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1 Johdanto 
 

Vaikka antibiootit ovat merkittävä ja välttämätön apu bakteeri-infektioiden ehkäisyssä ja 

hoidossa, niillä on vaikutusta patogeenisten bakteerien lisäksi myös isännän oman suolis-

tomikrobiomin koostumukseen. Erityinen tilanne on äidin saamien antibioottien vaikutus 

sikiöön tai vauvaan, ja onkin vielä epäselvää, missä määrin äidin saamat antibiootit hei-

jastuvat lapsen mikrobiomiin ja sen kautta tämän terveyteen. Ensimmäiset elinvuodet 

ovat joka tapauksessa erittäin merkittäviä suolistomikrobiomin kehittymisen kannalta, 

jolloin mikrobiomin muutokset tämän aikaikkunan sisällä näkyvät terveydessä myöhem-

min. Tilannetta voidaan käytännössä tarkastella äidin raskauden, synnytyksen tai imetyk-

sen aikana saamien antibioottien osalta. Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan 

synnytyksen aikaisten antibioottien saantiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, 

kuinka yleistä antibioottien käyttö on sekä niiden tavallisimmat käyttöaiheet. Lisäksi sel-

vitetään, onko äidin saamalla antibiootilla merkitystä vastasyntyneen lapsen kasvuun, 

suoliston mikrobiomiin ja terveydentilaan. 

 

 

1.1 Suolistomikrobiomin kehittyminen ja merkitys terveydelle 

 
Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsen suolistomikrobiomi kehittyy nopeasti ja radikaa-

listi. Vielä ei ole täysin selvillä, miten mikrobiomi alun perin kehittyy, mutta vastoin van-

haa ajattelutapaa altistuminen mikrobeille alkaa jo ennen syntymää kohdussa eikä vasta 

synnytyksen yhteydessä synnytyskanavan välityksellä. Tätä tukevat mikrobilöydöt istu-

kasta, lapsivedestä sekä napanuorasta, ja onkin ehdotettu, että sikiön suoliston kolonisoi-

tuminen alkaa sikiön niellessä lapsivettä ja sen mukana mikrobeita [1]. Lisäksi lapsen-

pihkan eli mekoniumin mikrobikantaan on todettu vaikuttavan maternaaliset, raskauden-

aikaiset tekijät, kun taas synnytyksenaikaisten tekijöiden, kuten synnytystavan tai antibi-

oottilääkityksen yhteyttä mekoniumin mikrobikoostumukseen ei ole havaittu [2]. Myös 

tämä viittaa sikiön suoliston mikrobiomin kehittymisen alkamiseen jo kohdussa. 

 

Osa äidin suoliston mikrobeista siirtyy lapselle synnytyskanavan, ihon ja imetyksen väli-

tyksellä, mutta eri mikrobikantojen transmissio on vaihtelevaa. Vahva transmissio on 

muun muassa Firmicutes- ja Actinobacteria-bakteereilla sekä Euryarchaeota-arkeilla, kun 
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taas esimerkiksi Bacteroidetes-pääjakson bakteerit ovat alttiimpia ympäristön vaikutuk-

selle [3]. Vahvasti transmissiossa siirtyvien mikrobikantojen on myös todettu olevan 

muita stabiilimpia ympäristötekijöiden vaihteluille pitkillä aikaväleillä, mikä korostaa 

niiden riippuvaisuutta isännän fysiologisista ja metabolisista ominaisuuksista [3]. 

 

Äidin BMI:llä ja ruokavaliolla raskauden ja imetyksen aikana on havaittu yhteys lapsen 

mikrobikantoihin. Ylipaino ja rasvainen ruokavalio lisäävät lapsen riskiä lihavuuteen ja 

metabolisiin sairauksiin myöhemmällä iällä [4]. Kuitenkin äidin ruokavaliosta riippu-

matta imetys itsessään tukee lapsen suolistomikrobiomin kehitystä muun muassa lisäten 

Bacteroidetes- ja Firmicutes-bakteerien määrää verrattuna äidinmaidonkorvikkeisiin [4]. 

Myöhemmin myös lapsen oma ruokavalio alkaa muokata mikrobikantoja. Kuiturikkaat 

ruoat, kuten vihannekset, hedelmät ja viljat, kasviproteiinit sekä vähärasvainen ruokava-

lio on yhdistetty suotuisampaan mikrobiomin koostumukseen [5]. Probioottilisiä voidaan 

käyttää tukemaan mikrobiomin normaalia kehitystä ja niistä on osoitettu olevan apua nor-

maalin mikrobikoostumuksen palauttamisessa antibiootteja saaneilla ja keisarinleikkauk-

sella syntyneillä lapsilla [6]. 

 

Myös vauvan kodin ja lähiympäristön mikrobeilla on merkittävä rooli mikrobiomin ke-

hityksessä. On todettu, että samassa talouden jakavat henkilöt muokkaavat vauvan mik-

robiomia kaltaisekseen [7]. Perheen ympäristön vaikutus on suurimmillaan kahdesta 

kymmeneen ikävuoteen, jonka jälkeen se laskee [8]. 

 

Suolistomikrobiomin koostumuksen yhteyttä sairauksiin tutkitaan lisääntyvässä määrin 

ja sen suuresta merkityksestä terveydelle saadaan jatkuvasti uutta näyttöä. On tiedossa, 

että jo jotkin vauvaiän sairaudet assosioituvat suolistomikrobiomin koostumukseen, esi-

merkiksi koliikkia sairastavien vastasyntyneiden lapsenpihkassa on suhteellisen alhainen 

määrä Lactobacillus- ja Firmicutes-bakteereja terveisiin verrattuna [9]. Toisaalta lapsen-

pihkan koostumuksella on yhteys myös ylipainoon jo ensimmäisinä elinvuosina, sillä yli-

painoisten pikkulasten lapsenpihkassa on havaittu enemmän Bacteroides-pääjakson bak-

teereja kuin normaalipainoisilla ikätovereillaan [10]. Lisäksi esimerkiksi ruoka-aineyli-

herkkien vauvojen suolistomikrobiomissa on todettu olevan suurentunut määrä entero-

bakteereja, jotka voivat aiheuttaa opportunistisia infektioita, kun taas Bacteroidaceae- ja 

Ruminococcaceae-bakteerit ovat aliedustettuina [11]. 
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Myöhemmällä iällä suolistomikrobiomin koostumuksen on todettu yhdistyvän lukuisiin 

patofysiologialtaan hyvin erilaisiin sairauksiin, kuten masennukseen [12], metabolisiin 

sairauksiin [13] ja syöpäriskiin [14]. Koska mikrobiomin muovautuminen on voimak-

kainta juuri ensimmäisten elinvuosien aikana, on tällä aikaikkunalla merkitystä yksilön 

terveyteen koko hänen elämänsä ajaksi. 

