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Tiivistelmä: 

 

Keskosuus tarkoittaa syntymää ennen raskausviikkoa 37+0, ja pikkukeskosiksi kutsutaan 

ennen raskausviikkoa 32+0 syntyneitä. Tämän tutkimuksen tarkoitus on vertailla 

keskenään ennen raskausviikkoa 32+0 syntyneitä kaksosia ja yksösiä keskenään. 

Tutkimuksessa on eroteltu A- kaksoset, B- kaksoset ja yksöset. Muuttujiksi on valittu 

yleisempiä keskosten sairastavuuksia ja vertailtu näiden esiintyvyyttä kaksosten ja 

yksösten välillä raskausviikkokohtaisesti. Myös kuolleisuutta vertailtiin keskosten välillä. 

 

Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa käytettiin aineistona THL:n Pienten 

keskosten rekisteriä Suomessa vuosilta 2006-2017. Tiedot kirjattiin Excel -taulukoihin ja 

luvut muutettiin prosenttiosuuksiksi tarkastelun helpottamiseksi. Tulokset vaihtelivat 

muuttujien ja raskausviikkojen välillä. Kokonaisuudessaan selvää trendiä ei ollut 

näkyvissä kummankaan ryhmän selvästi suuremman sairastavuuden puolesta. 

Raskausviikoilla 25 syntyneiden kuolleisuudessa 7 vrk:n ikään mennessä oli merkitsevä 

ero yksösten ja kaksosten välillä. Yksösistä oli kuollut 10,4 %, kun taas A-kaksosista oli 

kuollut 22,2 % (p=0,04) ja B-kaksosista 27,8 % (p=0,003). Korionamnioniitti ja 

paineluelvytys olivat kaikilla raskausviikoilla yksösillä yleisempiä kuin kaksosilla. 



 
 

Syntymäpainot odotetusti kasvoivat raskausviikkojen edetessä, mutta raskausviikkoa 

42+0 vastaavassa iässä paino oli suurempi niillä, jotka olivat syntyneet hyvin varhaisilla 

raskausviikoilla (rv 23-26). 

 

Joissain tutkimuksissa ennenaikaisesti syntyneet kaksoset pärjäävät paremmin kuin 

vastaavassa raskaudenkestossa syntyneet yksöset, mutta tämän tutkimuksen 

perusteella selvää eroa ei todettu. Tärkeä havainto oli se, että painonkehitys on kaikissa 

ryhmissä parempaa hyvin varhaisilla raskausviikoilla syntyneillä. Tämän tiedon johdosta 

myös muilla raskausviikoilla syntyneiden ravitsemukseen on syytä kiinnittää entistä 

tehokkaammin huomiota. Korionisiteettitietoja ei ollut vielä THL:sta saatavilla, mutta 

jatkotutkimuksia joissa ne on huomioitu, tarvitaan. 
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1 JOHDANTO 

 

Monisikiöraskaus on aina riskiraskaus sekä äidin että syntyvien lasten osalta. Sikiön 

kasvuhidastuma, synnytyskomplikaatiot, vastasyntyneiden pienipainoisuus sekä 

korkeampi perinataalikuolleisuus ja neonataalikuolleisuus ovat yleisempiä 

monisikiöraskauksissa. Myös keskenmenot, ennenaikaiset synnytykset, 

raskaudenaikainen verenpaineen nousu, raskausmyrkytys, raskaushepatoosi ja 

laskimotukokset ovat yleisempiä. Komplikaatiot johtuvat yksisikiöraskauksia 

suuremmasta istukasta, raskaushormonien suuremmasta määrästä, ahtaammasta 

kohdusta ja yhteisen istukan kyseessä ollessa verenkierron epätasaisesta 

jakautumisesta sikiöiden välillä (1). Perinataalikuolleisuus, eli kuolema raskausviikoista 

22+0 alkaen syntymänjälkeisten 6 vuorokauden ikään asti tuhatta syntynyttä kohden, 

on kaksosilla noin viisi kertaa korkeampi kuin yksisikiöisillä. Enimmäkseen tämä johtuu 

ennenaikaisuudesta ja siihen liittyvästä vastasyntyneiden pienipainoisuudesta ja 

epäkypsyydestä. Myös kohdunsisäisellä kasvuhidastumalla on vaikutusta kuolleisuuteen 

(2).   

Keskosuus tarkoittaa syntymää ennen raskausviikkoa (rv) 37+0, ja pikkukeskosiksi 

kutsutaan ennen raskausviikkoa 32+0 syntyneitä. Kaksosista noin 7 % syntyy ennen 

raskausviikkoa 32+0. Joissain tutkimuksissa ennenaikaisesti syntyneet kaksoset 

pärjäävät paremmin kuin vastaavassa raskaudenkestossa syntyneet yksöset. Tämä 

todennäköisesti johtuu kaksosraskauksien tiiviimmästä seurannasta ja paremmasta 

valmistautumisesta ennenaikaiseen syntymään (3).  

