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Raskausviikoilla 11+0–13+6 tehtävässä sikiön seulontakaikututkimuksessa voidaan mitata niskaturvotus (NT) (1,2). Se on niskapuolella oleva
kaikuköyhä alue, joka näkyy parhaiten sikiön
profiilikuvassa. Kaikilla sikiöillä on todettavissa
pieni määrä niskaturvotusta raskausviikoilla
10–14, ja sen paksuus kasvaa sikiön kasvaessa
raskausviikolle 14 asti, jonka jälkeen se yleensä
häviää (3).

Niskaturvotuksen lisääntyminen voi johtua
mm. imu- tai verenkierron häiriöstä,
sydänviasta ja anemiasta.
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Koska lisääntyneen niskaturvotuksen on todettu liittyvän satoihin erilaisiin patologisiin tiloihin, sen etiologia on todennäköisimmin monitekijäinen (4,5). Niskaturvotuksen lisääntymisen perimmäistä syytä ei ole pystytty osoittamaan, mutta mahdollisiksi aiheuttajiksi on arveltu imukierron häiriötä tai kypsymättömyyttä
(6), sydänvikoja ja verenkierrollisia muutoksia
sydämen kehityksessä (7,8), poikkeavuutta
solunulkoisessa tilan koostumuksessa (9), laskimoveren tungosta ylävartalolla tiettyjen rakennepoikkeavuuksien (mm. palleatyrä) seurauksena (10), sikiön anemiaa ja valkuaisaineen vähäisyyttä (11).
Vahvin yhteys lisääntyneellä niskaturvotuksella on kromosomipoikkeavuuksiin (12). Myös
kromosomistoltaan normaaleilla sikiöillä on to-

dettu suurentunut rakennepoikkeavuuksien ja
perinnöllisten oireyhtymien riski, jos niskaturvotus on lisääntynyt. Mitä paksumpi niskaturvotus, sitä suuremmalla todennäköisyydellä sikiöllä on jokin poikkeavuus (13–15).
Suomalainen seulontakäytäntö

Kansallisen seulonta-asetuksen mukaisesti tutkimuksia tarjotaan Suomessa kaikille raskaana
oleville naisille (kuvio 1). Kromosomipoikkeavuuksien seulonnassa käytetään nykyään yhdistelmäseulontaa, jossa lasketaan yksilöllinen
21-trisomian riskiluku. Matemaattinen malli
ottaa huomioon mm. äidin iän sekä seerumista mitattujen merkkiaineiden (‘ -hCG ja PAPPA) pitoisuuksien ja mitatun niskaturvotuksen
paksuuden mediaanien monikerrat (MoM)
(16). Yhdistelmäseulonnalla voidaan löytää
80–90 % sikiöistä, joilla on 21-trisomia, kun
vääriä positiivisia tuloksia saadaan 5 % (17).
Niskaturvotus mitataan millimetreinä raskausviikolla 11+0–13+6. Tuloksen muuttaminen NTMoM-arvoksi ottaa huomioon myös turvotuksen fysiologisen paksuuntumisen sikiön kasvaessa.
Kukin maa on sopinut omiin terveydenhuollon resursseihinsa sopivan raja-arvon 21-trisomian riskille. Jatkotutkimuksia tarjotaan niille,
joiden riskiluku ylittää raja-arvon. Suomessa
jatkotutkimuksia tarjotaan, kun 21-trisomian
riski on * 1:250, mutta tutkimukset vaihtelevat
eri puolilla Suomea. Sikiön kromosomit voidaan tutkia istukka- tai lapsivesinäytteestä tai
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kuvio 1.

