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RASKAUDENAIKAISEN GLYKYRRITSIININ SAANNIN YHTEYS ENNENAIKAISEEN
SYNNYTYKSEEN
Tausta. Glykyrritsiiniä sisältävien lakritsi- ja salmiakkimakeisten käyttö on Suomessa
tavallista. Tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että raskaudenaikaisella lakritsin käytöllä voi
olla haitallisia vaikutuksia raskauden kulkuun ja sikiön hyvinvointiin, minkä takia lakritsin
raskaudenaikaista käyttöä suositellaan rajoitettavaksi.
Tavoite. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia raskaudenaikaisen ruokavalion
glykyrritsiinin yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen ja syntyvän lapsen hiusten
glykyrritsiinipitoisuuteen.
Aineisto ja menetelmät. Tutkielma toteutettiin osana vuonna 2012 käynnistynyttä Kuopion
syntymäkohorttitutkimusta (KuBiCo), jossa selvitetään raskaudenajan altisteiden ja perimän
vaikutuksia syntyvän lapsen ja äidin terveyteen. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin
vuosien 2013–2018 aikana kerättyä ravitsemusaineistoa (n=1819) ja vuosien 2017–2018 aikana
synnytyksen yhteydessä kerättyjä hiusnäytteitä (n=361) ja napaverinäytteitä (n=270).
Tutkittavien ruokavalio selvitettiin frekvenssikyselyllä, jonka tutkittavat täyttivät 1. ja 3.
raskauskolmanneksen aikana. Glykyrritsiinin saanti jaettiin päivittäisen käyttömäärän
perusteella kolmeen luokkaan (0,0 mg/vrk, 0,1–8,0 mg/vrk ja >8,1 mg/vrk). Raskauden kulkuun
ja synnytykseen liittyvät tiedot kerättiin Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytys- ja
terveysrekistereistä, sähköisestä pikkuHaikara-palvelusta ja KuBiCo-hankkeeseen liittyvien
tutkimuslomakkeiden ja -käyntien avulla. Hiusnäytteet kerättiin synnytyksen jälkeen (<48 h).
Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmalla. Muuttujien välisiä yhteyksiä
analysoitiin regressioanalyysilla.
Tulokset. Ruokavaliostaan vähän glykyrritsiiniä saaneilla naisilla (0,1–8,0 mg/vrk) havaittiin
suurempi riski (RR (suhteellinen riski) 1,21; 95 % CI (luottamusväli) 0,76–1,94)
ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna naisiin, joiden ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut.
Runsaimmin glykyrritsiiniä saaneilla naisilla (>8 mg/vrk) havaittiin pienempi riski (RR 0,89;
95 % CI 0,53–1,47) ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna naisiin, joiden ruokavaliossa ei
glykyrritsiiniä ollut. Tilastollinen analyysi vakioitiin sekoittavilla tekijöillä (äidin ikä,
painoindeksi, tupakointi, sikiöiden lukumäärä ja erilaiset ravintotekijät). Vastasyntyneiden
lasten hius- tai napavarinäytteissä ei havaittu glykyrritsiiniä.
Johtopäätökset. Alkuraskauden glykyrritsiinin saannin ja ennenaikaisen synnytyksen välillä ei
havaittu tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti saattaa
kuitenkin vaikuttaa sikiön kortisoliarvoihin ja äidin verenpaineeseen, joten lisätutkimukset
aiheesta ovat tarpeen. Vastasyntyneiden lasten hius- tai napaverinäytteissä ei havaittu
glykyrritsiiniä, mistä voidaan päätellä, ettei glykyrritsiini näytä kulkeutuvan istukasta sikiöön.
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RELATIONSHIP BETWEEN GLYCYRRHIZIN CONSUMPTION DURING PREGNANCY
AND PRETERM BIRTH
Background. The consumption of licorice and other sweets containing glycyrrhizin is common
in Finland. Studies have shown that the consumption of licorice during pregnancy may be
harmful to the fetus and therefore its consumption during pregnancy is recommended to be
restricted. Based on previous research, the consumption of licorice during pregnancy appears
to have adverse effects on pregnancy and fetal well-being.
Target. The aim of this master's thesis was to investigate the relationship between glycyrrhizin
in the diet during pregnancy and preterm delivery and the glycyrrhizin content in the hair of the
newborn child.
Materials and methods. The master’s thesis was carried out as part of the Kuopio Birth Cohort
Study (KuBiCo), launched in 2012, which investigates the effects of pregnancy exposures and
heredity on the health of child and mother. This master's thesis dealt with the nutritional data
collected during 2013–2018 (n=1819) and the hair samples (n=361) and umbilical cord blood
samples (n=270) collected during 2017–2018. Subjects' diets were determined by a frequency
survey completed by subjects during the 1st and 3rd trimesters of pregnancy. Subjects'
glycyrrhizin intake was grouped into three categories based on daily intake (0.0 mg/day, 0.1–
8.0 mg/day, and >8.1 mg/day). Data related to the course of pregnancy and childbirth were
collected from the maternity and health registers of Kuopio University Hospital, the digital
pikkuHaikara service and research forms and visits related to the KuBiCo project. The data was
analyzed with IBM SPSS Statistics. The relationships between the variables were analyzed by
regression analysis.
Results. Daily consumption of 0.1–8.0 mg of glycyrrhizin was associated with a 1.21-fold risk
(95% CI (confidence interval) 0.76–1.94) of preterm labor compared to daily consumption of
0.0 mg of glycyrrhizin. Daily consumption of >8 mg of glycyrrhizin was associated with a 0.89fold risk (95% CI 0.53–1.47) of preterm labor compared to daily consumption of 0.0 mg of
glycyrrhizin. Statistical analysis was standardized with confounding factors (maternal age,
body mass index, smoking, number of fetuses, and various nutritional factors). No glycyrrhizin
was detected in hair or umbilical cord samples from neonates.
Conclusions. Glycyrrhizin intake in early pregnancy was not associated with preterm labor.
However, glycyrrhizin intake during pregnancy may affect fetal cortisol levels and maternal
blood pressure, so further research is needed. No glycyrrhizin was detected in hair or umbilical
cord blood samples from neonates, suggesting that glycyrrhizin does not appear to be
transported from the placenta to the fetus.
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1 JOHDANTO

Suomessa lakritsi- ja salmiakkimakeisten käyttö on tavallista, etenkin nuorten naisten
keskuudessa (Strandberg ym. 2003). Lakritsi on yleensä terveyden kannalta melko turvallinen,
joskin runsas käyttö voi johtaa muun muassa turvotukseen ja verenpaineen nousuun.
Tutkimuksissa on kuitenkin saatu viitteitä siitä, että lakritsin ja salmiakin käyttö raskausaikana
voi olla sikiölle haitallista, minkä takia niiden raskaudenaikaista käyttöä suositellaan
rajoitettavaksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ruokasuosituksissa ei suositella lakritsin ja
salmiakin käyttöä raskauden aikana (THL 2016b, THL 2019). Suositusten mukaan pienet
annokset, kuten muutama makeinen, eivät kuitenkaan ole haitallisia. THL:n ruokasuosituksia
edeltävissä Sosiaali- ja terveysministeriön ruokasuosituksissa raskaana oleville naisille ei
suositeltu säännöllistä lakritsin tai salmiakin käyttöä ja kerta-annokset suositeltiin pitämään alle
50 g/vrk korkeiden glykyrritsiinipitoisuuksien vuoksi (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004).
Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksissa glykyrritsiinin esitettiin aiheuttavan muun muassa
turvotusta, verenpaineen nousua ja sen esitettiin olevan myös yhteydessä lapsen ennenaikaiseen
syntymään.

THL:n suositusten taustalla ovat uusimmat tutkimustulokset, joiden mukaan glykyrritsiinin on
havaittu mahdollisesti olevan suurina määrinä haitallista sikiön kehitykselle (THL 2016a).
Ihmistutkimuksissa runsaasti lakritsia tai salmiakkia käyttäneiden äitien raskauden keston on
havaittu olevan keskimääräistä lyhyempi, heidän lapsensa ovat saaneet älykkyystesteissä
keskimäärin hieman matalampia pisteitä, ja lapsilla on havaittu olevan hieman enemmän
keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöitä verrattuna lapsiin, joiden äidit eivät käyttäneet lakritsia
tai salmiakkia raskauden aikana. Tutkimusten perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä
syy-seuraussuhdetta, vaan eroihin on voinut vaikuttaa myös muut elintapatekijät. Suositusten
laadinnassa noudatetaan kuitenkin varovaisuusperiaatetta, jonka perusteella ruoka-aineen
käyttöä ei suositella, jos sillä epäillään olevan haitallisia vaikutuksia (Ruokavirasto 2020).
Lisäksi suosituksiin on vaikuttanut myös se, että nykytiedon vastaisesti joissakin
äitiysneuvoloissa suositeltiin aiemmin lakritsin käyttöä raskaana oleville naisille, joilla oli
matala verenpaine.

Glykyrritsiinin käyttömääristä raskausaikana ja sikiön altistumisesta ei ole tarpeeksi
luotatettavaa tutkimustietoa, joten aihetta on tärkeä tutkia. Salmiakin ja lakritsin käyttö on
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varsinkin Suomessa melko yleistä ja olisi tärkeää saada lisää tietoa glykyrritsiinin mahdollisista
haitoista raskauden aikana.

