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Lihavuus on yksi keskeisistä vältettävissä olevista maailmanlaajuisista terveysriskeistä. Maailmanlaajuinen 
ylipainon ja lihavuuden kasvu on heijastunut myös suomalaisiin synnytysiässä oleviin naisiin siten, että 
Suomessa vuonna 2018 synnyttäneistä naisista useampi kuin joka kolmas oli ylipainoinen. Kaikkien 
synnyttäjien keskimääräinen kehonpainoindeksi samana vuonna oli 25,5 kg/m2.  

Lihavuuden on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan yhteydessä raskauden ja synnytyksen aikana 
tapahtuviin komplikaatioihin. Lihavuuden tiedetään altistavan muun muassa keisarileikkaukseen päätymiselle 
ja lisääntyneille toimenpiteiden käytölle synnytyksen aikana. Suuren kehonpainoindeksin tiedetään myös 
altistavan synnytyksen keston pitkittymiselle varsinkin synnytyksen ensimmäisen vaiheen osalta, joskin tarkka 
mekanismi pitkittymiselle on toistaiseksi ollut epäselvä. Kirjallisuudessa on esitetty, että ylipainoisten ja lihavien 
naisten muita heikompi synnytyksen edistyminen olisi seurausta heikommista synnytyksenaikaisista 
supistuksista. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Keski-Suomen 
keskussairaalassa vuosina 2015–2017 synnyttäneiden, Tuija Hautakankaan tutkimuksen “Kohdunpaineen 
mittaustavan vaikutus synnytyksen kulkuun ja vastasyntyneen vointiin” (ETL-koodi: R12229) kohdunsisäistä 
paineseurantaa (IUP-katetri) käyttävien ryhmään satunnaistetuiden henkilöiden saavuttamia kohdunsisäisiä 
paineita. Tavoitteena oli selvittää, onko synnyttäjän kehonpainoindeksi yhteydessä saavutettuun kohdun 
supistusten voimakkuuteen tai synnyttäjän saaman oksitosiinituen määrään. Tutkimukseen osallistui yhteensä 
564 synnyttäjää. 

Kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjät saavuttivat montevideo-yksikköinä tarkasteltuna vähintään 
yhtä voimakkaat supistukset kuin ne synnyttäjät, joiden kehonpainoindeksi oli alle 30 kg/m2. Myöskään 
ryhmien synnytyksen aikana saamissa oksitosiinin kokonaismäärissä ei ollut merkitsevää eroa, vaikka yli 30 
kg/m2 synnyttäjät saivatkin ajanhetkellä 3 tuntia syntymään hiukan suuremman oksitosiinituen.  

Synnytyksen keston osalta kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien ensimmäinen vaihe oli 
painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjiä pitkäkestoisempi (486 ja 845 minuuttia, p = 0,030, KSSHP:n 
aineistossa). Synnytyksen toinen vaihe puolestaan oli painoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjillä 
painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjiä lyhytkestoisempi (22 ja 18 minuuttia, p = 0,008).  

Saamamme tutkimustulos vahvistaa käsitystä siitä, että kehonkoostumukseltaan lihavien synnyttäjien 
synnytykset etenevät ensimmäisessä vaiheessa normaalipainoisia synnyttäjiä hitaammin, mutta heikomman 
edistymisen taustalla vaikuttavat muut tekijät kuin riittämätön kohdun supistustoiminta. 
 

 
Avainsanat: Synnytys, kohdunsisäinen paine, supistukset, oksitosiini, BMI, lihavuus, ylipaino, 
synnytyskomplikaatio.  
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1 JOHDANTO 

 
 
 

1.1  Ylipaino ja lihavuus synnyttäjien ilmiönä  
 
 
Ylipaino on yksi merkittävimmistä lisääntyvistä maailmanlaajuisista terveysriskeistä. Maailman 

terveysjärjestö WHO luokittelee ylipainon ja lihavuuden kehonpainoindeksin (BMI, Body Mass Index) 

mukaisesti viiteen luokkaan siten, että alipainoisina pidetään henkilöitä, joiden painoindeksi on alle 18,5 

kg/m2 ja normaalipainosina henkilöitä, joiden painoindeksi on 18,5–24,9 kg/m2. Ylipainoisten, lihavien, 

merkittävästi lihavien ja sairaalloisen lihavien painoindeksien rajat ovat vastaavasti 25,0–29,9, 30,0–34,9, 

35,0–39,0 ja yli 40,0 kg/m2.1 

 

 

Vuonna 2014 maailman naisten ikävakioitu painoindeksi oli 24.4 kg/m2, kun se vuonna 1975 oli ollut 21,7 

kg/m2. Maailman keskimääräinen ihminen on siten muuttunut 70-luvulta lähtien 1,5 kg painavammaksi 

joka vuosikymmenellä. Suurinta kasvu on ollut korkean elintason englantia puhuvissa maissa, kuten 

Yhdysvalloissa ja Britanniassa.2 Suomessa kaikista naisista 63,2% oli ylipainoisia (painoindeksi yli 25 

kg/m2) vuonna 2017, keskimääräisen kehonpainoindeksin ollessa 27,5 kg/m2.3  

 

 

Ylipainon lisääntyminen heijastuu myös lisääntymisiässä olevan väestön kehonrakenteeseen. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman perinataalitilaston mukaan vuonna 2018 suomalaisten synnyttäjien 

raskautta edeltänyt kehonpainoindeksin keskiarvo oli 25,2 kg/m2. Lihavia (painoindeksi yli 30 kg/m2) oli 

synnyttäjistä 16,3 prosenttia. Useampi kuin joka kolmas synnyttäjä oli ylipainoinen (painoindeksi yli 25 

kg/m2).4  

 

 

Synnyttäjien painon nousu on merkittävä ilmiö, sillä raskaudenaikaisen ylipainon ja lihavuuden tiedetään 

lisäävän riskiä raskauteen ja synnytykseen liittyville komplikaatioille. Kallialan ryhmän tekemän, lukuisten 

meta-analyysien aineistoa yhdistelevän meta-analyysin mukaan ylipaino ja lihavuus lisää varmasti muun 

muassa sikiön makrosomian, sikiön matalan ensimmäisen minuutin Apgar-pisteytyksen (taulukko 1), 

hätäkeisarileikkaukseen päätymisen ja äidin pre-eklampsian riskiä. Lisäksi meta-analyysin mukaan 

vahvaa näyttöä on siitä, että synnyttäjän ylipaino ja lihavuus lisäävät riskiä muun muassa matalille Apgar-

pisteille viiden minuutin iässä, keskenmenolle, raskausajan diabetekselle, toimenpiteiden käytölle 

synnytyksessä, synnytyksenjälkeiselle verenvuodolle ja ennenaikaiselle synnytykselle.5  
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Kallialan ryhmän tutkimuksesta ilmenee, että ylipaino on synnytyksen aikana merkittävä riskitekijä muun 

muassa keisarileikkaukseen päätymiselle ja toimenpiteiden käytölle synnytyksen aikana. Tutkimuksessa 

riskisuhde hätäkeisarileikkaukselle oli lihavilla 1,51 (CI 1,21–1,89) normaalipainoisiin verrattuna. Mihin 

tahansa keisarileikkaukseen päätymiselle riskisuhde oli lihavilla 2,02 (CI 1,79–2,28) normaalipainoisiin 

verrattuna. Myös riskisuhde toimenpiteiden käytölle (imukuppi tai pihdit) on lihavilla synnyttäjillä 

korostunut (RR 1,17, CI 1,13–1,21).5  

 

 

Samankaltaisia tuloksia on esitetty myös muun muassa Tuija Hautakankaan retrospektiivisessä tapaus-

verrokki-tutkimuksessa, jossa raskautta edeltäneen korkean painoindeksin todettiin olevan riskitekijä 

synnytyksen pysähtymiselle. Lisäksi Hautakankaan tutkimuksessa riski keisarileikkaukseen päätymiselle 

kasvoi siten, että 1 kg/m2 kasvu kehonpainoindeksissä lisäsi riskiä keisarileikkaukseen päätymiselle 

10:llä prosentilla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että ylipainoisten synnyttäjien joukossa esiintyi 

verrokkiryhmää enemmän ennenaikaista lapsivedenmenoa, korioamnioiittia ja tarvetta synnytyksen 

käynnistämiselle.6  

 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa on esitetty, että ylipainolla voisi olla yhteys myös ennenaikaiseen 

synnytykseen, jonka tiedetään olevan keskeinen neonataalikuolleisuuden ja -sairastavuuden aiheuttaja. 