Sikiöseulontakäytäntö Suomessa.
N = normaali, P = poikkeava , NIPT = non-invasive prenatal testing
Ilmoittautuminen neuvolaan alkuraskaudessa
+0

Neuvola kertoo seulonnasta,
äiti/pariskunta päättää osallistumisesta

+6

Verinäytteet raskausviikolla 9 –11 ,
kaikututkimus (niskaturvotuksen mittaus)
+0
+6
raskausviikolla 11 –13
N

P

21-trisomian riski
< 1:250

21-trisomian riski
≥ 1:250

N

Istukka- tai
lapsivesinäyte/NIPT

Neuvonta erikoissairaanhoidossa,
äiti/pariskunta päättää näytteenotosta
P

Neuvonta
erikoissairaanhoidossa

N
+0

+6

Toinen kaikututkimus raskausviikolla 18 –21

P

N = normaali, P = poikkeava

vaihtoehtoisesti äidin verestä voidaan ottaa tarkempi seulontatutkimus sikiöperäisen vapaan
DNA:n tunnistamiseksi (ns. non-invasive prenatal testing, NIPT). Kaikki jatkotutkimukset,
kuten sikiöseulonnat yleensäkin, perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja ennen päätöstä annetaan
neuvontaa.
kuva 1.

Ensimmäisen raskauskolmanneksen
seulontakaikututkimuksessa Fetal Medicine
Foundationin kriteereiden mukaan mitattu
3,1 mm:n niskaturvotus.

Ensimmäisessä seulontakaikututkimuksessa todetaan raskauden sijainti, kesto sekä sikiöiden
lukumäärä ja tarkastetaan karkea anatomia.
Niskaturvotus mitataan, mikäli äiti on toivonut
sikiön kromosomipoikkeavuuksien seulontaa.
Niskaturvotuksen mittaus on syytä toteuttaa
teknisesti oikein, sillä NT-MoM vaikuttaa voimakkaasti 21-trisomian riskilaskentaan. Seulontatutkimuksen suorittajalla tulisi olla riittävä kokemus ja kunkin seulojan tulisi tehdä vuosittain
riittävästi tutkimuksia, joskin arviot riittävästä
määrästä vaihtelevat välillä 80–400 (18,19). Myös
laadunvalvontaan tulisi kiinnittää huomiota.
On osoitettu, että henkilökohtaisten ja yksikkökohtaisten NT-MoM arvojen auditointi yhdistettynä henkilökohtaiseen rakentavaan palautteeseen parantaa seulonnan laatua (20). Tämän
ns. kvantitatiivisen auditoinnin tulisi olla vuosittaista ja rutiininomaista. Kuvien laadun ar
viointi (ns. kvalitatiivinen auditointi) on osoittautunut huonommaksi menetelmäksi, sillä arvioijat eivät ole yksimielisiä laadusta (21).
On todettu, että kokematon mittaaja mittaa
niskaturvotuksen yleensä liian vähäiseksi. Kun
mittaustulokset jäävät todellista paksuutta pienemmiksi, seulonta tuottaa vääriä negatiivisia
(22).
The Fetal Medicine Foundation (FMF) on
laatinut niskaturvotuksen mittaukseen kriteerit,
joita tulisi aina noudattaa (kuva 1):
1. Sikiön tulee olla neutraalissa asennossa
keskisagittaalilinjassa
2. Suurennoksen täytyy olla sellainen, että
sikiön pää ja ylävartalo täyttävät 75 %
ruudusta
3. Niskaturvotus mitataan useamman kerran ja
paksuin tulos valitaan
4. Kaliperit tulee asettaa oikein
5. Sikiön iho tulee erottaa sikiökalvoista
FMF ylläpitää internetsivustoa (https://fetalmedicine.org), jossa voi suorittaa ilmaiseksi erilaisia sikiöseulontaan liittyviä kursseja.
Niskaturvotus ilmaistaan millimetreinä, mediaanin monikertana tai delta-NT:nä (23). MoM
ja delta-NT ottavat huomioon niskaturvotuksen
lisääntymisen sikiön kasvaessa, mihin aiemmin
käytettiin 95. ja 99. persentiilin raja-arvoja. NTMoM lasketaan jakamalla mitattu niskaturvotus
samankokoisen sikiön normaalin arvon me
diaanilla. Delta-NT lasketaan vähentämällä sa-
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