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1	Johdanto	

Hormoni-	ja	kuparikierukka	ovat	luotettavimpia	ehkäisymenetelmiä.	Hormonikierukkaa	

voidaan	käyttää	myös	terveydellisistä	syistä	muun	muassa	runsaiden	kuukautisvuotojen	

tai	 -kipujen	 hoidossa	 (1).	 Syventävien	 opintojen	 tutkielman	 tavoitteena	 on	 selvittää	

potilaan	kivun	kokemista	kierukan	asettamisen	eri	vaiheissa	ja	selvittää,	millaiset	tekijät	

kivun	 kokemiseen	 vaikuttavat.	 Apuna	 käytetään	 VAS-janaa	 (visual	 analogue	 scale)	

asteikolla	0-10	cm.	Pelko	kivusta	kierukan	asettamisen	aikana	saattaa	olla	este	hankkia	

kierukka	 (2),	 minkä	 takia	 on	 tärkeää	 tutkia,	 miten	 kipua	 asettamisen	 aikana	 voisi	

vähentää.	Tähän	tutkimukseen	osallistui	vuosina	2016-2017	Helsingin	Naistenklinikalla	

140	 potilasta,	 joista	 kierukka	 asetettiin	 139	 potilaalle.	 Kierukan	 asetuksen	 teki	

lääketieteen	opiskelija	kliinisen	opettajan	ohjauksessa.		

	
	
	
	
2	Kirjallisuuskatsaus	

2.1	Kierukka	

Maailmanlaajuisesti	 40%	 raskauksista	 on	 suunnittelemattomia	 ja	 puolet	 näistä	

raskauksista	 päätyy	 raskaudenkeskeytykseen	 (3).	 Suomessa	 tehtiin	

raskaudenkeskeytyksiä	 vuonna	2019	noin	 8700	 (4).	On	 tärkeää	 käyttää	 tehokkaita	 ja	

luotettavia	ehkäisymenetelmiä,	jotta	ei-toivottuja	raskauksia	ei	tapahtuisi.	Hormoni-	ja	

kuparikierukka	ovat	 luotettavimpia	 ehkäisymenetelmiä,	 eikä	 niiden	 ehkäisyteho	 riipu	

potilaan	 muistamisesta.	 Ne	 ovat	 myös	 pitkäikäisiä	 ehkäisymenetelmiä.	

Hormonikierukalla	 on	 ehkäisytehon	 lisäksi	 muita	 terveyshyötyjä,	 kuten	

kuukautisvuotojen	 ja	 -kipujen	väheneminen	sekä	kohdun	runko-osan	 ja	mahdollisesti	

myös	 munasarjasyövän	 väheneminen.	 Hormonikierukka	 sopii	 suurimmalle	 osalle	

naisista	 ja	 se	 voidaan	 asettaa	 aiemmista	 synnytyksistä	 tai	 iästä	 riippumatta	 missä	

tahansa	kuukautiskierron	vaiheessa.	Kuparikierukka	puolestaan	sopii	yleensä	potilaille,	

jotka	 eivät	 halua	 tai	 pysty	 käyttämään	 hormonaalista	 ehkäisyä	 esimerkiksi	

sivuvaikutusten	 takia,	mutta	 kuparikierukka	 voi	merkittävästi	 lisätä	 kuukautisvuodon	
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määrää	ja	kuukautiskipuja.	Kuparikierukka	on	myös	luotettavin	jälkiehkäisymenetelmä,	

jos	 se	 asetetaan	 viimeistään	 viisi	 päivää	 yhdynnästä.	 (1)	 Kierukan	 käyttäjiä	 on	

suomalaisista	hedelmällisessä	iästä	olevista	naisista	arvioitu	olevan	9,0	%	ja	esimerkiksi	

pillereiden	käyttäjiä	on	arvioitu	olevan	32	%	 (5).	Hormonikierukan	käytön	aikana	1-2	

naista	 tuhannesta	 ja	 kuparikierukan	käytön	aikana	8	naista	 tuhannesta	 tulee	vuoden	

aikana	raskaaksi	(1).	Lyhytaikaisilla	ehkäisymenetelmillä,	kuten	pillereillä,	renkaalla	tai	

laastarilla,	 suunnittelemattomia	 raskauksia	 tapahtuu	 22	 kertaa	 useammin	 kuin	

pitkäaikaisilla	 ehkäisymenetelmillä,	 kuten	 kierukalla.	 Nuorilla	 alle	 21-vuotiailla	

suunnittelemattomia	raskauksia	tapahtuu	lyhytaikaisilla	ehkäisymenetelmillä	vielä	tästä	

kaksi	kertaa	useammin.	(6)		

	
	
2.2	Kipu	kierukan	asettamisen	yhteydessä	

Kierukan	asettamiseen	liittyvää	kipua	ja	kipuun	vaikuttavia	tekijöitä	on	tutkittu	melko	

paljon.	 Usein	 kipua	 arvioidaan	 VAS-asteikolla,	 jossa	 yleensä	 kipua	 arvioitaessa	 0	 cm	

tarkoittaa	ei	kipua	ja	10	cm	tarkoittaa	kovinta	mahdollista	kipua.	Kierukan	asettamisen	

aikana	 kivuliain	 vaihe	 on	 usein	 sondimitta	 tai	 kierukan	 asetus	 (7-11).	 Aiemmissa	

tutkimuksissa	kierukan	asettamisen	aikana	koettu	kipu	oli	keskimäärin	plaseboryhmässä	

4,7	cm	(keskihajonta	eli	SD±1,8	cm)	(2,	7-9,	12-14).	Yhdessä	tutkimuksessa	41%	naisista	

koki	kivun	kierukan	asettamisen	aikana	lieväksi	tai	keskisuureksi,	57%	kovaksi	 ja	1,9%	

sietämättömäksi	 (15).	 Kivun	 lisäksi	 haittavaikutuksina	 kierukan	 asetuksessa	 saattaa	

ilmetä	esimerkiksi	 pahoinvointia,	 oksentelua,	 päänsärkyä,	 huimausta,	 pyörtymistä	 tai	

asetuksen	jälkeisiä	supistuksia	(10-12,	16).	Yhdessä	tutkimuksessa	98%	koki	supistuksia	

asetukseen	 jälkeen	 ja	 84%	 joutui	 supistusten	 takia	 ottamaan	 kipulääkettä.	 Samassa	

tutkimuksessa	 88%	 tarvitsi	 kipulääkettä	 vähintään	 yhden	 päivän	 ajan	 ja	 34%	 ainakin	

kolmen	päivän	ajan	toimenpiteen	jälkeen.	Suurin	osa	naisista	oli	kuitenkin	tyytyväisiä	

kierukan	asetukseen	ja	suosittelisi	kierukkaa	myös	muille.	(11)		

	

Kliinisesti	 merkittävän	 kivun	 vähenemisen	 raja	 vaihtelee	 eri	 tutkimuksissa.	 Yhdessä	

tutkimuksessa	kliinisesti	merkittävänä	kivun	vähenemisenä	pidettiin	kivun	vähenemistä	

VAS-asteikolla	2,0	cm	tai	30%	(17)	 ja	 toisessa	 tutkimuksessa	akuutissa	 traumakivussa	

kivun	vähenemistä	1,3	cm	(18).		
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2.3	Kipulääkkeiden	vaikutus	

Kipua	 helpottavia	 lääkkeitä	 on	 tutkittu	 paljon,	 mutta	 tutkimustulokset	 ovat	 osittain	

ristiriitaisia.	Erityisesti	on	tutkittu	tulehduskipulääkkeiden	(NSAID),	kuten	ibuprofeiinin	

ja	naprokseenin,	lidokaiinin	sekä	misoprostolin	vaikutusta	kivun	hoidossa	(19).		

	

Tulehduskipulääkkeistä,	kuten	esimerkiksi	ibuprofeiinista	(2,	13,	19)	tai	naprokseenista	

(10,	19),	ei	ole	ollut	enimmäkseen	hyötyä	kivun	vähenemisessä	kierukan	asettamisen	

aikana.	Yhdessä	tutkimuksessa	havaittiin,	että	ketorolaakki	20	mg	suun	kautta	otettuna	

40-60	minuuttia	ennen	toimenpidettä	vähensi	kipua	asettamisen	aikana	 ja	asetuksen	

jälkeen	 (8).	 Tulehduskipulääkkeet	 voivat	 vähentää	 kohdun	 supistelua	 asettamisen	

jälkeen	ja	vähentää	näin	asettamisen	jälkeistä	kipua	(10).		

	

Lidokaiinin	 osalta	 tutkimustulokset	 ovat	 osittain	 riskiriitaiset.	 Joidenkin	 tutkimusten	

mukaan	vaginaalinen	 lidokaiinigeeli	 (11,	19)	ei	auttanut	vähentämään	kipua	kierukan	

asettamisen	aikana,	mutta	toisessa	tutkimuksessa	havaittiin,	että	ennen	toimenpidettä	

annettu	2%	lidokaiinigeeli	vähensi	kipua	kuulapihdin	asettamisen	aikana	(11).	Joidenkin	

tutkimusten	 mukaan	 10%	 lidokaiini	 spray	 puolestaan	 vähensi	 toimenpiteen	 aikaista	

kivun	kokemista	synnyttäneillä	naisilla	(12,	20).	Kohdunkaulan	lidokaiini-injektio	myös	

vähensi	kivun	kokemista	kierukan	asettamisen	aikana,	mutta	ei	kuulapihdin	asettamisen	

aikana.	Lisäksi	 injektio	 itsessään	aiheutti	kipua.	 (20)	Lidokaiini-prilokaiinivoide	(EMLA)	

on	joissain	tutkimuksissa	todettu	vähentävän	kipua	kierukan	asettamisen	aikana	(14),	

mutta	joissain	puolestaan	sillä	ei	ollut	vaikutusta	kivun	vähenemiseen	(20).		

