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Uusi e-pilleri hoitaa ehkäisyn naisen oman kehon tuottamien hormonien 
kaltaisilla hormoneilla 
 
E-pilleri mullisti täydellisesti suomalaisten naisten raskauden ehkäisyn 50 vuotta sitten. 
Vuosikymmenten ajan on yritetty kehittää valmisteita, jotka sopisivat naisille entistä 
paremmin.1 Nyt markkinoille on tullut uusi e-pilleri ZOELY® 
(nomegestroliasetaatti/estradioli). Se on ensimmäinen e-pilleri, jonka sisältämät molemmat 
hormonit ovat samankaltaisia naiskehon tuottamien omien hormonien kanssa2.  
 
E-pilleri on haastanut tutkijat sen kehittämisestä saakka. Uusia, kohdennetummin vaikuttavia 
keltarauhashormoneja on valmistettu, ja e-pillerin sisältämän synteettisen etinyyliestradiolin määrää 
on vähennetty ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi.1  
 
Tähän asti valtaosa yhdistelmäehkäisyvalmisteista on sisältänyt keltarauhashormonina 
testosteronijohdannaisia progestiinejä sekä naishormoni estradiolin synteettistä johdannaista 
etinyyliestradiolia. Luonnollisen estrogeenin, estradiolin, saaminen e-pilleriin on ollut kymmeniä 
vuosia kestänyt prosessi: ensimmäisiä tutkimuksia on julkaistu jo 1970-luvulla. Haasteena on ollut 
säännöllisen vuotokontrollin aikaansaaminen ilman kiusallisia välivuotoja.3  
 
Nyt naiset voivat käyttää raskauden ehkäisyyn valmistetta, jonka molemmat hormonit ovat 
samankaltaisia naiskehon tuottaminen hormonien kanssa. Uuden e-pillerin sisältämä estradioli on 
identtinen naisen kehon tuottaman estrogeenin kanssa ja progestiini on luonnollisen 
keltarauhashormonin johdannainen, nomegestroliasetaatti.2 
 

– Juuri tämän keltarauhashormonin ansiosta on voitu kehittää luonnollista estradiolia sisältävä 
yksivaiheinen e-pilleri, jolla on hyvä vuotokontrolli. Tämän e-pillerin hormonit ovat 
koostumukseltaan samankaltaisia kuin naisen elimistön itse tuottamat, toteaa MSD:n 
asiantuntijalääkäri, Kuopion YTHS:n vastaava lääkäri, LT Ulla Ågren.   

 
Uuden pillerin annostelu toimii siten, että saman määrän hormoneja sisältäviä ehkäisypillereitä 
syödään 24 päivää ja sen jälkeen 4 päivää plasebotabletteja, jotka luovat tauon kuukautisille. 
Yksivaiheinen annostelu mahdollistaa tarvittaessa myös esimerkiksi kuukautisten siirron helposti.2 
 
ZOELYn sisältämä estradioli on naisen tärkein hormoni. Munasarjojen tuottama estradioli kuuluu 
parhaiten tunnettuun naishormoniryhmään, eli estrogeeneihin. Estradiolin määrä vaihtelee 
kuukautiskierron ja iän mukaan.4 
 

– Estradioli tekee naisesta naisen. Esimerkiksi teini-iässä sen vaikutuksesta muodostuvat 
rinnat ja muutenkin feminiininen vartalon muoto. Naisen vanhetessa estradiolin tuotanto 
vähenee, mikä voi aiheuttaa vaihdevuosioireita, Turun Äitiyshuollon ja ehkäisyneuvolan 
vastaava lääkäri, LKT Anneli Kivijärvi kertoo. 

 
 



Lisätietoja:  YTHS Kuopion vastaava lääkäri ja MSD:n asiantuntijalääkäri, LT Ulla Ågren 
p. (09) 804 650, ulla.agren@merck.com 
 
Turun Äitiyshuollon ja ehkäisyneuvolan vastaava lääkäri, LKT, gynekologi Anneli 
Kivijärvi 
p. (02) 266 2625, anneli.kivijarvi@turku.fi 

 
Kuvamateriaalit ja muut median materiaalipyynnöt:  

Emilia Häyrynen, viestintäpäällikkö, MSD 
p. (09) 804 65 323 tai 040 722 77 03, emilia.hayrynen@merck.com 