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia raskaudenaikaisen ruokavalion
glykyrritsiinin yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen KuBiCo-tutkimuksen (Kuopio Birth
Cohort) aineistosta. Lisäksi tutkittiin raskaudenaikaisen ruokavalion glykyrritsiinipitoisuuden
yhteyttä syntyvän lapsen hiusten glykyrritsiinipitoisuuteen. Aiemman tutkimustiedon
perusteella raskaudenaikaisella lakritsinkäytöllä näyttäisi olevan haitallisia vaikutuksia
raskauden kulkuun ja sikiön hyvinvointiin. Glykyrritsiinin kulkeutumista sikiöön on kuitenkin
tutkittu hyvin vähän, eikä vastasyntyneiden lasten hiusten glykyrritsiinipitoisuudesta ole
aikaisempaa tutkimustietoa.

I KIRJALLISUUSKATSAUS

Tämän pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsaus tehtiin sekä systemaattisella haulla PubMedtietokannasta että manuaalisesti eri lähteistä, esimerkiksi THL:n julkaisuista. Äidin
raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteydestä ennenaikaiseen synnytykseen ei ole
paljon tutkimustietoa, joten kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös muita tutkimuksia
glykyrritsiinin

yhteydestä

raskauden

kulkuun

ja

syntyvän

lapsen

hyvinvointiin.

Raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteydestä vastasyntyneen lapsen hiusten
glykyrritsiinipitoisuuteen ei ole aiempaa tutkimustietoa.

Systemaattinen haku tehtiin keväällä 2019 hakusanalla: (glycyrrh* OR licorice OR liquorice)
AND (pregnan* OR gestation* OR fetus OR foetus OR fetal OR foetal). Haku tuotti 158
hakutulosta. Kun kieleksi valittiin englanti, hakutuloksia oli 143. Näistä ihmisillä tehtyjen
tutkimusten artikkeleita oli 113 ja eläintutkimusten artikkeleita 61. Kun valittiin artikkelit, jotka
olivat kokonaan saatavilla, ihmistutkimuksia jäi 89 ja eläintutkimuksia 14. Artikkeleiden
otsikot ja tiivistelmät käytiin läpi ja niiden perusteella karsittiin pois eläintutkimukset,
tapaustutkimukset, katsausartikkelit sekä tämän pro gradu -tutkielman aiheen kannalta
epäolennaiset artikkelit. Karsimisen jälkeen jäljelle jäi 5 ihmistutkimusta, jotka on esitetty
taulukossa 3. Myös muita haun tuottamia artikkeleita on käyty pro gradu -tutkielmassa läpi,
mutta pääpaino on kyseisissä tutkimuksissa, koska ne liittyivät eniten pro gradu -tutkielman
aiheeseen. Tutkimuksia löytyi sekä raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteydestä
raskauden kulkuun että syntyvän lapsen hyvinvointiin. Raskaudenaikaisen glykyrritsiinin
saannin yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen oli aiemmin selvitetty vain kahdessa
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tutkimuksessa. Raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saantiin liittyvät ihmistutkimukset olivat
pääosin suomalaisia tutkimuksia.

2

RASKAUS, SYNNYTYS JA SIKIÖN HYVINVOINTI

2.1 Raskaus ja sikiön hyvinvointi

Sikiöaika on erityisen herkkää aikaa ympäristön vaikutuksille sikiön elinten kasvun ja
kehityksen vuoksi (THL 2019). Barker (2012) on esittänyt, että ihmisen varhaisen kehityksen
tapahtumilla, kuten äidin raskaudenaikaisella ruokavaliolla, on suuri vaikutus yksilön riskiin
sairastua aikuisiällä. Tämän niin sanotun Barkerin hypoteesin mukaan sikiönkehitysaika
vaikuttaa monien kansansairauksien riskiin. Ihmiset ovat muovautuvia varhaisen kehityksensä
aikana, jolloin virheravitsemus ja muut epäsuotuisat ympäristövaikutukset voivat muuttaa
geenien ilmentymistä ja johtaa pysyviin elimistön toiminnan muutoksiin. Sikiön kehityksen
aikana esiintyy elinten kehityksen kannalta kriittisiä ajanjaksoja. Teorian mukaan kehityksen
aikana tapahtuvat epäsuotuisat muutokset vaihtelevat sen mukaan, mille kriittiselle ajanjaksolle
tietyt ympäristötekijät asettuvat (Barker 2012). Raskaudenaikainen ravitsemus ja muut
ympäristötekijät voivat siis vaikuttaa sikiön hyvinvointiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

2.2 Ennenaikainen synnytys

Synnytys määritellään lapsen syntymiseksi tilanteessa, jossa raskausviikko 22 on täyttynyt tai
500 gramman syntymäpaino on saavutettu (Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suositus
2018). Synnytys on ennenaikainen, jos se tapahtuu ennen raskausviikkoa 37. Ennenaikainen
synnytys voidaan luokitella raskausviikkojen perusteella erittäin ennenaikaiseen (alle 28 vk),
hyvin ennenaikaiseen (28–32 vk), kohtalaisen ennenaikaiseen (32–34 vk) ja hieman
ennenaikaiseen (34–37 vk) synnytykseen. Maailmassa tapahtuu arviolta 15 miljoonaa
ennenaikaista syntymää vuosittain ja noin miljoona lasta kuolee vuosittain ennenaikaisesta
synnytyksestä aiheutuviin komplikaatioihin (WHO 2018). Ennenaikaisesta syntymästä
selviytyneistä lapsista moni kokee terveydellisiä ongelmia. Suomessa ennenaikaisten
synnytysten esiintyvyys on yksi Euroopan pienimmistä (Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito
-suositus 2018). Suomessa vuonna 2016 elävänä syntyneistä (53 453) lapsista 5,6 % syntyi
ennen raskausviikkoa 37, 0,7 % ennen raskausviikkoa 32 ja 0,2 % ennen raskausviikkoa 28.
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Ennenaikaisen synnytyksen taustalla voi olla useita, osin tuntemattomia tekijöitä
(Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suositus 2018). Ennenaikaisen synnytyksen taustalla
voi olla sikiöön, vanhempien geneettiseen vaihteluun, mikrobiympäristöön ja muihin ulkoisiin
tekijöihin sekä näiden yhteisvaikutuksiin liittyviä tekijöitä. Arvioiden mukaan 25–40 %
ennenaikaisista synnytyksistä on seurausta kohdunsisäisestä infektiosta. Myös mikä tahansa
korkeakuumeinen infektio voi käynnistää synnytyksen ennenaikaisesti. Ennenaikaisen
synnytyksen riskiä suurentavia vaaratekijöitä ovat myös muun muassa aiempi ennenaikainen
synnytys tai keskiraskauden keskenmeno, kohdun rakennepoikkeavuudet, äidin ikä (alle 18 tai
yli 45 vuotta), äidin ali- tai ylipaino, tupakointi ja alkoholin käyttö. Ennenaikaisen synnytyksen
vaaratekijöitä on lueteltu taulukossa 1. Tutkimusten mukaan ennenaikaisen synnytyksen riskiä
eivät suurenna hyvässä hoitotasapainossa olevat pitkäaikaiset sairaudet (esim. diabetes),
kohtuullinen kofeiinin saanti (alle 400 mg/vrk), tehokas fyysinen harjoitus 1. ja 2.
raskauskolmanneksen aikana, monisynnyttäjyys, kohtuullinen saunominen (20 min, +70 ºC) tai
yhdyntä (Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suositus 2018).
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Taulukko 1. Ennenaikaisen synnytyksen vaaratekijöitä (spontaaneja ja hoitoperäisiä ennenaikaisia
synnytyksiä ei ole eritelty) (muokattu Ennenaikainen synnytys, Käypä hoito -suositus 2018).
Ennenaikaisen synnytyksen riskiä suurentavia vaaratekijöitä

Vaaran suuruus (jos tiedossa)

Esitietoihin liittyvät

1,3
2,5–3,6

Nykyraskaus

Oman äidin ennenaikainen synnytys
Aiempi ennenaikainen synnytys tai
keskiraskauden keskenmeno
Aiempi keskenmeno
Aiempi kohdunkaulan kirurginen hoito
Kohdun rakennepoikkeavuudet
Äidin ikä (alle 18 tai yli 40 vuotta)
Alipaino
Painoindeksi <18,5 kg/m2
Lihavuus
Painoindeksi 35–40 kg/m2
Painoindeksi >40 kg/m2 <37 rvk
Monisikiöisyys
Kaksoset
Kolmoset
Äidin huonossa hoitotasapainossa olevat
pitkäaikaiset sairaudet (mm. diabetes,
kohonnut verenpaine, masennus)
Verenvuoto
1. raskauskolmannes
2. raskauskolmannes
Keinoalkuinen raskaus

1,5
2,0–6,0
1,3–7,4
1,5
1,2–1,6
1,3
1,5–3,0
7,0–8,0
Käytännössä kaikki syntyvät
ennenaikaisesti
-

2,0
4,0–5,0
1,5–2,9

Elintavat ja sosioekonominen tausta
Päihteet

Tupakointi
Alkoholi
Amfetamiini, kokaiini
Kannabis

Raskas fyysinen
työ
Äidin alhainen
koulutustaso

1,2–1,9
Tulokset ristiriitaisia
3,4
2,0
1,1–1,5
1,5

Lähde: Ennenaikainen synnytys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja
Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim:
2018.