Yli miljoona synnyttäjää kattaneessa meta-analyysissa ennenaikaisen synnytyksen todettiin olevan 

suurentunut ylipainoisilla ja lihavilla synnyttäjillä (RR 1,24, CI 1,13–1,37). Sen sijaan ylipainon ei todettu 

suojaavan syntyvää lasta alipainolta, vaikka joidenkin tutkimusten mukaan sekin olisi ollut mahdollista.7  

 

 

Taulukko 1. Apgarin pisteet8 

 

OMINAISUUS 0 PISTETTÄ 1 PISTE 2 PISTETTÄ 

IHON VÄRI Sininen, kalpea Punakka vartalo, siniset 
raajat 

Kokonaan punakka 

HENGITYS Puuttuu Hento itku, epäsäännöllinen 
hengitys 

Voimakas itku, 
säännöllinen hengitys 

LIHASJÄNTEYS Veltto Joitakin raajojen koukistuksia Aktiivista liikettä, raajat 
koukistelevat 

ÄRTYVYYS Ei vastetta Valittaa Itkee 

SYDÄMEN SYKE Puuttuu Hidas (alle 100/min) Yli 100/min 
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1.2 Painoindeksin vaikutus synnytyksen edistymiseen 
 
 
Ylipainoisten ja lihavien äitien synnytyksiin liittyy suurempi interventioiden ja hoidon tarve, mikä näkyy 

myös terveydenhuoltojärjestelmälle koituvissa kustannuksissa ja sairaalahoidon pituudessa. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että siinä, missä normaalipainoiset viettivät synnytyksen 

jälkeen sairaalassa keskimäärin 2–3 vuorokautta synnytyksen jälkeen, ylipainoisten ja lihavien 

sairaalahoidon kesto oli keskimäärin 2–4 vuorokautta ja sairaalloisen lihavien 3–5 vuorokautta9. 

Perinataaliaikaisen sairaalahoidon kustannusten on arvioitu olevan ylipainoisilla jopa 5,4–16,2-kertaiset 

normaalipainoisiin synnyttäjiin verrattuna10. 

 

 

Syy ylipainoisten synnyttäjien suuremmalle interventioiden tarpeelle on kirjallisuuden perusteella 

kuitenkin osittain epäselvä. Yksi syy suuremmalle komplikaatioiden määrälle ja toimenpiteisiin 

päätymiselle saattaisi olla se, että ylipainoisten ja lihavien synnytykset näyttäisivät etenevän 

normaalipainoisia hitaammin.  

 

 

Muun muassa Dammer ryhmineen totesi tekemässään saksalaisessa kohorttitutkimuksessa, että 

käynnistetyissä synnytyksissä ylipaino ennusti pidempää synnytyksen kestoa. Käynnistyksestä lapsen 

syntymään kulunut aika oli normaalipainoisilla (BMI < 30) keskimäärin 1550 minuuttia, lihavilla (BMI 30–

35) 1669 minuuttia, merkittävän lihavilla (BMI 35–40) 1745 minuuttia ja sairaalloisen lihavilla (BMI > 40) 

1899 minuuttia. Muutokset olivat merkittävimmät ensisynnyttäjillä, sillä synnytysten määrän todettiin 

lyhentävän synnytyksen kestoa.11 Samankaltaiseen tulokseen päätyivät Kominiarek ryhmineen 

tekemässään yhdysvaltalaisessa prospektiivisessa kohorttitutkimuksessa. Huomattavaa kuitenkin on, 

että tutkimuksen perusteella synnytyksen keston pidentyminen lihavilla synnyttäjillä johtui ennen kaikkea 

synnytyksen ensimmäisen vaiheen pidentymisestä, kun taas toisen vaiheen kestossa ei ollut eroa BMI-

luokkien välillä. Tutkimuksessa merkittävä ero synnytyksen ensimmäisen vaiheen kestossa havaittiin 

sekä ensisynnyttäjillä että aikaisemmin synnyttäneillä.12  

 

 

Ruotsalaisessa prospektiivisessa, yli 63 000 synnytystä kattaneessa kohorttitutkimuksessa puolestaan 

sairaalloisen lihavien synnyttäjien synnytyksen toisen vaiheen todettiin olevan normaalipainoisia 

lyhyempi: lihavilla toisen vaiheen kesto oli keskimäärin 0,45 tuntia, kun se normaalipainoisilla oli 0.55 

tuntia. Ylipainoisten ja lihavien naisten synnytykset näyttäisivätkin etenevän varsin kiitettävästi sen 

jälkeen, kun synnytyksen aktiivinen vaihe on saatu käyntiin. Myös tässä tutkimuksessa synnytyksen 

ensimmäinen vaihe oli ylipainoisilla ja lihavilla synnyttäjillä merkitsevästi normaalipainoisia pidempi.13  
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Synnytyksen etenemistä hidastava tekijä saattaisi kirjallisuuden perusteella olla se, että ylipainoisten ja 

lihavien naisten lapset ovat syntyessään muita kookkaampia. Erityisesti yli 4500 gramman 

syntymäpainon on todettu olevan yhteydessä pitkittyneen synnytyksen riskiin, toimenpiteiden käytölle 

synnytyksen aikana ja keisarileikkaukseen päätymiselle normaalikokoisiin verrattuna14. Suuren 

syntymäpainon on todettu olevan yhteydessä myös moniin sikiön komplikaatioihin, kuten sikiön 

hartiapunostraumaan, hypoglykemiaan ja hyperbilirubinemiaan.13,15 

 

 

Ylipainon ja sikiön suurikokoisuuden välinen yhteys näyttää selvältä. Kallialan ryhmineen tekemässä 

meta-analyysissa sikiön makrosomian (syntymäpaino yli 4000 grammaa) riski oli lihavilla (BMI yli 30) 

synnyttäjillä lähes kaksinkertainen (RR 1,95, CI 1,90–1,99) normaalipainoisiin synnyttäjiin verrattuna. 

Ylipainoisilla (BMI yli 25–30) riski sikiön makrosomiaan oli noin puolitoistakertainen normaalipainoisiin 

nähden (RR 1,54, CI 1,50–1,57). Myös liiallisen painonnousun raskauden aikana todettiin olevan 

riskitekijä sikiön makrosomialle.5 Äidin synnytystä edeltäneen lihavuuden lisäksi raskausajan diabetes on 

sikiön makrosomian itsenäinen riskitekijä16. 

 

 

Toisaalta kirjallisuudessa on esitetty, että synnytysten heikomman edistymisen ohella osan suuremmasta 

keisarileikkausten ja muiden toimenpiteiden tarpeesta ylipainoisilla ja lihavilla synnyttäjillä saattaisi 

selittää se, että lihavia synnyttäjiä kohdellaan sairaaloissa muista synnyttäjistä poikkeavasti. Abenhaim 

ryhmineen totesi tekemänsä rekisteritutkimuksen perusteella, että päätös keisarileikkauksesta tehtiin 

ylipainoisilla ja lihavilla synnyttäjillä normaalipainoisia aikaisemmin. Tutkimuksen mukaan ylipainoisilla 

käytettiin myös muita enemmän oksitosiinia ja epiduraalista kivunlievitystä.  Kun synnytysten hoitamiseen 

liittyviä eroja vakioitiin, myös erot päätetapahtumien välillä vähenivät.17 Myös Dammer ja Kominiarek 

mainitsevat synnytysten erilaisen hoidon lihavien ja normaalipainosten välillä yhdeksi tutkimustensa 

virhelähteistä11,12. 

 
 

1.3 Kohdun supistukset, lihavuus ja oksitosiini 
 
 
Toistaiseksi on osittain epäselvää, mikä on ylipainoisen synnyttäjän kohdun supistusten rooli synnytyksen 

normaalipainoisia heikommassa etenemisessä. Yleisellä tasolla kohdun supistusvoimaa pidettään 

yhtenä keskeisenä muuttujana synnytyksen tavanomaisen etenemisen kannalta23. Kliinisessä 

käytännössä riittävänä pidetään 200 Montevideon kohdunpainetta synnytyksen toisen vaiheen aikana. 

 

 

On esitetty, että ylipainoisten ja lihavien naisten heikomman synnytyksen edistymisen taustalla saattaisi 

olla heikompi kohdun supistustoiminta synnytyksen aikana. Teorian lihavien synnyttäjien muita 
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synnyttäjiä heikommista kohtulihaksen supistuksista on tutkinut muun muassa Zhang ryhmineen. 