	

Misoprostolin	 osalta	 tutkimustulokset	 ovat	 myös	 ristiriitaisia.	 Joissain	 tutkimuksissa	

misoprostoli	suun	kautta	otettuna	ei	vähentänyt	kipua	kierukan	asettamisen	aikana	ja	

se	saattoi	jopa	lisätä	kivun	kokemista	verrokkiryhmään	verrattuna	(16,	19,	21).	Yhdessä	

tutkimuksessa	 puolestaan	 400	 mg	 misoprostolia	 vaginaalisesti	 vähensi	 potilaiden	

kokemaa	 kipua	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 ja	 lisäsi	 tyytyväisyyttä	 toimenpiteeseen,	

vaikka	haittavaikutuksena	misoprostolia	saaneilla	oli	enemmän	kohdun	supistuksia	kuin	

verrokkiryhmällä	(22).		
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Tramadolia	 ei	 ole	 tutkittu	 kipulääkkeenä	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 kovin	 paljon,	

mutta	 yhdessä	 tutkimuksessa	 havaittiin,	 että	 50	mg	 tramadolia	 suun	 kautta	 vähensi	

kipua	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 (23).	 Nitroglyseriini-	 tai	 nitroprussidigeelistä	 ei	

myöskään	ole	todettu	olevan	hyötyä	kivun	vähenemisessä	toimenpiteen	aikana	(7,	9).		

	
	

2.4	Muut	kipuun	vaikuttavat	tekijät	

Oletetun	 ja	 toteutuneen	 kivun	 kokemista	 on	 myös	 tutkittu.	 Yhdessä	 tutkimuksessa	

todettiin,	että	oletettu	kipu	oli	usein	suurempaa	kuin	 itse	asetukseen	 liittyvä	kipu	tai	

asetuksen	jälkeen	koettu	kipu	(24).	Nuorille	ja	nuorille	aikuisille	tehdyssä	tutkimuksessa	

puolestaan	havaittiin,	että	52%	tutkittavista	koki	kierukan	asettamisen	kivuliaampana	

kuin	he	olivat	etukäteen	ajatelleet	 (odotettu	kipu	5,6	cm	ja	koettu	kipu	6,2	cm)	 (25).	

Tutkimuksissa	on	 ilmennyt,	että	kivuliaan	asetuksen	ennustetekijöitä	ovat	esimerkiksi	

pieni	 synnytysten	 määrä,	 yli	 13	 kuukauden	 aika	 edellisestä	 synnytyksestä,	

imettämättömyys,	useat	keisarileikkaukset,	synnyttämättömillä	kuukautiset	asetuksen	

aikana,	 asettimen	 suurempi	 koko,	 yli	 7	 vuoden	 koulutustausta,	 mielialahäiriöt,	

ahdistuneisuus,	 aiempi	 seksuaalinen	 trauma,	 aiempi	 negatiivinen	 kokemus	

gynekologisessa	 tutkimuksessa,	 aiempi	 kivuliaaksi	 koettu	 kierukan	 asetus,	 kaverilta	

kuultu	kokemus	kierukan	asetuksen	kivuliaisuudesta,	oletettu	kipu	ja	nuori	ikä	tai	ikä	yli	

30-vuotta	 (2,	 26,	 27).	 Yhdessä	 tutkimuksessa	 havaittiin,	 että	 etukäteen	 annetun	

suullisen	 informaation	 lisäksi	 videon	 näyttäminen	 kierukan	 asetukseen	 liittyen	 ei	

vähentänyt	ahdistusta	ennen	kierukan	asetusta,	mutta	vähensi	koettua	kipua	kierukan	

asettamisen	 aikana	 (28).	 Kovien	 kuukautiskipujen	 vaikutus	 kivun	 kokemiseen	

toimenpiteen	aikana	vaihtelee	eri	tutkimuksissa.	Yhdessä	tutkimuksessa	havaittiin,	että	

kovat	kuukautiskivut	ennakoivat	suurta	kipua	kierukan	asetuksessa	(15),	mutta	toisessa	

tutkimuksessa	 tällä	 ei	 ollut	merkitystä	 koettuun	 kipuun	 (13).	 Tutkimuksissa	 on	myös	

havaittu,	 että	 synnyttämättömillä	 kipu	 oli	 suurempaa	 kuin	 synnyttäneillä	 naisilla,	

erityisesti	alatiesynnyttäneihin	verrattuna	(13).	
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3	Tutkimuksen	tavoitteet	

Tutkimuksen	 tavoitteena	on	 selvittää	 potilaan	 kivun	 kokemista	 kierukan	 asettamisen	

yhteydessä,	 kun	 lääketieteen	 opiskelija	 asettaa	 kierukan	 kliinisen	 opettajan	

ohjauksessa.	Ennen	toimenpidettä	selvitetään	kivun	ennakkoarviointi	 ja	potilaan	oma	

arvio	 kivun	 sietokyvystään.	 Toimenpiteen	 aikana	 tutkitaan	 kivun	 kokemista	 kierukan	

asettamisen	eri	vaiheissa.	Tavoitteena	on	saada	selville,	kuinka	voimakasta	kipu	on	ja	

millaisilla	 keinoilla	 kivun	 kokemista	 on	 mahdollista	 vähentää.	 Tutkitaan,	 vaikuttaako	

aiempi	 synnytys,	 ikä,	 kivun	 ennakkoarvio,	 tilanteeseen	 liittyvä	 jännitys,	 ahdistus	 tai	

pelko,	 kipulääke	 tai	 kivunsieto	 kivun	 kokemiseen	 kierukan	 asettamisen	 yhteydessä.	

Lisäksi	 tutkitaan	 mahdollisten	 muiden	 tekijöiden	 vaikutusta	 kivun	 kokemiseen	

toimenpiteen	 yhteydessä.	 Lopuksi	 selvitetään	 vielä	 kivun	 kokemista	 jälkikäteen	

kysyttynä	ja	kokemusta	vastaanotosta.		

	

Kivun	 kokemisen	 ymmärtäminen	 ja	mahdollinen	 lievittäminen	on	 tärkeää,	 sillä	 kivun	

pelko	 saattaa	 estää	 potilasta	 hankkimasta	 kierukkaa	 (2),	 joka	 on	 luotettavin	

ehkäisymenetelmä	 ja	 vähentää	 siten	 paljon	 ei-toivottuja	 raskauksia	 (1).	 Nuorille	 ja	

nuorille	 aikuisille	 tehdyssä	 tutkimuksessa	 41%	 kertoi,	 että	 epämukavuus	 kierukan	

asetuksen	 aikana	 saattaisi	 estää	 tulevaisuudessa	 mahdollisen	 uuden	 kierukan	

hankkimisen	(25).	

	

	
	
	
4	Aineisto	ja	menetelmät	

4.1	Aineisto	

Tutkimusaineistoa	 kerättiin	 noin	 kahden	 vuoden	 ajan	 lääketieteen	 kandidaattien	

potilasopetustilaisuuksissa	 Naistenklinikalla	 Helsingissä	 2016-2017,	 ja	 tutkimukseen	

osallistui	yhteensä	140	potilasta.	Tutkimukseen	osallistuneille	ei	ollut	muita	rajoituksia	

kuin	se,	että	heille	voidaan	asettaa	hormoni-	tai	kuparikierukka.	Yhden	potilaan	kohdalla	
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kierukkaa	ei	asetettu,	joten	hänet	jätettiin	tutkimuksesta	ulkopuolelle	(kuva	1).	Tiedon	

opetusvastaanotosta	potilaat	olivat	saaneet	esimerkiksi	neuvolasta	tai	kaverilta.	Eettistä	

lupaa	tämä	tutkimus	ei	vaatinut.	

	

	

Kuva	1.	Aineiston	muodostuminen	

	

Tutkimusaineisto	kerättiin	etukäteen	tulostetuille	tutkimuslomakkeille	haastattelemalla	

ja	VAS-janan	avulla	(0-10	cm).	Ennen	kierukan	asettamista	toimenpiteen	suorittavalta	

opiskelijalta	 kysyttiin	 sukupuoli	 ja	 oliko	 opiskelija	 aiemmin	 asettanut	 kierukoita.	

Potilaalta	kysyttiin	esitietoina	ikä,	mistä	kuuli	opetusvastaanotosta,	mahdollinen	aiempi	

kierukkakokemus,	 asetettiinko	 hormoni-	 vai	 kuparikierukka,	 käytössä	 oleva	

ehkäisymenetelmä,	 raskaudet,	 alatiesynnytykset,	 keisarileikkaukset,	 viimeisimmän	

synnytyksen	ajankohta	ja	synnytystapa,	edellisten	kuukautisten	alkamispäivä	ja	ennen	

toimenpidettä	 otettu	 kipulääkitys.	 Ennen	 toimenpidettä	 kysyttiin	 VAS-janalla	 kivun	

ennakkoarvio	 sekä	 paljonko	 kipua	 potilas	 oli	 valmis	 kestämään.	 Ennen	 kierukan	

asettamista	potilaalle	tehtiin	palpaatiotutkimus	eli	gynekologinen	sisätutkimus.	Tämän	

jälkeen	ankannokka-spekula	eli	levitin	asetettiin	potilaan	emättimeen,	jolloin	näkyvyys	

paranee	ja	portio	eli	kohdunnapukka	puhdistettiin	mahdollisesta	eritteestä.	Kuulapihti	

asetettiin	 kohdunnapukkaan,	 jotta	 kohdun	 asentoa	 voidaan	 muuttaa	 emättimen	

suuntaiseksi.	 Kohdun	 pituus	 mitattiin	 sondimitalla	 kohdunkanavan	 kautta.	 Tämän	

jälkeen	 kierukka	 asetettiin.	 Lopuksi	 tehtiin	 vielä	 ultraäänitutkimus	 emättimen	 kautta	

kierukan	 paikan	 tarkastamiseksi.	 Toimenpiteen	 aikana	 potilaalta	 kysyttiin	 kivun	

kokemista	 VAS-janalla	 toimenpiteen	 eri	 vaiheissa,	 jotka	 ovat	 siis	 palpaatiotutkimus,	

spekulan	 asettaminen	 emättimeen,	 portion	 pesu,	 kuulapihdin	 asetus,	 sondimitta,	

kierukan	asetus	ja	ultraäänitutkimus.	Potilaalta	kysyttiin	heti	toimenpiteen	jälkeen	arvio	

kokonaiskivusta	 ja	 oliko	 toimenpide	 kokonaisuutena	 siedettävissä.	 Myöhemmin	

	
	
	
	

	 	
	
	

	
	
	

	
	

Alkuperäinen	aineisto,	n=140	

Lopullinen	aineisto,	n=139	

kierukkaa	ei	asetettu,	n=1	
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toimenpiteen	 jälkeen	 potilasta	 pyydettiin	 vielä	 vastaamaan	 VAS-janalle,	 paljonko	

ryhmäopetustilanne	 jännitti,	 ahdisti	 ja	 pelotti,	 oliko	 vastaanotto	 asiallinen,	 miten	

kandidaatti	haastatteli,	suositteleeko	potilas	muille	opetuspotilaana	oloa,	tuleeko	itse	

uudelleen	opetuspotilaaksi,	kokemus	kierukan	asetuksesta	 ja	kokemasta	kivusta	sekä	

kokonaisarvio	vastaanotosta.	