2.3 Ennenaikaisen synnytyksen seurauksia

Ennenaikaiseen synnytykseen liittyy useita lyhyt- ja pitkäaikaisia komplikaatioita (Vogel ym.
2018). Arvioiden mukaan ennenaikaisen synnytyksen komplikaatiot olivat alle 5-vuotiaiden
lasten merkittävin kuolinsyy maailmanlaajuisesti vuonna 2016 ja syynä 35 %:iin
vastasyntyneiden kuolemista. Ennenaikaisen synnytyksen lyhytaikaisia komplikaatioita ovat
esimerkiksi

kohonnut

riski

vastasyntyneen

hengitysvaikeuksiin,

verenmyrkytykseen,

neurologisiin sairauksiin, syömisvaikeuksiin sekä näkö- ja kuulo-ongelmiin. Ennenaikaisen
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synnytyksen on havaittu myös olevan yhteydessä erilaisiin pitkäaikaisiin seurauksiin, kuten
heikompaan

hermoston

kehitykseen,

suurempaan

sairaalakäyntien

määrään

sekä

käyttäytymis-, oppimis- ja sosiaalisemotionaalisiin vaikeuksiin lapsuudessa. Ennenaikainen
synnytys on siis maailmanlaajuisesti merkittävä kansanterveydellinen ongelma, jota on tärkeää
pyrkiä ehkäisemään.

3

GLYKYRRITSIINI

3.1 Glykyrritsiinin ominaisuudet

Glykyrritsiini (engl. glycyrrhizin, suom. glykyrritsiini tai glysyrritsiini) on lakritsin
luonnollinen ainesosa (Steffensen ym. 2018). Glykyrritsiinihapon kemiallinen rakenne on
esitetty kuvassa 1. Lakritsi on peräisin palkokasveihin kuuluvan lakritsikasvin (Glycyrrhiza
glabra) kuivatuista juurista (Sane 1994). Glykyrritsiinihappo voi muodostaa erilaisia suoloja ja
se esiintyy luonnossa kalsium- ja natriumsuoloina (Steffensen ym. 2018). Kaupallisissa
valmisteissa se esiintyy ammoniumsuoloina, joka valmistetaan lakritsiuutteesta aromiaineeksi.

Kuva 1. Glykyrritsiinihapon kemiallinen rakenne.
Lähde: EFSA European Food Safety Authority. Opinion of the scientific committee on food on
glycyrrhizinic acid and its ammonium salt. European Commission, Health & Consumer Protection
Directorate-General 2003.

Glykyrritsiiniä käytetään usein yleisenä terminä ilmaisemaan lakritsin sisältämiä aineita
(Steffensen ym. 2018). Myös tässä pro gradu -tutkielmassa termiä glykyrritsiini käytetään
pääasiassa kuvaamaan yleisesti lakritsin sisältämiä aineita. Glykyrritsiiniin liittyviä käsitteitä
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on esitetty taulukossa 2. Osassa kirjallisuudesta glykyrritsiiniä käytetään synonyyminä
glykyrritsiinihapolle, mikä ei teknisesti ole oikein (Steffensen ym. 2018). Historiallisesti termiä
glykyrritsiini on käytetty kuvaamaan lakritsikasvien juurien raakaa happouutetta. Täten
glykyrritsiinihappo on glykyrritsiinin osa. Glykyrritsiini-termiä voidaan käyttää myös
kuvaamaan glykyrritsiinihapon kalium-, kalsium-, magnesium- ja ammoniumsuoloja.
Taulukko 2. Glykyrritsiiniin liittyviä käsitteitä.
Käsite

Selitys

Glykyrritsiini

Lakritsikasvin juurien raaka happouute. Käytetään kuitenkin usein
yleisenä terminä ilmaisemaan lakritsin sisältämiä eri aineita.

Glykyrritsiinihappo

Koostuu glykyrretiinihaposta ja kahdesta
glukuronihappomolekyylistä. Esiintyy sekä vapaassa muodossa että
suolana.

Glykyrretiinihappo

Aktiivinen muoto, joka imeytyy glykyrritsiinihapon hydrolyysin jälkeen
suolistobakteerien toimesta.
Lähde: Steffensen I-L, Mathisen GH, Bruzell E, Granum BB, Rohloff J, Hetland RB. Hazard
assessment of glycyrrhizic acid from liquorice. Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings,
Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics. ISBN: 978-82-8259-306-9.
Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2018.

Glykyrritsiini imeytyy huonosti ruoansulatuskanavasta, mutta suolistobakteerit hydrolysoivat
sen glykyrretiinihapoksi (Sane 1994, Steffensen ym. 2018). Glykyrretiinihappo imeytyy
suolesta tehokkaasti ja sen pitoisuus voidaankin määrittää seerumista. Glykyrritsiinihappo ja
glykyrretiinihappo sitoutuvat veriseerumin albumiiniin, eivätkä siirry merkittävästi kudoksiin.
Glykyrritsiinin imeytymisessä ja metaboliassa vaikuttaisi myös olevan suuria yksilöllisiä eroja
(Sane 1994). Glykyrretiinihapon puoliintumisaika on arviolta noin viisi tuntia ja seerumin
glykyrretiinihappo häviää elimistöstä muutamassa vuorokaudessa lakritsin syömisen jälkeen.
Raskausajan mahdollisista vaikutuksista glykyrretiinihapon puoliintumisaikaan ei ole tietoa.
Glykyrretiinihappo hajoaa maksassa ja erittyy konjugoituneessa muodossa sappeen.

3.2 Glykyrritsiinin käyttö ja terveysvaikutukset

Glykyrritsiinihappoa ja sen ammoniumsuolaa käytetään laajasti makeuttajana ja aromina
esimerkiksi makeisissa, leivoksissa, kekseissä, jäätelöissä, siirapeissa, yrttiteessä, lääkkeissä,
juomissa, purukumeissa, tupakkatuotteissa ja hammastahnoissa (Steffensen ym. 2018).
Pääasiallinen

glykyrritsiinin

lähde

ovat

kuitenkin

todennäköisimmin

lakritsi-

ja

salmiakkimakeiset. Glykyrritsiiniä käytetään myös makeutensa vuoksi, sillä se on noin 50
kertaa makeampaa kuin sakkaroosi (Suominen ym. 2018).
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Glykyrritsiiniä sisältäviin elintarvikkeisiin liittyy erityissäännöksiä (Suominen ym. 2018,
Ruokavirasto 2019). Glykyrritsiinin suurin sallittu käyttömäärä elintarvikkeissa on tuotteen
mukaan 375–5000 mg/kg ja ammonoidun glykyrritsiinihapon 40–5000 mg/kg (Suominen ym.
2018). EU:n elintarviketietoasetus edellyttää, että makeisten nimessä tai ainesosaluettelossa
tulee olla maininta lakritsista, jos tuote sisältää glykyrritsiinihappoa tai sen ammoniumsuolaa
100 mg/kg tai enemmän ja juomissa tulee olla maininta, jos pitoisuus on 10 mg/l tai enemmän.
Elintarvikkeen ainesosaluettelon jälkeen pitää tällöin lisätä merkintä ’’sisältää lakritsia’’ ellei
sanaa ’’lakritsi’’ mainita jo ainesosaluettelossa tai ellei se sisälly tuotteen nimeen (Ruokavirasto
2019). Glykyrritsiinin pitoisuus suomalaisissa lakritsimakeisissa vaihtelee keskimäärin välillä
0,17–7,3 mg/g (keskiarvo 2,0 mg/g). Esimerkiksi Leijona-tervapastillirasia (37 g) sisältää 125
mg glykyrritsiiniä ja pussi Halvan lakritsipaloja (150 g) sisältää 465 mg glykyrritsiiniä (Sane
1994).

Vuosina 1998, 2003 ja 2010 tehtyjen tutkimusten mukaan glykyrritsiinin kokonaissaanti
vaihteli Euroopassa 0,6–313 mg/vrk arviointimenetelmästä ja kuluttajaryhmästä riippuen
(Suominen ym. 2018). Suomessa glykyrritsiinin keskimääräiseksi saanniksi arvioitiin 7,2
mg/vrk koko väestön osalta vuonna 1993. Glykyrritsiinin saanti ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti
väestössä. Esimerkiksi Alankomaissa tehdyn selvityksen mukaan noin 10 prosentilla
lakritsimakeisia syövästä väestönosasta lakritsimakeisten kulutus voi olla jopa 190 g/vrk ja
glykyrritsiinin saanti yli 300 mg/vrk. Myös yrttiteet voivat olla merkittävä glykyrritsiinin lähde,
ja paljon yrttiteetä juovat saattavat saada glykyrritsiiniä yli 100 mg/vrk.

Glykyrritsiinialtistuksen on todettu vaikuttavan muun muassa munuaisen ja lisämunuaisen
toimintaan

sekä

elektrolyyttien

erityksen

muutoksiin

(Suominen

ym.