 

 

1.2 Kehityksen häiriötekijät 
 

Ensimmäisten elinvuosien aikana suoliston mikrobiomi kehittyy radikaalisti ja on erityi-

sen alttiina erilaisille häiriötekijöille, joista yleisimpiä ovat antibioottien käyttö raskau-

den, synnytyksen ja vauvaiän aikana sekä sektiosynnytys [15]. Synnytyksen aikaisten an-

tibioottien on todettu vähentävän merkittävästi vertikaalista transmissiota äidiltä lapselle 

3–7 päivää syntymän jälkeen ja vastaavasti lisäten ympäristöstä, usein sairaalaympäris-

töstä, kulkeutuvien mikrobien suhteellista määrää [16]. Synnytyksen aikana ja postnataa-

lisesti antibiooteille altistuneilla vastasyntyneiden suoliston mikrobiomissa on todettu 

muita vähemmän Bacteroides- ja Parabacteroides-sukujen bakteereja [17]. Vastaavasti on 

todettu, että pikkuvauvalle esimerkiksi korvatulehduksen vuoksi annettu yksikin kuuri 

amoksisilliinia tai makrolidia voi johtaa bifidobakteerien ja laktobasillien määrien vähen-

tymiseen useiksi kuukausiksi, kun taas opportunistisia infektioita aiheuttavien entorobak-

teerien ja klostridien määrät kasvavat [18, 19]. On tärkeää huomata, että mikrobiomin 

kehitys noudattaa tiettyjä aikaikkunoita, joista monet ehtivät sulkeutua ennen toipumista 

antibioottikuurista, jolloin mikrobikoostumus muuttuu pitkäkestoisesti. Siksi vielä mik-

robikantojen toipumisen jälkeenkin antibiootteja saaneilla vauvoilla on todettu olevan 

esimerkiksi suhteellisesti kohonnut määrä klostrideja [19]. 

 

Seuraukset mikrobiomin häiriöille ja siten terveydelle riippuvat osittain antibioottikuurin 

ajankohdasta. Raskauden aikaiset antibiootit on yhdistetty lapsella esimerkiksi suurem-

paan riskiin sairastua lapsuusiällä puhkeaviin kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauk-

siin (VEO-IBD) [20] sekä lapsuusiän astmaan [21]. Vauvaiän antibioottikuurien on to-

dettu assosioituvan esimerkiksi lihavuuteen jo lapsuusiällä [22, 23]. 
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Myös synnytystavalla on merkitystä mikrobiomin kehityksessä. Tiedetään, että keisarin-

leikkaus vähentää tiettyjen mikrobikantojen, kuten bifidobakteerien, vertikaalista siirty-

mää äidin mikrobiomista vastasyntyneelle [24]. Tällöin suolisto kolonisoituu todennäköi-

simmin muista lähteistä, kuten sairaalaympäristöstä. Keisarinleikkauksella syntyneillä 

lapsilla onkin todettu olevan alateitse syntyneisiin verrattuna enemmän sairaalaympäris-

tölle tyypillisiä opportunistisia mikrobeja, kuten enterokokkeja ja Klebsiella-bakteereja 

[25]. Tämän lisäksi äidiltä siirtyneet mikrobikannat rajoittuvat lähinnä rintamaitoon ja 

ihokontaktiin eli jäävät yksipuolisemmiksi kuin alatiesynnytyksessä.  

 

Sektiosynnytys vaikuttaa suoliston mikrobiomin kehitykseen varsinaisen toimenpiteen 

kautta, kun lapsi ei altistu äidin synnytyskanavan mikrobeille, kuten myös toimenpiteen 

alussa annettavan antibioottiprofylaksian kautta. Antibioottien vaikutuksia on käsitelty 

edellä. Toimenpiteen vaikutuksia lapsen myöhemmälle terveydelle on tutkittu kohtalai-

sesti, ja keisarinleikkaus on yhdistetty esimerkiksi lapsuusiän astmaan, allergiaan ja liha-

vuuteen [26, 27]. 

 

 

1.3 Synnytyksissä käytetyt antibiootit 
 

Synnytyksen yhteydessä annetut antibiootit toimivat ensisijaisesti profylaktisina lääk-

keinä suojaamaan sekä äitiä että ennen kaikkea vauvaa. HUS:in alueella synnytysten 

hoito-ohjeet antibioottien käyttö mukaan lukien on koottu Hyksin Naistentautien ja syn-

nytysten klinikkaryhmän Haikarakansio-oppaaseen. Yleisimpiä syitä äidin antibioottien 

saamiseen synnytyksen yhteydessä ovat äidin Streptococcus agalactiae eli B-ryhmän 

streptokokki (GBS)-positiivisuus sekä sektio. GBS esiintyy emättimen normaalifloorassa 

noin 15-40%:lla naisista, mutta voi vastasyntyneellä aiheuttaa vakavan sepsiksen [28]. 

HUS-piirissä GBS-infektion esiintyvyys vastasyntyneillä on 1,2/1000 ja kuolleisuus 4% 

[28]. Myös äidillä GBS altistaa synnytyksenaikaiselle ja sen jälkeiselle bakteremialle ja 

kohtutulehdukselle, jolloin mahdollinen hoito on oireidenmukaista [29]. Antibiootti-

profylaksian tarkoitus on nimenomaan vastasyntyneen GBS-tartunnan ehkäisemisessä, ei 

äidin hoidossa. Lapsen infektoituminen voi tapahtua jo kohdun sisällä tai synnytyskana-

van välityksellä [29]. On huomionarvoista, ettei raskauden aikana saatu antibioottihoito 
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takaa suojaa vastasyntyneen GBS-infektiolta synnytyksessä, vaan profylaksia tulee antaa 

nimenomaan synnytyksen yhteydessä [28]. 

 

Oireeton äiti, jolta on todettu GBS-kolonisaatio perineumista, vaginasta tai peräaukosta 

otetusta näytteestä, saa synnytyksen aikana tai lapsiveden menon jälkeen profylaktisesti 

penisilliiniä suonensisäisesti (aloitusannos 5 milj. KY i.v., jatkossa 2 milj. KY i.v. neljän 

tunnin välein) [28]. Penisilliiniallergiset saavat vastaavasti klindamysiini- tai erytromy-

siinihoidon (klindamysiini 900 mg i.v. kahdeksan tunnin välein tai erytromysiini 500 mg 

i.v. kuuden tunnin välein) [28]. Jos penisilliiniallergisen äidin GBS:n herkkyys on epä-

selvä tai kyseessä on klindamysiini- tai erytomysiiniresistentti kanta, voidaan käyttää ke-

furoksiimia tai suuren anafylaksiariskin äideillä vankomysiinia (kefuroksiimin aloitusan-

nos 1,5 g i.v., jatkossa 750 mg i.v. kahdeksan tunnin välein tai vankomysiini 1 g i.v. 

tunnin infuusiona 12 tunnin välein) [28]. Jos äidillä on samanaikainen infektio, voidaan 

tämän hoito valita kattamaan myös GBS, jolloin erillistä GBS-profylaksiaa ei tarvita. Es-

tolääkitys annetaan myös niille synnyttäjille, joilla on raskauden aikana todettu GBS-pe-

räinen virtsatieinfektio, riippumatta onko tätä hoidettu [28]. Estolääkitys annetaan myös 

äideille, joilla on aikaisemmin todettu GBS-sepsis tai aikaisemmalla lapsella on ollut 

GBS-infektio [28]. Jos vastasyntyneellä diagnosoidaan sepsis tai meningiitti huolimatta 

siitä, onko äiti saanut GBS-profylaksiaa, aloitetaan kattava lääkitys (kefalosporiinit, pe-

nisilliini- tai ampisilliini-aminoglykosidiyhdistelmähoito) [29]. Herkkyysmääritelmän 

perusteella hoito jatkuu suppeammalla lääkityksellä, tyypillisesti penisilliinillä [29]. 