	

Syventävien	opintojen	tutkielmassa	roolini	opiskelijana	oli	valmiiksi	kerätyn	paperisen	

tutkimusaineiston	 läpikäynti,	 tiedon	 kokoaminen	 Exceliin,	 analysointi	 R-ohjelmalla	 ja	

tulkinta.	 Paperisista	 tutkimuslomakkeista	 kirjattiin	 tiedot	 Exceliin.	 Kyselylomakkeet	

oltiin	tulostettu	niin,	että	VAS-janan	pituus	hieman	vaihteli,	eikä	se	ollut	tasan	10,0	cm,	

vaan	vaihteli	 9,6-9,8	 cm.	Tämän	 takia	 vastaukset	 skaalattiin	 siten,	 että	VAS-jana	olisi	

ollut	 tasan	10,0	cm	pitkä.	Vastaukset	mitattiin	VAS-janalta	1	mm	tarkkuudella.	Välillä	

potilas	oli	merkinnyt	VAS-janalle	kaksi	kohtaa,	 jolloin	valittiin	niistä	korkeampi.	Välillä	

potilaan	vastaus	oli	yli	10,0	cm,	jolloin	vastaukseksi	otettiin	huomioon	maksimi	eli	10,0	

cm.	Jos	iäksi	oltiin	merkitty	vain	syntymävuosi,	iäksi	merkittiin	ikä	toimenpiteen	aikana,	

jos	potilas	olisi	syntynyt	31.	 joulukuuta.	Amenorreaksi	eli	kuukautisten	puuttumiseksi	

määriteltiin,	 jos	 edellisistä	 kuukautisista	 oli	 yli	 180	 päivää	 eli	 noin	 kuusi	 kuukautta.	

Kysyttyjen	 asioiden	 lisäksi	 Exceliin	 kirjattiin	 potilaan	 synnytykset	 ja	 mahdolliset	

keskenmenot	tai	raskaudenkeskeytykset.	Tieto	synnytyksistä	saatiin	siitä,	että	potilaalla	

oli	 ollut	 alatiesynnytys	 tai	 keisarileikkaus.	 Tieto	 keskenmenoista	 tai	

raskaudenkeskeytyksistä	 puolestaan	 saatiin	 laskemalla	 raskaana	 olemisen	 ja	

synnytysten	 erotus,	 ottaen	 huomioon,	 että	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 potilas	 ei	

saanut	olla	raskaana.	Lisäksi	merkittiin	vielä,	jos	potilas	oli	joskus	ollut	raskaana,	mutta	

ei	 ollut	 koskaan	 synnyttänyt.	 Tämä	 tieto	 saatiin	 siitä,	 että	 potilaalla	 oli	 aiempia	

raskauksia	ilman	synnytyksiä.		

	

	
4.2	Menetelmät	

Saatu	 data	 analysoitiin	 käyttäen	 R-ohjelmaa	 (versio	 4.0.0).	 Tutkimusaineistosta	

laskettiin	eri	ryhmille	keskiarvo,	keskihajonta	(SD),	95%	luottamusvälit	(CI)	sekä	minimi-	

ja	 maksimiarvot.	 Shapiro-wilk	 testiä	 käytettiin	 datan	 normaalijakautumisen	

tarkastelemiseksi.	Koska	data	ei	ole	normaalisti	jakautunutta,	käytettiin	Mann-Whitney-
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Wilcoxin	testiä	verratessa	kahta	ryhmää	keskenään	 ja	Kruskal-Wallis	 testiä	verratessa	

useampaa	kuin	kahta	 ryhmää	keskenään.	Tehtäessä	useita	 kahden	 ryhmän	vertailuja	

suuremman	 ryhmän	 sisällä	 (monivertailua),	 käytettiin	 Benjami	 &	 Hochberg	 p-arvon	

korjausmenetelmää.	Eri	ryhmien	vertailu	tehtiin	kaikissa	kierukan	asettamisen	vaiheissa	

tai	 vaihtoehtoisesti	 vain	 kivuliaimmassa	 vaiheessa,	 jonka	 potilas	 oli	 kokenut.	

Mahdollinen	 puuttuva	 arvo	 on	 jätetty	 huomioimatta	 vain	 kyseisen	 tutkittavan	

muuttujan	 kohdalta.	 Kuvien	 piirtämisessä	 ja	 tiedon	 havainnollistamisessa	 käytettiin	

apuna	muun	muassa	R-studion	pylväs-	ja	viivakaavioita	sekä	laatikko-jana-	eli	boxplot-

kuvaajia.	Laatikko-janakuvaajassa	 ilmenee	minimi,	alakvartiili,	mediaani	 (musta	viiva),	

yläkvartiili	 ja	 maksimi.	 Poikkeavat	 havainnot	 merkitään	 yksittäisinä	 pisteinä	 ylä-	 ja	

alakvartiilin	 ulkopuolelle.	 Lisäksi	 laatikko-janakuvaajiin	 on	 lisätty	 keskiarvo	 (punainen	

piste	ja	arvo).	Tilastollisen	merkittävyyden	rajana	(a)	pidettiin	p-arvoa	£0,05.	Kuvissa	p-

arvot	on	esitetty	merkitsevyystasoina	siten,	että	ns	=	p-arvo	>0,05,	*	=	p-arvo	£0,05,	**	

=	 p-arvo	 £0,01,	 ***=	 p-arvo	 £0,001,	 ****=	 p-arvo	 £0,0001.	 Tässä	 tutkimuksessa	

kliinisesti	 merkittävänä	 kivun	 vähenemisenä	 pidettiin	 1,3	 cm	 vähenemää	 kivun	

kokemisessa.	

	
	
	
	
5	Tulokset	

5.1	Perustietoja	osallistujista	

Tutkimukseen	osallistui	140	potilasta.	Yhden	potilaan	kohdalla	(0,7%)	kierukan	asetusta	

ei	suoritettu,	joten	hänet	jätettiin	tutkimuksen	ulkopuolelle.	Lopullinen	potilasmäärä	oli	

139	 potilasta.	 Esitietoja	 osallistujista	 on	 esitetty	 liitteessä	 1.	 Etukäteen	 kysyttynä	

ennakkoarvio	kivulle	oli	keskimäärin	4,4	cm	(CI	95%	4,0-4,8	cm,	SD±2,4	cm)	ja	kipu,	jota	

potilaat	olivat	valmiita	kestämään,	oli	keskimäärin	8,5	cm	(CI	95%	8,2-8,7	cm,	SD±1,5	

cm).	
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5.2	Kipu	kierukan	asettamisen	eri	vaiheissa	

Kivun	kokemista	arvioitiin	VAS-asteikolla	(0	cm	ei	kipua	ja	10	cm	kovin	mahdollinen	kipu)	

toimenpiteen	aikana	eri	vaiheissa	(taulukko	1).	Kivun	kokemisessa	eri	vaiheissa	oli	melko	

paljon	hajontaa	potilaiden	kesken,	erityisesti	sondimitan	ja	kierukan	asetuksen	aikana	

(liite	 2).	 Kivuliaimmaksi	 vaiheeksi	 suurin	 osa	 potilaista	 koki	 kuulapihdin	 asettamisen	

(n=20,	14%),	sondimitan	(n=58,	42%)	tai	kierukan	asetuksen	(n=61,	44%).	Moni	arvioi	

kivuliaimmaksi	vaiheeksi	useamman	vaiheen.	Kun	arvioidaan	kivuliainta	vaihetta	kunkin	

potilaan	kohdalla,	kipu	oli	keskimäärin	4,6	cm	(CI	95%	4,3-5,0	cm,	SD±2,3	cm).	Koska	

kivuliain	 vaihe	 vaihteli	 eri	 potilailla,	 on	 tarkempiin	 analyyseihin	 käytetty	 kivuliainta	

vaihetta	tutkittaessa	eri	tekijöiden	vaikutusta	kivun	kokemiseen.		

	

	
Taulukko	1.	Kipu	kierukan	asettamisen	eri	vaiheissa	

	

	
5.3	Raskauksien	ja	synnytysten	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Sillä,	 oliko	 potilas	 ollut	 raskaana,	 oli	 tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivun	 kokemiseen	

kivuliaimmassa	vaiheessa	(p-arvo	0,00055),	kuten	myös	sillä,	oliko	potilas	synnyttänyt	

(p-arvo	<0,0001).	Kivuliaimmassa	vaiheessa	synnyttäneillä	kipu	oli	keskimäärin	4,2	cm	

(95%	CI	3,8-4,6	cm,	SD±2,2	cm)	ja	synnyttämättömillä	6,2	cm	(95%	CI	5,4-6,9	cm,	SD±2,0	

cm).	 Sillä	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä,	 montako	 synnytystä	 synnyttäneellä	

potilaalla	 oli	 taustalla	 (p-arvo	 0,50).	 Kun	 tarkasteltiin	 tarkemmin	 kivun	 kokemista	

synnyttäneillä	ja	synnyttämättömillä	kierukan	asettamisen	eri	vaiheissa,	havaittiin,	että	

tilastollisesti	merkitsevä	ero	 kivun	 kokemisessa	oli	 kuulapihdin	 asettamisessa	 (p-arvo	

0,026),	 sondimitan	 otossa	 (p-arvo	 <0,0001)	 ja	 kierukan	 asetuksessa	 (p-arvo	 <0,0001)	

(kuva	2).		

	

	
Kipu	kierukan	asentamisen	eri	vaiheissa	
	
	
	
	
	
VAS	(cm)	 palpaatio	 spekula	 portion	

pesu	
kuulapihti	 sondimitta	 kierukan	

asetus	
ultraääni	

keskiarvo	 0,69	 1,2	 0,83	 2,6	 3,9	 3,7	 0,95	
95%	CI	 0,53-0,85	 0,98-1,4	 0,64-1,0	 2,3-2,9	 3,5-4,3	 3,2-4,1	 0,76-1,1	
SD	 0,95	 1,3	 1,1	 1,8	 2,4	 2,6	 1,2	
minimi	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	
maksimi	 5,0	 6,6	 5,5	 8,4	 10	 10	 5,0	
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Kuva	2.	Kipu	synnyttäneisyyden	mukaan	eri	vaiheissa.	Kipu	keskimäärin	±SD.	