2018).

Glykyrritsiinihappo inhiboi munuaisten 11β-hydroksisteroididehydrogenaasi tyyppi 2 entsyymin (11ß-HSD2) toimintaa, mikä aiheuttaa seerumin kohonneita kortisolipitoisuuksia
(EFSA 2003). Kortisoli on tärkein ihmisen lisämunuaiskuoren erittämä glukokortikoidi eli
hiilihydraattien aineenvaihduntaan vaikuttava steroidihormoni (Duodecim Terveyskirjasto
2020a). Kortisoli vaikuttaa munuaisten mineralokortikoidireseptoreihin, mikä vaikuttaa veren
elektrolyyttitasapainoon lisäämällä natriumin takaisin imeytymistä vereen sekä kaliumin ja
vetyionien eritystä virtsaan (Sane 1994, EFSA 2003). Kohonneet kortisolin pitoisuudet
vaikuttavat myös elimistön aldosteroni- ja reniinipitoisuuksiin ja verenpaineeseen (EFSA
2003). Suuren ja pitkäaikaisen lakritsinkulutuksen (yli 200 mg glykyrritsiiniä/vrk, mikä vastaa
keskimäärin 100 g lakritsimakeisia) on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi seerumin
natrium- ja kaliumpitoisuuksien muutoksiin (Suominen ym. 2018). Vaikka lakritsin vaikutukset
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ovat ohimeneviä, runsas ja säännöllinen lakritsialtistus saattaa altistaa vakavillekin
sivuvaikutuksille, kuten kohonneelle verenpaineelle ja myopatialle (lihastauti).

Tällä hetkellä glykyrritsiinille ei ole mahdollista asettaa suurimman hyväksyttävän
päiväsaannin arvoa (ADI-arvo, Acceptable Daily Intake), koska turvallisuusarvioinnin taustalla
ei

ole

tarpeeksi

ihmisillä

tehtyjä

tutkimuksia

(JECFA

2005).

Euroopan

elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA, European Food Safety Authority) mukaan
glykyrritsiinin suojataso on 100 mg/vrk, mitä pienemmällä saannilla ei katsota olevan haitallisia
vaikutuksia suurimmalle osalle aikuisista (EFSA 2003). Herkille yksilöille suojataso voi olla
alempi. Vaikka suomalaisten keskimääräinen glykyrritsiinialtistus ei ylitä EFSA:n asettamaa
suojatasoa, arvo voi ylittyä lakritsin suurkuluttajilla (Suominen ym. 2018). Suojatasoarvo on
kuitenkin epävarma ja glykyrritsiinin ja sen suoloihin liittyvästä saannista tarvitaan lisätietoa
(EFSA 2003).

3.3 Glykyrritsiinin vaikutus raskauden etenemiseen ja syntyvän lapsen hyvinvointiin

3.3.1 Eläintutkimukset

Eläintutkimuksissa on saatu vaihtelevia tuloksia glykyrritsiinin sikiövaurioita aiheuttavasta
vaikutuksesta (Steffensen ym. 2018). Pro gradu -tutkielman aiheeseen läheisesti liittyviä
eläintutkimuksia oli saatavilla rajallisesti. Norjan tieteellisen elintarviketurvallisuuskomitean
(VKM) raportissa on kuvattu muutamia glykyrritsiiniin ja sikiöön liittyviä eläintutkimuksia
(Steffensen ym. 2018). Shihatan ja Elghamryn vuonna 1963 julkaisemassa hiiritutkimuksessa
glykyrritsiinin saannin havaittiin olevan yhteydessä kohdun koon ja painon suurentumiseen.
Glykyrritsiinillä havaittiin myös estävä vaikutus kohdun spontaaniin liikkeeseen. Mantovanin
ja kumppaneiden vuonna 1988 julkaisemassa tutkimuksessa glykyrritsiinin havaittiin lisäävän
rottien alkiokuolleisuutta. Van Gelderenin ja kumppaneiden vuonna 2000 toteutetussa
rottatutkimuksessa glykyrritsiinillä havaittiin olevan vaikutuksia mineralokortikoideihin.
Itamin ja kumppaneiden vuonna 1985 julkaisemassa tutkimuksessa sekä Yoshidan ja
kumppaneiden vuonna 2011 julkaisemassa rottatutkimuksessa glykyrritsiinillä ei havaittu
sikiövaurioita aiheuttavia vaikutuksia.

Eläintutkimusten mukaan istukan 11ß-HSD2 -entsyymin toiminnan häiriintymisellä on suuri
vaikutus jälkeläisten kehitykseen ja myöhempään patofysiologiaan, kuten hypotalamusaivolisäke-lisämunuaiskuori -akselin (HPA-akseli, Hypothalamus-Pituitary-Adrenal cortex
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axis) toimintaan (Räikkönen ym. 2010). Hundertmarkin ja kumppaneiden vuonna 2002
julkaisemassa eläintutkimuksessa glykyrretiinihapon todettiin jossain määrin siirtyvän istukan
läpi ja sitä pystyttiin havaitsemaan sikiössä (Isbrucker ja Burdock 2006). Kokeessa rotille
annettiin 100 mg glykyrretiinihappoa/kg vuorokaudessa 13. raskausvuorokaudesta alkaen.
Rottien plasman glykyrretiinihappopitoisuus mitattiin raskauspäivinä 17, 19 ja 21 ja havaittiin,
että pitoisuus oli keskimäärin 100 µg/ml. Vastaavat sikiön pitoisuudet olivat 5, 18 ja 32 µg/ml.

3.3.2 Ihmistutkimukset

Glykyrritsiinin yhteyttä raskauden etenemiseen ja syntyvän lapsen hyvinvointiin on tutkittu
jonkin verran. Raskaudenaikainen runsas lakritsin käyttö ja glykyrritsiinin saanti (>500 mg/vk)
on yhdistetty muun muassa lyhentyneeseen raskauden kestoon, häiriöihin lasten kognitiivisessa
kehityksessä sekä eräisiin muihin syntyvän lapsen kehityshäiriöihin (Suominen ym. 2018).

Glykyrritsiinin yhteyttä raskauden etenemiseen ja syntyvän lapsen hyvinvointiin käsitteleviä
tutkimuksia on koottu taulukkoon 3. Strandbergin työtovereineen vuonna 2001 julkaisemassa
tutkimuksessa runsaan raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin ei havaittu olevan yhteydessä
lapsen syntymäpainoon tai äidin verenpaineeseen. Tutkimuksissa runsaan glykyrritsiinin
saannin on kuitenkin havaittu olevan merkitsevästi yhteydessä ennenaikaiseen synnytykseen
(Strandberg ym. 2001, Strandberg ym. 2002). Runsaan raskaudenaikaisen glykyrritsiinin
saannin havaittiin olevan yhteydessä myös lasten heikompaan kognitiiviseen suoriutumiseen ja
lisääntyneisiin ulkoisiin oireisiin ja tarkkavaisuusongelmiin noin 8 vuoden iässä (Räikkönen
ym. 2009). Myös lasten sylkinäytteiden kortisolitasojen havaittiin olevan korkeammat noin 8
vuoden iässä (Räikkönen ym. 2010). Sikiöaikana runsaalle lakritsin kulutukselle altistuneiden
tyttöjen

murrosiän

kehitys

oli

edenneempi

verrattuna

sikiöaikana

vähemmälle

lakritsinkulutukselle altistuneisiin tyttöihin (Räikkönen ym. 2017). Runsaammin altistuneet
tytöt ja pojat myös saivat alhaisemmat pisteet älykkyystestistä, heidän muistinsa oli heikompi
ja heillä oli suurempi riski tarkkaavaisuusongelmiin verrattuna vain vähän lakritsille
altistuneisiin lapsiin.
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Taulukko 3. Ihmistutkimuksia raskaudenaikaisen glykyrritsiinialtistuksen yhteydestä raskauteen ja syntyvän lapsen hyvinvointiin.
Viite (maa)
Strandberg
ym. 2001
(Suomi)

Julkaisu
Birth outcome in
relation to licorice
consumption during
pregnancy

Tutkimus-asetelma
Poikkileikkaustutkimus

n
1049 äitilapsiparia

Tutkimusmenetelmät
Kysely äidin ruokavalion
lakritsituotteista, rekisteritiedot,
antropometriset mittaukset

Päätetapahtumat, tärkeimmät tulokset
Syntymäpaino ja raskauden kesto. Runsas
raskaudenaikainen altistuminen glykyrritsiinille ei
ollut merkitsevästi yhteydessä lapsen
syntymäpainoon tai äidin verenpaineeseen, mutta
sen havaittiin olevan yhteydessä alhaiseen
sikiöikään.
Ennenaikainen synnytys, (<37 vk, <34 vk).
Runsaan raskaudenaikaisen lakritsin kulutuksen
havaittiin olevan yhteydessä ennenaikaiseen
synnytykseen.
Kognitiivinen suoriutuminen ja psykiatriset oireet.
Runsas raskaudenaikainen altistus glykyrritsiinille
ennusti heikompaa kognitiivista suoriutumista,
sekä korkeampaa riskiä mm. aggressio- ja
tarkkaavaisuusongelmiin lapsuudessa verrattuna
alhaisempaan altistukseen.