Kattavaa tutkimusta aiheesta ei ole Suomessa vielä tehty. Kaksosraskauden seurantaa ja 

keskosina syntyneiden lasten ennustetta tulee pyrkiä parantamaan. Tässä 

tutkimuksessa verrataan Suomessa raskausviikoilla 22+0-31+6 syntyneitä yksösiä ja 

kaksosia keskenään. Tutkimuksen ajanjakso sijoittuu vuosiin 2006-2017. Kyseessä on 

retrospektiivinen tutkimus, jossa käytetään aineistona THL:n Pienten keskosten 

rekisteriä vuosilta 2006-2017. Tavoitteena on selvittää näiden raskauksien ja 

synnytysten kulkua, hoitoa, sekä vastasyntyneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta, sekä  

mahdollisia eroja pienten yksös- ja kaksoskeskosten välillä hoidon ja ennusteen suhteen. 
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Saatavat tulokset voivat auttaa monisikiöraskauksien optimaalisen seurannan ja 

synnytysten suunnittelussa, sekä potilaiden neuvonnassa. Tutkimus on alaprojekti ja osa 

isompaa kokonaisuutta, ”Monisikiöraskaudet Suomessa vuosina 1987-2020 – 

raskauksien ja synnytysten kulku, perinataalikuolleisuus ja syntyneiden lasten 

pitkäaikaisennuste”, jonka kesto on suunniteltu 31.12.2024 asti. Kyseisestä 

tutkimuksesta valmistuneet julkaisut käsittelevät kaksosia odottavien äitien 

sairastavuutta (Rissanen ym. 2019), kaksosten perinataalikuolleisuutta- ja 

sairastavuutta (Rissanen ym. 2020), sekä korionisiteettia (Rissanen ym. 2021). 

 

 

 

 

2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Ennenaikainen synnytys 

 

Synnytyksen määritelmä on, että lapsi syntyy raskausviikon 22+0 täytyttyä, tai kun 

vastasyntyneen syntymäpaino on 500 grammaa tai enemmän (4). Jos synnytys tapahtuu 

ennen raskausviikkoa 37+0, se on ennenaikainen (5). Vuonna 2017 Suomessa 

syntyneistä lapsista 5,3 % syntyi ennenaikaisesti, ja 0,7 % ennen raskausviikkoa 32+0 (6). 

Monikkoraskaudet muodostavat noin 15-20 % kaikista ennenaikaisista synnytyksistä, ja 

noin puolet kaksosista syntyy ennenaikaisesti (5). 

 

Synnytys on määritelty hyvin ennenaikaiseksi, jos se tapahtuu ennen raskausviikkoa 

32+0, ja erittäin ennenaikaiseksi jos se tapahtuu ennen raskausviikkoa 28+0 (7). 

Ennenaikainen synnytys voi johtua kohdunsuun kypsymisestä, supistuksista tai 

spontaanista ennenaikaisesta lapsiveden menosta, tai hoitoperäisestä syystä (jolloin 
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synnytys joko käynnistetään ennenaikaisesti tai tehdään keisarileikkaus) (4).  Yleisiä 

indikaatioita raskauden purkamiselle ovat esimerkiksi pre-eklampsia ja sikiön kasvun tai 

istukan toiminnan häiriöt (5).  

 

Kohdunsisäinen infektio aiheuttaa noin 25-40 % ennenaikaisista synnytyksistä (4). Jos 

bakteeri-infektio leviää suonikalvoon (korion) ja vesikalvoon (amnion), puhutaan 

korionamnioniitista. Ennenaikaisesti tapahtunut lapsiveden meno altistaa 

korionamnioniitille ja sikiön infektoitumiselle, sekä verenvuodoille ja istukan 

ennenaikaiselle irtoamiselle. Ennenaikaisen synnytyksen riskiin vaikuttavat myös äidin 

aiempi raskaushistoria, painoindeksi, sairaudet, kohdun rakennepoikkeavuudet, 

etninen tausta, elintavat ja sosioekonominen tila (4,8). Myös koeputkihedelmöitys lisää 

ennenaikaisuuden riskiä (8). 