	

Seuraavaksi	 tarkasteltiin	 tarkemmin	 eri	 synnytystapoja	 ja	 ei-synnyttäneitä	 (kuva	 3).	

Näiden	 ryhmien	 välillä	 oli	 tilastollisesti	 merkitsevä	 ero,	 kun	 mukana	 oli	 myös	 ei-

synnyttäneet	(p-arvo	on	0,00027).	Tarkemmin	kuitenkin	huomattiin,	että	tilastollisesti	

merkitsevä	 ero	 on	 vain	 ei-synnyttäneiden	 ja	 alatiesynnyttäneiden	 välillä	 (p-arvo	

<0,0001).	 Ei-synnyttäneiden	 ja	 vain	 keisarileikkauksella	 synnyttäneiden	 välillä	 ei	 ollut	

tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 (p-arvo	 0,45),	 eikä	 ei-synnyttäneiden	 ja	 molemmilla	

synnytystavoilla	 synnyttäneiden	 välillä	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 (p-arvo	

0,29).	 Myöskään	 eri	 synnytystavoilla	 (alatiesynnytys,	 keisarileikkaus,	 molemmat	

synnytystavat)	 synnyttäneiden	 välillä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 (p-arvo	

0,31).	

	
Kuva	3.	Kivuliain	vaihe	synnytystapojen	mukaan	
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Kun	verrattiin	heitä,	jotka	olivat	olleet	raskaana,	mutta	eivät	olleet	synnyttäneet	heihin,	

jotka	eivät	olleet	ikinä	olleet	raskaana,	ei	tässä	ollut	tilastollisesti	merkitsevää	eroa	(p-

arvo	 0,73).	 Kun	 taas	 verrattiin	 heitä,	 jotka	 olivat	 olleet	 raskaana,	mutta	 eivät	 olleet	

synnyttäneet	 (keskiarvo	 6,0	 cm,	 CI	 95%	 4,5-7,5	 cm,	 SD±2,0	 cm),	 heihin,	 jotka	 olivat	

synnyttäneet	(keskiarvo	4,2	cm,	CI	95%	3,8-4,6	cm,	SD±2,2	cm),	oli	kivuliaimman	vaiheen	

kokemuksessa	tilastollisesti	merkitsevä	ero	(p-arvo	0,028).		

	

Tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivuliaimpaan	 vaiheeseen	 ei	 ollut	 sillä	 kuinka	 pitkä	 aika	

viimeisestä	synnytyksestä	oli	ollut	(p-arvo	0,43),	oliko	viimeisin	synnytys	keisarileikkaus	

vai	 alatiesynnytys	 (p-arvo	 0,59)	 tai	 sillä	 oliko	 potilaalla	 taustalla	 keskenmenoja	 tai	

raskauden	keskeytyksiä	(p-arvo	0,24).		

	
	
5.4	Iän	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Iän	 tarkastelun	helpottamiseksi	 ikä	 jaettiin	10-vuoden	 ikäryhmiin.	 Iällä	oli	 tilastollista	

merkitsevyyttä	 kivun	 kokemiseen	 (p-arvo	 0,0014)	 (kuva	 4).	 Tarkemmin	 tarkasteltuna	

tilastollisesti	 merkitsevä	 ero	 oli	 kuitenkin	 vain	 21-30-vuotiaiden	 ja	 31-40-vuotiaiden	

ryhmien	välillä	(p-arvo	0,0029).		

	

Seuraavaksi	 tarkasteltiin	 iän	 vaikutusta	 kivuliaimpaan	 vaiheeseen	 synnyttäneisyyden	

mukaan.	 Ei-synnyttäneillä	 iällä	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivun	 kokemiseen	

kivuliaimmassa	 vaiheessa	 (p-arvo	 0,97).	 Synnyttäneillä	 iällä	 puolestaan	 oli	 vaikutusta	

kivun	kokemiseen	kivuliaimmassa	vaiheessa	(p-arvo	0,046).	Kun	eri	ikäisiä	synnyttäneitä	

vertasi	keskenään,	ei	eri	ikäisten	synnyttäneiden	välisiä	eroja	voitu	kuitenkaan	osoittaa	

tilastollisesti	merkitseviksi.	Kuvassa	5	on	esitetty	hajontakuva,	jossa	näkyy	kivuliain	vaihe	

iän	ja	synnyttäneisyyden	mukaan.		
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Kuva	4.	Kivuliain	vaihe	iän	mukaan	

	

	

Kuva	5.	Kivuliain	vaihe	iän	ja	synnyttäneisyyden	mukaan	

	

	
5.5	Kivun	ennakkoarvion	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kivun	ennakkoarvion	tarkastelun	helpottamiseksi	jaettiin	ennakkoarvio	5	osaan.	Selvisi,	

että	 kivun	 ennakkoarviolla	 oli	 tilastollista	merkitsevyyttä	 kivuliaimman	 vaiheen	 kivun	

kokemiseen	(p-arvo	<0,0001)	(kuva	6).	Mitä	kivuliaammaksi	potilas	oletti	toimenpiteen,	

sitä	kivuliaammaksi	hän	kivuliaimman	vaiheen	myös	koki.	Tilastollisesti	merkitsevä	ero	

kivun	kokemisessa	kivuliaimmassa	vaiheessa	ennakkoarvion	perusteella	luokiteltuna	oli	

kaikkien	ryhmien	välillä,	paitsi	0-2	ja	2,1-4	(p-arvo	0,25)	sekä	4,1-6	ja	6,1-8	välillä	(p-arvo	

0,83).	
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Kuva	6.	Kivuliain	vaihe	ennakkoarvion	mukaan	

	

	
5.5.1	Kivun	ennakkoarvioon	vaikuttavat	tekijät	

Koska	 ennakkoarviolla	 oli	 tilastollisesti	 merkitsevyyttä	 koettuun	 kipuun,	 tarkasteltiin	

seuraavaksi	tekijöitä,	jotka	vaikuttivat	ennakkoarvioon.	Ennakkoarvioon	oli	tilastollista	

merkitsevyyttä	sillä,	oliko	potilas	synnyttänyt	vai	ei	(p-arvo	0,0084),	iällä	(p-arvo	0,0347),	

sillä	paljonko	ryhmäopetus	jännitti	(p-arvo	0,0051),	ahdisti	(p-arvo	0,020)	tai	pelotti	(p-

arvo	0,0098),	sillä	oliko	potilaalla	ollut	aiemmin	kierukka	(p-arvo	0,0027),	tuliko	potilas	

kierukan	 asetukseen	 vai	 vaihtoon	 (p-arvo	 0,031)	 sekä	 asettajan	 sukupuolella	 (p-arvo	

0,035)	(liite	3).		

	

Tilastollisesti	merkitsevyyttä	 ennakkoarvioon	 ei	 ollut	 synnyttäneiden	 synnytystavoilla	

(p-arvo	0,22),	ajalla	viimeisestä	synnytyksestä	(p-arvo	0,070),	sillä,	oliko	potilas	ottanut	

kipulääkettä	vai	ei	(p-arvo	0,068),	otetulla	ibuprofeiinin	(p-arvo	0,34)	tai	parasetamolin	

(p-arvo	0,70)	annoksella,	sillä,	paljonko	kipua	kestää	(p-arvo	0,15),	kierukkatyypillä	(p-

arvo	 0,20),	 ehkäisymenetelmällä,	 joka	 oli	 käytössä	 (p-arvo	 0,23)	 tai	 ajalla	 viimeisistä	

kuukautisista	(p-arvo	0,43).	
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5.6	Jännittämisen,	ahdistamisen	ja	pelkäämisen	vaikutus	koettuun	

kipuun	

Taulukossa	 2	 on	 esitetty,	 kuinka	 paljon	 potilaita	 jännitti,	 ahdisti	 ja	 pelotti	

ryhmäopetustilanne.	 Ryhmäopetustilanteen	 jännittämisellä	 oli	 tilastollista	

merkitsevyyttä	kivun	kokemiseen	kivuliaimmassa	vaiheessa	(p-arvo	0,019)	(kuva	7).	Kun	

jännityksen	määrän	mukaisia	ryhmiä	verrattiin	keskenään,	havaittiin,	että	tilastollisesti	

merkitsevä	 ero	 oli	 vain	 ryhmien	 0-2	 ja	 8,1-10	 välillä	 (p-arvo	 0,024).	

Ryhmäopetustilanteen	ahdistamisella	oli	tilastollista	merkitsevyyttä	kivun	kokemiseen	

(p-arvo	0,0085)	(kuva	8).	Kun	ahdistuksen	määrän	mukaisia	ryhmiä	vertasi	keskenään,	

ei	 ryhmien	 välisiä	 eroja	 voitu	 kuitenkaan	 osoittaa	 tilastollisesti	 merkitseviksi.	

Ryhmäopetustilanteen	 pelkäämisellä	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivun	

kokemiseen	(p-arvo	0,079).		

	

	

Taulukko	2.	Ryhmäopetustilanteen	jännitys,	ahdistus	ja	pelko	

	

	

Kuva	7.	Kivuliain	vaihe	jännityksen	mukaan	

	

VAS	(cm)	 jännitys	 ahdistus	 pelko	
keskiarvo	 3,0	 0,83	 1,2	
95%	CI	 2,5-3,5	 0,56-1,1	 0,83-1,5	
SD	 3,0	 1,6	 2,1	
minimi	 0,0	 0,0	 0,0	
maksimi	 10	 10	 10	
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Kuva	8.	Kivuliain	vaihe	ahdistuksen	mukaan	

	

	
5.7	Kipulääkkeiden	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Seuraavaksi	 tarkasteltiin	kipulääkkeiden	vaikutusta	kivun	kokemiseen.	Kipulääkkeiden	

käytöllä	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivuliaimpaan	 vaiheeseen	 (p-arvo	 0,69).	