Strandberg
ym. 2002
(Suomi)

Preterm birth and
licorice consumption
during pregnancy

Tapausverrokkitutkimus

95 tapausta,
107
verrokkia

Kyselyt, rekisteritiedot

Räikkönen
ym. 2009
(Suomi)

Maternal licorice
consumption and
detrimental cognitive
and psychiatric
outcomes in children

Kohorttitutkimus
(1998–2006)

321

Kysely äidin ruokavalion
lakritsituotteista, lasten
neuropsykologiset testit

Räikkönen
ym. 2010
(Suomi)

Maternal prenatal
licorice consumption
alters hypothalamicpituitary-adrenocortical
axis function in
children

Kohorttitutkimus
(1998–2006)

321

Kysely äidin ruokavalion
lakritsituotteista, sylkinäytteet

Päiväaikainen syljen kortisoli ja syljen kortisoli
stressitestin aikana. Runsas raskaudenaikainen
lakritsialtistus oli yhteydessä lapsen
muuttuneeseen päivittäiseen ja stressin
aiheuttamaan HPA-akselin toimintaan.

Räikkönen
ym. 2017
(Suomi)

Maternal licorice
consumption during
pregnancy and pubertal,
cognitive, and
psychiatric outcomes in
children

Kohorttitutkimus
(1998–2011)

378

Kysely äidin ruokavalion
lakritsituotteista, lasten
antropometriset mittaukset,
kognitiiviset- ja
käyttäytymistestit, sylkinäytteet

Murrosiän kehitys,
neuroendokriininen toiminta, kognitio ja
psykiatriset ongelmat. Runsaalle
raskaudenaikaiselle lakritsinkulutukselle
altistuneet noin 12-vuotiaat lapset suoriutuivat
huonommin älykkyyttä ja muistia mittaavista
tehtävistä, ja heillä oli suurempi riski
tarkkaavaisuusongelmiin verrattuna vähälle
lakritsille altistuneisiin lapsiin. Lisäksi tyttöjen
puberteetti oli edennyt pidemmälle verrattuna
vähän altistuneisiin.
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Raskausmuuttujat.

Strandbergin

ja kumppaneiden

(2001)

tutkimuksessa

selvitettiin

raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteyttä synnytykseen. Tutkimus toteutettiin
Kätilöopiston sairaalassa Helsingissä vuonna 1998. Sairaalan neljällä synnytysosastolla
synnyttäneille naisille jaettiin kysely, joiden perusteella arvioitiin äidin glykyrritsiinin saanti.
Tutkittavien raskaus tuli olla yksisikiöinen, syntyvän lapsen tuli olla terve ja lapsen molempien
vanhempien tuli olla suomalaisia. Yhteensä 1049 äitiä täytti kyselyn. Viikoittainen
glykyrritsiinin saanti laskettiin lakritsimakeisten raportoitujen määrien (grammoina) ja
frekvenssien (ei koskaan, harvoin, viikoittain, päivittäin) avulla. Kyselyssä oli lista Suomessa
saatavilla

olevista

lakritsia

sisältävistä

makeisista.

Kysely

sisälsi

myös

muita

elämäntapamuuttujia. Tutkimuksessa äitien glykyrritsiinin saanti jaettiin kolmeen kategoriaan:
alhainen (<250 mg/vk, n=751, 75 % tutkittavista), kohtalainen (250–499 mg/vk, n=145, 14 %
tutkittavista) ja runsas saanti (≥500 mg/vk, n=110, 11 % tutkittavista). Tieto raskauden kestosta
ja lasten syntymäpainot saatiin sairaalan terveysrekistereistä.
Syntymäpaino ja raskauden kesto. Runsaan raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin (≥500
mg/vk) ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä alhaiseen syntymäpainoon,
mutta sen havaittiin olevan merkitsevästi yhteydessä lyhyempään raskauden kestoon verrattuna
alhaiseen glykyrritsiinin saantiin (Strandberg ym. 2001). Runsaasti glykyrritsiiniä saaneiden
tutkittavien raskauden kesto oli 2,52 päivää (0,36 vk) lyhyempi (95 % CI (luottamusväli): 0,63,
4,34; p=0,01). Glykyrritsiinin saannin vaikutus pysyi tilastollisesti merkitsevänä, kun se
vakioitiin syntyneiden lasten lukumäärällä, äidin systolisella verenpaineella, tupakoinnilla ja
kahvin kulutuksella. Ennenaikaisen syntymän (<38 raskausviikko) ollessa riippuvana
muuttujana ja alhaisen glykyrritsiinin kulutuksen ollessa vertailuryhmänä, runsaaseen
glykyrritsiinin saantiin yhteydessä olevan ennenaikaisen synnytyksen OR (odds ratio,
vetosuhde) oli 2,5 (95 % CI: 1,1, 5,5; p=0,03). Tutkijat huomauttavat, että vaikka glykyrritsiinin
vaikutus raskauden keskimääräiseen kestoon oli pieni (2,52 päivää), kumulatiivisen frekvenssin
kuvaaja osoittaa, että raskauden keston jakauma siirtyi vasemmalle niillä naisilla, joiden
glykyrritsiinin saanti oli runsasta verrattuna muihin naisiin. Jakauman pienellä siirtymisellä on
suuri vaikutus ennenaikaisten synnytysten osuuteen. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on
kuitenkin hyvä huomioida ennenaikaisten synnytysten pieni osuus synnytyksistä.

Ennenaikainen synnytys. Strandbergin ja kumppaneiden (2002) tutkimuksessa selvitettiin
raskaudenaikaisen

glykyrritsiinin

saannin

yhteyttä

ennenaikaiseen

synnytykseen.

Tutkimuksessa oli kontrolliryhmä, jossa oli 107 tutkittavaa (keskimääräinen sikiöikä 39,8 vk;
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SD 1,3) ja ennenaikaisesti synnyttäneiden ryhmä, jossa oli 95 tutkittavaa (keskimääräinen
sikiöikä 33,3 vk; SD 3,3; ryhmien välinen p<0,001). Tutkimus toteutettiin vuosina 2001–2002.
Äideistä 51,5 % oli ensisynnyttäjiä ja 11,4 % tupakoi. Ennenaikaisesti synnyttäneet äidit olivat
verrokkiryhmää nuorempia (30,2 vuotta; SD 5,1 vs. 32,3 vuotta; SD 5,3; p=0,007).
Glykyrritsiinin saanti selvitettiin kyselyn avulla, joka oli samankaltainen kuin Strandberg ym.
2001 julkaisemassa tutkimuksessa. Tiedot kerättiin takautuvasti synnytysosastolla. Myös tässä
tutkimuksessa äitien glykyrritsiinin saanti jaettiin kolmeen kategoriaan: alhainen (<250 mg/vk),
kohtalainen (250–499 mg/vk) ja runsas (≥500 mg/vk) saanti. Runsaan glykyrritsiinin saannin
raportoitiin vastaavan keskimäärin 250 gramman lakritsinkulutusta viikossa. Ennenaikaisesti
synnyttäneiden keskimääräinen glykyrritsiinin saanti oli 150 mg/vk (75–409 mg) ja verrokkien
104 mg/vk (50–310 mg). Runsaan glykyrritsiinin saannin luokkaan kuului 20,0 %
ennenaikaisesti synnyttäneistä äideistä ja 10,3 % kontrolliryhmän äideistä.

Tulosten mukaan runsas glykyrritsiinin saanti verrattuna kohtuulliseen tai alhaiseen saantiin oli
yhteydessä yli kaksinkertaiseen ennenaikaisen synnytyksen (<37 vk) riskiin (OR 2,28, 95% CI:
1,01, 5,14). Yhteys oli voimakkaampi kohtalaiseen ennenaikaisen synnytyksen riskiin (<34 vk)
(OR 3,07, 95% CI: 1,17, 8,05). Tutkijoiden hypoteesina on, että glykyrritsiini estää kortisolin
hajoamista istukassa, mikä johtaa kortisolitasojen kohoamiseen. Kohonneet kortisolitasot
voivat vaikuttaa prostaglandiinitasoihin. Prostaglandiinitasojen nousu kohdussa voi johtaa
kohdun supisteluun, mikä puolestaan vaikuttaa ennenaikaiseen synnytykseen. Prostaglandiinit
ovat sileään lihaksistoon voimakkaasti vaikuttavia kudoshormoneihin kuuluvia rasvahappoja
(Duodecim Terveyskirjasto 2020b).

