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Normaali sikiön kasvu vaatii rii�ävän is-
tukan toiminnan, jo�a sikiö saa tarvit-
semansa ravinteet ja kaasujenvaihdon. 

Istukan toimintahäiriö vähentää sikiön ravintei-
den ja hapen saantia ja voi johtaa sikiön kasvun 
hidastumiseen (intrauterine growth  restriction, 
IUGR) (1). Istukan huono toiminta voi olla 
seurausta äidin yleissairauksista, istukkaan 
lii�yvistä sairauksista tai istukan subkliinises-
tä tulehduksesta (2). Sikiön kasvun hidastu-
misella tarkoitetaan sitä, e�ä sikiö ei saavuta 
kasvu potentiaaliaan. (3) Kasvun hidastuminen 
lii�yy kohtukuolemiin ja lisääntyneeseen vasta-
syntyneiden kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen.

Pienipainoisuus raskauden kestoon nähden 
(small for gestational age, SGA) tarkoi�aa si-
kiön koon ase�umista pienimpään kymme-
nyk seen (2). Näistä pienistä lapsista arviolta 
50�70�% on terveitä (2). Pelkkä sikiön koko ei 
siis riitä sikiön kasvun hidastumisen diagnoo-
siin, ja toisaalta kasvultaan hidastunut sikiö voi 
olla normaalikokoinen. Kasvun hidastumiselle 
ei ole vakiintunu�a määritelmää, mu�a asian-
tuntijoiden yhteislausumassa sikiön varhaisen 
kasvun hidastumisen määritelmäksi on eh-
dote�u 1) vartalon ympäryksen jäämistä alle 
kolmen persentiilin käyrälle, 2) napavaltimon 
poikkea vaa verenvirtauspro�ilia tai 3) pienim-

pään kym me nykseen ase�uvaa vartalonympä-
rystä yhtaikaa kohtuvaltimon tai napavaltimon 
poikkeavan verenvirtauspro�ilin kanssa (4).

Sikiön kasvun hidastuminen jaetaan raskau-
den keston perusteella varhaiseen ja myöhäi-
seen. Varhaiseksi katsotaan kasvun hidastumi-
nen, joka todetaan ennen 32. raskausviikkoa 
(5). Sikiöstä johtuvien syiden lisäksi sen ylei-
nen syy on istukan poikkeava kehitys.

Istukan vajaatoiminnasta johtuvan sikiön 
kasvun hidastumisen parantavia hoitokeinoja 
ei ole, vaan raskau�a seuraamalla pyritään löy-
tämään optimaalinen synnytysajankohta (6).

Sikiön kasvun hidastumisen syyt ja 
mekanismit

Kasvun hidastumisen taustalla voi olla sikiöstä, 
istukasta tai äidistä johtuvia syitä. Kehi�yneissä 
maissa muut kuin sikiöperäiset syyt ovat yleen-
sä istukasta johtuvia (3). Kehi�yvissä maissa 
äidin aliravitsemus ja infektiot ovat merki�äviä 
tekijöitä. Sikiöperäisistä syistä kromosomipoik-
keavuudet aiheu�avat 5�20� % kaikista kasvun 
hidastumisista (7). Muita sikiöperäisiä kasvun 
hidastumisen syitä ovat genee�iset oireyhty-
mät (noin 10�%), sikiön infektiot (5�10�%) ja 
aineenvaihduntasairaudet (8). Sikiön kasvun 

Otto Forsbom ja Juha Räsänen

Varhainen sikiön kasvun hidastuminen  
– onko synnytykselle vaihtoehtoa?

Sikiön kasvun hidastuminen on länsimaissa merkittävimpiä lapsikuolleisuuden ja lasten sairauksien 
aiheuttajia. Kasvun hidastuminen jaetaan varhaiseen, ennen 32. raskausviikkoa alkavaan ja myöhäiseen, 
32. raskausviikon jälkeen ilmaantuvaan. Sikiön kasvua ja vointia arvioidaan kaikukuvauksella. Kasvun 
hidastumisen määritelmä on, ettei sikiö saavuta kasvupotentiaaliaan. Normaalipainoisenkin sikiön kasvu 
voi siis olla hidastunut. Sikiön normaali kehitys vaatii toimivaa istukkaa, ja länsimaissa merkittävin sikiön 
kasvun hidastumista aiheuttava tekijä on istukan toimintahäiriö, johon ei toistaiseksi tunneta parantavaa 
hoitoa. Hoitovaihtoehtoina on kokeiltu arginiinia ja sildena�ilia sekä sikiön kohdunsisäistä ravitsemusta. 
Uudeksi hoitovaihtoehdoksi on esitetty keinokohtua, josta on alustavissa eläinkokeissa saatu lupaavia 
tuloksia.
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hidastumisen riskitekijöitä esitellään TAULUKOS�

SA.
Sikiö mukautuu heikentyneeseen istukan 

toimintaan monin tavoin, mikä myöhemmin 
elämässä voi aiheu�aa laaja-alaista sairastuvuu-
den lisääntymistä (1). Istukan verisuonisto ra-
kentuu raskauden ensipuoliskolla ja on raken-
teellisesti valmis 20.�22. raskausviikkoon men-
nessä. Istukan vajaatoimintaan on yhdiste�y 
puu�eellinen trofoblasti-invaasio, jonka takia 
kohdun spiraalivaltimoiden muovautuminen 
on vähentynyt. Tämän takia kohdun verenkier-
ron sopeutuminen raskauteen ei ole tapahtunut 
normaalisti, mikä aiheu�aa häiriöitä istukan 
endokriinisissä toiminnoissa ja erilaisissa veri-
suonikasvutekijöissä (9,10).