Kipulääkettä	 käyttävillä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 missään	 kierukan	

asettamisen	 vaiheessa,	 paitsi	 spekulan	 asettamisessa	 (p-arvo	 0,038).	 Tämä	 ero	 oli	

kuitenkin	 niin	 pieni	 (0,4	 cm),	 että	 se	 on	 kliinisesti	 merkityksetön.	 Tarkemmin	

kipulääkkeet	 eriteltynä	 ei	 myöskään	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 kivun	

kokemuksessa	 kivuliaimmassa	 vaiheessa	 (p-arvo	 0,50)	 eikä	 missään	 kierukan	

asettamisen	vaiheessa	(kuva	9)	tai	jälkikäteen	kivun	kokemusta	kysyttäessä.	Tilastollista	

merkittävyyttä	kivuliaimman	vaiheen	kivun	kokemiseen	ei	ollut	myöskään	ibuprofeiinin	

(p-arvo	0,33)	tai	parasetamolin	(p-arvo	0,46)	annoksella.	
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Kuva	9.	Kipu	eri	lääkkeiden	käytön	mukaan	eri	vaiheissa.	Kipu	keskimäärin	±SD.	Kuvan	

yksinkertaistamiseksi	kuvaan	on	otettu	vain	yleisimmin	käytössä	olleet	lääkkeet	ja	ei-

lääkettä	käyttävät.	

	

	
5.8	Muiden	tekijöiden	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kivun	 siedolla	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivun	 kokemiseen	 kivuliaimmassa	

vaiheessa	 (p-arvo	 0,77).	 Tilastollista	 merkitsevyyttä	 kivuliaimman	 vaiheen	 kivun	

kokemiseen	 ei	 ollut	 myöskään	 sillä	 oliko	 asetettava	 kierukka	 hormoni-	 vai	

kuparikierukka	(p-arvo	0,46),	oliko	potilaalla	aiemmin	ollut	kierukoita	(p-arvo	0,85)	tai	

oliko	potilas	toimenpiteessä	kierukan	vaihtoa	vai	pelkkää	asetusta	varten	(p-arvo	0,59).	

Sillä,	 mikä	 ehkäisymenetelmä	 oli	 käytössä,	 ei	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	

kivuliaimpaan	vaiheeseen	(p-arvo	0,27).	Viimeisten	kuukautisten	alkamisajalla	(p-arvo	

0,29)	tai	sillä	oliko	potilaalla	kuukautiset	vai	oliko	hän	amenorreassa	(p-arvo	0,11)	ei	ollut	

tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 kivuliaimman	 vaiheen	 kivun	 kokemiseen.	 Asettajan	

sukupuolella	(p-arvo	0,15)	tai	sillä	oliko	opiskelija	asettanut	kierukoita	aikaisemmin	(p-

arvo	0,89)	ei	ollut	tilastollista	merkitsevyyttä	koettuun	kipuun	kivuliaimmassa	vaiheessa.	

	

	
5.9	Jälkiarviointi	

Toimenpiteen	 jälkeen	 potilaalta	 kysyttiin	 vielä	 muutamia	 kysymyksiä	 VAS-janalla.	

Muissa	 kuin	 kipuun	 liittyvissä	 kysymyksissä	VAS-asteikolla	 0	 oli	 huonoin	mahdollinen	
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arvio	 ja	 10	 paras	 mahdollinen	 arvio.	 Kokonaiskipu	 ja	 kipu	 jälkikäteen	 arvioituna	 on	

esitetty	 taulukossa	 3.	 Muu	 jälkiarviointi	 on	 esitetty	 taulukossa	 4.	 Kysyttäessä,	 oliko	

kokonaisuus	 siedettävissä,	 suurin	 osa	 (n=127,	 91%)	 vastasi	 kyllä.	 Vastaanoton	

asiallisuudella	 (p-arvo	 0,77)	 tai	 kandidaatin	 haastattelulla	 (p-arvo	 0,48)	 ei	 ollut	

tilastollisesti	merkitsevyyttä	koettuun	kipuun	kivuliaimmassa	vaiheessa.	

	

Sillä,	kuinka	kivuliaaksi	potilas	toimenpiteen	oli	kokenut,	oli	tilastollista	merkitsevyyttä	

siihen,	miten	 potilas	 koki	 kierukan	 asetuksen	 (p-arvo	 0,039)	 (kuva	 10).	 Kivuliaimman	

vaiheen	 kokemuksella	 ei	 ollut	merkitystä	 siihen,	 suositteliko	 potilas	 opetuspotilaana	

oloa	muille	(p-arvo	0,69)	tai	siihen,	tuleeko	potilas	uudelleen	opetuspotilaaksi	(p-arvo	

0,95).	 Kivuliaimman	 vaiheen	 kokemuksella	 ei	 aivan	 ollut	 tilastollista	 merkitsevyyttä	

kokonaisarvioon	(p-arvo	0,053).	

	

	
Taulukko	3.	Kokonaiskipu	heti	toimenpiteen	jälkeen	kysyttynä	ja	kipu	jälkikäteen	kysyttynä	

	

	
Taulukko	4.	Tyytyväisyys	vastaanottoon	

	

	
VAS	(cm)	 kokonaiskipu		 koettu	kipu	jälkikäteen	kysyttynä	
keskiarvo	 3,1	 2,9	
95%	CI	 2,8-3,4	 2,4-3,4	
SD	 2,0	 3,0	
minimi	 0,0	 0,0	
maksimi	 9,6	 10	
	
	

VAS	(cm)	 vastaanoton	
asiallisuus	

kandidaatin	
haastattelu	

kokemus	
kierukan	
asetuksesta	

suositteleeko	
opetuspotilaana	
oloa	muille	

tuleeko	
uudelleen	
opetuspotilaaksi	

kokonaisarvio	

keskiarvo	 9,7	 9,7	 8,9	 9,7	 9,5	 9,4	
95%	CI	 9,6-9,9	 9,6-9,8	 8,6-9,3	 9,5-9,8	 9,3-9,7	 9,3-9,6	
SD	 0,84	 0,46	 1,9	 0,63	 1,1	 0,82	
minimi	 0,82	 7,7	 1,0	 5,6	 2,6	 5,0	
maksimi	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
	
	
	
	
	
VAS	(cm)	 vastaanoton	

asiallisuus	
kandidaatin	
haastattelu	

kokemus	
kierukan	
asetuksesta	

suositteleeko	
opetus-
potilaana	
oloa	muille	

tuleeko	
uudelleen	
opetus-
potilaaksi	

kokonais-
arvio	

keskiarvo	 9,7	 9,7	 8,9	 9,7	 9,5	 9,4	
95%	CI	 9,6-9,9	 9,6-9,8	 8,6-9,3	 9,5-9,8	 9,3-9,7	 9,3-9,6	
SD	 0,84	 0,46	 1,9	 0,63	 1,1	 0,82	
minimi	 0,82	 7,7	 1,0	 5,6	 2,6	 5,0	
maksimi	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
	



	 18	

	

Kuva	10.	Kierukan	asetus	myöhemmin	arvioituna	kivuliaisuuden	mukaan	

	

	

	
	
6	Pohdinta	

6.1	Tutkimustulokset	verrattuna	aiempiin	tutkimuksiin		

	

6.1.1	Kivun	ennakkoarvio	ja	kivun	kokeminen	kierukan	asettamisen	eri	

vaiheissa	

Tässä	 tutkimuksessa	 saatiin	 samankaltaisia	 tuloksia	 kuin	 aiemmissakin	 kierukan	

asettamiseen	 liittyvissä	 tutkimuksissa.	 Kivun	 ennakkoarvio	 oli	 keskimäärin	 4,4	 cm	

(SD±2,4	 cm)	 ja	 kipu,	 jota	 potilaat	 olivat	 valmiita	 kestämään,	 oli	 keskimäärin	 8,5	 cm	

(SD±1,5	cm).	Tästä	voi	päätellä,	että	potilaat	olettivat	pärjäävänsä	kierukan	asetukseen	

liittyvän	 kivun	 kanssa.	 Toimenpiteen	 aikana	 kivun	 kokeminen	 vaihteli	 eri	 vaiheissa.	

Palpaatiotutkimuksen,	 spekulan	 asettamisen,	 portion	 pesun	 ja	 ultraäänitutkimuksen	

aikana	 kivun	 kokeminen	 oli	 lievää.	 Kuten	 aiemmissa	 tutkimuksissa,	 kierukan	

asettamisen	aikana	koettu	kipu	oli	suurinta	sondimitan	tai	kierukan	asettamisen	aikana	

ja	 oli	 suuruudeltaan	melko	 saman	 suuruista	 kuin	 aiemmissa	 tutkimuksissa	 (2,	 7-14).	

Kunkin	potilaan	kohdalla	kivuliaimmassa	vaiheessa	kipu	oli	keskimäärin	4,6	cm	(SD±2,3	
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cm).	 Kun	 tätä	 verrataan	 siihen,	 paljonko	potilaat	 olettivat	 kestävänsä	 kipua,	 ei	 kivun	

määrä	 toimenpiteen	 aikana	 ollut	 liian	 kovaa.	 Tässä	 tutkimuksessa	 kivun	 kokeminen	

kivuliaimmassa	 vaiheessa	 oli	 saman	 suuruista	 kuin	 kivun	 ennakkoarvio,	 toisin	 kuin	

yhdessä	tutkimuksissa,	 jossa	oletettu	kipu	oli	 suurempaa	kuin	 itse	asetukseen	 liittyvä	

kipu	(24)	tai	tutkimuksessa,	jossa	koettu	kipu	oli	suurempaa	kuin	oletettu	kipu	(25).	

	

	
6.1.2	Raskauksien	ja	synnytysten	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kuten	aiemmissa	 tutkimuksissa	on	havaittu,	 synnyttäneisyys	vähensi	kivun	kokemista	

myös	 tässä	 tutkimuksessa	 (2,	 13).	 Kivuliaimmassa	 vaiheessa	 synnyttäneillä	 kipu	 oli	

keskimäärin	4,2	cm	(SD±2,2	cm)	 ja	 synnyttämättömillä	6,2	cm	(SD±2,0	cm).	Ryhmien	

välinen	 ero	 2,0	 cm	 on	 kliinisesti	 merkittävä	 kivun	 väheneminen	 myös	 tiukemmilla	

kliinisesti	merkittävän	eron	kriteereillä.	Synnyttäneillä	kivun	kokeminen	oli	vähäisempää	

kuulapihdin	 asettamisessa,	 sondimitan	 aikana	 ja	 kierukan	 asettamisessa.	 Kliinisesti	

merkittävä	vähintään	1,3	cm	ero	oli	kuitenkin	vain	sondimitan	aikana	 (ero	1,8	cm)	 ja	

kierukan	asetuksessa	(ero	2,5	cm).		