 

Pikkukeskosten (<32+0 raskausviikkoa) eloonjäämisen todennäköisyys on nykyisin yli 90 

% (7). Ennenaikaisena syntyneellä lapsella on elimistön kehittymättömyyden vuoksi 

enemmän ongelmia kuin täysiaikaisena syntyneellä lapsella. Näihin kuuluu muun 

muassa vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä (respiratory distress syndrome, 

RDS), periventrikulaarinen leukomalasia (periventricular leucomalasia, PVL), 

aivokammioverenvuoto (intraventricular hemorrhage, IVH), nekrotisoiva enterokoliitti 

(necrotising enterocolitis, NEC), vastasyntyneen sepsis (ensimmäisen elinkuukauden 

aikana esiintyvä yleisinfektio), hengitystuen tarve, sydänviat, hemolyyttinen anemia ja 

hyperbilirubinemia (9). Ennusteeseen vaikuttavat sairaudet ovat aivojen vauriot, 

keskosen verkkokalvotauti (retinopathy of prematurity, ROP) ja krooninen 

keuhkosairaus (bronkopulmonary dysplasia, BPD) (7).  

 

Nekrotisoivaa enterokoliittia esiintyy lähinnä keskosilla. Sen kehittymiseen vaikuttavia 

tekijöitä ovat suoliston limakalvon vaurio ja bakteeriflooran muutokset, sekä suoliston 

puutteellinen verenkierto ja häiriintynyt motiliteetti. Oireina ovat mm. oksentelu, 

veriulosteet, pullottava vatsa ja heikentynyt yleistila. Riskiryhmässä ovat etenkin alle 28 

-viikkoiset ja alle kilon painoiset keskoset. Taudin patogeneesi on epäselvä. (10) 
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Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä (RDS-tauti) johtuu ennenaikaisen lapsen 

keuhkojen kypsymättömyydestä ja surfaktantin puutteesta tai sen 

toimimattomuudesta. RDS -tauti on keskosten ongelma, ja harvinainen täysiaikaisella 

lapsella. Keskosen krooninen keuhkosairaus (BPD-tauti) on myös yleensä pienille 

keskosille kehittyvä sairaus, mutta voi kehittyä muillekin syntymän jälkeen merkittävistä 

hengitysongelmista kärsineille. Taudin syntyyn vaikuttaa monet tekijät, joista 

tärkeimpinä ovat keuhkojen epäkypsyys, keuhkojen tulehdus sekä happihoidon ja 

hengityskonehoidon aiheuttamat vauriot keuhkoissa. (11) 

 

Keskosen verkkokalvotauti (ROP-tauti) johtuu siitä, että ennenaikaisella lapsella 

verisuonituksen kasvu verkkokalvolla keskeytyy. Siitä seuraa muutoksia, jotka voivat 

pahimmassa tapauksessa johtaa verkkokalvon irtaumaan. Taudille altistavia tekijöitä 

ovat hyperoksemia, pienet IGF-1 -pitoisuudet sekä raskausviikkoihin nähden pieni 

syntymäpaino. Ennen rv 28 syntyneet keskoset ovat erityisen suuressa riskissä sairastua 

vakavaan retinopatiaan. (12)  

 

Aivokammioverenvuodot jaetaan neljään alaryhmään vuodon laajuuden mukaan. 

Ensimmäisen asteen vuodossa vuoto on rajoittunut periventrikulaarisesti tai täyttää alle 

10 % sivukammioista. Toisen asteen vuodossa vuoto täyttää 10-50 % sivukammiosta eikä 

kammio ole laajentunut. Kolmannen asteen vuodossa vuoto täyttää yli 50 % 

sivukammiosta ja kammio on laajentunut. Neljännen asteen vuodossa on kolmannen 

asteen vuodon lisäksi periventrikulaarinen hemorraginen infarkti. (13)  

 

Sikiöaikaisessa verenkierrossa valtimotiehyt (ductus arteriosus) on normaali rakenne 

keuhkovaltimorungon ja aortan välillä. Normaalisti valtimotiehyt sulkeutuu 

ensimmäisten elinvuorokausien aikana, mutta se saattaa myös jäädä avoimeksi (patent 

ductus arteriosus, PDA). Oireinen avoin valtimotiehyt voidaan sulkea lääkityksellä 

(yleensä ibuprofeeni) tai tarvittaessa leikkauksella. (14)  
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Hyvin ennenaikaisen keskosen ennusteeseen vaikuttaa eniten raskauden kesto 

syntymähetkellä. Myös ennenaikaiseen synnytykseen johtaneilla syillä voi olla 

vaikutusta ennusteeseen. Erittäin ennenaikaisten lasten kuolleisuutta vähentää äidille 

ennen synnytystä lihaksensisäisesti annettu, sikiön keuhkoja kypsyttävä kortisonihoito. 

(15) Jos synnytys uhkaa alle 32 raskausviikoilla, niin ennen synnytystä äidille annetaan 

myös magnesiumsulfaattia suonensisäisesti neuroprotektiona. Supistuksia pyritään 

estämään tokolyyttisillä lääkkeillä (4). Tarvittaessa edetään keisarileikkaukseen, mikäli 

alatiesynnytys ei vaikuta turvalliselta vaihtoehdolta äidin tai lapsen kannalta. 