 

Sektio puolestaan altistaa äidin muun muassa leikkaushaavan tulehdukselle, endometrii-

tille ja virtsatieinfektiolle [30]. Kyseessä on kirurginen toimenpide, jossa mahdollisen 

postoperatiivisen infektion todennäköisin lähde on vagina ja aiheuttajat pitkälti samoja 

kuin bakteerivaginoosin, eli ureaplasmat, mykoplasmat, anaerobit sekä Gardnerella vagi-

nalis -bakteeri [30]. Sektion alussa annetun antibioottilääkityksen tarkoitus on pienentää 

toimenpiteen aikaista mikrobikuormaa niin alas, että kehon oma immuunijärjestelmä ky-

kenee puolustautumaan patogeenejä vastaan ja näin pyritään estämään mahdolliset pos-

toperatiiviset infektiot. Sektioiden antibioottiprofylaksiana käytetään tavallisimmin kefu-

roksiimia kerta-annoksena toimenpiteen alkaessa (1,5g i.v. 30-60 min ennen viiltoa) tai 

kefuroksiimiallergikoilla klindamysiinia (900 mg i.v.) tai vankomysiinia (1 g i.v.) [28]. 
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Myös ennenaikainen lapsivedenmeno on indikaatio antibioottihoidon aloittamiselle. 

Vaikka ennenaikaista synnytystä ei voida tällä ehkäistä, voidaan sitä kuitenkin antibioot-

tilääkityksellä viivästyttää 48 tuntia – 7 vuorokautta [31]. Samalla vähennetään korioam-

nioniitin ja vastasyntyneen infektion riskiä sekä tämän tarvetta lisähapelle, surfaktantille 

ja teho-osastohoidolle [31]. Eri antibioottien määrä vaihtelee lapsivedenmenon ajankoh-

dan mukaan. Jos lapsivedenmeno tapahtuu viimeistään 34. raskausviikon ensimmäisenä 

päivänä (33+0), aloitetaan kaksi eri antibioottia, ensisijaisesti kefuroksiimi ja atsitromy-

siini (kefuroksiimi 1,5 g x 3 i.v. ja atsitromysiini 500 mg x 1 i.v., kumpaakin kolmen 

vuorokauden ajan) [28]. Tämän jälkeen tapahtuvan lapsivedenmenon yhteydessä käyte-

tään vain kefuroksiimia (kefuroksiimi 1,5g x 3 i.v. kolmen vuorokauden ajan) [28]. Ke-

furoksiimiallergikoilla voidaan käyttää klindamysiini- tai vankomysiini-atsitromysiiniyh-

distelmää, atsitromysiiniallergikoilla klindamysiini-erytromysiiniyhdistelmää [28]. Mah-

dollisen kotihoidon yhteydessä suonensisäisten antibioottien sijasta voidaan käyttää myös 

vastaavia suun kautta otettavia antibiootteja. 

 

Muita syitä antibioottien käytölle synnytyksen yhteydessä ovat balongin asettaminen, kun 

sikiökalvot ovat edeltävästi puhjenneet tai lapsivettä tulee balongin ollessa vielä paikoil-

laan (molemmissa kefuroksiimi 1,5 g i.v. kahdeksan tunnin välein yhteensä kolme kertaa) 

sekä äidin infektio-oireet [28]. Myös lapsiveden vihreän tai ruskean värin tai puuromaisen 

koostumuksen yhteydessä tulee arvioida antibioottien tarve, sillä edellä mainitut viittaa-

vat lapsen ulosteen joutumiseen lapsiveteen. Lisäksi synnytyksen aikana äidillä voi olla 

muita indikaatioita antibioottien käytölle, kuten samanaikainen virtsatieinfektio. Äidillä 

on kuitenkin oikeus kieltäytyä antibiootista, ja aina profylaksiaa ei ehditä antamaan syn-

nytyksen nopean etenemisen vuoksi, joten esimerkiksi GBS-positiivisuus ei suoraan ta-

kaa, että äiti olisi saanut antibiootteja synnytyksen yhteydessä. Tulee myös ottaa huomi-

oon, että eri antibioottien kyky läpäistä istukka ja siten päästä sikiön verenkiertoon vaih-

telee [32]. Lisäksi esimerkiksi äidin korionamnioniitti ja raskauden pituus voivat vaikut-

taa lääkkeen läpäisevyyteen [32]. 
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2 Tutkimuksen tavoitteet 

 
2.1 Antibioottien käytön yleisyys 

 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poikkileikkaustutkimuksena, kuinka suuri osa syn-

nyttämään tulleista äideistä sai antibiootteja synnytyksen aikana. Jos äiti oli saanut anti-

biootteja, pyrittiin tarkentamaan, mitä antibiootteja hän oli saanut, mistä syystä ja kuinka 

paljon. 

 

 

2.2 Antibioottien käytön assosiaatio lapsen kasvuun 

 
Tutkimuksen toisena tavoitteena oli selvittää äidin synnytyksen aikana saamien antibi-

oottien mahdollista assosiaatiota lapsen kasvuun pituuden ja painon osalta ensimmäisten 

elinkuukausien aikana. 

 

 

3 Aineisto 

 
Tutkimusaineistona hyödynnettiin HELMi-tutkimukseen osallistuvien perheiden tietoja. 

HELMi-tutkimus koostuu reilusta tuhannesta 2016-2018 syntyneestä lapsesta perhei-

neen, lähinnä Suomen pääkaupunkiseudulta. Tietoja haettiin HUS:in potilastietokan-

noista hyödyntäen pääasiassa synnytysten kertomustekstejä. Käytännössä kertomukset 

käytiin yksitellen läpi ja kirjattiin samalla ylös tarvittavia tietoja. Tämän jälkeen selvitet-

tiin antibioottien käytön ja lapsen kasvun mahdollista assosiaatiota yhdistämällä antibi-

ooteista kerätyt tiedot HELMi-aineiston lapsen kasvutietoihin ja painonnousuun ensim-

mäisten kuukausien aikana. Kerätyn tiedon analysointi tehtiin Graph Pad Prism -ohjel-

man avulla (versio 8.). HELMi-tutkimukseen osallistuvat perheet ovat antaneet suostu-

muksensa tarvittavien potilastietojen etsimiseen ja HELMi-tutkimus on HUS:in eettisen 

toimikunnan hyväksymä (HUS 1797/2016). 
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4 Menetelmät 

 
Tutkimus on havainnoiva poikkileikkaustutkimus. Tilastollinen vertailu antibioottien vai-

kutuksesta lapsen kasvuun antibiooteille synnytyksen aikana altistuneille ja ei-altistu-

neille tehtiin non-parametrisellä Mann Whitney U -testillä. Tilastollisen merkitsevyyden 

raja on p < 0.05. 