Tekemässään tutkimuksessa Zhang ym. tarkastelivat 73 elektiivisen keisarileikkauspotilaan 

kohtulihaksen supistuvuutta laboratorio-olosuhteissa. Tutkimuksen perusteella lihavien synnyttäjien 

kohtulihas supisteli harvemmin (p = 0,0006) ja pienemmällä amplitudilla (p = 0,046) kuin 

normaalipainoisten synnyttäjien. Lihavilla myös kohtulihaksen kalsiumpitoisuus oli normaalipainoisia 

vähäisempi. Tutkimuksessa seuratiin myös 3913 ensisynnyttäjän synnytystä, joissa ylipainoisilla ja 

lihavilla todettiin olevan normaalipainoisia korkeampi riski keisarileikkaukseen päätymiseen synnytyksen 

ensimmäisen vaiheen heikon edistymisen vuoksi. Tutkijoiden pohdinnan mukaan kohdun heikompi 

supistuvuus voisi selittää myös tässä tutkimuksessa havaitun synnytyksen hidastumisen synnytyksen 

ensimmäisen vaiheen osalta. Tutkijoiden mukaan kohdun heikompi supistuvuus saattaisi olla myös 

yhteydessä tutkimuksessa todettuun lihavien synnyttäjien suurempaan synnytyksenjälkeiseen 

verenvuotoon (Verenvuoto yli 600 ml, OR 2,13; CI 1,18-3,84).18  

 

 

Higgins ryhmineen ei kuitenkaan onnistunut Zhangin tutkimusta vastaavassa tutkimusasetelmassa 

toistamaan edellä mainittuja tuloksia in vitro-mallintamisen osalta. Synnyttäjien BMI ei korreloinut in vitro 

-malleissa myometriumin aktiivisuuteen. Myöskään oksitosiinia lisättäessä eroa BMI-luokkien välillä ei 

havaittu. Tutkimuksen perusteella eroja synnytyksen edistymisessä normaalipainoisten ja lihavien 

synnyttäjien välillä ei voi selittää myometriumin erilaisella supistuvuudella.19 

 

 

Crankshaw ja hänen ryhmänsä taas päätyivät samankaltaisessa in vitro -tutkimusasetelmassa lähes 

päinvastaiseen tulokseen. 73 myometriumnäytettä sisältäneen tutkimuksen mukaan supistusten 

maksimiamplitudilla ja maksimivoimalla on positiivinen korrelaatio synnyttäjän painoindeksin kanssa. 

Toisaalta Crankshaw:n tutkimuksessa ylipainoisten synnyttäjien myometriumilla meni normaalipainoisiin 

verrattuna pidempi aika maksimaalisen supistuksen saavuttamiseen, mikä osaltaan saattaisi selittää 

kyseisten ryhmien heikompaa synnytyksen etenemistä. Toisaalta painoindeksin vaikutus 

päätetapahtumiin oli varsin maltillinen verrattuna synnyttäjien väliseen normaaliin vaihteluun 

kohtulihaksen toiminnassa.20  

 

 

Ilmiön tutkimuksella In vitro -mallinnuksen avulla on kuitenkin rajoitteensa, sillä ne eivät kerro suoraan 

ilmiön todellisesta kliinisestä ilmenemisestä. Chinin ryhmineen tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin 

vuosina 2007–2009 lähes 70 000:ta synnytystä Yhdysvalloissa. Tutkimuksessa käytettiin kohdunsisäistä 

paineanturia synnytyksen ensimmäisen vaiheen aikana. Tutkimuksissa todettiin, että lihavien ja 

normaalipainoisten synnyttäjien montevideo-yksiköissä ei ollut merkittävää eroa, eli ylipainoiset kykenivät 

tuottamaan yhtä voimakkaat supistukset kuin normaalipainoiset synnyttäjät. Synnytyksen todettiin 

kuitenkin kestävän ylipainoisilla ja lihavilla alatiesynnytykseen päätyneillä normaalipainoisia kauemmin 



6 

sekä synnytyksen ensimmäisen että toisen vaiheen osalta. Lihavilla synnytyksen ensimmäinen vaihe 

kesti keskimäärin 587 minuuttia, ylipainoisilla 585 minuuttia ja normaalipainoisilla 566 minuuttia. 

Vastaavaa ilmiötä ei todettu synnytyksen toisen vaiheen osalta, kun tulokset vakioitiin pariteetin 

suhteen.21 

 

 

Oksitosiini on hypotalamuksessa tuotettava peptidi, joka vapautuu verenkiertoon aivolisäkkeen 

takalohkosta. Perifeerisesti oksitosiinia tuotetaan lisäksi munasarjoissa, kiveksissä, kateenkorvassa, 

munuaisissa ja sydämessä. Synnytyksen aikana oksitosiini lisää kohdun supistusvoimaa ja -tiheyttä. 

Raskauden aikana kohtu herkistyy oksitosiinin vaikutuksille, sillä oksitosiinireseptoreiden määrä 

kohtulihaksessa kasvaa jopa 150-kertaiseksi. Synnytyksen aikana plasman oksitosiinipitoisuus on 

tavallisesti noin seitsemänkertainen normaalitasoon nähden.23 

 

 

Periaatteessa ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien heikompi synnytysten eteneminen saattaisikin olla 

seurausta kohtulihaksen heikentyneestä vasteesta oksitosiinille. Tätä tukee kirjallisuudessa esitetty 

havainto, jonka mukaan ylipaino on yhteydessä synnytyksen aikana tarvittavaan suurempaan oksitosiinin 

määrään22. Joidenkin lähteiden mukaan ylipainoisilla ja lihavilla rasvakudoksen tuottamat hormonit, kuten 

apeliini, ghreliini, visfatiini ja leptiini saattaisivat vaikuttaa negatiivisesti oksitosiinin ja oksitosiinireseptorin 

vuorovaikutukseen23.  

 

 
 

1.4 Tutkimuksen tavoite 
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko synnyttäjän kehonpainoindeksillä vaikutusta kohdun 

supistuksiin synnytyksen aikana. Lisäksi tarkastellaan, onko painoindeksillä yhteyttä synnyttäjän 

oksitosiinin tarpeeseen.  

 

 

Tutkimuksella on tarkoitus saada lisätietoa siitä, voisiko ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien synnytyksen 

heikon edistymisen yhtenä tekijänä olla kohtulihaksen normaalipainoisia heikompi supistuvuus ja 

tarvitsevatko ylipainoiset synnyttäjät enemmän oksitosiinia, jotta synnytys etenee. Tässä tutkimuksessa 

supistelun mittaamiseen käytetään kohdunsisäistä paineanturia (IUP) käynnissä olevien synnytysten 

rekisteröinnissä, joten tulosten pitäisi antaa tarkempaa tietoa kohdun todellisesta käyttäytymisestä 

synnytyksen aikana kokeellisiin malleihin verrattuna. 
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2 TUTKIMUSMETODIT 

 

 

2.1 Aineisto 

 

 

Tutkimuksen aineisto koostuu Tuija Hautakankaan tutkimuksen “Kohdunpaineen mittaustavan vaikutus 

synnytyksen kulkuun ja vastasyntyneen vointiin” (ETL-koodi: R12229) kohdunsisäistä paineseurantaa 

(IUP-katetri) käyttävien ryhmään satunnaistetusta henkilöistä (n=736) ja IUP-katetrin käyttöön 

synnytyksenaikaisten tapahtumien johdosta siirtyneistä henkilöistä (n=52).  

 

 

Hautakankaan tutkimuksen sisäänottokriteerien perusteella mukaan valittiin henkilöitä, jotka olivat joko 

ensisynnyttäjiä, synnyttäjiä, jolla oli anamneesissa keisarileikkaus tai uudelleensynnyttäjiä, jotka 

tarvitsivat oksitosiinitukea avautumisvaiheessa ja jolla ei rekrytointivaiheeseen mennessä ole asetettu 

kohdunsisäistä paineanturia. Rekrytointivaiheessa raskausviikkojen määrän tuli olla vähintään 37, 

kyseessä tuli olla yksisikiöinen raskaus, raivotarjonnassa oleva sikiö, normaali alatiesynnytys 

suunnitteilla, normaali ulkoinen KTG ja kohdunsuu auki alle 7 cm.  

 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin marraskuusta 2012 joulukuuhun 2017 Tampereen yliopistollisen sairaalan 

Naistentautien ja synnytysten vastuualueella synnyttäneistä ja heinäkuusta 2015 joulukuuhun 2017 

Keski-Suomen keskussairaalassa synnyttäneistä. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidettiin 

tutkimuksen toteuttamisvuosien aikana vuosittain noin 5000 ja Keski-Suomen keskussairaalassa noin 

2500 synnytystä. 