Hengityksen helpottamiseksi vastasyntyneelle annetaan surfaktanttia ja tarvittaessa 

intuboidaan (15). 

 

Matala syntymäpaino ja keskosuus lisäävät sairastavuutta ja vaativat pidempää 

seurantaa sairaalassa (16). Ennenaikaisena syntyneillä lapsilla on todettu myöhemmin 

enemmän toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn ongelmia kuin täysiaikaisena syntyneillä 

(17). Myös kuulonalenema ja kielen kehitykset viiveet ovat yleisempiä (18). 

 

2.2 Kaksosraskaus 

 

Kaksosraskaudet ovat monella tapaa riskiraskauksia; sekä sairastavuus että kuolleisuus 

ovat kaksosilla korkeammat kuin yksisikiöraskauksissa. Suurin ongelma on 

ennenaikaisuus ja siihen liittyvä sairastavuus (19).  Noin puolet kaksosista syntyy 

ennenaikaisina eli ennen raskausviikkoa 37+0 ja noin 7 % syntyy pikkukeskosina eli 

ennen raskausviikkoa 32+0 (16). 

 

Kaksosista noin kaksi kolmasosaa on ditsygoottisia ja yksi kolmasosa monotsygoottisia. 

Ditsygoottiset kaksoset saavat alkunsa kahdesta eri munasolusta, jotka hedelmöittyvät 

eri siittiöillä. Ditsygoottisilla kaksosilla on omat istukat, jolloin kyseessä on aina 
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dikoriaalinen (kaksi suonikalvoa) ja siten myös diamniaalinen (kaksi vesikalvoa) raskaus. 

Monotsygoottiset eli yhdestä hedelmöittyneestä munasolusta alkunsa saaneet kaksoset 

voidaan jakaa vielä munasolun jakautumisen ajankohdan perusteella kolmeen 

alaryhmään; dikoriaalinen (30 %), monokoriaalinen-diamniaalinen (69 %) ja 

monokoriaalinen-monoamniaalinen (1 %). Monotsygoottisille dikoriaalisille kaksosille 

muodostuu omat suonikalvot ja istukat, jos munasolun jakautuminen on tapahtunut 72 

tunnin aikana hedelmöittymisestä. Monokoriaalinen-diamniaalinen tilanne syntyy, jos 

munasolun jakautuminen tapahtuu 4-8 vuorokauden kuluessa hedelmöityksestä. Silloin 

sikiöillä on yhteinen istukka ja suonikalvo, mutta omat vesikalvot. Jos jakautuminen 

tapahtuu vasta yli 8 vuorokauden kuluttua hedelmöittymisestä, on kyseessä 

monokoriaalinen-monoamniaalinen kaksosraskaus, jossa sikiöt ovat saman vesikalvon 

sisällä. (20) Ääreismuoto on hyvin harvinainen, yli 13 vuorokauden kuluttua tapahtuva 

munasolun jakautuminen, joka johtaa siamilaisiin kaksosiin (21).  

 

Suurin osa kaksosraskauden lisääntyneistä riskeistä koskee monokoriaalisia raskauksia, 

joissa perinataalikuolleisuus on selvästi suurempi kuin dikoriaalisissa raskauksissa (22). 

Riskiraskauksien seurannan ja hoidon optimoinnin kannalta onkin tärkeää selvittää 

korionisiteetti mahdollisimman aikaisin, ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana 

(23). Monokoriaalisia raskauksia seurataankin tarkemmin tiheämpien 

ultraäänitutkimusten avulla fetofetaali-transfuusion ja kasvuhidastuman riskin vuoksi 

(24). Monokoriaalisilla kaksosilla esiintyy istukassa verisuoniyhteyksiä, ja mikäli näiden 

välille tulee epätasapaino, kehittyy fetofetaali-transfuusio-oireyhtymä, noin 10-15 % 

tapauksista. Siinä toinen sikiöistä (vastaanottaja) saa suuremman osuuden istukan 

kautta tulevasta verenkierrosta riistäen sitä toiselta kaksoselta (luovuttaja), jolloin tämä 

jää vähemmälle, ja molemmat sikiöt voivat huonosti. Vastaanottaja kasvaa isommaksi, 

on runsaammassa lapsivedessä ja kuormittuu nestelastista. Luovuttajalla taas kasvu 

hidastuu, lapsivesi voi vähentyä olemattomiin ja verenkierrossa nähdään kehittyvään 

happivajeeseen viittaavia muutoksia. Perinataalikuolleisuus oireyhtymän kehittyessä 