Kognitio. Räikkösen ja kumppaneiden (2009) tutkimuksessa selvitettiin raskaudenaikaisen
glykyrritsiinin saannin yhteyttä syntyvän lapsen kognitiiviseen suoriutumiseen ja psykiatrisiin
oireisiin. Tutkimukseen osallistui 321 suomalaista, keskimäärin 8,1-vuotiasta lasta, jotka
rekrytoitiin Strandbergin ym. (2001) tutkimukseen osallistuneista lapsista. Tutkittavat lapset
olivat syntyneet vuonna 1998 raskausviikoilla 35–42 ja olivat syntyessään terveitä. Tutkittavat
kutsuttiin tähän seurantatutkimukseen vuonna 2006. Äitien raskaudenaikaisen glykyrritsiinin
saantiin liittyvä tieto saatiin Strandbergin ja kumppaneiden (2001) tutkimusaineistosta.
Tutkimuksessa selvitettiin erilaisilla menetelmillä lasten kognitiivista suoriutumista (Wechsler
Intelligence Scale for Children III (WISC-III), Children's Developmental Neuropsychological
Assessment (NEPSY), Beery Developmental Test of Visual-Motor Integration) ja psykiatrisia
oireita (Child Behavior Checklist (CBCL)). Tutkimuksessa havaittiin äidin runsaan
raskaudenaikaisen lakritsinkulutuksen olevan yhteydessä lasten heikompaan kognitiiviseen
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suoriutumiseen sekä ulkoisiin oireisiin ja keskittymisvaikeuksiin verrattuna lapsiin, joiden äidit
olivat käyttäneet vähemmän lakritsia raskausaikana. Tutkimuksessa löydetyt vaikutukset olivat
riippumattomia raskauden kestosta, lapsen syntymäpainosta tai pään ympärysmitasta.

HPA-akselin toiminta. Räikkösen ja kumppaneiden (2010) tutkimuksessa selvitettiin äidin
raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin vaikutusta syntyvän lapsen HPA-akselin toimintaan.
Tutkimukseen osallistui 321 suomalaista keskimäärin 8,1-vuotiasta lasta, jotka rekrytoitiin
samasta tutkimusryhmästä, jota tutkittiin Strandbergin ym. (2001) tutkimuksessa. Lapset olivat
syntyneet terveinä yksisikiöisestä raskaudesta, eivätkä he olleet merkittävästi ennenaikaisesti
syntyneitä tai kärsineet merkittävistä perinataalisista (syntymän aikoihin tapahtuvista)
häiriöistä. Myös tieto äitien raskaudenaikaisesta glykyrritsiinin saannista saatiin samasta
aineistosta. Tutkimuksessa selvitettiin lasten päiväaikaista syljen kortisolia sekä syljen
kortisolia TSST-C-testin (Trier Social Stress Test for Children) aikana. Tutkimuksessa
havaittiin, että sikiöaikana runsaalle glykyrritsiinille altistuneilla lapsilla oli TSST-C-testissä
muun muassa korkeammat syljen kortisolitasojen lähtötasot ja syljen kortisolitasot pysyivät
korkeina TSST-C-menetelmän läpi. Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat käsitystä siitä, että
runsas altistuminen glukokortikoideille sikiöaikana vaikuttaa HPA-akselin ohjelmointiin.

Lasten myöhempi kehitys. Räikkösen ja kumppaneiden (2017) tutkimuksessa selvitettiin äidin
raskaudenaikaisen ruokavalion glykyrritsiinin yhteyttä syntyvän lapsen kognitiivisiin ja
psykologisiin tekijöihin sekä murrosiän kehitykseen. Tutkimukseen osallistui 378 lasta. Tieto
äitien raskaudenaikaisen ruokavalion glykyrritsiinistä saatiin Strandbergin ja kumppaneiden
(2001) tutkimusaineistosta. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa murrosiän kehitystä
(pituus, paino, painoindeksi (BMI for age)), nykyisen pituuden ja odotetun aikuisiän pituuden
eroa,

neuroendokriinistä

toimintaa

(päiväaikainen

syljen

kortisoli),

kognitiota

(neuropsykologiset testit) ja psykologisia ongelmia (Child Behavior Checklist). Tulosten
mukaan tytöt, joiden äitien raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti oli runsasta, olivat
pitempiä, painavampia ja heidän painoindeksinsä oli korkeampi verrattuna lapsiin, joiden äitien
raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti oli vähäisempää. Tytöt olivat myös 0,5 SD (95% CI:
0,2, 0,8) lähempänä aikuisuuden pituutta ja raportoivat edistyneempää murrosiän kehitystä
(p<0,04). Raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin ja poikien murrosiän kehityksen välillä ei
havaittu merkitsevää yhteyttä. Pojat ja tytöt, joiden äitien raskaudenaikainen glykyrritsiinin
saanti oli runsasta, saivat 7 pistettä (95% CI: 3,1, 11,2) vähemmän älykkyysosamäärätesteissä,
heidän muistinsa oli huonompi (p<0,04) ja heillä oli 3,3 kertaa (95% CI: 1,4, 7,7) korkeampi
todennäköisyys ADHD-oireisiin

verrattuna lapsiin,

joiden äitien raskaudenaikainen
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glykyrritsiinin saanti oli vähäistä tai olematonta. Kortisolitasoissa ei havaittu eroavaisuuksia.
Tutkimuksessa saatiin siis viitteitä siitä, että äidin runsas raskaudenaikainen glykyrritsiinin
saanti saattaa olla yhteydessä edenneempään murrosiän kehitykseen tytöillä. Myös
eläintutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että sikiöaikainen altistuminen glukokortikoideille
vaikuttaa murrosiän ajankohtaan (Steffensen ym. 2018).

Huomioita taulukon 3 tutkimuksista. Strandbergin ja kumppaneiden (2001) sekä Räikkösen ja
kumppaneiden (2009, 2010, 2017) tutkimuksessa tutkittavat äidit ja heidän lapsensa ovat
samasta alkuperäisestä kohortista (lapset syntyneet vuonna 1998) ja äitien raskaudenaikainen
glykyrritsiinin saanti on arvioitu äitien täyttämän kyselyn perusteella vuonna 1998 (Steffensen
ym. 2018). Räikkösen ja kumppaneiden tutkimuksissa tutkittavia oli kuitenkin huomattavasti
vähemmän kuin alkuperäisessä kohortissa. Strandbergin ja kumppaneiden (2002) tutkimukseen
oli valittu erillinen kohortti ja vaikka äitien raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti oli arvioitu
heidän täyttämänsä kyselyn perusteella, tutkimuksessa ei raportoitu elämäntapatekijöitä, kuten
painoindeksiä tai verenpainetta. Edellä mainituissa tutkimuksissa ei myöskään mitattu
glykyrritsiinin vaikutusta 11βHSD2-entsyymin toimintaan. Tutkimuksissa ei otettu huomioon
muita ravintotekijöitä kuin kahvi, tee, kaakao ja suklaa, vaikka jotkin muutkin ravintotekijät
voivat olla sekoittavia tekijöitä (esim. proteiinin saanti). Tutkimuksissa ei ilmeisesti myöskään
otettu huomioon salmiakin ja lakritsin lisäksi muita glykyrritsiinin lähteitä, kuten
tupakkatuotteita, yskänlääkkeitä tai kasvirohdosvalmisteita. Lisäksi glykyrritsiinin saanti
arvioitiin kyselyn avulla, jonka äidit täyttivät synnytysosastolla. Raskaudenaikaisen lakritsin ja
salmiakin kulutusta saattaa olla vaikea arvioida tarkkaan lähellä synnytystä, joten käytetty
glykyrritsiinin saannin arviointimenetelmä ei välttämättä ole kovin tarkka.

Muita

yksittäisiä

ihmistutkimuksia.

Taulukossa

3

esitettyjen

tutkimusten

lisäksi

raskaudenaikaiseen glykyrritsiinin saantiin liittyen on tehty myös muita ihmistutkimuksia,
joista muutama käydään läpi seuraavaksi. Choin ja kumppaneiden prospektiivisessa
kohorttitutkimuksessa selvitettiin lakritsin vaikutuksia raskauteen (Steffensen ym. 2018).
Tutkimukseen osallistui 185 raskaana olevaa naista, jotka käyttivät lakritsia sisältäviä
lääkevalmisteita, sekä 370 raskaana olevaa kontrollia, jotka eivät käyttäneet lakritsia sisältäviä
valmisteita raskauden aikana. 56,8 % naisista, jotka käyttivät lakritsia sisältäviä tuotteita,
käyttivät tuotteita yskän ja flunssan hoitoon raskauden 4. päivän ja 25. raskausviikon välillä.
Keskenmenoja esiintyi jonkin verran enemmän lakritsia sisältäviä tuotteita käyttävillä naisilla
verrattuna lakritsituotteita käyttämättömiin naisiin. Muut sikiöön kohdistuvat vaikutukset olivat
molemmissa tutkimusryhmissä samankaltaisia. Tutkimuksen johtopäätöksenä esitettiin, ettei
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lakritsi ole merkittävä keskenmenoriskiä lisäävä tekijä, vaikkakin he nostivat esille
lisätutkimuksen tarpeen.

Cuzzolin ja kumppanit (2010) tutkivat raskaana olevien italialaisten naisten yrttituotteiden
käyttöä ja niiden vaikutusta raskauden lopputulemaan (Cuzzolin ym. 2010). Tutkimusaineisto
kerättiin strukturoidun haastattelun avulla synnytysosastolla. Haastattelussa selvitettiin
tutkittavien sosiodemografisia tekijöitä, yrttivalmisteiden käyttöä sekä tietoa raskaudesta ja
vastasyntyneestä. Tulosten mukaan lakritsia sisältävien tuotteiden säännöllisillä käyttäjillä
esiintyi enemmän ennenaikaisia synnytyksiä verrattuna tutkittaviin, jotka eivät käyttäneet
lakritsia sisältäviä tuotteita raskausaikana (neljästätoista lakritsin käyttäjästä 35,7 %:lla esiintyi
enemmän keskenmenon uhkaa sekä 16,7 %:lla esiintyi ennenaikaista synnytystä). Lakritsia
sisältävien tuotteiden käyttäjiä oli tutkimuksessa kuitenkin vain 14, joten tuloksia ei voi suoraan
yleistää suurelle populaatiolle.