 

 

5 Tulokset 

 
5.1 Antibioottien käytön yleisyys 

 
Antibioottitiedot kerättiin yhteensä 1 020 synnytyksestä, jotka tapahtuivat vuosina 2016-

2018 pääasiassa Suomen pääkaupunkiseudulla. Alatiesynnytyksiä aineistossa oli 83%, 

sektioita siten puolestaan 17%. Antibioottien yleisyys on esitetty Taulukossa 1. 37% kai-

kista äideistä sai ainakin yhtä antibioottia vähintään yhden annoksen synnytyksen aikana. 

Alateitse synnyttäneistä äideistä 24% äideistä sai antibioottia, mutta käynnistetyissä ala-

tiesynnytyksissä osuus oli 41%. Sektiolla synnyttäneistä äideistä kaikki saivat antibioot-

tia. 

 

Taulukko 1. Äidin synnytyksen aikana saamien antibioottien yleisyys 

 Yht. 
Äiti sai antibioottia syn-

nytyksen aikana 

Äiti ei saanut antibioot-

tia synnytyksen aikana 

 n (%) n (%) n (%) 

Kaikki synnytykset  1 020 (100) 374 (37) 646 (63) 

Alatiesynnytykset 849 (83) 203 (24) 646 (76) 

Spontaanit alatiesynnytykset 674 (66) 132 (20) 542 (80) 

Käynnistetyt alatiesynnytykset 175 (17) 71 (41) 104 (59) 

Sektiot 171 (17) 171 (100) 0 (0.0) 

Suunnitellut sektiot 77 (7.5) 77 (100) 0 (0.0) 

Kiireelliset sektiot 87 (8.5) 87 (100) 0 (0.0) 

Hätäsektiot 7 (0.69) 7 (100) 0 (0.0) 
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Antibioottien erittelyä on tehty Taulukossa 2. Käytetyin antibiootti oli kefuroksiimi, jota 

sai 22% kaikista äideistä ja 95% sektiolla synnyttäneistä. Penisilliinia sai yhteensä 15% 

äideistä, ja käytetyin se oli käynnistetyissä alatiesynnytyksissä, joissa sitä sai 25% äi-

deistä. Metronidatsolia sai 2,9% kaikista äideistä, mutta 15% kiireellisellä ja 29% hä-

täsektiolla synnyttäneistä äideistä. Klindamysiinia sai 1,4% ja se oli käytetyin kiireelli-

sissä sektioissa, jossa sitä sai 5,7%. Lisäksi yksi äiti sai nitrofurantoiinia. 

 

Taulukko 2. Äidin synnytyksen aikana saamien antibioottien erittely 

 Yht. Penisilliini Kefuroksiimi Metronidatsoli Klindamysiini Nitrofurantoiini 

 n n (%)1 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Kaikki synnytykset 1 020 157 (15) 228 (22) 30 (2.9) 14 (1.4) 1 (0.098) 

Alatiesynnytykset 849 140 (16) 65 (7.7) 12 (1.4) 7 (0.82) 1 (0.12) 

Spontaanit  

alatiesynnytykset 
674 97 (14) 33 (4.9) 7 (1.0) 6 (0.89) 1 (0.15) 

Käynnistetyt  

alatiesynnytykset 
175 43 (25) 32 (18) 5 (2.9) 1 (0.57) 0 (0.0) 

Sektiot 171 17 (9.9) 163 (95) 18 (11) 7 (4.1) 0 (0.0) 

Suunnitellut sektiot 77 0 (0.0) 74 (96) 3 (3.9) 2 (2.6) 0 (0.0) 

Kiireelliset sektiot 87 17 (9.9) 82 (94) 13 (15) 5 (5.7) 0 (0.0) 

Hätäsektiot 7 0 (0.0) 7 (100) 2 (29) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

Annosmääriä on esitetty Taulukossa 3. 56% antibiootteja saaneista äideistä sai yhden an-

tibioottiannoksen. Kaksi antibioottiannosta sai 14% ja kolme annosta 12%. Tätä pidem-

mät kuurit olivat harvinaisempia. Synnytyksen aikaisista kuureista pisimmät olivat 12 

annosta pitkiä. Tällaisen kuurin sai 4 äitiä eli 1,1% antibiootteja saaneista äideistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Huomioitavaa, että osa äideistä on saanut useampaa eri antibioottia, joista kaikki on otettu taulukkoon
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Taulukko 3. Äidin synnytyksen aikana saamien antibioottien annosmäärä 
Annosmäärä 0 1 2 3 4 5 6 

n 646 211 53 45 18 13 12 

(%, kaikista 

synnytyksistä) 
(63) (20) (5.2) (4.4) (1.8) (1.3) (1.2) 

(%,  

synnytyksistä,  

joissa  

antibioottia) 

(-) (56) (14) (12) (4.8) (3.5) (3.2) 

 

Annosmäärä 7 8 9 10 11 12 Muu2 

n 10 2 1 2 2 4 1 

(%, kaikista 

synnytyksistä) 
(0.98) (0.20) (0.098) (0.98) (0.98) (0.39) (0.098) 

(%, 

 synnytyksistä, 

joissa  

antibioottia) 

(2.7) (0.53) (0.27) (0.53) (0.53) (1.1) (0.27) 

 

Taulukossa 4. on esitelty syitä antibiootin saamiseen. Yleisimmät syyt olivat äidin strep-

tokokki B -positiivisuus tai tuloksen epäselvyys sekä sektio, kummankin osuuden ollessa 

17%. Äidin infektio-oireiden vuoksi antibioottia sai 4,5% kaikista äideistä, mutta 9,1% 

käynnistetyllä synnytyksellä ja 16% kiireellisellä sektiolla synnyttäneistä äideistä. Muita, 

harvinaisempia syitä olivat ennenaikainen lapsivedenmeno (2,4% kaikista äideistä), ba-

lonki (1,3%) ja synnytykseen liittymätön infektio (0,39%). Muu tai epäselvä syy oli yh-

teensä kolmessa synnytyksessä (0,29%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Antibioottilääkitys on aloitettu jo ennen synnytystä ja jatkuu sen aikana 
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Taulukko 4. Syy antibiootin saamiseen 
 

Yht. 