varhain on erittäin suuri, 80-100 % (25). Tiiviillä seurannalla pyritään löytämään ne 

tapaukset, jotka voidaan hoitaa kohduntähystyksellä tehtävällä, poikkeavien 

verisuoniyhteyksien laser-toimenpiteellä (26). Pienellä osalla monokoriaalisista 
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kaksosista voi ongelmaksi muodostua fetofetaalitransfuusion sijaan se, että toinen saa 

pienemmän osuuden istukasta, jolloin kehittyy selektiivinen kasvuhidastuma, eli vain 

yksi sikiö kärsii istukan vajaatoiminnasta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa pienemmän 

sikiön menehtymiseen tai ennenaikaiseen synnytykseen vaarantaen tällöin myös 

normaalisti kasvaneen kaksosen terveyden. Harvinaisissa monoamniaalisissa 

kaksosraskauksissa samassa lapsivesitilassa olevilla sikiöillä on edellä mainittujen 

komplikaatioiden lisäksi myös napanuorien yhteenkiertymisen ja kiristymisen riski, mikä 

osaltaan lisää perinataalikuolleisuutta (27).  

 

Jos raskaus sujuu sekä äidin että sikiöiden osalta hyvin, synnytys pyritään dikoriaalisissa 

raskauksissa ajoittamaan noin raskausviikoille 38-39, monokoriaalisissa noin viikoille 37 

(fetofetaali-transfuusioriskin takia), ja monoamniaalisissa aiemmin, noin 32-34 

raskausviikolle. Jälkimmäisissä synnytys tapahtuu tavallisimmin keisarileikkauksella, 

muilla kaksosilla synnytystapa valitaan sikiöiden vointien, kasvun, tarjontojen sekä äidin 

toiveiden mukaan. 

 

Perinataalikuolleisuus on kaksosraskauksissa suurempi kuin yksösraskauksissa johtuen 

pääosin ennenaikaisesta synnytyksestä. Jos verrataan ennenaikaisina syntyneitä yksösiä 

ja kaksosia, kuolleisuuden on joissain tutkimuksissa todettu olevan pienempi kaksosilla 

(3). Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että yksösraskauksissa ennenaikainen synnytys 

liittyy usein johonkin patologiseen tilaan, kun taas kaksosraskauksissa syynä on usein 

kohdun nopeampi venyttyminen ja synnytyksen spontaani käynnistyminen aikaisemmin 

(5). Syynä voi olla myös se, että kaksosraskauksia seurataan tarkemmin, jolloin hoitoa 

vaativat ongelmat huomataan helpommin ja niihin voidaan valmistautua (3). 

 

Raskausaikana alempana sijaitsevaa sikiötä kutsutaan A-kaksoseksi ja ylempää B-

kaksoseksi. Tavallisesti järjestys on sama myös synnytyksessä, joskin 

keisarileikkauksessa saattaa joskus ylempi kaksonen tarjoutua ensin syntyväksi. B-

kaksosella on suurempi riski kärsiä hapenpuutteesta (asfyksia), ja täten myös korkeampi 



8  
 

perinataalikuolleisuus (28,29,30). Hapenpuutteen lisäksi B-kaksosella on suurempi riski 

muun muassa hengitysvaikeusoireyhtymään (RDS-tauti) (31). 

 

 

 

 

3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennen raskausviikkoa 32 syntyneiden keskosten 

sairastavuutta ja kuolleisuutta. Erityisesti tavoitteena on vertailla keskenään samoilla 

raskausviikoilla syntyneitä yksösiä ja kaksosia, sekä löytää mahdollisia eroja 

sairastavuuden ja kuolleisuuden suhteen. Tutkimuksesta saatavien tulosten avulla 

pyritään parantamaan pikkukeskosten ennustetta. Pohtimalla mistä sairastavuus ja 

kuolleisuus, sekä mahdolliset erot niissä johtuvat, on mahdollista kehittää 

vastasyntyneiden hoitoa sekä seurantaa. Riskiraskaudet olisi myös hyvä löytää ajoissa, 

jotta seuranta ja neuvonta voitaisiin kohdentaa oikein jo raskauden aikana. 

 

 

 

 

4 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Kyseessä on retrospektiivinen tutkimus, jossa käytettiin aineistona THL:n Pienten 

keskosten rekisteriä Suomessa vuosilta 2006-2017 (1.1.2006 – 31.12.2017). Aineistoista 

selvitettiin seuraavia asioita: äitien osalta raskauskomplikaatiot ja lääkitykset raskauden 

aikana,  ja vastasyntyneiden osalta: elävänä syntyneiden määrät ja sukupuolet, 

keskimääräiset syntymämitat, kasvu syntymästä 42+0 raskausviikkoa vastaavaan ikään 
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mennessä, kuolleisuus <7 vrk:n ikään mennessä, lisähapen ja hengitystuen tarve 

syntymän jälkeen, diagnoosit ja toimenpiteet, elvytystarve, lääkitykset ja komplikaatiot. 