Kasvun hidastumisen tutkiminen

Kasvun hidastumista voidaan epäillä jo  sikiön 
rakennekaikukuvauksen yhteydessä, joka 
yleen sä tehdään raskauden puolivälissä. Varhai-
sin istukan vajaatoimintaa ennustava löydös on 
kohtuvaltimon poikkeava verenvirtauspro�ili 
dopplerkaikukuvauksessa. Se voidaan havaita 
toisen raskauskolmanneksen alkupuolella (11). 
Jos syntyy epäily sikiön kasvun hidastumisesta, 
perusselvityksiin kuuluu sikiön rakenteiden 
huolellinen tutkiminen ja lapsiveden määrän 
arviointi. Vahvimmin istukan vajaatoimintaan 
lii�yvä löydös sikiön rakenteissa on lyhyt reisi-
luu (12). Sikiön kromosomiston selvi�ely on 
aiheellista varhain ilmaantuvan kasvun hidas-
tumisen yhteydessä, etenkin jos rakenne kaiku-
kuvaus löydös on poikkeava tai lapsiveden mää-
rä runsas. Lisäksi on syytä selvi�ää, ilmeneekö 
vii�eitä raskaudenaikaisesta infektiosta (syto-
megalovirus, toksoplasmoosi, parvo-, vihuri- ja 
tuhkarokko) tai sikiön genee�isestä oireyhty-
mästä.

Jos raskauteen lii�yy merki�äviä sikiön kas-
vun hidastumisen riskejä, kuten lyhentynyt rei-
siluu tai runsaskaikuinen suolisto, arvioidaan 
sikiön koko kolmannen raskauskolmanneksen 
alussa, yleensä 26.�28. raskausviikolla.

Normaalisti napavaltimon verenvirtausvas-
tus vähenee raskauden edetessä. Napavaltimon 
poikkeava verenvirtauspro�ili doppler kaiku-
kuvauksessa vii�aa istukan vajaatoimintaan. 

Napavaltimon verenvirtauspro�ili heijastelee 
istukan tertiäärisissä nukkalisäkkeissä ole vien 
pikkuvaltimoiden lukumäärää. Kun sikiön na-
pavaltimon poikkeava veren virtaus pro�ili tode-
taan, voidaan karkeasti arvioida, e�ä noin 50�
60�% istukan tertiääristen nukkalisäkkeiden pik-
kuvaltimoista ei toimi. Tällöin yli puolet istukan 
toimintakapasiteetista on menete�y (13).

Synnytysajankohdan valinta

Sikiön eloonjäämisen todennäköisyys suu-
renee raskauden edetessä, minkä vuoksi ras-
kau�a pyritään jatkamaan niin pitkään kuin 
sillä saavute�ava etu on suurempi kuin siihen 
lii�yvät riskit. Käytännössä raskauden pitkit-
tämiseen lii�yvä riski sikiölle tarkoi�aa koh-
tukuoleman riskiä tai sikiön hapenpuu�een 
aiheu�amaa pysyvän elinvaurion riskiä.  Sikiön 
selviytymismahdollisuudet paranevat raskaus-
viikon 28 jälkeen ja ovat raskausviikon 32 
jälkeen lähes samat kuin täysi aikaisena synty-
neen. Sikiön selviytymisennuste�a parantavat 
gluko kortikoidin antaminen ennen synnytystä 
ja magnesium infuusio aivojen suojaamiseksi 
(14,15).
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TAULUKKO. Sikiön kasvun hidastumisen riskitekijöitä.

Riskitekijä Kerroin-
suhde (OR)

Vaihtelu-
väli

Aiempi kohtukuolema 6,4 (0,8�52,6)

Munuaisten vajaatoiminta 5,3 (2,8�10,0)

Kasvun hidastuminen aiemmassa 
raskaudessa

3,9 (2,1�7,1)

Raskas päivittäinen harjoittelu 3,3 (1,5�7,2)

Kokaiinin käyttö 3,2 (2,4�4,3)

˜idin ikä yli 40 vuotta 3,2 (1,9�5,4)

˜idin kohonnut verenpaine 2,6 (2,3�3,1)

Uhkaava keskenmeno 2,6 (1,2�5,6)

Pre-eklampsia 2,3 (1,2�4,2)

Ensisynnyttäjyys 1,9 (1,8�1,9)

Diabetes 1,6 (1,5�2,3)

Koeputkihedelmöitys 1,6 (1,3�2,0)

Painoindeksi yli 30�kg/m� 1,5 (1,3�1,7)

Tupakointi 1,4 (1,2�1,7)

Aiemmassa raskaudessa todettu 
pre-eklampsia

1,3 (1,2�1,4)