Dodds ja kumppanit (1997) tutkivat in vitro -tutkimuksessaan kortisolin käyttäytymistä
eristetyssä ihmisen istukassa (Dodds 1997). Tutkimuksessa glykyrretiinihappo siirtyi kuuden
tunnin perfuusiossa (nesteen virtaaminen elimen läpi sen verisuonien kautta) äidin
verenkierrosta sikiön verenkiertoon ilman havaittavaa metaboliaa. Istukkaperfuusiossa
synnyttäjältä saatua istukkakudosta pidetään toimintakykyisenä laboratoriossa keinotekoisen
verenkierron avulla (Ala-Kokko ym. 2000). Istukkaperfuusion avulla voidaan tutkia erilaisten
yhdisteiden kulkua istukan läpi ilman huolta äidin tai sikiön turvallisuudesta.

3.3.3 Glykyrritsiinin mahdolliset vaikutusmekanismit

Raskaudenaikaisen glykyrritsiinialtistuksen haitalliset vaikutukset sikiölle voivat olla seurausta
sikiön runsaammasta altistumisesta äidin kortisolille (Steffensen ym. 2018). Nisäkkäillä istukka
toimii tärkeänä elimenä äidin ja sikiön välillä ja muodostaa esteen, jotta esimerkiksi äidin veren
glukokortikoidit, kuten kortisoli, eivät pääse äidin verenkierrosta sikiöön (Jensen ym. 2012).
Istukan 11β-HSD2 -entsyymi suojaa sikiötä runsaalta altistumiselta äidin glukokortikoideille
muuttamalla kortisolia inaktiiviseksi kortisoniksi ennen sen siirtymistä sikiöön (Steffensen ym.
2018). Muut entsyymit eivät ole yhtä keskeisiä vaikuttajia fysiologisesti merkityksellisen
kortisolin pitoisuuksiin (Benediktsson ym. 1997). Glykyrritsiinin keskeinen haitallinen
vaikutus on istukan 11β-HSD2 -entsyymin toiminnan häiritseminen, mikä johtaa sikiön
runsaampaan kortisolialtistumiseen. Muun muassa Benediktsson ja kumppanit (1997) totesivat
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ex vivo -tutkimuksessaan glykyrritsiinin estävän 11ß-HSD2 -entsyymin toimintaa, jolloin
kortisolilla on suorempi pääsy sikiön verenkiertoon.
Sikiön ylialtistuminen kortisolille voi muuttaa sikiönkehitystä ’’uudelleenohjelmoimalla’’
sikiön HPA-akselia mahdollisesti epigeneettisten muutosten kautta (Steffensen ym. 2018).
Näiden häiriöiden on havaittu olevan yhteydessä muun muassa alhaiseen syntymäpainoon ja
epäsuotuisiin

metabolisiin

ja

hermostollisiin

seurauksiin.

Raskaudenaikainen

glykyrritsiinialtistus voi siis ikään kuin matkia äidin stressiä vaikuttamalla samojen
mekanismien kautta sikiöön.

Kuva 2 esittää äidin, istukan ja sikiön välisen raskaudenaikaisen vuorovaikutuksen, joka johtaa
kehittyvän sikiön glukokortikoidien ylialtistukselle. Äidin HPA-akselin aktivaatio johtaa
kortisolin

lisääntymiseen

(tummat

pallot

kuvassa).

Istukan

kortikotropiinia

vapauttava hormoni (CRH, engl. corticotropin-releasing hormone) stimuloi suoraan äidin
aivolisäkettä ja lisämunuaisia edelleen lisäämään kortisolitasoja, samalla kun myös äidin
kortisoli stimuloi istukan CRH-tuotantoa. Äidin kortisoli läpäisee istukan, missä 11ß-HSD2 entsyymi hajottaa sen inaktiiviseksi kortisoniksi (kuvassa kolmiot). Sikiö voi myös signaloida
istukkaa lisäämään istukan CRH-tuotantoa sikiön metabolisten tarpeiden lisääntyessä. 11ßHSD2 -entsyymin toiminta voi heikentyä muun muassa glykyrritsiinin seurauksena. Kehittyvän
sikiön ylialtistus kortisolille johtaa sikiön HPA-akselin aktivaatioon, mikä on yhdistetty
alhaiseen syntymäpainoon ja pitkäaikaisiin epäsuotuisiin seurauksiin, kuten metabolisiin ja
hermostollisiin

häiriöihin.

Kuvassa

ACTH

kuvaa

kortikotropiinia

adrenokortikotrooppista hormonia (engl. adrenocorticotropic hormone).

eli
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Kuva 2. Glukokortikoidien signalointi äidin, istukan ja sikiön välillä (muokattu Steffensen ym. 2018).
CRH: istukan kortikotropiinia vapauttava hormoni, ACTH: adrenokortikotrooppinen hormoni, HPAakseli: hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori -akseli, HSD2: 11β-hydroksisteroididehydrogenaasi
tyyppi 2 -entsyymi (11ß-HSD2).
Lähde: Steffensen I-L, Mathisen GH, Bruzell E, Granum BB, Rohloff J, Hetland RB. Hazard
assessment of glycyrrhizic acid from liquorice. Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings,
Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics. 2018. ISBN: 978-82-8259-306-9.
Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2018.

On esitetty, että äidin psyykkisestä tai sikiön fysiologisesta stressistä (esim. riittämättömän
kohdunsisäisen verenvirtauksen seurauksena) seuraava sikiön HPA-akselin ennenaikainen
aktivaatio saattaa selittää jopa kolmasosan ennenaikaisista synnytyksistä (ns. stressin
aiheuttama ennenaikaisuus) (Lockwood 2002). Stressin aiheuttaman ennenaikaisuuden
kriittinen välittäjä vaikuttaisi olevan CRH, joka stimuloi prostaglandiinien tuottoa.
Prostaglandiinit stimuloivat kohdun supistuksia ja kohdunkaulan kypsymistä. Prostaglandiinit
stimuloivat myös CRH:n vapautumista istukassa, sikiön kudoksissa ja kohdun limakalvolla,
mikä voi johtaa ennenaikaiseen synnytykseen. Runsaan glykyrritsiinin saannin yhteys
lyhentyneeseen raskauden kestoon saattaa siis olla seurausta glykyrritsiinin vaikutuksesta
kortisoli- ja prostaglandiiniaineenvaihduntaan, mikä saattaa johtaa kohdun lisääntyneeseen
supistusherkkyyteen (Strandberg ym. 2003). Mekanismia tulee kuitenkin selvittää tarkemmin.

Glykyrretiinihapon vaikutus 11βHSD2-entsyymin toimintaan on palautuva (Dodds 1997).
Tämän takia yksittäiset annokset, jotka riittäisivät estämään kortisolin metaboliaa, eivät
välttämättä aiheuta ongelmaa, jos entsyymin toiminta estyy vain hetkeksi. Yksittäinen annos ei

24
välttämättä aiheuta haitallista vaikutusta sikiölle, koska sikiön maksa- ja entsyymiaktivaatio
ovat kehittymättömiä ja glykyrretiinihappo kulkeutuu takaisin äidille eliminoitavaksi.

Glykyrritsiini saattaa aiheuttaa myös muita mahdollisia haittavaikutuksia sikiölle. On esitetty,
että glykyrritsiini inhiboi äidin 11ß-HSD2 -entsyymin toimintaa, mikä lisää kortisolin pääsyä
munuaisten mineralokortikoidireseptoreihin, mikä voi nostaa äidin verenpainetta (Steffensen
ym. 2018). Äidin kohonneesta verenpaineesta voi olla haittaa myös sikiölle. Äidin korkeat
verenpainearvot

lisäävät

riskiä

esimerkiksi

sikiön

kasvunhidastumalle

ja

istukan

ennenaikaiselle irtoamiselle (Tapanainen ym. 2019). Hyvin korkeat verenpainearvot lisäävät
myös äidin pre-eklampsian eli raskauteen liittyvän verenpaineoireiston riskiä. Pre-eklampsiasta
on käytetty aiemmin myös termiä raskausmyrkytys. Pre-eklampsia voi johtaa muun muassa
istukan verenkierron vähentymiseen, minkä seurauksena sikiön kasvu hidastuu ja sikiön
hapensaanti voi huonontua. Pre-eklampsia lisää myös perinataalikuolleisuuden (kuolema
kohdun sisälle tai ensimmäisen elinviikon aikana) ja istukan ennenaikaisen irtoamisen riskiä.