Tässä tutkimuksessa käytetyssä aineistossa on tiedot vain elävänä syntyneistä, joten 

perinataalikuolleisuuden sijaan tarkasteltiin varhaisneonataalikuolleisuutta (=syntymän 

jälkeen ensimmäisen 7 vrk:n aikana kuolleet). Magnesium -neuroprotektiota ei ole 

tutkimuksessa erillisenä muuttujana tarkasteltu, koska se on ollut vasta vuodesta 2014 

alkaen käytössä. 

 

Tiedot kirjattiin Excel -taulukoihin, erikseen yksösten, A-kaksosten ja B-kaksosten osalta, 

ja edellä mainittuja keskenään vertaillen. Lisäksi eroteltiin lapset raskausviikoittain 22+0 

– 31 +6. Vuosikohtaisia eroja ei tarkasteltu, vaan aineistona käytettiin yhdistettynä 

vuosien 2006-2017 tietoja. Korionisiteettia ei tässä aineistossa ole eroteltu, koska tieto 

ei ollut tutkimuksen ajanjaksona vielä THL:sta saatavilla. Luvut muutettiin 

prosenttiosuuksiksi vertailun selkeyttämiseksi. Tilastollisen merkittävyyden arvioinnissa 

käytettiin Z-testiä. P-arvo <0.05 katsottiin tilastollisesti merkittäväksi. Kuvat on luotu 

Excel-ohjelmalla. 

 

 

 

 

5 TULOKSET 

 

Tutkimuksen aineistossa vuosien 2006-2017 aikana raskausviikoilla 22+0 – 31+6 yksösiä 

syntyi elävinä 3715, A-kaksosia 717 ja B-kaksosia 705. Raskausviikoilla 22+0 – 31+6 

syntyneistä yksösistä oli kuollut 19,6 %, A-kaksosista 22,6 % ja B-kaksosista 21,2 % 7 vrk:n 

ikään mennessä. Erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

 



10  
 

Raskausviikoilla 25 syntyneiden kuolleisuudessa 7 vrk:n ikään mennessä oli merkitsevä 

ero yksösten ja kaksosten välillä. Yksösistä oli kuollut 10,4 %, kun taas A-kaksosista oli 

kuollut 22,2 % (p=0,04) ja B-kaksosista 27,8 % (p=0,003). Raskausviikoilla 22 syntyneillä 

kuolleisuus oli kaikissa ryhmissä selvästi korkeampi kuin sitä seuraavilla viikoilla 

syntyneillä. (Kuva 1) 

 

 

Kuva 1  
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Korionamnioniittia todettiin enemmän yksös-  kuin kaksosraskauksissa. Raskausviikoilla 

22+0 - 31+6 syntyneillä yksösillä korionamnioniitin esiintyvyys oli 22,4 %, A-kaksosilla 

13,8 % (p<0.00001) ja B-kaksosilla 12,3 % (p<0.00001) (Kuva 2). 

 

 

Kuva 2  

 

 

Intubaation tarve oli raskausviikolla 30 yleisempää yksösillä (26,6 %), verrattuna A-

kaksosiin (15,9 %, p=0.008) ja B-kaksosiin (16,1 % p=0.009). Muilla raskausviikoilla ei 

ollut merkittäviä eroja intubaation tarpeen suhteen. Paineluelvytys oli kaikilla 

raskausviikoilla yleisempää yksösillä, heitä elvytettiin 5,5 % tapauksista, A-kaksosista 2,9 

% (p=0.009) ja B-kaksosista 3,3 % (p=0.01).  

 

Nekrotisoivan enterokoliitin esiintyvyys yksösillä näytti olevan yleisempää kuin 

kaksosilla. Raskausviikolla 30 syntyneillä yksösillä sen esiintyvyys oli 4,1 %, kun taas A-

kaksosilla 0,7 % (p=0.052) ja B-kaksosilla 0,7 % (p=0.054). Lääkkeellisesti suljettu avoin 

valtimotiehyt (PDA) oli kaksosilla, etenkin B-kaksosilla tavallisempi kuin yksösillä. 
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Jälkimmäisillä PDA suljettiin lääkkeellisesti 24,5 %:lla, A-kaksosilla 27,3 %:lla (p=0.06) ja 

B-kaksosilla 32,1 %:lla (p<0.00001). 