GBS 

positiivinen tai 

epäselvä 

Sektio3 
Infektio-

oireet4 

Ennenaikainen 

lapsiveden- 

meno 

 n n (%)5 n (%) n (%) n (%) 

Kaikki synnytykset 1 020 174 (17) 171 (17) 46 (4.5) 24 (2.4) 

Alatiesynnytykset 849 156 (18) 0 (0.0) 32 (3.8) 21 (2.5) 

Spontaanit alatiesynnykset 674 111 (16) 0 (0.0) 16 (2.4) 8 (1.2) 

Käynnistetyt 

alatiesynnytykset 
175 45 (26) 0 (0.0) 16 (9.1) 13 (7.4) 

Sektiot 171 18 (11) 171 (100) 14 (8.2) 3 (1.8) 

Suunnitellut sektiot 77 0 (0.0) 77 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Kiireelliset sektiot 87 18 (21) 87 (100) 14 (16) 3 (3.4) 

Hätäsektiot 7 0 (0.0) 7 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 
 

 Yht. Balonki 

Synnytykseen 

liittymätön 

infektio6 

Muu tai epäselvä 

syy7 

 n n (%) n (%) n (%) 

Kaikki synnytykset 1 020 13 (1.3) 4 (0.39) 3 (0.29) 

Alatiesynnytykset 849 10 (1.2) 2 (0.24) 3 (0.35) 

Spontaanit alatiesynnytykset 674 0 (0.0) 2 (0.30) 3 (0.45) 

Käynnistetyt 

alatiesynnytykset 
175 10 (5.7) 0 (0.0) 

0 (0.0) 

Sektiot 171 3 (1.8) 2 (1.2) 0 (0.0) 

Suunnitellut sektiot 77 0 (0.0) 2 (2.6) 0 (0.0) 

Kiireelliset sektiot 87 3 (3.4) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Hätäsektiot 7 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 

 

 

 
3 Huomioitavaa, että merkintä antibioottiprofylaksiasta oli puutteellinen yhteensä 11 sektion kohdalla. On 
kuitenkin perusteltua olettaa, että myös näiden sektioiden kohdalla profylaksia on ehditty antamaan 
4 Esimerkiksi lämmönnousu tai leukosyytit tai CRP koholla 
5 Huomioitavaa, että osa äideistä sai yhtä antibioottia useamman syyn vuoksi. Kaikki syyt on otettu tauluk-
koon 
6 Infektiot olivat virtsatieinfektio, munuaisaltaantulehdus, korvatulehdus ja paise 
7 Muut syyt olivat synnytyksen ennenaikaisuus ja lapsiveden vihertävän ruskea väri. Yksi syy jäi epäsel-
väksi 
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5.2 Antibioottien käytön assosiaatio lapsen kasvuun 
 

Antibioottien käytön assosiaatiota lapsen kasvuun tutkittiin yhdistämällä synnytyskerto-

muksista kerättyjä antibioottitietoja lasten pituus- ja painomittauksiin, jotka tehtiin ikä-

välillä 3-24 kuukautta. Antibioottien käytön assosiaatiota lapsen pituuteen on esitelty 

Taulukossa 5. ja havainnollistettu Kaaviossa 1. Synnytyksen aikaisilla antibiooteilla ei 

havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä lapsen pituuskehitykseen. 

 

Taulukko 5. Antibioottien käytön assosiaatio lapsen pituuteen 

Lapsen ikä 
Äiti sai antibioottia 

synnytyksen aikana 
n8 

Pituus (cm) 

[keskiarvo ± 

SD] 

Mann-

Whitney U 
p-arvo  

3 kk 

(90 d ± 15 d) 

Kyllä 264 61.66 ± 2.819 
59525 0.3148 

Ei 472 61.37 ± 2.34 

6 kk 

(180 d ± 15 d) 

Kyllä 219 67.93 ± 2.202 
38842 0.1313 

Ei 383 67.64 ± 2.365 

9 kk 

(270 d ± 15 d) 

Kyllä 53 71.53 ± 2.684 
2502 0.7873 

Ei 97 71.46 ± 2.69 

12 kk 

(360 d ± 15 d) 

Kyllä 199 75.7 ± 2.627 
35509 0.2915 

Ei 377 75.4 ± 3.163 

18kk 

(540 d ± 15 d) 

Kyllä 161 81.81 ± 3.009 
26458 0.1230 

Ei 359 82.3 ± 2.994 

24 kk 

(720 d ± 15 d) 

Kyllä 123 87.22 ± 3.75 
13075 0.5592 

Ei 221 87.37 ± 3.101 

 
Kaavio 1. Antibioottien käytön assosiaatio lapsen pituuteen 

 
8 Huomioitavaa, että kaikista lapsista ei ollut saatavilla pituus- tai painomittauksia, minkä vuoksi tutkimuk-
sen tässä osiossa tutkittavia on vähemmän kuin edeltävässä osiossa 
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Taulukko 6. ja Kaavio 2. esittävät antibioottien käytön assosiaatiota lapsen painoon. Ti-

lastollisesti merkittävä assosiaatio havaittiin kolmen kuukauden iässä. Tällöin antibioo-

teille synnytyksen aikana altistuneet lapsen painoivat keskimäärin 140 grammaa enem-

män kuin ne lapset, jotka eivät olleet altistuneet antibiooteille. Painoero tasaantui kuuteen 

kuukauteen mennessä. 

 
Taulukko 6. Antibioottien käytön assosiaatio lapsen painoon 

Lapsen ikä 
Äiti sai antibioottia 

synnytyksen aikana 
n 

Paino (kg) 

[keskiarvo ± 

SD] 

Mann-

Whitney U 
p-arvo 

3 kk 

(90 d ± 15 d) 

Kyllä 264 6.36 ± 0.7529 
56122 0.0254 

Ei 472 6.22 ± 0.7851 

6 kk 

(180 d ± 15 d) 

Kyllä 219 7.986 ± 0.9447 
39697 0.2749 

Ei 383 7.905 ± 0.9635 

9 kk 

(270 d ± 15 d) 

Kyllä 53 8.753 ± 0.9671 
2565 0.9820 

Ei 97 8.713 ± 0.9839 

12 kk 

(360 d ± 15 d) 

Kyllä 199 9.618 ± 1.133 
36826 0.7181 

Ei 377 9.563 ± 1.147 

18 kk 

(540 d ± 15 d) 

Kyllä 161 10.94 ± 1.243 
26661 0.1576 

Ei 359 11.11 ± 1.233 

24 kk 

(720 d ± 15 d) 

Kyllä 123 12.29 ± 1.468 
13540 0.9540 

Ei 221 12.33 ± 1.379 

 

Kaavio 2. Antibioottien käytön assosiaatio lapsen painoon 
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6 Pohdinta 

 
6.1 Antibioottien käytön yleisyys 

 
Aineiston mukaan HUS-piirissä 83% eli useampi kuin neljä viidestä synnytyksestä oli 

alatiesynnytyksiä ja näistä lähes yhtä suuri osa oli spontaanista käynnistyviä. Käynnis-

tykseen sen sijaan turvauduttiin noin joka viidennessä alatiesynnytyksessä. Synnytystapa 

tuli kaikissa kertomuksissa selkeästi ilmi, eikä sen suhteen ollut epäselvyyksiä. 