	

Kun	 synnytystapoja	 (alatiesynnytys,	 keisarileikkaus	 ja	 molemmat	 synnytystavat)	

verrattiin	ei-synnyttäneisiin,	oli	tilastollisesti	 ja	kliinisesti	merkittävä	ero	kivuliaimman	

vaiheen	kivun	kokemisessa	vain	ei-synnyttäneiden	 ja	pelkästään	alatiesynnyttäneiden	

välillä.	Alatiesynnyttäneillä	kivun	kokeminen	oli	keskimäärin	4,1	cm	(SD±2,2	cm)	ollen	

vähäisempää	kuin	ei-synnyttäneillä	6,2	cm	(SD±2,0	cm).	Ei-synnyttäneillä	ja	molemmilla	

synnytystavoilla	synnyttäneillä	ei	ollut	tilastollisesti	merkittävää	eroa,	mikä	on	osittain	

ristiriidassa	 sen	 kanssa,	 että	 alatiesynnyttäneillä	 todettiin	 olleen	 vähemmän	 kipua	

kierukan	 asettamisen	 yhteydessä.	 Olisi	 siis	 voinut	 olettaa,	 että	 myös	 molemmilla	

synnytystavoilla	 synnyttäneillä	 kivun	 kokeminen	 olisi	 ollut	 vähäisempää.	 On	

mahdollista,	että	tämä	ristiriita	johtui	esimerkiksi	siitä,	että	potilaiden	määrä	molempien	

synnytystapojen	ryhmässä	oli	melko	pieni.	Tämä	mahdollisesti	vaikutti	testin	voimaan	

eli	todennäköisyyteen,	että	todellinen	ero	havaitaan,	mikäli	ryhmien	välillä	on	todellinen	

ero.	 Tältä	 osin	 lisätutkimuksia	 siis	 tarvitaan.	 Ei-synnyttäneillä	 ja	 pelkästään	

keisarileikkauksella	 synnyttäneillä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 kivun	

kokemisessa.		
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Kun	 verrataan	 synnytystapoja	 (alatiesynnytys,	 keisarileikkaus	 ja	 molemmat	

synnytystavat)	 toisiinsa,	 voisi	 olettaa,	 että	 alatiesynnyttäneillä	 kivun	 kokeminen	 on	

vähäisempää	kuin	keisarileikkauksella	synnyttäneillä.	Näin	ei	kuitenkaan	ollut,	vaan	eri	

synnytystapojen	 välillä	 ei	 ollut	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa	 kivun	 kokemisessa.	

Tämäkin	 on	 ristiriidassa	 sen	 kanssa,	 että	 alatiesynnytykset	 eroavat	 tilastollisesti	

merkitsevästi	 ei-synnyttäneistä,	 mutta	 keisarileikkauksella	 tai	 molemmilla	

synnytystavoilla	synnyttäneet	eivät	eroa	ei-synnyttäneistä.		

	

Heillä,	 jotka	 olivat	 olleet	 raskaana,	 mutta	 eivät	 olleet	 ikinä	 synnyttäneet,	 kivun	

kokeminen	kierukan	asettamisen	aikana	muistutti	heitä,	 jotka	eivät	olleet	 ikinä	olleet	

raskaana.	 Raskaana	 olleiden	 vähempi	 kivun	 kokeminen	 puolestaan	 todennäköisesti	

selittyy	 sillä,	 että	 suurin	 osa	 heistä,	 jotka	 olivat	 olleet	 raskaana,	 olivat	 myös	

synnyttäneet.	

	

Tässä	 tutkimuksessa	 ei	 ilmennyt,	 että	 lyhyempi	 aika	 viimeisestä	 synnytyksestä	

vähentäisi	kivun	kokemista	kierukan	asettamisen	aikana,	kuten	aiemmissa	tutkimuksissa	

on	tullut	ilmi	(2,	26).	Tässä	tutkimuksessa	aika	viimeisestä	synnytyksestä	arvioitiin	tosin	

vain	 vuoden	 eikä	 kuukauden	 tarkkuudella.	 Edellisen	 synnytyksen	 synnytystavalla	 ei	

myöskään	ollut	tilastollista	merkitsevyyttä	kivun	kokemiseen	kivuliaimmassa	vaiheessa.		

	

Kaiken	 kaikkiaan	 alatiesynnyttäneisyys	 on	 melko	 hyvä	 mittari	 arvioitaessa	 kierukan	

asettamisessa	 mahdollisesti	 koettavaa	 kipua.	 Keisarileikkausten	 suhteen	 puolestaan	

tarvitaan	lisää	tutkimuksia.	

	
	

6.1.3	Iän	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Mielenkiintoinen	havainto	oli	se,	että	iällä	oli	merkitystä	koettuun	kipuun.	Vähiten	kipua	

kokivat	31-40-vuotiaat.	Tilastollisesti	ja	kliinisesti	merkittävä	ero	kivuliaimman	vaiheen	

kivun	kokemiseen	oli	kuitenkin	vain	21-30-	ja	31-40-vuotiaiden	välillä.	11-20-	ja	51-60-

vuotiaita	osallistui	tutkimukseen	kuitenkin	niin	vähän,	että	luotettavaa	vertailua	näissä	

ikäryhmissä	 ei	 voine	 tehdä.	 Kun	 tutkittiin	 iän	 vaikutusta	 kivuliaimpaan	 vaiheeseen	
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synnyttäneisyyden	 mukaan,	 havaittiin,	 että	 iällä	 oli	 tilastollista	 merkitsevyyttä	

kivuliaimpaan	vaiheeseen	vain	synnyttäneillä.	Synnyttäneillä	eri	ikäryhmien	väliset	erot	

eivät	 kuitenkaan	 olleet	 tilastollisesti	 merkittäviä,	 kun	 p-arvon	 korjaukseen	 käytettiin	

Benjami	 &	 Hochbergin	 menetelmää.	 Tämä	 voi	 johtua	 siitä,	 että	 synnyttäneiden	 eri	

ikäryhmissä	 oli	 vähän	 potilaita,	 jolloin	 tilastollinen	 voima	 yksittäisten	 ryhmien	

vertailussa	on	voinut	jäädä	heikoksi.	Lisätutkimuksia	tarvitaan	siis	myös	tältä	osin.	

	

Iän	vaikutus	kivun	kokemiseen	selittyy	todennäköisesti	sillä,	että	mitä	vanhempi	potilas	

on,	sitä	todennäköisemmin	hän	on	synnyttänyt.	31-40-vuotiailla	oli	mahdollisesti	lyhyin	

aika	edellisestä	synnytyksestä,	minkä	on	osoitettu	aiemmissa	tutkimuksissa	vähentävän	

kipua	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 (2,	 26).	 Tässä	 tutkimuksessa	 iän	 vaikutus	 kivun	

kokemiseen	oli	erilainen	kuin	yhdessä	tutkimuksessa,	jossa	korkeampi	ikä	oli	yhteydessä	

suurempaan	 kivun	 kokemiseen	 kierukan	 asettamisen	 yhteydessä	 (2).	 Tämä	 ero	 voi	

selittyä	eroilla	synnyttäjien	keski-iässä.	 Ikä	ei	edellä	mainittujen	syiden	takia	ole	hyvä	

mittari	arvioitaessa	kierukan	asetuksessa	mahdollisesti	koettavaa	kipua.	

	

	
6.1.4	Kivun	ennakkoarvion	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kivun	ennakkoarviolla	oli	tilastollisesti	ja	kliinisesti	merkitsevä	ero	kivuliaimman	vaiheen	

kivun	 kokemiseen,	 kuten	 yhdessä	 aiemmassakin	 tutkimuksessa	 osoitettiin	 (27).	Mitä	

kivuliaammaksi	 potilas	 oletti	 toimenpiteen,	 sitä	 kivuliaammaksi	 hän	 kivuliaimman	

vaiheen	 myös	 koki.	 Ennakkoarvio	 on	 hyvä	 mittari	 arvioitaessa	 kierukan	 asetuksessa	

mahdollisesti	koettavaa	kipua.	

	

Koska	ennakkoarvio	vaikutti	kivun	kokemiseen,	tarkasteltiin	tarkemmin	ennakkoarvioon	

vaikuttavia	 tekijöitä,	 joita	 ei	 ole	 aiemmissa	 tutkimuksissa	 paljoa	 tutkittu.	

Ennakkoarvioon	oli	tilastollista	merkitsevyyttä	sillä,	oliko	potilas	synnyttänyt	vai	ei,	iällä,	

sillä	 paljonko	 ryhmäopetus	 jännitti,	 ahdisti	 tai	 pelotti,	 oliko	 potilaalla	 ollut	 aiemmin	

kierukka,	tuliko	potilas	kierukan	asetukseen	vai	vaihtoon	sekä	asettajan	sukupuolella.	

Näistä	 tekijöistä,	 jotka	 vaikuttivat	 ennakkoarvioon,	 kivun	 kokemiseen	 kierukan	

asettamisen	 aikana	 oli	 vaikutusta	 kuitenkin	 vain	 synnyttäneisyydellä,	 iällä	 ja	 sillä,	
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paljonko	 ryhmäopetustilanne	 jännitti	 tai	 ahdisti.	 Ennakkoarvion	 vähenemisellä	 ei	 siis	

välttämättä	ole	vaikutusta	koettuun	kipuun	kierukan	asettamisen	aikana.	

	

	
6.1.5	Jännittämisen,	ahdistamisen	ja	pelkäämisen	vaikutus	koettuun	kipuun	

Jälkikäteen	 kysyttynä	 potilaat	 jännittivät	 ryhmäopetustilannetta	 melko	 vähän,	

keskimäärin	3,0	cm	(SD±3,0	cm),	pelkäsivät	sitä	vain	vähän,	keskimäärin	1,2	cm	(SD±2,1	

cm)	ja	ahdistuivat	ryhmäopetustilanteesta	vain	vähän,	keskimäärin	0,8	cm	(SD±1,6	cm).	

Uutena	tietona	tässä	tutkimuksessa	oli	se,	että	toimenpiteeseen	liittyvä	jännittyneisyys	

lisäsi	 kivun	 kokemista	 kierukan	 asettamisen	 aikana.	 Ryhmäopetustilanteen	 suuri	

jännittäminen	(arvio	8,1-10	n=14,	10%)	lisäsi	kivun	kokemista	tilastollisesti	ja	kliinisesti	

merkittävästi	 verrattuna	 vähän	 jännittäneisiin	 (arvio	 0-2	 n=69,	 50%).	