 

Syntymäpainot odotetusti kasvoivat raskausviikkojen edetessä, mutta raskausviikkoa 

42+0 vastaavassa iässä paino oli suurempi niillä, jotka olivat syntyneet hyvin varhaisilla 

raskausviikoilla (rv 23-26). (Kuva 3). Pituuskasvun kehityksessä vastaavaa eroa ei tullut 

esiin. 

 

 

 

Kuva 3 
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Sepsiksen esiintyvyydessä ei ollut yksösten ja kaksosten välillä merkittävää eroa. 

Suurinta sepsiksen esiintyvyys oli raskausviikoilla 24 syntyneillä, jolloin yksösistä 44,3 

%:lla todettiin joko varhain alkanut tai sairaalasyntyinen sepsis. (Kuva 4) 

 

 

 

Kuva 4 
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Vakavia (gradus III-IV) aivokammioverenvuotoja esiintyi yleisesti ottaen enemmän 

kaksosilla kuin yksösillä, etenkin raskausviikoilla 24-27 (Kuva 5). Myös 

periventrikulaarista leukomalasiaa esiintyi enemmän erittäin ennenaikaisilla 

raskausviikoilla 24-26 syntyneillä kaksosilla yksösiin verrattuna.  

 

 

 

Kuva 5. Vaikeat (gradus III-IV) aivokammioverenvuodot  

 

Keskosen verkkokalvosairaus eli ROP oli yleisintä raskausviikoilla 25-30, jolloin sitä oli 

tutkittu tai sen vuoksi tarvitsi hoitoa yli puolet kaikista keskosista. Varhaisemmilla 

viikoilla syntyneillä ROP-hoito oli harvinaisempaa. Yksösten ja kaksosten välillä ei ollut 

eroa. 
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BPD-yhdistelmämuuttujassa todettiin ero yksösten ja kaksosten välillä siten, että h. 28 

syntyneillä yksösillä oli suurempi (28,2 %) hengitystuen tarve verrattuna A-kaksosiin 

(14,3 % p=0.006) ja B-kaksosiin (17 %, p=0.03). Myöhemmillä viikoilla ero näkyi yksösten 

ja A-kaksosten välillä h. 29 syntyneillä (19,5 % vs. 9,3 %, p=0.016), h. 30 syntyneillä (10,4 

% vs. 2,9 %, p=0.005) ja h. 31 syntyneillä (5,4 % vs. 1.1 %, p=0.016), joskin jälkimmäisessä 

ryhmässä ero oli nähtävissä myös A- ja B-kaksosten välillä (1,1 % vs. 5,8 %). 

 

 

 

Kuva 6. BPD yhdistelmämuuttuja, joka kuvaa hengitystuen tarvetta: hengityskonehoito, 

CPAP-hoito ja lisähappi raskausviikkoa 36 vastaavassa iässä eriteltyinä yksösillä ja 

kaksosilla (%). 
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6 POHDINTA 
 

 

Tässä tutkimuksessa selvitimme pikkukeskosten sairastavuutta ja kuolleisuutta yksösiä 

ja kaksosia vertaillen. Aiemmin on arveltu ennenaikaisesti syntyneiden kaksosten 

kuolleisuuden olevan pienempi kuin vastaavilla viikoilla syntyneiden yksösten. (3) 

Odotuksemme tämän tutkimuksen tuloksista olivat aiemmin tutkitun mukaiset, mutta 

tulokset olivatkin hieman ristiriidassa aiemmin tutkitun kanssa. Kokonaisuudessaan 

tuloksemme viittaavat siihen, että yksösten ja kaksosten välillä ei olisi selkeitä eroja 

kuolleisuudessa ja sairastavuudessa. 

 

Kuolleisuus <7 vrk:n iässä raskausviikolla 25 syntyneillä kaksosilla oli yleisempää kuin 

vastaavaan aikaan syntyneillä yksösillä. Sen sijaan muilla raskausviikoilla syntyneillä erot 

kuolleisuudessa eivät olleet merkitseviä. Raskausviikolla 25 ollaan juuri ylitetty niin 

sanotun aktiivihoidon (23-24 raskausviikkoa) raja, mutta vastasyntyneen ennuste on 

vielä varsin huono (15).  Aineistossamme on saattanut olla mukana varhaisia syntymiä, 

jotka ovat johtuneet fetofetaalitransfuusiosta. Tämä on huonontanut erittäin 

epäkypsien keskosten ennustetta entisestään (25). Koska tutkimuksessamme ei ollut 

korionisiteettitietoja saatavilla, emme pysty tarkkaan arvioimaan monokoriaalisten 

kaksosten osuutta ja vaikutusta kuolleisuusluvuissa. 