 

 

Tähän syventävään opinnäytetyöhön valittiin Hautakankaan tutkimuksesta ne henkilöt, jotka oli 

satunnaistettu kohdunsisäistä paineanturia käyttävien (IUP-anturi) ryhmään ja joilta saatiin laadullisesti 

hyvä ja ajallisesti riittävän pitkä IUP-rekisteröinti. Lisäksi tutkimukseen valikoitui joitakin alun perin 

kontrolliryhmään valikoituneita, mutta synnytyksen aikana kohdunsisäitä paineanturia käyttämään 

siirtyneitä henkilöitä. Tutkimuksesta suljettiin pois henkilöt, joilla oli rekrytointivaiheessa tiedetty tai epäilty 

sikiön poikkeavuus, akuutti infektio (kuume yli 37,5 tai CRP yli 20), krooninen hepatiitti, HIV tai muu 

virusinfektio tai sikiön painoarvio yli 4,5 kg.  

 

 



8 

Lopulliseen aineistoon valikoitui Tampereen yliopistollisen sairaalasta 495 ja Keski-Suomen 

keskussairaalasta 69 synnyttäjää. Koko tarkasteltavan joukon koko oli siten 564 synnytystä. 

  

 

2.2 Menetelmät 
 

 

Supistusten voimakkuuden kuvaamiseksi kohdunsisäisen paineanturin avulla muodostetuista 

tokografioista analysoitiin graafisesti integroimalla supistusten voima ja frekvenssi montevideo-

yksikköinä (MVU) neljän, kahden ja yhden tunnin kohdalla ennen synnytystä. Montevideot analysoitiin 30 

minuutin jaksoissa, joista laskettiin ajanjakson keskimääräinen MVU. Synnytyshetki määriteltiin 

synnytyskertomukseen merkityn ajanhetken perusteella. 

 

 

Oksitosiinia annosteltiin synnytyksen aikana tavanomaisesti infuusiona laskimoon. Synnytystä hoitava 

kätilö kirjasi oksitosiinin antonopeuden reaaliaikaisesti synnytystietojärjestelmään, josta se oli 

myöhemmin saatavissa raporttimuotoisena. Oksitosiinin tarve laskettiin koko synnytyksen ajalta, minkä 

lisäksi tarkasteltiin oksitosiinin infuusionopeutta supistusten voiman mittausajankohtina. 

 

 

Tilastollinen analyysi suoritettiin SPSS-ohjelmistolla (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.) Tutkimusjoukko jaettiin luokkiin painoindeksin suhteen, jonka jälkeen verrattiin 

supistusten voimaa ja frekvenssiä sekä muita synnytyksen taustamuuttujia (synnytyksen kulku, 

lopputulos, kohdunsuun tilanne kyseisellä ajanhetkellä, oksitosiinin tarve, synnytystapa, vastasyntyneen 

paino, apgarin pisteet ja pH) eri BMI-luokissa.  

 

 

Numeeristen muuttujien vertailussa käytettiin t-testiä tai Mann-Whitneyn U-testiä riippuen siitä, oliko 

aineisto jakautunut normaalisti. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa < 0,05. Suurin osa 

tulosten vertailuista päädyttiin lopulta toteuttamaan Kruskal-Wallis -testillä, jota käytettiin tilastollisen 

merkitsevyyden testaamiseen kahden riippumattoman otoksen välillä silloin, kun tulokset eivät olleet 

normaalisti jakautuneita. Toistuvien muuttujien varianssianalyysia käytettiin kohdunpaineen kehityksen 

erojen tarkasteluun silloin, kun haluttiin tarkastella samojen muuttujien ajallisen kehityksen eroja.  
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3. TULOKSET 

 

 

3.1 Aineiston kuvaus 
 

 

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 564:ää synnyttäjää, joista ensisynnyttäjiä oli 301 (54%) ja 

uudelleensynnyttäjiä 257 (46%). Tieto synnyttäneisyydestä puuttui kuudelta henkilöltä. Raskauden 

keston mediaani oli 282,0 päivää (kvartiiliväli 275–288 päivää), mikä vastaa raskausviikkoa 40+1. 

Synnyttäjien iän mediaani oli 29,0 vuotta (kvartiiliväli 25–33 vuotta) ja raskautta edeltävän 

kehonpainoindeksin mediaani 24,8 (kvartiiliväli 22,1–29,3). Iän ja painoindeksin jakauma on esitetty 

kuvissa 1 ja 2.  

 

Kuva 1: Synnyttäjien ikäjakauma (ikä vuosina, lukumäärä)  

 

Kuva 2: Synnyttäjien painoindeksin jakauma (BMI kg/m2) 
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Kaikista synnytyksistä 360 (63,8%) oli säännöllisiä alatiesynnytyksiä. Imukuppiavusteisia synnytyksiä oli 

77 (13,8%), kiireellisiä keisarileikkauksia 121 (21,5%) ja hätäkeisarileikkauksia 6 (1,1%). Synnytyksen 

aikana käytetyistä kivunlievitysmenetelmistä suosituin oli epiduraalipuudutus, jota sai 493 synnyttäjää 

(88% kaikista synnyttäneistä). Spinaalipuudutuksen sai vastaavasti 52 synnyttäjää (10%). 

Spinaalipuudutuksen osalta tieto sen antamisesta puuttuu kuudeltakymmeneltä synnyttäjältä. 

 

 

Tutkimusaineiston IUP-rekisteröinnin keston mediaani oli 5,3 tuntia (kvartiiliväli 2,5—7,1 tuntia). Yli neljä 

tuntia kestäneitä onnistuneita rekisteröintejä oli yhteensä 342 kappaletta, kolme, kaksi ja yksi tuntia 

kestäneitä rekisteröintejä oli vastaavasti 424, 500, ja 564 kappaletta. Rekisteröintien kestot on esitetty 

kuvassa 3. 

 

 
Kuva 1: IUP-rekisteröinnin kesto (kesto tunteina, lukumäärä) 

 

 
Synnyttäjien taustamuuttujat BMI-luokittain esitetään taulukossa 2. Synnyttäjien ikä oli merkitsevästi 

erilainen (p = 0,049) siten, että painoindeksiluokkien välillä tehdyssä Dunnin parivertailussa alipainoiset 

synnyttäjät olivat ylipainoisia (p = 0,04), lihavia (p = 0,019), normaalipainoisia (p = 0,020) ja sairaalloisen 

lihavia (p = 0,038) tilastollisesti merkitsevästi nuorempia. Myös käynnistettyjen synnytysten osuus oli 

merkitsevästi erilainen (p < 0,001) siten, että käynnistyttyjen synnytysten osuus kaikista synnytyksistä 

kasvoi siirryttäessä normaalipainoisista synnyttäjistä ja lihaviin ja sitä suuremman painoindeksiluokan 

synnyttäjiin. Kun normaalipainoisten synnytyksistä alle puolet (48,9%) oli käynnistettyjä, oli luku lihavilla, 

merkittävän lihavilla ja sairaalloisen lihavilla vastaavasti 71,6%, 81,3% ja 95,2%. Edellä mainittujen 

ryhmien välillä ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05). Muiden tarkasteltujen taustamuuttujien välillä ei 

ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.  
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Tässä tutkimuksessa on pääsääntöisesti vertailtu synnyttäjiä kahdessa ryhmässä siten, että alipainoiset, 

normaalipainoiset ja ylipainoiset ovat muodostaneet kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 -synnyttäjien 

ryhmän, jota on verrattu lihavien, merkittävän lihavien ja sairaalloisen lihavien (yli 30 kg/m2) ryhmään. 

Näiden kahden ryhmän taustamuuttujissa ei ole synnytyksen käynnistämistä lukuun ottamatta 

merkitseviä eroja (taulukko 3). Synnyttäjien, joiden painoindeksi oli yli 30 kg/m2 synnytys oli käynnistetty 

merkitsevästi useammin (77,6% synnytyksistä) kuin painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjien (51,1% 

synnytyksistä, p < 0,001). 