Ryhmäopetustilanteen	ahdistamisella	oli	myös	tilastollista	merkitsevyyttä	kivuliaimman	

vaiheen	 kivun	 kokemiseen,	 kuten	 todettiin	 myös	 yhdessä	 aiemmassa	 tutkimuksessa	

(27).	 Tarkemmin	 ahdistuksen	 vaikutusta	 tutkittaessa	 minkään	 ryhmän	 välillä	 ei	

kuitenkaan	 voitu	 osoittaa	 tilastollisesti	 merkitsevää	 eroa,	 kun	 käytettiin	 Benjami	 &	

Hochbergin	p-arvon	korjausmenetelmää.	Tämä	voi	mahdollisesti	johtua	siitä,	että	suurin	

osa	 potilaista	 arvioi	 ahdistuksen	 välille	 0-2	 (n=120,	 86%)	 ja	 täten	 muiden	 ryhmien	

potilasmäärät	 jäivät	 pieniksi,	 jolloin	 tilastollinen	 voima	 on	 voinut	 jäädä	 heikoksi.	

Ahdistuksen	osalta	tarvitaan	siis	lisätutkimuksia.	Ryhmäopetustilanteen	pelkäämisellä	ei	

ollut	tilastollisesti	merkitsevää	eroa	kivun	kokemiseen.	

	

	
6.1.6	Kipulääkkeiden	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kuten	aiemmissa	tutkimuksissa,	tässä	tutkimuksessa	tuli	ilmi,	että	eri	lääkkeillä,	kuten	

ibuprofeiinilla,	ei	ollut	vaikutusta	kivun	kokemiseen	kierukan	asettamisen	aikana	(2,	13,	

19).	 Tilastollisesti	 ja	 kliinisesti	 merkitsevää	 eroa	 kipulääkkeiden	 käytöllä	 ei	 ollut	

kivuliaimmassa	 vaiheessa,	 missään	 kierukan	 asettamisen	 vaiheessa	 eikä	 jälkikäteen	

kipua	 arvioitaessa.	 Uutena	 tietona	 tässä	 tutkimuksessa	 oli	 se,	 että	 myöskään	

parasetamolista	ei	ollut	hyötyä	kivun	vähenemisessä	kierukan	asettamisen	aikana.		
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6.1.7	Muiden	tekijöiden	vaikutus	kivun	kokemiseen	

Kivun	 siedon	 vaikutusta	 kivun	 kokemiseen	 kierukan	 asettamisen	 yhteydessä	 ei	 oltu	

aiemmin	 tutkittu,	 mutta	 tässä	 tutkimuksessa	 selvisi,	 ettei	 sillä	 ollut	 tilastollista	

merkitsevyyttä	kivun	kokemiseen	kivuliaimmassa	vaiheessa.	Tilastollista	merkitystä	ei	

ollut	 myöskään	 sillä,	 asetettiinko	 hormoni-	 vai	 kuparikierukka,	 oliko	 potilaalla	 ollut	

aiemmin	kierukoita	tai	tuliko	potilas	kierukan	asetukseen	vai	vaihtoon.	Käytössä	olleen	

ehkäisymenetelmän	 vaikutusta	 koettuun	 kipuun	 ei	 myöskään	 oltu	 aiemmin	 tutkittu.	

Ehkäisymenetelmällä	 ei	 ollut	 tässä	 tutkimuksessa	 tilastollista	 merkitystä	 koettuun	

kipuun.	Aiemmissa	 tutkimuksissa	 on	ollut	 viitteitä	 siitä,	 että	 kuukautisvuodon	 aikana	

tehdyllä	 kierukan	 asetuksella	 voi	 olla	 merkitystä	 koettuun	 kipuun	 (26).	 Tässä	

tutkimuksessa	 sillä,	 milloin	 viimeiset	 kuukautiset	 olivat	 alkaneet,	 ei	 kuitenkaan	 ollut	

vaikutusta	kipuun.	Asettajan	sukupuolen	vaikutusta	koettuun	kipuun	ei	oltu	aiemmin	

tutkittu,	mutta	 tässä	 tutkimuksessa	 sillä	 ei	 ollut	 tilastollista	merkitsevyyttä	 koettuun	

kipuun.		

	

	
6.1.8	Jälkiarviointi	

Heti	 kierukan	 asettamisen	 jälkeen	 kysyttynä	 kokonaiskipu	 oli	 keskimäärin	 3,1	 cm	

(SD±2,0	cm)	ja	vastaanoton	loppupuolella	kysyttäessä	koettu	kipu	jälkikäteen	arvioituna	

oli	 keskimäärin	 2,9	 cm	 (SD±3,0	 cm).	 Ajan	 kuluessa	 kipu	 siis	 arvioitiin	 hieman	

pienemmäksi	kuin	mitä	se	kovimmillaan	oli	ollut.	Suurin	osa	potilaista	(n=127,	91%)	oli	

heti	 toimenpiteen	 jälkeen	 sitä	 mieltä,	 että	 kierukan	 asetuksen	 kokonaisuus	 oli	

siedettävissä.	 Potilaat	 kokivat	 vastaanoton	 asialliseksi	 ja	 kandidaatin	 haastattelun	

hyväksi.	 Kuten	 aiemmissa	 tutkimuksissa,	 suurin	 osa	potilaista	 oli	 tyytyväisiä	 kierukan	

asetukseen	 (11).	 Kivuliaaksi	 koettu	 asetus	 laski	 tyytyväisyyttä	 kierukan	 asetuksessa.	

Suurin	osa	potilaista	suositteli	opetuspotilaana	oloa	muille	ja	voisi	itse	tulla	uudestaan	

opetuspotilaaksi.	Suurin	osa	potilaista	oli	kokonaisuudessaan	tyytyväisiä	vastaanottoon.	

Kivuliaaksi	koettu	asetus	laski	vastaanoton	kokonaisarviota,	mutta	tämä	ei	aivan	ollut	

tilastollisesti	merkittävä	havainto	(p-arvo	0,053).		
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6.2	Tutkimuksen	heikkoudet	

	

6.2.1	Tutkimuskysymys	

Tutkimuksen	suurimpana	heikkoutena	oli	se,	että	tutkimuskysymys	oli	todella	 laaja	 ja	

tutkimuksessa	ei	 keskitytty	 yhteen	 tekijään	vaan	 tutkittiin	paljon	eri	 tekijöitä.	 Tämän	

takia	potilasmäärä	on	voinut	olla	tietyn	tekijän	kohdalla	pieni,	jolloin	testin	tilastollinen	

voima	eli	todennäköisyys,	että	todellinen	ero	havaitaan,	on	voinut	olla	heikko.	

	

	
6.2.2	Aineiston	keruu	

Tutkimus	ei	ollut	satunnaistettu,	plasebokontrolloitu	tai	sokkoutettu	lääkkeiden	osalta.	

Lääkkeiden	vaikutusta	tutkittaessa	olisi	tärkeää,	että	tutkittaisiin	tiettyä	lääkettä	tietyllä	

annoksella	 tietty	 aika	 ennen	 toimenpidettä	 siten,	 että	 potilas	 ei	 tiedä,	 onko	 saanut	

lääkettä	 vai	 ei,	 ja	 verrattaisiin	 sitä	 plaseboryhmään.	 Esimerkiksi	 voitaisiin	 tutkia,	

vaikuttaako	 1	 g	 parasetamolia	 tunti	 ennen	 toimenpidettä	 kivun	 kokemiseen.	 Tässä	

tutkimuksessa	 lääkkeitä	 kysyttäessä	 ei	 aina	 kirjattu	 lääkkeen	 annosta.	 Lääkkeiden	

kohdalla	 oleellinen	 tieto	 olisi	 myös	 ollut,	 milloin	 kipulääke	 on	 otettu.	 Paperisten	

tutkimuslomakkeiden	läpikäymisessä	on	voinut	tulla	virheitä,	kun	tutkimusapulaisen	tai	

potilaan	 käsialasta	 ei	 aina	 saanut	 selvää.	 Ryhmäopetustilanteen	 jännitys,	 pelko	 ja	

ahdistus	kysymykset	kysyttiin	vasta	toimenpiteen	jälkeen	sen	sijaan,	että	ne	olisi	kysytty	

etukäteen,	 mutta	 tällä	 ei	 todennäköisesti	 ole	 merkitystä	 tutkimustuloksiin.	 Nämä	

kysymykset	on	voitu	myös	ymmärtää	niin,	että	esimerkiksi	jännittää	nimenomaan	sitä,	

että	 vastaanottohuoneessa	 on	 opiskelijaryhmä	 samaan	 aikaan,	 eikä	 välttämättä	 niin,	

että	jännittää	juuri	toimenpidettä.		

	
	

6.2.3	Tutkimusaineiston	analysointi	ja	tulkinta	

Tämä	 tutkimus	 on	 syventävien	 opintojen	 tutkielma,	 missä	 ei	 hyödynnetty	

tilastotieteilijöiden	 apua.	 Tutkimuksen	 tilastollista	 voimaa	 ei	 laskettu.	

Regressioanalyysia	ei	ole	hyödynnetty	tutkimustulosten	analysoinnissa.	Välillä	potilaan	

ikä	kerrottiin	ikänä	tutkimushetkellä	ja	välillä	kerrottiin	vain	potilaan	syntymävuosi.	Iän	
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tarkastelemiseksi	 iäksi	 merkittiin	 tällöin	 ikä	 toimenpiteen	 aikana,	 jos	 potilas	 olisi	

syntynyt	 31.	 joulukuuta,	 joten	 tämä	 on	 voinut	 hieman	 vaikuttaa	 kirjattuun	 ikään	

tutkimushetkellä.	Synnytystapojen,	synnyttäneillä	iän	vaikutuksen	ja	ahdistuksen	osalta	

tutkimustulokset	olivat	jossain	määrin	ristiriitaisia.	Nämä	ristiriidat	ovat	voineet	johtua	

siitä,	että	potilasmäärät	eri	ryhmissä	olivat	pienet,	jolloin	testin	tilastollinen	voima	on	

voinut	jäädä	pieneksi.	Tällöin	olemassa	oleva	ero	voi	mahdollisesti	jäädä	havaitsematta.	

Tutkimuksen	toistettavuus	on	kuitenkin	varsin	hyvä.	