 

Alateitse synnyttäneistä äideistä 24% sai antibioottia, mutta spontaanisti alateitse synnyt-

täneistä vain 20%. Toisaalta käynnistetyissä alatiesynnytyksissä merkittävästi suurempi 

osa eli 41% äideistä sai antibioottia. Tämä viittaa siihen, että käynnistetyissä synnytyk-

sissä on keskimäärin spontaaneja synnytyksiä paljon enemmän antibioottihoitoihin joh-

tavia tekijöitä, kuten ennenaikainen lapsivedenmeno tai äidin infektio-oireita. Lisäksi 

käynnistyksessä käytettävä balonki voi johtaa antibiootin tarpeeseen, jos sikiökalvot ovat 

edeltävästi puhjenneet tai lapsivettä vuotaa balongin läpi. Huomionarvoista on myös, että 

käynnistetyt alatiesynnytykset ovat usein spontaaneja pidempikestoisia, jolloin esimer-

kiksi GBS-positiivisuuden vuoksi annetut penisilliinikuurit pitkittyvät ja annoksia kertyy 

useita. 

 

Sektiosynnytyksiä aineistossa oli 17%. Tämä on hieman vähemmän kuin Pohjois-Euroo-

pan vastaava osuus 22,4% [33]. Sektioiden määrä on ollut kasvussa viime vuosikymme-

ninä [33], ja usein syynä on äidin synnytyspelko ja toiveet. Sektioista suurin osa oli kii-

reellisiä, hätäsektioita oli puolestaan vain seitsemän. Sektiolla synnyttäneistä äideistä 

kaikki saivat antibioottilääkitystä ainakin synnytystavan vuoksi. Käynnistettyjen synny-

tysten tavoin myös ei-suunniteltuihin sektioihin liittyy monesti myös muita antibiootti-

lääkityksen indikaatioita ja nämä synnytykset voivat lisäksi pitkittyä ennen sektiopäätök-

sen tekoa, jolloin antibioottikuurit kestävät kauemmin ja lapsi ehtii altistua pidemmän 

aikaa. 

 

Kaiken kaikkiaan 37% eli hyvin suuri osa äideistä saa vähintään yhtä antibioottia synny-

tyksen aikana. Kun huomioidaan myös raskauden ja lapsivuodeajan antibioottihoidot, 

luku kasvaa vielä merkittävästi. Osuus on hieman suurempi kuin saman suuruusluokan 
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tanskalaistutkimuksessa, jossa antibioottien käytön yleisyys oli 33% [34]. Antibioottien 

käytön tulee olla selkeästi vain tarpeeseen rajattua, jotta lapsen kehittyvä mikrobiomi ei 

rasitu turhaan. Toisaalta on selvää, että antibioottien aiheellinen käyttö on välttämätöntä 

sekä äidin että lapsen terveyden suojaamiseksi. Tämän vuoksi tulisi pyrkiä ennaltaehkäi-

semään antibioottien käytön tarvetta jo etukäteen. Samaisessa tanskalaistutkimuksessa 

selvisi, että esimerkiksi äidin tupakointi korreloi synnytyksen aikaisten antibioottien tar-

peen kanssa [34]. Voisikin olla syytä tutkia enemmän antibioottien tarpeen riskitekijöitä, 

ja sitä kautta pyrkiä vähentämään myös niiden käyttöä. 

 

Yli puolet eli 56% antibiootteja saaneista äideistä sai vain yhden antibioottiannoksen. 

Sektioiden yhteydessä juuri ennen toimenpiteen alkua annetaan yksi annos antibioottia, 

eikä lääkitystä yleensä jatketa postoperatiivisesti. Yleisin syy antibioottien jatkolle on äi-

din infektio-oireet. Myös GBS-positiivisuuden vuoksi annettua antibioottia, yleensä pe-

nisilliiniä, ehditään usein antamaan vain ensimmäinen annos. Seuraavat annokset äiti saa 

neljän tunnin välein, mutta usein syntymä ajoittuu tälle tai toisen ja kolmannen annoksen 

väliin, eikä lääkitystä jatketa postoperatiivisesti. Myös kaksi tai kolme antibioottiannosta 

ovat yleisiä, mutta sitä pidemmät kuurit ovat merkittävästi harvinaisempia. 

 

Eniten antibioottiannoksia saivat ne äidit, joilla GBS-positiivisuuden vuoksi aloitettu lää-

kitys jatkui synnytyksen pitkittymisen vuoksi jopa useita vuorokausia. Antibioottikuuria 

tulee jatkaa aina synnytykseen saakka, sillä tarkoituksena on pitää synnytyskanava mah-

dollisimman puhtaana B-ryhmän streptokokista syntyvää vauvaa varten. Jos synnytystapa 

on tämän lisäksi vaihtunut sektioksi, on antibioottiannoksia kertynyt enimmillään 12. 

Näitä tapauksia oli kuitenkin häviävän pieni määrä, sillä ainoastaan 12 äitiä sai yhteensä 

yli seitsemän antibioottiannosta. Tämä vastaa vain 1,2%:a koko 1 020 äidin aineistosta. 

 

Aineistossa esiintyi viittä eri antibioottia: merkittävästi eniten penisilliinia ja kefuroksii-

mia, pienempiä määriä metronidatsolia ja klindamysiiniä sekä yksittäinen nitrofurantoii-

niannos virtsatietulehdukseen. Penisilliinikuurien määrä korreloi melko hyvin niiden an-

tibioottia saaneiden äitien kanssa, joiden GBS-tulos oli positiivinen tai epäselvä. Kefu-

roksiimikuurien suuri määrä puolestaan selittyy sektioprofylaksioiden tarpeella sekä äi-

din infektio-oireiden tai ennenaikaisen lapsiveden vuoksi annetuilla antibioottikuureilla. 

Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että moni äiti on saanut antibiootteja useammasta 
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ryhmästä. Tyypillinen esimerkki on tilanne, jossa äiti sai aluksi penisilliiniä GBS-positii-

visuuden vuoksi ja sen jälkeen kefuroksiimiannoksen kiireellisen sektion yhteydessä 

profylaktisesti. Toisena esimerkkinä osalle äideistä aloitettiin infektio-oireiden vuoksi ke-

furoksiimikuuri, jonka ohelle lisättiin myöhemmin vielä metronidatsoli, jos oireet eivät 

hellittäneet tai jopa pahenivat. 

 

Penisilliiniä annetaan tyypillisesti GBS-positiivisuuden vuoksi ja sitä sai 15% kaikista 

äideistä. Sen sijaan sektiolla synnyttävistä äideistä vain noin joka kymmenes sai penisil-

liiniä. Tätä selittää suunniteltujen sektioiden suuri osuus, sillä näissä synnytyksissä äidit 

saapuvat sovittuna ajankohtana toimenpiteeseen, eikä heiltä yleensä ole tarvetta tutkia 

GBS-kantajuutta. GBS esiintyy ja tarttuu lapseen äidin synnytyskanavan välityksellä, jo-

ten suunnitellussa keisarinleikkauksessa tästä ei ole vaaraa, vaikka tulos olisi positiivinen. 