 

 

Taulukko 2: Aineiston taustamuuttujat 

 

  

Kehonpainoindeksi (BMI, kg/m2) 

Alipaino Normaalipaino Ylipaino Lihavuus 
Merkittävä 
lihavuus 

Sairaalloinen 
lihavuus Kaikki p 

Kehonpainoindeksi, 
kg/m2 (n) 

alle 18,5 
(11) 

18,5-24,9 
(268) 

25,0-29,9  
(145) 

30,0-34,9 
 (81) 

35,0-39,9 
(32) 

yli 40,0 
(21) 

n = 558   

Iän mediaani, vuotta 
(kvartiiliväli) 

26,0 
(24,0-
28,0) 

29,0  
(26,0-32,0) 

30,0 
(27,0-
34,0) 

30,0  
(35,0-33,0) 

27,0  
(24,0-
32,75) 

29,0  
(23,0-36,0) 

29,0 
(25,0-
33,0) 

0,049* 

Raskauden keston 
mediaani, vrk (kvartiiliväli) 

277 (266-
288) 

283  
(276-289) 

283  
(276-288) 

282  
(274-285) 

281  
(274-289) 

274  
(272-285) 

282  
(275-288) 

0,103* 

Ensisynnyttäjien osuus 
prosentteina (kpl) 

77,8% 
(7) 

71,9%  
(161) 

63,5% 
(73) 

60,7%  
(34) 

 73,9% 
(17) 

60,0%  
(9) 

68,1% 
(301) 

0,391** 

Keisarileikkaukseen 
päätyneiden osuus, % 
(kpl) 

18,2% 
(2) 

19,4%  
(52) 

22,1% 
(32) 

18,5 % 
(15) 

40,6%  
(13) 

42,9%  
(9) 

22,0% 
(123) 

0,069** 

Imukuppisynnytysten 
osuus, % (kpl) 

18,2% 
(2) 

14,9%  
(52) 

14,5% 
(21) 

9,9%  
(8) 

6,3%  
(2) 

19,0% 
(4) 

13,8% 
(77) 

0,069** 

Epiduraalipuudutuksen 
saaneiden osuus, % (kpl) 

81,8% 
(9) 

88,1%  
(236) 

89,0% 
(129) 

91,4%  
(74) 

90,6  
(29) 

76,2%  
(16) 

88,4  
(493) 

0,49** 

Spinaalipuudutuksen 
saaneiden osuus, %(kpl) 

10,0% 
(1) 

6,9%  
(17) 

14,3% 
(19) 

16,9%  
(12) 

7,7% 
(2) 

5,9%  
(1) 

10,3  
(52) 

0,098** 

Synnytys käynnistetty, % 
(kpl) 

36,4% 
(4) 

48,9%  
(131) 

55,9% 
(81) 

71,6%  
(58) 

81,3%  
(26) 

95,2%  
(20) 

57,3% 
(329) 

< 0,001** 

Kruskal-Wallisin testi*, Chi-Square-testi** 
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Taulukko 3: Aineiston taustamuuttujat, kun tarkastellaan luokkia BMI alle ja yli 30 kg/m2  

  
Kehonpainoindeksi kg/m2 p 

Kehonpainoindeksi 
BMI < 30  
(n = 424) 

BMI > 30  
(n = 134) 

  

Iän mediaani, vuotta 
(kvartiiliväli) 

29,5  
(26,0–33,0) 

29,5  
(24,25–33,0) 

0,522* 

Raskauden keston 
mediaani, vrk 
(kvartiiliväli) 

282  
(275–288) 

281  
(274–287) 

0,063* 

Ensisynnyttäjien osuus 
prosentteina (kpl) 

69,3%  
(241) 

63,8%  
(60) 

0,317** 

Keisarileikkaukseen 
päätyneiden osuus, % 
(kpl) 

20,1%  
(85) 

27,6%  
(37) 

0,121** 

Imukuppisynnytysten 
osuus, % (kpl) 

14,9%  
(63) 

10,4%  
(14) 

0,121** 

Epiduraalipuudutuksen 
saaneiden osuus, % (kpl) 

88,2%  
(373) 

88,8  
(119) 

0,844** 

Spinaalipuudutuksen 
saaneiden osuus, %(kpl) 

9,5%  
(37) 

13,2  
(15) 

0,261** 

Synnytys käynnistetty, % 
(kpl) 

51,1%  
(216) 

77,6%  
(104) 

< 0,001** 
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3.2 Painoindeksin vaikutus kohdun supistuksiin, saadun oksitosiinin 
määrään ja synnytyksen kestoon. 
 

 

Tutkimuksessa kohdun supistusten voimakkuutta arvioitiin tutkimalla saavutettujen supistusten voimaa 

montevideo-yksikköinä (MVU) sekä saavutettujen supistusten tiheyttä. Yksi montevideo-yksikkö vasta 

yhden (1) elohopeamillimetrin suuruisen paineen muutosta kohdun sisällä kymmenen minuutin 

tarkastelujakson aikana. Lisäksi tarkasteltiin kohdunpaineen perustasoa. Tarkastelut suoritettiin 1, 2, 3 ja 

4 tuntia ennen syntymähetkeä. Vertailussa tarkasteltiin muuttujien mediaaneja, sillä suurin osa 

tarkasteltavista muuttujista ei ollut normaalisti jakautuneita. Tulokset keskeisten muuttujien osalta on 

esitelty taulukossa 4. 

 

 

Taulukko 4: Kohdun supistukset ja oksitosiinin anto synnytyksen aikana 

 
  BMI < 30 BMI > 30 Kaikki p 

Supistusten voiman mediaani 1 h syntymään, MVU 180 180 180 0,729* 

Kvartiiliväli 130-220 120-233 120-230   

n 423 134 563   

     

Supistusten voiman mediaani 2 h syntymään, MVU 150 160 150 0,116* 

Kvartiiliväli 110-200 113-220 110-200   

n 374 119 499   

     

Supistusten voiman mediaani 3 h syntymään, MVU 130 152 140 0,173* 

Kvartiiliväli 90-187 82-210 90-190   

n 311 106 423   

     

Supistusten voiman mediaani 4 h syntymään, MVU 130 160 130 0,061* 

Kvartiiliväli 90-170 100-200 90-180   

n 246 87 339   

     

Supistusten tiheyden mediaani 1 h syntymään (kpl/10 min) 4,0 4,0 4,0 0,970* 

Kvartiiliväli 3,7-5,0 2,6-5,0 3,3-5,0   

n 423 133 562   

     

Supistusten tiheyden mediaani 2 h syntymään (kpl/10 min) 4,0 4,0 4,0 0,194* 

Kvartiiliväli 3,0-5,0 3,0-5,0 3,0-5,0   

n 353 109 468   

     

Supistusten tiheyden mediaani 3 h syntymään (kpl/10min) 4,0 4,0 4,0 0,186* 

Kvartiiliväli 3,0-4,0 3,0-4,0 3,0-4,0   

n 312 108 426   

     

Supistusten tiheyden mediaani 4 h syntymään (kpl/10min) 4,0 4,0 4,0 0,034* 

Kvartiiliväli 3,0-4,0 3,0-5,0 3,0-4,0   

n 241 82 329   

     

Kohdunpaineen perustason mediaani 1 h syntymään 20 20 20 0,148* 

Kvartiiliväli 10-20 15-23 10-20   

n 420 134 560   
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Kohdunpaineen perustason mediaanin 2 h syntymään 20 20 20 0,011* 

Kvartiiliväli 10-20 15-25 10-20   

n 369 118 493   

     

Kohdunpaineen perustason mediaani 3 h syntymään 20 20 20 0,820* 

Kvartiiliväli 10-20 20-20 10-20   

n 305 104 415   

     

Kohdunpaineen perustason mediaani 4 h syntymään 20 20 20 0,351* 

Kvartiiliväli 10-20 12-20 10-20   

n 246 86 338   

     

Oksitosiinin antonopeuden mediaani 1 h syntymään (mg/h) 45 45 45 0,753* 

Kvartiiliväli 15-75 15-75 15-75   

n 415 130 551   

     

Oksitosiinin antonopeuden mediaani 2 h syntymään (mg/h) 42,5 45 45 0,335* 

Kvartiiliväli 15-60 15-75 15-75   

n 404 126 536   

     

Oksitosiinin antonopeuden mediaani 3 h syntymään (mg/h) 30 48 30 0,018* 

Kvartiiliväli 5-60 15-75 10-70,5   

n 383 125 514   

     

Oksitosiinin antonopeuden mediaani 4 h syntymään (mg/h) 30 45 30 0,081* 

Kvartiiliväli 0-60 0-90 0-60   

n 236 78 319   

     

Oksitosiinin antonopeus syntymähetkellä (mg/h) 60 60 60 0,793* 

Kvartiiliväli 30-90 30-90 30-90   

n 394 117 516   

     

Oksitosiinin kokonaismäärä (mg) 300 400 300 0,060* 

Kvartiiliväli 200-500 200-592,5 200-500   

n 319 100 424   

* Kruskal-Wallisin testi 

 

 
Tulosten perusteella synnyttäjät, joiden painoindeksi oli yli 30 kg/m2, saavuttivat synnytyksen aikana 

vähintään yhtä voimakkaat supistukset kuin synnyttäjät, joiden painoindeksi oli alle 30 kg/m2. Tuntia 

ennen syntymää tarkasteltujen ryhmien supistusten voimakkuuden mediaani oli yhtä suuri (180 MVU). 

