosofisten mallien mukaisesti. 

Terve, vaihdevuosi-iän saavuttanut nainen on itsenäinen. Hän omaa iänmukaisen toimintakyvyn, kulkee aset-

tamiaan päämääriä, ihanteita, unelmia ja haaveita kohti. Hän on kaunis.   

 