 
Kuvamateriaalia ehkäisymenetelmistä: www.ehkaisy.com 
MSD:n uutishuone MyNewsdeskissä: http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/msd-finland-oy 
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MSD toimii paremman elämän puolesta 140 maassa. Pääyhtiömme Merck & Co., Inc:in 
pääkonttori sijaitsee Whitehouse Stationissa New Jerseyssä, Yhdysvaltojen itärannikolla. 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa meidät tunnetaan nimellä Merck, muualla maailmassa MSD. Resepti- 
ja itsehoitolääkkeemme, rokotteemme, biologiset hoitomuotomme ja eläinlääkkeemme ovat 
potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä kaikkialla maailmassa. Työskentelemme 
asiakkaidemme kanssa päivittäin, jotta löydämme uusia tapoja ratkaista terveydenhuollon 
haasteita. Lukuisat yhteyskuntavastuu- ja kumppanuusohjelmamme osoittavat, että olemme omalta 
osaltamme sitoutuneet tuomaan terveydenhuollon palvelut kaikkien ulottuville.  
 
MSD. Paremman elämän puolesta.  
 
Lisätietoa: www.msd.fi, www.merck.com ja www.parempaaelamaa.fi 
 
 
ZOELY® on rekisteröity tavaramerkki Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA 
 
 
Tutustu ZOELY valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. 
 
ZOELY® 
Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Valkoiset, vaikuttavia aineita sisältävät kalvopäällysteiset tabletit: yksi 
kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2,5 mg nomegestroliasetaattia ja 1,5 mg estradiolia (hemihydraattina). Keltaiset 
kalvopäällysteiset lumetabletit: tabletti ei sisällä vaikuttavia aineita. Käyttöaiheet: Raskauden ehkäisy. Annostus ja 
antotapa: Tabletteja otetaan yksi päivässä 28 peräkkäisen päivän ajan. Jokaisen läpipainopakkauksen alussa on 24 
valkoista, vaikuttavia aineita sisältävää tablettia ja niiden jälkeen 4 keltaista lumetablettia. Seuraava läpipainopakkaus 
aloitetaan välittömästi edellisen loputtua ilman, että tablettien päivittäisen ottamisen väliin jää taukoa ja huolimatta 
mahdollisesta tyhjennysvuodon esiintymisestä. Tyhjennysvuoto alkaa yleensä 2‑3 päivän kuluttua viimeisen valkoisen 
tabletin ottamisesta ja saattaa jatkua vielä seuraavan pakkauksen aloittamisajankohtana. muut tiedot ks. 
valmisteyhteenveto. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille, nykyinen tai aiemmin ilmennyt 
laskimotromboosi (syvä laskimotromboosi, keuhkoembolia), nykyinen tai aiemmin ilmennyt valtimotromboosi (esim. 
sydäninfarkti) tai sitä ennakoivat tilat (esim. TIA, angina pectoris), nykyinen tai aiemmin ilmennyt 