Kaksi, kolme ja neljä tuntia ennen syntymähetkeä tarkasteltuna painoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjien supistusten voiman mediaani oli jopa kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjiä 

suurempi, joskaan erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä.  

 

 

Ajallisesti tarkasteltuna näyttäisi siltä, että painoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjät saavuttivat 

voimakkaat kohdun supistukset alle 30 kg/m2 aikaisemmin ja ylläpitävät niitä pidempään ennen lapsen 

syntymää. Synnyttäjillä, joilla BMI oli alle 30 kohdun supistusten voiman mediaani näyttäisi 

montevideoina mitattuna kasvavan progressiivisesti 130-130-150-180, kun taas BMI:tään yli 30 kg/m2 
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synnyttäjien ryhmässä kasvu on vastaavasti 160-152-160-180. Toki tässäkin on huomioitava, että 

ryhmien väliset erot eivät missään vaiheessa saavuta tilastollista merkitsevyyttä. 

 

 

Supistusten ajallisen kehityksen tarkastelemiseksi teimme vielä toistettujen muuttujien varianssianalyysin 

niille synnyttäjille, joiden osalta meillä oli käytettävissä kohdunpaineen mittaustulokset kaikkien neljän 

tarkasteluhetken osalta (n = 282). Tulos on esitetty kuvassa 4. Kuva osoittaa, että kehonpainoindeksiltään 

yli 30 kg/m2 synnyttäjien supistukset ovat alkuvaiheessa myös parametrisesti tarkasteltuna hiukan 

normaalipainoisia synnyttäjiä voimakkaampia, mutta ero tasoittuu kohti synnytyshetkeä siirryttäessä. Erot 

eivät missään vaiheessa ole tilastollisesti merkitseviä (p = 0,544). 

 

 

 

 

Myöskään kohdun supistusten tiheyden tai kohdunpaineen perustason mediaanin osalta ryhmien välillä 

ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa. Molempien tarkasteltujen ryhmien kohdun 

supistelufrekvenssien mediaani oli kaikilla tarkasteluhetkillä sama, joskin kvartiilivälin eroavaisuudet 

saivat eron tilastollisesti merkitseväksi 4 tuntia syntymähetkeen -mittausajankohdan osalta. Tuolloin 

lihavien synnyttäjien kohtu siis supisteli tilastollisesti merkitsevästi tiheämmin kuin ylipainoisten ja 

normaalipainoisten synnyttäjien (p = 0,034). Kohdunpaineen perustason osalta vertailtavat ryhmät 

erosivat ainoastaan 2 tuntia syntymään -ajanhetken tarkastelun perusteella. Tässäkin tapauksessa kyse 

on tilastollisesti merkitsevästä erosta, joka aiheutuu BMI > 30 -synnyttäjien BMI < 30 -synnyttäjiä 
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korkeammalle ulottuvasta kvartiilivälistä (p = 0,011). Kohdunpaineen perustason mediaani oli kaikilla 

tarkasteluhetkillä molemmilla ryhmillä sama. 

 

 

Painoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien oksitosiinin kokonaismäärän mediaani synnytyksen aikana oli 

hiukan painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjiä suurempi (300 ja 400 milligrammaa vastaavasti), 

joskaan ero ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,060). Ainoastaan mittaushetkellä kolme tuntia ennen 

syntymää kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien saama oksitosiini-infuusion mediaani muita 

synnyttäjiä merkitsevästi suurempi. Tuolloin painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjät saivat oksitosiinia 

mediaaninopeudella 30 mg/tunti, kun vastaava lääkeaineen antonopeus painoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjillä oli 48 mg/tunti. Oksitosiinin määrä on niin ikään esitelty taulukossa 2. 

 

 

Vaikka eroilla ei yhtä mittauspistettä lukuun ottamatta ole tilastollista merkitsevyyttä, voidaan kuitenkin 

huomata, että BMI > 30 kg/m2 -synnyttäjillä oksitosiinin antonopeus on synnytyksen varhaisessa 

vaiheessa suurempi kuin BMI < 30 kg/m2 -synnyttäjillä. Alle 30 kg/m2-ryhmässä oksitosiinin antonopeus 

kasvaa synnytyksen aikana tunneittain 30–30–42,5–45 mg/tunti kun se kehonpainoindeksiltään yli 30 

kg/m2-synnyttäjien ryhmässä on 45–48–45–45 mg/ tunti.  Syntymähetkellä oksitosiinin antonopeuden 

mediaani oli molemmilla ryhmillä sama. Kun oksitosiinin infuusionopeuden keskiarvoa tarkastellaan 

toistettujen muuttujien varianssianalyysin avulla, voidaan kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjien saavan synnytyksen alkuvaiheessa suurempia oksitosiiniannoksia. Ero kuitenkin tasoittuu 

lähempänä syntymähetkeä. Tilastollista merkitsevyyttä oksitosiinin infuusionopeuden muutoksella ei 

tämän vuoksi ryhmien välillä ole (p = 0,419). Kuva 5.  
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Synnytyksen keston osalta tulokset ovat vaihtelevia. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) 

mitatut synnytyksen kestot poikkesivat merkittävästi Keski-Suomen keskussairaalan (KSSHP) 

mittauksista. Tuloksia on esitelty taulukossa 4. Taysissa alateitse synnyttäneiden naisten synnytyksen 

ensimmäinen vaiheen mediaanikesto oli 951 minuuttia (kvartaaliväli 610–1505 minuuttia), kun se 

vastaavasti Keski-Suomessa oli 555 minuuttia (kvartaaliväli 272–948 minuuttia). Tampereella 

synnytysten ensimmäisen vaiheen kesto oli siis merkitty lähes kaksinkertaiseksi Keski-Suomeen 

verrattuna.  

 

 

Jos tulosta tarkastellaan painoindeksien mukaisissa luokissa, päästään riippuvuussuhteissa ristiriitaisiin 

tuloksiin. Taysissa kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjien synnytyksen ensimmäisen vaiheen 

kesto oli alateitse synnyttäneiden osalta 1015 minuutta (633–1547 minuuttia) ja keisarileikkaukseen 

päätyneiden osalta 924 minuuttia (705–924 minuuttia). Taysissa synnyttäneiden BMI yli 30 kg/m2 ryhmän 

osalta kestot ovat vastaavasti 730 minuuttia (355–1143 minuuttia) ja 750 minuuttia (557–1412 minuuttia). 

Toisin sanoen Taysissa lihavien synnyttäjien synnytyksen ensimmäinen vaihe näyttäisi olevan 

merkittävästi normaali- ja ylipainoisia synnyttäjiä lyhytkestoisempi (p = 0,002 alatiesynnytysten osalta). 

Keski-Suomessa tilanne näyttäisi olevan päinvastainen. KSSHP:ssa painoindeksiltään alle 30 kg/m2 

alateitse synnyttäneiden ensimmäisen vaiheen mediaanikesto oli 486 minuuttia (230–721 minuuttia) ja 

vastaavasti keisarileikkaukseen päätyneiden osalta 924 minuuttia (705–1749 minuuttia). 

Painoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien osalta luvut ovat vastaavasti 845 minuuttia (456–1175 

minuuttia) ja 1275 minuuttia (495–1571 minuuttia). Toisin sanoen KSSHP:ssa kehonpainoindeksiltään yli 

30 kg/m2 synnyttäjien ensimmäinen vaihe oli merkitsevästi kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 

pidempikestoisempi (p = 0,030 alatiesynnyttäneiden osalta). 

 

 

Synnytysten toisen vaiheen keston osalta erot eivät ole yhtä suuria. Kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjien ponnistusvaiheen kesto näyttäisi Taysissa olevan tilastollisesti merkitsevästi normaali- ja 

ylipainoisia synnyttäjiä lyhempi (p = 0,002). Toisen vaiheen kesto BMI yli 30 kg/m2 -ryhmällä oli 16 

minuuttia (9–33 minuuttia) kun se kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjien osalta oli 22 

minuuttia (14–37 minuuttia). Myös Keski-Suomessa synnytyksen toinen vaihe kesti normaali- ja 

ylipainoisilla synnyttäjillä lihavia synnyttäjiä pidempään, mutta tälle ei aivan saatu tilastollista 

merkitsevyyttä (p = 0,054). Aika lapsivedenmenosta syntymään oli molemmissa sairaaloissa yli 30 kg/m2 

synnyttäjillä hiukan muita synnyttäjiä pidempi, mutta minkään ryhmän osalta erot eivät ole tilastollisesti 

merkitseviä. 