Kiireelliset ja hätäsektiot ovat sen sijaan tilanteita, joissa sektiopäätös on syntynyt akuu-

tisti äidin tai sikiön tilan vuoksi. Näissä synnytyksissä äideiltä on tutkittu GBS-kantajuus, 

kun alatiesynnytys on vielä ollut mahdollinen vaihtoehto. Kiireellisellä sektiolla synnyt-

täneistä äideistä 21% sai antibioottia GBS-positiivisuuden vuoksi.  Sen sijaan hätäsekti-

olla synnyttäneistä yksikään äiti ei saanut penisilliiniä, sillä kaikki äidit todettiin GBS-

negatiivisiksi. Tosin tässä tulee huomioida näiden synnytysten pieni lukumäärä (seitse-

män), joten heidän kohdallaan GBS-negatiivisuus selittyy hyvällä tuurilla. 

 

Kefuroksiimi on ensisijainen vaihtoehto sektioprofylaksialle, jonka lisäksi sitä käytetään 

esimerkiksi äidin infektio-oireiden ja ennenaikaisen lapsivedenmenon vuoksi. Yhteensä 

kefuroksiimia sai 22% äideistä, mutta alateitse synnyttäneistä vain 7,7%. Toisaalta käyn-

nistetyissä alatiesynnytyksissä kefuroksiimia sai 18% äideistä. Tämä korreloi sen kanssa, 

että sekä äidin infektio-oireet, että ennenaikainen lapsivedenmeno molemmat puoltavat 

synnytyksen vauhdittamista käynnistyksellä. Lisäksi kefuroksiimia käytetään ensisijai-

sena niissä tilanteissa, kun lapsivesi vuotaa käynnistyksen vuoksi asetetun balongin läpi 

tai sikiökalvot ovat jo edeltävästi puhjenneet. On kuitenkin huomioitavaa, että jos äidille 

on jo aloitettu penisilliinikuuri GBS-positiivisuuden vuoksi, se riittää yleensä kattamaan 

myös edellä mainitut indikaatiot. Toisaalta myös kefuroksiimia voidaan käyttää GBS-

positiivisuuden vuoksi, jos penisilliini on vasta-aiheinen. 
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Aiemmin mahdollisesti aloitettu penisilliinikuuri ei kuitenkaan riitä kattamaan sektion 

antibioottiprofylaksiaa, vaan äiti tarvitsee aina myös kefuroksiimi- tai vaihtoehtoisesti tä-

män ollessa vasta-aiheinen klindamysiini- tai vankomysiinikuurin. 95% sektiolla synnyt-

täneistä äideistä saikin kefuroksiimia synnytyksen aikana, hätäsektiolla synnyttäneistä 

kaikki. Tämän lisäksi 16%:ssa kiireellisiä sektioita antibioottia on annettu infektio-oirei-

den vuoksi.  

 

Metronidatsolia käytetään niissä tilanteissa, kun äidin infektio-oireet ovat vakavia tai ei-

vät lähde lievenemään kefuroksiimikuurilla ja tueksi tarvitaan myös alkueläimiä ja anae-

robisia bakteereja kattava antibiootti. Mielenkiintoinen huomio on, että yhteensä metro-

nidatsolia tarvittiin vain 2,9%:ssa synnytyksiä, mutta kiireellisissä sektioissa 15%:ssa ja 

hätäsektioissa jopa 29%:ssa. Tämä kertoo siitä, että äidin tilanteen edetessä vakavaksi 

infektioksi joudutaan yleensä siirtymään sektiosynnytykseen äidin ja lapsen terveyden 

turvaamiseksi. 

 

Klindamysiinia käytetään kefuroksiimin ollessa vasta-aiheinen äidin allergian vuoksi. 

Siksi sen indikaatiot ovat samoja: sektioprofylaksia, äidin infektio-oireet sekä ennenai-

kainen lapsivedenmeno, mutta käyttö pientä: vain 1,4% kaikista äideistä sai klindamysii-

niä. 

 

Aineiston äidit olivat synnytyksen hetkellä varsin terveitä mitä tulee synnytykseen liitty-

mättömiin antibiootti-indikaatioihin. Vain neljä äitiä sai antibioottia tällaisen infektion 

vuoksi, ja he kaikki synnyttivät spontaanisti alateitse tai suunnitellulla sektiolla. On tär-

keää, että raskauden ja synnytyksen aikana äidin oma vointi on mahdollisimman hyvä, 

joten mahdolliset infektiot tulee hoitaa asianmukaisesti. 

 

 

6.2 Antibioottien käytön assosiaatio lapsen kasvuun 

 
Raskauden ja varhaisen iän antibioottien käytön assosiaatiota lapsen pituuden ja painon 

kehitykseen on tutkittu melko paljon, mutta tulokset ovat osin ristiriitaisia. Yksimielistä 

on, että jo äidin raskauden aikaisilla antibiooteilla on yhteyttä lapsen kasvuun, kuten myös 
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myöhemmin vauvan saamilla antibioottikuureilla. Sen sijaan ristiriitaista on, miten anti-

biootit kasvuun assosioituvat. Antibiootin antohetki näyttää vaikuttavan sen mahdolliseen 

yhteyteen lapsen kehityksessä ja terveydessä. Esimerkiksi eräässä hollantilaistutkimuk-

sessa ensimmäisen elinviikon aikana annetut antibioottikuurit yhdistyivät pienentynee-

seen kasvuun verrattuna lapsiin, jotka eivät saaneet antibiootteja, kun taas myöhempi an-

tibioottien käyttö ensimmäisen elinvuoden aikana suurempaan kasvuun [35]. 

 

Tässä tutkielmassa keskityttiin nimenomaan äidin synnytysten aikana saamien antibioot-

tien sekä lapsen pituuden ja painon mahdolliseen assosiaatioon. Ensimmäiset aineistossa 

käytettävät mittaukset tehtiin noin kolmen kuukauden kohdalla. Syntymäpituutta tai -pai-

noa ei siten ole mukana, koska tutkittavat antibiootit vasta annettiin tällöin. Myöhäisin 

tutkittu ikä taas oli 24 kuukautta. Merkittävin kehitys lapsen suolistomikrobiomin koos-

tumuksessa tapahtuu juuri ensimmäisten vuosien kohdalla ja toisaalta tähän mennessä 

mikrobiomi on ehtinyt toipua synnytyksen mahdollisesta antibioottialtistuksesta, joten ai-

kaikkuna soveltuu hyvin antibioottikuurien ja kasvun assosiaation tutkimiseen. 

 

Tutkitulla aikavälillä äidin synnytyksen aikaisilla antibiooteilla ei havaittu tilastollisesti 

merkitseviä eroja pituuskasvussa tehdyissä mittauksissa antibiooteille synnytyksen ai-

kana altistuneiden ja ei-altistuneiden lasten välillä. Sen sijaan samojen lasten painojen 

kohdalla havaittiin kolmen kuukauden iässä tilastollisesti merkitsevä (p = 0.0254) asso-

siaatio painon ja antibioottialtistuksen välillä. Antibiooteille altistuneilla lapsilla paino oli 

keskimäärin 140 grammaa korkeampi kuin niillä lapsilla, joiden äiti ei ollut saanut anti-

bioottia. Tätä myöhemmissä punnituksissa ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Koska 

painoero oli havaittavissa vain ensimmäisessä punnituksessa, muttei sen jälkeisissä, syn-

nytyksen aikaisten antibioottien assosiaatio lapsen kasvuun näyttää häviävän jo viimeis-

tään kuuden kuukauden ikään mennessä. Toisaalta mahdollisia vasta pidemmällä aikavä-

lillä näkyviä haittavaikutuksia voi ilmaantua myöhemmin. 