aivoverisuonitapahtuma, aiemmin ilmennyt migreenipäänsärky, johon on liittynyt fokaalisia neurologisia oireita, 
vaikeat tai useat laskimo- tai valtimotromboosien riskitekijät (ks. valmisteyhteenveto Varoitukset ja käyttöön liittyvät 
varotoimet), kuten: diabetes mellitus, johon liittyy verisuonioireita; vaikea hypertensio; vaikea dyslipoproteinemia, 
perinnöllinen tai hankittu laskimo- tai valtimotromboosialttius, kuten resistenssi aktivoidulle proteiini C:lle 
(APCresistenssi), antitrombiini III:n puutos, proteiini C:n puutos, proteiini S:n puutos, hyperhomokysteinemia ja 
antifosfolipidivasta-aineet (kardiolipiinivasta-aineet, lupusantikoagulantti), nykyinen tai aiemmin ilmennyt 
haimatulehdus, jos siihen liittyy/liittyi vaikea hypertriglyseridemia, nykyinen tai aiemmin ilmennyt vaikea 
maksasairaus, niin kauan kuin maksa-arvot eivät ole palautuneet normaaleiksi, nykyinen tai aiemmin ilmennyt hyvän- 
tai pahanlaatuinen maksakasvain, todetut tai epäillyt sukupuolihormoniriippuvaiset maligniteetit (esim. 
sukupuolielinten tai rintojen), diagnosoimaton verenvuoto emättimestä. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: 
ZOELY-valmisteen käytöstä aiheutuvaa hyötyä on arvioitava siitä mahdollisesti koituvia haittoja vasten jokaisen 
käyttäjän kohdalla erikseen, ja käyttäjän kanssa on keskusteltava asiasta ennen kuin hän päättää ZOELY-valmisteen 
käytön aloittamisesta. Ks. valmisteyhteenveto. 
Jos jokin näistä sairauksista tai riskitekijöistä pahenee tai ilmenee ensimmäistä kertaa käytön aikana, käyttäjän on 
otettava yhteys lääkäriin. Lääkärin täytyy tällöin päättää ZOELY-valmisteen käytön mahdollisesta keskeyttämisestä. 
Seuraavassa esitetyt epidemiologiset tiedot perustuvat etinyyliestradiolia sisältävistä yhdistelmäehkäisytableteista 
saatuihin tietoihin. ZOELY-valmiste sisältää 17J‑estradiolia. Koska estradiolia sisältävistä yhdistelmäehkäisytableteista 
ei vielä ole epidemiologista tietoa saatavilla, varoitusten voidaan katsoa koskevan myös ZOELY-valmistetta. 
Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset: Ks. valmisteyhteenveto. 
Fertiliteetti, raskaus ja imetys: ZOELY-valmistetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi raskauden aikana. Jos nainen tulee 
raskaaksi ZOELY-tablettien käytön aikana, on tablettien käyttö lopetettava. Useimpien epidemiologisten tutkimusten 
mukaan synnynnäisten kehityshäiriöiden riski ei ole suurentunut ennen raskautta etinyyliestradiolia sisältäviä 
yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäneiden naisten vauvoilla, eikä 
teratogeenisten vaikutusten riski silloin, kun etinyyliestradiolia sisältäviä yhdistelmäehkäisytabletteja on käytetty 
tahattomasti raskauden varhaisvaiheessa. Rintamaitoon saattaa erittyä pieniä määriä ehkäisyyn käytettäviä steroideja 
ja/tai niiden metaboliitteja, mutta niiden haitallisista vaikutuksista imeväisikäisen 
terveyteen ei ole näyttöä. Yhdistelmäehkäisytabletit voivat vaikuttaa imetykseen, sillä ne voivat vähentää rintamaidon 
määrää ja muuttaa sen koostumusta. Siksi yhdistelmäehkäisytabletteja suositellaan käytettäväksi vasta, kun lapsi on 
vieroitettu rintamaidosta, ja jos nainen haluaa imettää, hänelle on ehdotettava toisen ehkäisymenetelmän käyttöä. 
ZOELY on tarkoitettu raskauden ehkäisyyn. Tietoa hedelmällisyyden palautumisesta, ks. valmisteyhteenveto. 
Haittavaikutukset: Hyvin yleisiä (≥ 1/10) haittavaikutuksia ovat akne ja poikkeava tyhjennysvuoto, yleisiä (≥ 1/100 – 
< 1/10) haittavaikutuksia ovat libidon heikkeneminen, masennus/alakuloisuus, mielialan vaihtelu, päänsärky, migreeni, 
pahoinvointi, metrorragia, menorragia, kipu rinnoissa, lantiokipu, painon nousu. Muut haittavaikutukset ks. 
valmisteyhteenveto. Pakkaustyyppi ja pakkauskoot: PVC-/alumiiniläpipainopakkaus, jossa 28 kalvopäällysteistä 
tablettia (24 valkoista kalvopäällysteistä tablettia ja 4 keltaista kalvopäällysteistä tablettia). Pakkauskoot: 28 ja 84 (3 x 
28) kalvopäällysteistä tablettia. Säilytys: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Hinnat ja 
hoitokustannukset (VOH+alv 01/2012): 1 x 28 tablettia 14,15 €, 3 x 28 tablettia 38,93 € (12,98 €/ 
kk). Korvattavuus: Ei sv-korvattava. Tutustu ZOELY-valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä, 
www.msdinfo.fi, www.ehkaisy.com Lisätietoja: Valmisteyhteenveto (tekstin muuttamispäivämäärä 10.11.2011), 
Pharmaca Fennica tai MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650. 
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