 

 

Kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien lasten syntymäpainon mediaani oli 3763 grammaa 

(kvartiiliväli 3520–4140 g), kun se normaalipainoisilla synnyttäjillä oli 3655 grammaa (kvartiiliväli 3343–
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3978 g). Kehonpainoindeksiltään suurempien synnyttäjien lasten syntymäpainon mediaani oli 

tilastollisesti merkitsevästi normaalipainoisten synnyttäjien lasten mediaanisyntymäpainoa suurempi (p = 

0,002). Apgarin pisteiden tai keisarileikkaukseen päätymisen osalta ero ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevä. (Taulukko 5) 

 

Taulukko 5: Synnytysten kesto 

* Kruskal-Wallisin testi 

 

Taulukko 5: Synnytysten lopputulema 

*Kurskal-Wallisin testi 

    BMI < 30 BMI > 30 Kaikki   

Parametri (minuuttia) Mediaani Kvartiiliväli n Mediaani Kvartiiliväli n Mediaani Kvartiiliväli n p 

1. vaihe, alatiesynnytykset 940 603-1502 337 732 379-1560 97 915 541-1401 436 0,004* 

  TAYS 1015 633-1547 301 730 355-1143 79 951 610-1505 382 < 0,001* 

  KSSHP 486 230-721 36 845 456-1175 18 555 272-948 54 0,030* 

                     

2. vaihe, alatiesynnytykset 22 14-38 345 18 14-40 100 21 13-39 447 0,008* 

  TAYS 22 14-37 301 16 9-33 79 21 13-36 382 0,002* 

  KSSHP 25 16-53 36 23 11-53 18 25 15-53 54 0,452* 

                     

1. vaihe, sektioon päätyneet 936 720-1287 75 767 410-1273 29 885 630-1268 107 0,128* 

  TAYS 924 705-1749 66 750 557-1412 23 861 630-1231 92 0,054* 

  KSSHP 1111 695-1424 9 1275 495-1571 6 1250 580-1455 15 0,221* 

                     
Aika lapsivedenmenosta 
syntymään 440 217-998 423 515 247-1261 134 460 220-1039 563 0,209* 

  TAYS 440 213-986 378 495 223-1200 110 458 214-999 494 0,381* 

  KSSHP 435 286-1226 45 616 359-1320 24 505 304-1264 69 0,354* 

  BMI < 30 BMI > 30 Kaikki p 

Apgarin pisteet 1 min kohdalla, mediaani   9 9 9 0,951* 

Minimi/maksimi 1/9 3/9 1/9   

n 424 134 558   

   

   
  

Apgarin pisteet 5 min kohdalla, mediaani   9 9 9 0,906* 

Minimi/maksimi 1/10 4/10 1/10   

n 424 134 558   

   

   
  

Lapsen syntymäpainon mediaani, grammaa   3655 3763 3695 0,002* 

Kvartiiliväli   3343-3978 3524-4140 3383-4000   

n   424 134 558   

    

   
  

Keisarileikkaukseen päätyneet, prosenttia   20 % 28 % 22 % 0,074* 

n 424 134 558   

   

   
  

Imukuppiavusteiset synnytykset, prosenttia   15 % 10 % 14 % 0,132* 

n   424 134 558   
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4. POHDINTA 

 
 

Tutkimuksessamme kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjät saavuttivat kohdunsisäisen paineen 

perusteella arvioituna yhtä voimakkaat supistukset kuin normaalipainoiset synnyttäjät. 

Kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien supistukset näyttäisivät ajan suhteen tarkasteltuna 

olevan jopa painoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjiä voimakkaampia, sillä suuremman 

painoindeksiluokan synnyttäjät saavuttivat voimakkaat supistukset muita synnyttäjiä aikaisemmin. 

Kohdun supistustiheys tai kohdunpaineen perustaso eivät eronneet tarkasteltujen ryhmien välillä lukuun 

ottamatta mittausta ajanhetkellä 4 tuntia syntymään, jolloin painoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien 

kohtu supisteli tilastollisesti merkitsevästi tiheämmin kuin alle 30 kg/m2 synnyttäjillä. Tälläkin ajanhetkellä 

supistusten mediaani oli kuitenkin tarkasteltujen ryhmien välillä sama, ainoastaan erot luottamusvälissä 

saivat tulokset merkitsevästi erilaiseksi. Siitä huolimatta tulos tukee ajatusta siitä, että lihavilla synnyttäjillä 

kohdun supistelu ei ole muita synnyttäjiä heikompaa. 

 

 

Saamamme tulos on samansuuntainen kuin Chinin ryhmineen vuonna 2012 julkaisemassa 

tutkimuksessa, jossa 5410 synnytyksen aineistossa ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien todettiin 

saavuttavan riittävät (yli 200 MVU) supistukset yhtä usein kuin normaalipainoisten synnyttäjien21. 

Tulostemme perusteella synnytyksen aikana saavutettu kohdun supistusten voima ei selitä lihavien 

synnyttäjien muita synnyttäjä heikompaa synnytysten edistymistä ja suurempaa riskiä 

keisarileikkaukseen päätymiselle. Tutkimuksessamme lihavat ja ylipainoiset synnyttäjät päätyivät muita 

synnyttäjiä useammin keisarileikkaukseen siten, että keisarileikkaukseen päätyneiden osuus kasvoi BMI-

luokissa ylöspäin siirryttäessä. Havainnolle ei kuitenkaan aivan saatu tilastollista merkitsevyyttä (taulukko 

1). Kehonpainoindeksin merkitys kiireelliseen tai hätäkeisarileikkaukseen päätymisen riskitekijänä on 

kuitenkin osoitettu lukuisissa tutkimuksissa5,12,24. Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehdyistä 

tutkimuksista esimerkiksi Tuija Hautakankaan tutkimuksessa vuosina 2009–2012 kerätyn aineiston 

mukaan yhden yksikön nousu kehonpainoindeksissä lisäsi keisarileikkaukseen päätymisen riskiä 

kymmenellä prosentilla6. Aikaisemmin mainitussa Chin tutkimuksessa riskisuhde keisarileikkaukseen 

päätymiselle oli 2,4 (CI 1,9–3,1)21. 

 

 

Tuloksia tarkastellessa on kuitenkin huomioitava, että kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjät 

saivat synnytyksen varhaisessa vaiheessa hiukan muita synnyttäjiä enemmän oksitosiinia. Ajanhetkellä 

kolme tuntia ennen syntymähetkeä oksitosiinin infuusionopeus oli kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjien ryhmässä suurempi kuin alle 30 kg/m2 ryhmässä (48 ja 30 mg/tunti, p = 0,018). Oksitosiinin 

suurempi määrä synnytyksen alkuvaiheessa saattaisi siten olla ainakin osasyy siihen, miksi tässä 
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tutkimuksessa lihavat synnyttäjät näyttäisivät saavan jopa voimakkaampia supistuksia kuin 

normaalipainoiset synnyttäjät. Kun oksitosiinin antoa tarkastellaan toistetun varianssianalyysin avulla, 

tilastollisesti merkitsevää eroa oksitosiinin antonopeudelle ei ryhmien välillä saada. Osaltaan tämä voi 

kuitenkin johtua siitä, että oksitosiinin antonopeuden ero pienenee synnytyksen edistyessä. 

 

 

Syy sille, miksi lihavat synnyttäjät näyttäisivät saavan muita synnyttäjiä suuremman oksitosiinituen jo 

synnytyksen alkuvaiheessa, jää tämän tutkimuksen osalta epäselväksi. Yksi syy voisi olla se, että lihavien 

synnyttäjien synnytyksiin puututaan tiedostamattomien tai organisatoristen käyttäytymismallien vuoksi 

muita synnyttäjiä herkemmin. Aikaisemmin muun muassa Abenhaim ryhmineen on todennut, että 

ylipainoisilla ja lihavilla synnyttäjillä päätös muun muassa keisarileikkauksesta ja oksitosiinin käytöstä 

tehtiin muita synnyttäjiä aikaisemmin ja interventioihin liittyviä tekijöitä vakioimalla myös erot 

synnytyskomplikaatioissa vähenivät17. Toisaalta aikaisemman oksitosiinituen taustalla voi olla ryhmien 

väliset erot synnytyksen käynnistymisessä ja varhaisen vaiheen etenemisessä, sillä lihavilla synnyttäjillä 

synnytykset olivat muita synnyttäjiä useammin käynnistettyjä. Tässä tutkimuksessa käytössä on 

synnytyksen edistymisen seuranta vain 4 tuntia syntymähetkestä taaksepäin, joten synnytyksen 

alkuvaiheen merkitystä tuloksiin on näiltä osin vaikea arvioida. 

