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Lihavuus vaikuttaa  
eri virtsaamisoireisiin eri lailla

Virtsankarkailu ja yövirtsaaminen ovat yli kak-
si kertaa yleisempiä ongelmia lihavilla kuin 
normaalipainoisilla. Sen sijaan virtsaamispak-
ko eli niin sanotun yliaktiivisen rakon pääoire 
ei liity lihavuuteen. 

Virtsankarkailu, yövirtsaaminen ja virtsaa-
mispakko eli äkillinen virtsaamistarve ovat 
yleisimpiä ja haittaavimpia virtsaamisoireita. 
Lihavuuden on osoitettu liittyvän virtsankar-
kailuun, mutta muiden virtsaamisoireiden ja 
lihavuuden yhteydestä ei juuri ole julkaistu 
laadukkaita tutkimuksia. Aiempien tutkimus-
ten ongelmana on ollut se, että erilaisia oireita 
on yhdistelty erilaisten oirepistelaskureiden 
avulla tai on arvioitu mitä tahansa virtsankar-
kailua ilman tarkempaa määrittelyä.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kar-
toittaa ylipainon ja lihavuuden yhteyttä virt-
san kerääntymisoireisiin. Tutkimus perustuu 
väestöpohjaiseen virtsaamishäiriöitä kartoit-
tavaan FINNOS-tutkimusaineistoon. Kirjeky-
sely lähetettiin 6 000:lle satunnaisesti valitulle 
18–79-vuotiaalle suomalaiselle. Kysely sisälsi 
muun muassa virtsaamisoireita ja niihin liit-
tyvää haitta-astetta kartoittavat osiot. Myös 
elintavat, sairaudet, lääkitykset ja synnytykset 
huomioitiin. 

Kaksi kolmasosaa kyselyn saaneesta osal-
listui. Heistä 14 % oli lihavia, ja lisäksi 46 % 
miehistä ja 32 % naisista oli ylipainoisia. Tut-
kimuksen mukaan yövirtsaamista esiintyi 
tuplasti enemmän lihavilla miehillä ja naisilla 
verrattuna normaalipainoisiin. Vähintään kah-
desti yöllä virtsaamassa kävi 18 % lihavista 

miehistä ja 22 % lihavista naisista, kun vastaa-
vat osuudet normaalipainoisilla olivat 11 % ja 
8 %. Sen sijaan virtsaamispakko ei ollut yhtey-
dessä lihavuuteen. Sekä virtsan ponnistus-
karkailu että pakkokarkailu olivat yhteydessä 
lihavuuteen naisilla. Usein virtsan ponnistus-
karkailua esiintyi 20 %:lla ja pakkokarkailua 
8 %:lla lihavista naisista, kun vastaavat osuu-
det normaalipainoisilla olivat 8 % ja 1 %. 

FINNOS-tutkimuksen tulokset korostavat 
virtsaamisoireiden syiden monimuotoisuutta 
ja tuovat tärkeää uutta lisätietoa haitallisim-
mista virtsaamisoireista. Erityisesti ylipainoi-
sille ja lihaville yövirtsaamisesta tai virtsankar-
kailusta kärsiville on hyvä suositella painonpu-
dotusta. ■