	

	
6.3	Tulevaisuuden	tutkimuskysymyksiä	

Kierukka	on	luotettava	ja	pitkäaikainen	ehkäisymenetelmä,	jonka	avulla	on	mahdollista	

vähentää	ei-toivottuja	 raskauksia.	 Lisäksi	hormonikierukalla	on	 terveydellisiä	hyötyjä.	

(1)	 Tutkimuksissa	 ei	 ole	 vielä	 löytynyt	 tehokkaita	 ja	 yksiselitteisiä	 lääkkeitä	 tai	

toimenpiteitä,	 joiden	 avulla	 kivun	 kokemista	 kierukan	 asettamisen	 aikana	 voidaan	

vähentää.	Näiden	takia	olisi	tärkeää	tutkia	tekijöitä,	jotka	vaikuttavat	kivun	kokemiseen	

ja	tekijöitä,	joilla	asetuksen	aikaista	kipua	voisi	vähentää,	sillä	asettamisen	aiheuttaman	

kivun	pelko	saattaa	estää	joitain	potilaita	valitsemasta	kyseistä	ehkäisymenetelmää	(2).	

Jatkossa	 kannattaisi	 tutkia	 vielä	 tarkemmin	 sitä,	 millaisilla	 ei-lääkkeellisillä	 keinoilla	

kivun	kokemiseen	voidaan	vaikuttaa,	esimerkiksi	miten	kivun	ennakkoarvioon	voidaan	

vaikuttaa	 ja	 miten	 kierukan	 asetukseen	 liittyvää	 ahdistusta	 tai	 jännitystä	 voidaan	

vähentää.	 Voisi	 tutkia	 esimerkiksi	 vaikuttaako	 se,	 mitä	 lähettävä	 terveydenhuollon	

ammattilainen	sanoo	toimenpiteen	kivuliaisuudesta,	kivun	ennakkoarvioon	ja	koettuun	

kipuun.	 Mielenkiintoista	 olisi	 myös	 tietää,	 vaikuttaako	 asettajan	 kokemus	 potilaan	

ennakkoarvioon	tai	koettuun	kipuun.	Lisäksi	olisi	hyvä	tutkia,	voisiko	etukäteen	annettu	

kirjallinen	materiaali	tai	video	kierukan	asettamisen	eri	vaiheista	ja	kivusta	asettamisen	

aikana	sekä	sen	jälkeen	vaikuttaa	kivun	vähenemiseen.	Lisäksi	voisi	tutkia,	vähentääkö	

tukihenkilön	läsnäolo	tai	kosketus	toimenpiteen	aikana	potilaan	kokemaa	kipua.		
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7	Johtopäätökset	

Tutkimuksessa	potilaalle	asetettiin	hormoni-	tai	kuparikierukka	lääketieteen	opiskelijan	

toimesta.	Potilaat	arvioivat	etukäteen,	että	kierukan	asettamisessa	koettava	kipu	VAS-

asteikolla	 (0-10	 cm)	 olisi	 keskimäärin	 4,4	 cm	 (SD±2,4	 cm).	 Kierukan	 asettamisen	 eri	

vaiheissa	kivun	suuruus	vaihteli.	Vähiten	kipua	potilaat	tunsivat	palpaatiossa,	spekulan	

asettamisessa	 emättimeen,	 portion	 pesussa	 ja	 jälkikäteen	 tehdyssä	

ultraäänitutkimuksessa.	 Suurimmalle	 osalle	 kivuliaimmat	 vaiheet	 olivat	 sondimitta	 ja	

kierukan	asetus.	Kivuliaimmassa	vaiheessa	kipu	oli	keskimäärin	4,6	cm	(SD±2,3	cm)	eli	

kipu	oli	melko	saman	suuruista	kuin	potilaat	olivat	olettaneet.	Heti	kierukan	asettamisen	

jälkeen	 arvioituna	 kokonaiskipu	 oli	 keskimäärin	 3,1	 cm	 (SD±2,0	 cm)	 ja	 jälkikäteen	

arvioituna	kipu	toimenpiteen	aikana	oli	keskimäärin	2,9	cm	(SD±3,0	cm).	Muisto	kivun	

voimakkuudesta	siis	laski	hieman	ajan	kuluessa.	Kivun	kokemista	kierukan	asettamisen	

aikana	 vähensi	 alatiesynnyttäneisyys,	 ikä	 31-40-vuotta	 sekä	 vähäinen	 kivun	

ennakkoarvio,	 jännittäminen	 tai	 ahdistaminen.	 Kivun	 kokemiseen	 ei	 puolestaan	

vaikuttanut	 se,	 kuinka	 pitkä	 aika	 oli	 viimeisestä	 synnytyksestä,	 viimeisimmän	

synnytyksen	 synnytystapa,	 oliko	 potilas	 ottanut	 kipulääkettä,	 ryhmäopetustilanteen	

pelko,	paljonko	kipua	potilas	sietää,	oliko	kyseessä	hormoni-	vai	kuparikierukka,	oliko	

potilaalla	ollut	aiemmin	kierukoita,	käytössä	ollut	ehkäisymenetelmä,	milloin	viimeiset	

kuukautiset	olivat	alkaneet,	asettajan	sukupuoli	tai	opiskelijan	asetuskokemus.	Suurin	

osa	potilaista	koki	kierukan	asettamisen	siedettäväksi.	Kokemus	kierukan	asetuksesta	

oli	keskimäärin	8,9	cm	(SD±1,9	cm)	ja	kokonaisarvio	vastaanotosta	oli	keskimäärin	9,4	

cm	 (SD±0,82	 cm).	 Potilaat	 olivat	 siis	 sangen	 tyytyväisiä	 toimenpiteeseen	 ja	

vastaanottoon.	Tässä	tutkimuksessa	ei	tullut	paljoa	uutta	tietoa	kierukan	asettamisen	

aikana	koettuun	kipuun	liittyen,	mitä	voitaisiin	hyödyntää	kliinisessä	työssä.	
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Liitteet	

	
Liite	1.	Perustietoja	osallistujista	

n=139	 	 n	(%)	 keskiarvo	±	SD	
Potilaan	ikä	(v.)	 	 	 35	±	7,4	1	

Kierukkatyyppi	 	 	 	
	 hormonikierukka	 128	(92%)	 	
	 kuparikierukka	 11	(7,9%)	 	
Aikaisempi	kierukka,	n	ja	lkm	*	 	 76	(55%)	2	 1,8	±	1,8	3	

Kierukan	vaihto	 	 40	(29%)	 	
Raskaudet,	n	ja	lkm	a	 	 117	(84%)	 2,8	±	1,5	2	

	 keskenmeno	tai	abortti,	n	ja	lkm	a	 55	(40%)	4	 1,3	±	0,6	4	
	 raskaus	ilman	synnytyksiä,	n	ja	lkm	a	 9	(6,5%)	 1,3	±	0,5	
	 ei	raskauksia	 22	(16%)	 	
Synnytykset,	n	ja	lkm	a	 	 108	(78%)	 2,3	±	1,1	5	

	 alatiesynnytys,	n	ja	lkm	a	 103	(74%)	 2,2	±	1,1	2	

	 keisarinleikkaus,	n	ja	lkm	a	 16	(12%)	2	 1,3	±	0,4	
	 ei	synnytyksiä		 31	(22%)	 	
Viimeisin	synnytys	 	 	 	
	 aika	viimeisestä	synnytyksestä	(v.)	 	 6,5	±	5,5	
	 alatiesynnytys	 99	(71%)	 	
	 keisarinleikkaus	 9	(6,5%)	 	
Viimeiset	kuukautiset	 	 6	 	
	 alkoivat	päivää	sitten	(vrk)	 	 21	±	24	
	 amenorrea	 45	(32%)		 	
Ehkäisymenetelmä,	joka	käytössä	 	 7	 	
	 kondomi	 41	(29%)	 	 	 	 	
	 yhdistelmäehkäisy	 12	(8,6%)	 	 	 	 	
	 minipillerit	 18	(13%)	 	 	 	 	
	 kapseli	 1	(0,7%)	 	 	 	 	
	 hormonikierukka	 33	(24%)	 	 	 	 	
	 kuparikierukka	 6	(4,3%)	 	 	 	 	
	 sterilisaatio	 2	(1,4%)	 	 	 	 	
	 keskeytetty	yhdyntä	 1	(0,7%)	 	 	 	 	
	 ei	ehkäisyä	 18	(13%)	 	 	 	 	
Kipulääke	 	 	 	
	 ibuprofiini,	n	ja	annos	(mg)	b	 88	(63%)	2	 630	±	170	2	

	 naprokseeni,	n	ja	annos	(mg)	b	 6	(4,3%)	2	 580	±	110	8	

	 ketoprofeiini,	n	ja	annos	(mg)	b	 2	(1,4%)	2	 25	±	0	
	 parasetamoli,	n	ja	annos	(mg)	b	 55	(40%)	2	 990	±	330	3	

	 kodeiini,	n	ja	annos	(mg)	b	 2	(1,4%)	2	 ei	tietoa	
	 ei	kipulääkettä	 24	(17%)	 	
Asettajan	sukupuoli	 	 2	 	
	 mies	 55	(40%)	 	
	 nainen	 83	(60%)	 	
Asettajan	1.	kierukan	asennus	 	 130	(96%)	3	 	
1	ei	tiedossa	n=10,	2	ei	tiedossa	n=1,	3	ei	tiedossa	n=6,	4	ei	tiedossa	n=	3,	5	ei	tiedossa	n=2,	6	ei	tiedossa	n=	14,	7ei	
tiedossa	n=	7,	8	ei	tiedossa	n=	4	
a	ensin	on	kerrottu,	kuinka	monelle	potilaalle	kyseinen	asia	on	tapahtunut	ja	tämän	jälkeen	on	kerrottu	
keskiarvo,	kuinka	monta	kertaa	kyseinen	asia	on	tapahtunut	tälle	joukolle	keskimäärin	±	SD	
b	ensin	on	kerrottu,	kuinka	moni	potilas	on	käyttänyt	kyseistä	lääkettä	ja	tämän	jälkeen	on	kerrottu	käytetty	
lääkeannos	keskimäärin	±	SD	
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Liite	2.	Vastausten	hajonta	eri	vaiheissa	
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Liite	3.	Kivun	ennakkoarvioon	vaikuttavat	tekijät	

		 	

	 			

	 		

		 	 	

	