 

 

Keski-Suomen keskussairaalassa synnyttäneiden osalta synnytysten kestot vastaavat muissa 

tutkimuksissa saatuja tuloksia siitä, että lihavilla ja ylipainoisilla synnyttäjillä erityisesti synnytyksen 

ensimmäinen vaihe on normaalipainoisia pidempi. KSSHP:ssa kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 

synnyttäjien synnytyksen ensimmäinen vaiheen mediaanikesto oli 845 minuuttia, kun se alle 30 kg/m2 

synnyttäjillä oli 486 minuuttia (p = 0,030). Synnytyksen toisen vaiheen osalta ryhmissä ei KSSHP:n 

synnytysten osalta ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Samankaltaisia tuloksia ovat tutkimuksissaan 

saaneet muun muassa Dammer ja Kominiarek11,12. Tekemämme tutkimus siten vahvistaa käsitystä siitä, 

että ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien synnytyksen ensimmäinen vaihe etenee muita synnyttäjiä 

hitaammin ja osaltaan saattaa aiheuttaa näille ryhmille muita synnyttäjiä suuremman riskin 

synnytyskomplikaatioihin 

 

 

Saatua tulosta vahvistaa se, että kaikkien synnyttäjien osalta lapsivedenmenosta syntymään kulunut aika 

oli BMI > 30 kg/m2 synnyttäjillä BMI < 30 kg/m2 synnyttäjiä pitkäkestoisempi (515 ja 440 minuuttia 

vastaavasti). Tulos ei kuitenkaan ole merkitsevä (p = 0,209). Tämä ilmiö on nähtävissä molemmissa 

tarkastelluissa synnytyssairaaloissa, joskin selvemmin Keski-Suomessa. Aikaa lapsivedenmenosta 

syntymään voidaan pitää melko luotettavana mittarina synnytyksen kestolle verrattuna siihen supistuksen 

alkuhetkestä määriteltyyn synnytyksen kestoon, sillä supistusten säännöllisyys ja voimakkuus nojaa 

enemmän synnyttäjän omaan subjektiiviseen kokemukseen, kun taas lapsivedenmeno on usein 
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helpommin havaittavissa. Eroja on varmasti myös siinä, miten eri yksiköissä latenssivaiheen 

synnytykseen suhtaudutaan ja miten säännöllisten supistusten alkaminen käsitetään. 

 

 

Tämän tutkimuksen keskeinen haaste on se, että kehonpainoindeksin ja synnytyksen keston välisen 

riippuvuuden osalta saatiin erilaisia tuloksia siitä riippuen, missä yksikössä synnytys oli toteutunut. 

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa synnyttäneiden osalta näyttäisi siltä, että 

kehonpainoindeksiltään yli 30 kg/m2 synnyttäjien synnytysten ensimmäiset vaiheet olisivat kestoltaan 

merkitsevästi lyhyempiä kuin kehonpainoindeksiltään alle 30 kg/m2 synnyttäjien. Kuten edellä on todettu, 

tulokset Keski-Suomen keskussairaalan osalta ovat kuitenkin täysin päinvastaisia. Ylipäätään 

synnytysten 1. vaiheen kestot on Taysissa merkitty mediaanikestoltaan lähes kaksi kertaa niin pitkiksi 

kuin KSSHP:ssa. Taysissa ensimmäisen vaiheen mediaanikesto kaikkien synnyttäjien osalta oli 951 

minuuttia (kvartiiliväli 610-1505 minuuttia) ja Keski-Suomessa 555 minuuttia (272-948 minuuttia). 

 

 

Osoitettavissa olevaa syytä keskusten näin merkittävälle erolle ei löydetty. Periaatteessa synnytyksen 

alku on molemmissa keskuksissa määritelty samoin kriteerein: kätilö kirjaa synnytyksen 

alkamisajankohdaksi sen ajanhetken, jolloin säännölliset supistukset korkeintaan kymmenen minuutin 

välein ovat alkaneet. Arvio toki on subjektiivinen, eikä alkamisajankohta ole aina tarkasti määriteltävissä. 

On myös mahdollista, että kyseessä on tekninen aineistoon liittyvä systeemivirhe. Tämän puolesta puhuu 

se, että oikeellisuuden tarkastamiseksi Taysissa synnyttäneiden aineistosta poimittiin sattumanvaraisesti 

30 synnyttäjää, joiden synnytysten kestot käytiin tarkastamassa alkuperäisistä potilaskertomuksista. 

Niiden synnytysten osalta, joissa synnytystä hoitanut lääkäri oli kirjannut synnytyksen kokonaiskeston 

synnytyskertomukseen, synnytyksen kesto oli keskimäärin 672 minuuttia. Samojen synnytysten osalta 

tämän tutkimuksen aineistossa synnytysten kokonaiskesto oli keskimäärin 1083 minuuttia. Näyttäisi siis 

siltä, että Tampereen aineiston osalta synnytyksen kestot eivät jostain syystä vastaa synnytysten 

todellisia kestoja, eikä tuloksia synnytyksen ensimmäisen vaiheen keston osalta voida pitää Tampereella 

synnyttäneiden osalta luotettavina. Tulkintaa tukee myös se, että Tampereella ajat lapsivedenmenosta 

syntymään ovat samankaltaisia kuin KSSHP:ssa, vaikka synnytysten kestot onkin Taysissa kirjattu 

huomattavasti pidemmiksi. 

 

 

Tässä tutkimuksessa on pyritty satunnaistamisella ja suurehkolla otoskoolla hallitsemaan useita 

mahdollisesti virhelähteitä aiheuttavia tekijöitä, minkä lisäksi tutkimuksen prospektiivinen luonne on 

parantanut tulosten luotettavuutta. Tutkimukseen liittyy kuitenkin joitakin sekoittavia tekijöitä.  

 

Osa tutkimuksen populaatiosta oli alkuperäisessä aineistoosa sokkoutettu kohdunulkoisen seurannan 

ryhmään, mutta joutuivat siirtymään kohdunsisäisen paineanturin käyttöön synnytyksen etenemisen 
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tarkemman seurantatarpeen vuoksi. Näiden synnytysten voisi ajatella lisäävän aineiston 

komplikaatiomäärää suhteessa valikoimattomaan aineistoon. Kehonpainoindeksiluokkien välillä ei ole 

keskeisissä synnytykseen vaikuttavissa muuttujissa eroa, vaan esimerkiksi raskauden kesto, epiduraali- 

ja spinaalipuudutusten määrä on tarkasteltavien ryhmien välillä sama. Synnyttäjien ikä ja on tilastollisesti 

merkitsevästi eri vain alipainoisten (n=11) ja sairaalloisen lihavien (n=21) synnyttäjien ryhmän välillä. 

Näiden ryhmien merkitys lopputulosten kannalta lienee kuitenkin pieni. Tuloksia voitaneen siten yleistää 

suomalaiseen väestöön. 

 

Kaikkiaan tekemämme tutkimus vahvistaa aikaisemmissa tutkimuksissa syntynyttä käsitystä siitä, että 

lihavien ja ylipainoisten synnyttäjien synnytykset etenevät normaalipainoisia synnyttäjiä verkkaisemmin. 

Syy ei kuitenkaan näyttäisi olevan ylipainoisten ja lihavien synnyttäjien supistuksillaan aikaan saamasta 

kohdunpaineesta, vaan näiden synnyttäjien kohdun supistustoiminta on varsinkin synnytyksen 

alkuvaiheessa jopa normaalipainoisia synnyttäjiä vilkkaampaa. Lisää tutkimustietoa tarvitaan siitä, mikä 

merkitys on sillä, että ylipainoisia ja lihavia synnyttäjiä saatetaan hoitaa muista synnyttäjistä poikkeavalla 

tavalla. Toisaalta lisää tutkimusta tarvitaan myös sen selvittämiseen, miksi ylipainoisilla ja lihavilla 

synnyttäjillä erityisesti synnytyksen ensimmäinen vaihe on muita synnyttäjiä pidempikestoisempi ja 

herkempi komplikaatioille. 
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