 

Aiemmin on julkaistu, antibiootit assosioituvat painonnousuun lapsilla ja myös tässä tut-

kielmassa havaittiin muutos painon kehityksessä. Tämä viittaa siihen, että äidin synny-

tyksen aikaisilla antibiooteilla voi olla vaikutusta lapsen suolistomikrobiomin koostu-

mukseen. Vaikka painoero tasaantuisi kuuteen kuukauteen mennessä, on suoliston mik-

robiomin koostumus voinut muuttua pitkäaikaisemmin ja siten lisää vaikutuksia ilmaan-

tua myöhemmin. 
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Tutkielmassa ei tutkittu eri antibioottien mahdollisia vaikutuksia lapsen kasvuun, mutta 

kerättyä aineistoa voidaan jatkossa hyödyntää myös tähän tarkoitukseen. Toisissa tutki-

muksissa on havaittu vaihtelua eri antibioottien välillä. Vaikuttaa siltä, että kapeakirjoi-

sista antibiooteista erityisesti beetalaktaamit, kuten penisilliini, assosioituvat voimak-

kaimmin lapsen suurempaan pituuteen ja painoon [36, 37]. Tämä voi liittyä muun muassa 

eri antibioottien erilaiseen transplasentaaliseen läpäisevyyteen. Tutkielman aineistoa voi-

daan jatkossa käyttää kartoittamaan eri antibioottiryhmien itsenäistä vaikutusta. 

 

 

6.3 Tutkimuksen heikkoudet ja mahdolliset virhelähteet 

 
Tutkimuksen heikkoutena oli aineiston paikoittainen epäselvyys tarvittujen tietojen 

osalta. Synnytyskertomukset ovat monien eri henkilöiden kirjaamia ja muokkaamia, ja 

merkinnät tehdään usein kiireessä muun työn ohella. Joskus yksi lääkeannos oli kirjattu 

kahdesti eri henkilöiden toimesta, toisinaan merkintä puuttui kokonaan. Näissä tilanteissa 

on jouduttu päättelemään, mitä todellisuudessa on todennäköisimmin tapahtunut. Esimer-

kiksi jos kertomuksen mukaan GBS-positiivisuuden vuoksi aloitetussa penisilliinikuu-

rissa on poikkeuksellisesti kahdeksan tunnin tauko neljän sijaan, voidaan päätellä, että 

välissä äidille on todellisuudessa annettu yksi annos. On tietenkin mahdollista, että esi-

merkiksi äsken kuvaillussa tilanteessa antibiootti on todellisuudessa jäänyt antamatta, 

mutta huomattavasti todennäköisempi selitys on merkinnän unohtuminen. 

 

Yhteensä 11 sektion kohdalla merkintä antibioottiprofylaksiasta puuttui toimenpiteen ku-

vauksen yhteydessä. Näistä viisi oli suunniteltuja, viisi kiireellisiä sektioita ja yksi hätä-

sektio. Voidaan kuitenkin olettaa, että myös näissä sektioissa profylaksia on ehditty an-

tamaan, vaikka tilanteen eteneminen esimerkiksi hätäsektioon olisi ollut nopeaa. Koska 

kirjauksia on tehnyt useampi henkilö, on ymmärrettävää, joskaan ei toivottavaa, että mer-

kinnät rutiinitoimenpiteistä jäävät joskus puutteellisiksi kiireessä. Tosin tulee ottaa huo-

mioon, että esimerkiksi hätäsektioita oli koko aineistossa vain seitsemän kappaletta. On 

mahdollista, että joidenkin ei-suunniteltujen sektioiden yhteydessä profylaksia jää anta-

matta kiireen vuoksi. 
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Lisäksi antibioottien indikaatioista löytyi osin ristiriitaisia tietoja kertomusten sisällä. Esi-

merkiksi antibioottien aloituksen kohdalla merkitty syy lääkkeen aloitukselle on saattanut 

poiketa kertomuksen myöhemmistä merkinnöistä. Näissä syynä lienee tilanteen muuttu-

minen, kuten infektio-oireiden ilmaantuminen äidille, jolloin alkuperäinen indikaatio on-

kin laajentunut. Tämä pyrittiin huomioimaan tutustumalla huolellisesti koko synnytys-

kertomukseen kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja kirjaamalla syyksi tarvittaessa useampi 

eri indikaatio. 

 

 

6.4 Johtopäätökset 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että äidille synnytyksen aikana eri indikaatioihin annet-

tujen antibioottien tarve on suurta ja niiden käyttö välttämätöntä sekä äidin että vauvan 

terveyden turvaamiseksi. Äidin GBS-positiivisuus ja sektio ovat yleisimmät syyt antibi-

oottikuurin saamiseen. Antibioottikuurit eivät kuitenkaan ole täysin harmittomia äidille 

eivätkä etenkään vastasyntyneen suoliston kehittyvälle mikrobiomille, ja jo lyhyillä syn-

nytyksen aikaisilla antibioottikuureilla todettiin assosiaatio lapsen painoon ensimmäisten 

elinkuukausien aikana. 

 

Kuten aina antibiootteja käytettäessä, myös synnytyksen yhteydessä on tärkeää pyrkiä 

indikaatioon sopivan, mahdollisimman kapeakirjoisen antibiootin valintaan, jotta lääki-

tyksen haittavaikutukset suoliston mikrobiomille saadaan minimoitua. Vaikka antibioot-

tien käyttöä on vaikea vähentää, niiden tarvetta voidaan ehkä pienentää. Tutkimusta voisi 

tehdä lisää antibioottien käyttöön johtavista riskitekijöistä, kuten äidin elintavoista. Li-

säksi tietoa probioottisten tuotteiden hyödyistä voitaisiin jakaa vanhemmille nykyistä te-

hokkaammin, jotta antibioottikuurien haittoja mikrobiomille saataisiin kumottua. 

 

Tutkimusta varten kerättyä dataa voidaan hyödyntää tarvittaessa myös jatkotutkimuksissa 

esimerkiksi selvitettäessä synnytyksessä käytettävien antibioottien yhteyttä kasvun li-

säksi johonkin muuhun lapsen kehitystä tai terveyttä koskevaan tietoon. Lisäksi aineistoa 

voidaan käyttää myös laajemmin eri antibioottiryhmien terveysvaikutusten selvittämi-

seen. Tutkimuksesta herääviä jatkokysymyksiä ovat äidin antibioottien käytön yleisyyden 
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ja käyttöindikaatioiden kartoittaminen raskauden, lapsivuodeajan ja imetyksen aikana ku-

ten myös vauvan saamien antibioottien yleisyys. Vastaavasti voitaisiin selvittää edellä 

mainittujen mahdollista vaikutusta muun muassa lapsen kasvuun. 
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