 

Korionamnioniitti, paineluelvytys ja mahdollisesti myös NEC:in esiintyvyys olivat kaikki 

yleisempiä yksösillä. Tämä saattaa johtuu siitä, että keskosena syntyneillä yksösillä on 

taustalla useammin jokin patologinen tila. Yksösraskauksia seurataan harvemmin kuin 

kaksosia, jolloin mahdollisiin ongelmiin ei ole samalla tavoin valmistauduttu. (3,5) 

Tulehdus voi aiheuttaa ennenaikaisen lapsivedenmenon, tai ennenaikainen 

lapsivedenmeno voi aiheuttaa tulehduksen. Tästä voi seurata ennenaikainen synnytys, 

sekä keskosen ennusteen huonontuminen. Korionamnioniitti voi olla harvinaisempi 



17  
 

kaksosilla myös siksi, että ennenaikainen synnytys kaksosilla on useammin 

iatrogeeninen. (3,4) 

 

Intubaation tarpeessa näkyi ero vain raskausviikolla 30, jolloin se oli yleisempää 

yksösillä. On epäselvää, miksi intubaation tarpeessa nousi esiin ero juuri tällä 

raskausviikolla. Mahdollisesti yhtenä syynä on tässäkin se, että syyt jotka johtavat 

ennenaikaiseen synnytykseen yksösillä ovat erilaiset kuin vastaavilla viikoilla syntyneillä 

kaksosilla.  

 

Painonkehityksessä mielenkiintoinen tulos oli, että raskausviikkoa 42+0 vastaavassa 

iässä paino oli sitä suurempi, mitä aikaisemmilla viikoilla lapsi oli syntynyt. Tämä voi 

mahdollisesti johtua siitä, että varhaisemmilla viikoilla syntyneiden ravitsemukseen 

kiinnitetään paljon huomiota, ja he saavat lisäproteiinia ja -kaloreita. Varhaisimmin 

syntyneet ehtivät myös kasvaa tehostetussa valvonnassa ja lisäenergian turvin useampia 

kuukausia ennen raskausviikkoa 42+0 vastaavaa ikää. Jatkossa tulisikin kiinnittää 

ravitsemukseen huomiota enemmän myös myöhemmillä raskausviikoilla syntyneillä 

keskosilla. Pituus raskausviikkoa 42+0 vastaavassa iässä taas ei riippunut 

raskausviikoista syntymähetkellä. 

 

Tutkimuksen vahvuutena on se, että siinä on eroteltu tiedot yksösistä ja molemmista 

kaksosista. Tutkimuksessa on myös tarkasteltu viikkokohtaisesti kaikkia mukana olleita 

muuttujia. Tutkimuksen heikkoutena on se, että kaksosten korionisiteetteja ei oltu 

eroteltu. Tämä johtuu siitä, että THL:n rekistereissäkään näitä tietoja ei ollut erikseen 

saatavilla. Myöskään vuosikohtaisia eroja ei tässä tutkimuksessa huomioitu. Toisaalta 

etuna on se, että tutkittava ajanjakso sijoittuu 2000 -luvulle, joten suuria mullistuksia ei 

hoitokäytännöissä tai vastasyntyneiden hoidossa ole tapahtunut. Isompana 

muutoksena ainoastaan ennenaikaisen synnytyksen uhatessa annettava magnesium -

neuroprotektio on otettu HUS:ssa käyttöön vuonna 2014.  Tutkimuksen etuna on myös 

se, että tarkasteltavien keskosten kokonaismäärä on iso.  
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7 LOPUKSI 

 
Suomessa on ainutlaatuinen neuvolajärjestelmä, jonka ansiosta raskauksien seuranta on 

tiivistä ja tasa-arvoista kaikille. Kaksosraskauksien seuranta on myös erittäin hyvällä 

tasolla Suomessa, ja seurantamenetelmät ovat parantuneet. Ultraäänikoneiden 

erotuskyky on parantunut ja sitä kautta sikiöiden fysiologiasta ja istukan toiminnasta 

saadaan enemmän tietoa. Näistä tekijöistä johtuen Suomessa on hyvin alhainen 

perinataali-, neonataali- ja äitikuolleisuus.  

 

Kaksosraskaus on aina riskiraskaus, mutta tiiviillä seurannalla ja synnytyksen 

suunnittelulla kaksosraskauksista syntyvien lasten ennustetta voidaan pyrkiä 

parantamaan. Kaksosraskauden suurin ongelma on ennenaikaisuus ja keskosuudesta 

johtuva sairastavuus. Pikkukeskosena syntyneiden lasten ennuste on pitkälti 

samankaltainen yksösillä ja kaksosilla, joskin yksösillä ennenaikaisuuteen johtavat syyt 

ovat usein erilaiset kuin kaksosilla. Lisätutkimuksia tarvitaan vielä huomioiden kaksosten 

korionisiteetin vaikutus raskausviikkokohtaisiin tuloksiin. 
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