Joidenkin lähteiden mukaan lakritsia on käytetty perinteisessä lääketieteessä keskenmenon
aikaansaavana aineena (Strandberg ym. 2002, Barnes ym. 2007). Aiheesta ei kuitenkaan ole
kokeellista näyttöä. Tämä kuitenkin tukee ajatusta siitä, että lakritsi voi lisätä keskenmenon tai
ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Glykyrritsiinin mahdollisia vaikutusmekanismeja sikiön ja syntyvän lapsen hyvinvointiin on
siis esitetty muutamia. Raskaudenaikaisen glykyrritsiinialtistuksen haitalliset vaikutukset
voivat olla seurausta sikiön runsaammasta altistumisesta äidin kortisolille. Raskaudenaikainen
glykyrritsiinialtistus voi siis vaikuttaa samojen mekanismien kautta sikiöön, kuin äidin stressi
vaikuttaisi. Sikiön altistuminen runsaammalle kortisolille voi vaikuttaa eri mekanismien kautta
esimerkiksi sikiönkehitykseen ja kohdun supisteluherkkyyteen, mistä voi olla haitallisia
vaikutuksia raskauteen ja sikiön hyvinvointiin. Lisäksi glykyrritsiini vaikuttaa äidin
kortisoliaineenvaihduntaan, minkä seurauksena äidin verenpaine voi nousta, mikä puolestaan
voi vaikuttaa myös sikiön hyvinvointiin.
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II KOKEELLINEN OSA

Tämän pro gradu -tutkielman kokeellisessa osassa tutkittiin 1819 raskaana olevan naisen
raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen. Lisäksi
selvitettiin, onko äidin raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti yhteydessä vastasyntyneen
lapsen hiusten glykyrritsiinipitoisuuteen. Aineisto oli osa KuBiCo-tutkimusta. Ruokavalion
glykyrritsiinin määrä selvitettiin frekvenssikyselyn avulla. Tilastollinen analysointi toteutettiin
IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmalla (IBM Inc, versio 25) ja muuttujien välisiä yhteyksiä
analysoitiin regressioanalyysilla.

4 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

4.1 Tutkimuksen tavoitteet

Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia raskaudenaikaisen ruokavalion glykyrritsiinin
yhteyttä

ennenaikaiseen

synnytykseen

KuBiCo-tutkimuksessa.

Lisäksi

tutkittiin

raskaudenaikaisen ruokavalion glykyrritsiinipitoisuuden yhteyttä vastasyntyneiden lasten
hiusten glykyrritsiinipitoisuuteen.

Tavoitteet:
1. Tutkia, onko runsas raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti yhteydessä ennenaikaiseen
synnytykseen.
2. Selvittää,

onko

äidin

raskaudenaikainen

glykyrritsiinin

saanti

yhteydessä

vastasyntyneen lapsen hiusten glykyrritsiinipitoisuuteen.

4.2 Tutkimuksen hypoteesit

1. Äidin runsas raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti on yhteydessä ennenaikaiseen
synnytykseen.
2. Äidin raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti on yhteydessä vastansyntyneen lapsen
hiusten glykyrritsiinipitoisuuteen.
Aikaisemman tutkimusnäytön perusteella hypoteesina on, että äidin runsas raskaudenaikainen
glykyrritsiinin saanti on yhteydessä ennenaikaiseen synnytykseen. Vastasyntyneiden lasten
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hiusten glykyrritsiinipitoisuuksista ei ole aiempaa tutkimustietoa, mutta eläintutkimusten
mukaan glykyrritsiini kulkeutuu sikiöön.

5 AINEISTO JA MENETELMÄT
5.1 KuBiCo-tutkimus

Pro

gradu

-tutkielma

toteutettiin

osana

vuonna

2012

käynnistynyttä

Kuopion

syntymäkohorttitutkimusta (KuBiCo), jossa selvitetään raskaudenajan altisteiden ja perimän
vaikutuksia syntyvän lapsen ja äidin terveyteen (taulukko 4) (KuBiCo 2019). Lopullinen
KuBiCo-aineisto tulee olemaan noin 10 000 äiti-lapsiparia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
alueelta. Tutkimustietoja kerätään mm. raskauden kulkuun, ruokavalioon, lisäravinteiden ja
lääkkeiden käyttöön,

perhetaustaan,

ympäristöaltisteisiin

sekä tutkimuksen eettisiin

periaatteisiin kohdentuvilla kyselyillä. KuBiCo-tutkimuksen kulkua on esitetty kuvissa 3 ja 4.
Taulukko 4. KuBiCo-tutkimuksen tiedot.

Tutkimuksen tyyppi

Tutkimuksen tiedot
Seurantatutkimus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella.

Tutkimuksen nimi

KuBiCo, Kuopio Birth Cohort.

Tutkimuksen kesto

Tutkittavien keruu n. 10 v, lapsen seuranta 18 ikävuoteen saakka.

Tutkimuksen
tarkoitus

Selvittää äidin raskaudenaikaisen terveydentilan, ravitsemuksen ja
lääkkeiden/ravintolisien käytön sekä erilaisten elämäntapa- ja
ympäristötekijöiden vaikutuksia syntyvän lapsen ja äidin omaan
myöhempään terveydentilaan.

Tutkimusaineisto

Noin 10 000 raskaana olevaa naista, joiden oletetaan synnyttävän KYS:ssä
(Kuopion yliopistollinen sairaala) vuosina 2012–2024. Aineisto koostuu
naisista, jotka käyttävät KYS:n sähköistä pikkuHaikara-esitietojärjestelmää
ja tätä kautta rekrytoituvat kyselytutkimukseen.

Lähde: KuBiCo Kuopio Birth Cohort. Tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. 2017.
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Kuva 3. KuBiCo-tutkimuksen kulku ja tietojen kerääminen (muokattu Huuskonen ym. 2018).
Lähde: Huuskonen ym. Kuopio birth cohort – design of a Finnish joint research effort for
identification of environmental and lifestyle risk factors for the wellbeing of the mother and the
newborn child. BMC Pregnancy and Childbirth 2018;18:1-9.

Kuva 4. KuBiCo-tutkimuksen kulku. WebKuBiCo: Questionnaire and information platform, eKuTKa:
electronic KuBiCo database, UEF: University of Eastern Finland.
Lähde: Huuskonen ym. Kuopio birth cohort – design of a Finnish joint research effort for
identification of environmental and lifestyle risk factors for the wellbeing of the mother and the
newborn child. BMC Pregnancy and Childbirth 2018;18:1-9.
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KuBiCo-tutkimuksessa ei ole poissulkukriteerejä, vaan kaikki Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa synnyttävät naiset kutsutaan mukaan tutkimukseen (Huuskonen ym. 2018). Suurin
osa osallistujista rekrytoidaan äitiysneuvoloissa ensimmäisen raskauskolmanneksen aikaisen
rutiinikäynnin aikana (raskausviikoilla 6–9).

KuBiCo-hankkeella on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan
puoltava lausunto (15.11.2011). Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siitä aiheudu haittaa
raskaana olevalle naiselle eikä syntyvälle lapselle. Näytteet kerätään pääsääntöisesti
rutiinitoimenpiteiden yhteydessä.

5.2 Tutkimusaineisto

Tämän gradutyön tutkimusaineiston muodosti 1819 KuBiCo-tutkimukseen osallistunutta
naista. Tutkielmassa käsiteltiin vuosien 2013–2018 aikana kerättyä ravitsemusaineistoa
(n=1819) ja vuosien 2017–2018 aikana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa syntyneiltä
lapsilta synnytyksen yhteydessä kerättyjä hiusnäytteitä (n=361) ja napaverinäytteitä (n=270).
5.3 Tutkimusmenetelmät

5.3.1 Äidin ruokavalio

KuBiCo-tutkimuksessa äidin ruokavalio ja ravintolisien käyttö selvitettiin raskauden
ensimmäisellä ja viimeisellä kolmanneksella Internet-pohjaisen ruoankäytön frekvenssikyselyn
(FFQ) avulla (Huuskonen ym. 2018). Kysely on kehitetty KuBiCo-tutkimuskäyttöön. Tässä pro
gradu

-tutkimuksessa

käytettiin

ensimmäisellä

raskauskolmanneksella

täytettyjen

frekvenssikyselyjen tietoja. Tutkittavat täyttivät kyselyn eri ruoka-aineiden keskimääräisen
käytön osalta viimeksi kuluneen 3 kuukauden aikana. Kyselyssä tiedusteltiin monipuolisesti
ravitsemukseen ja ruokailutottumuksiin liittyviä tietoja. Frekvenssikysely sisälsi noin 160
ruoka-ainetta ja yhdeksän frekvenssivastausvaihtoehtoa. Kyselyn tarkoituksena oli saada kuva
tutkittavan tavanomaisista ruokailutottumuksista. Ruokien kulutus ja ravintoaineiden saanti
laskettiin kertomalla ruoan kulutuksen frekvenssi annoskoolla (g), jotta saatiin jokaisen
kyselyssä listatun ruoka-aineen päivittäisen kulutuksen keskiarvo. Kyselystä saatiin laskettua
yli 60 ravintoainetta ja 100 ruokaryhmää. Päivittäiset ruokien, ravintoaineiden ja
energiansaannin keskimääräiset arvot laskettiin THL:n ylläpitämän elintarvikkeiden
kansallisen koostumustietopankin (Fineli) avulla. Osallistujat saivat kyselystä henkilökohtaisen

29
palautteen sähköpostiin kyselyn täyttämisen jälkeen. Palaute sisälsi myös ruokavalion
peilaamisen voimassaoleviin ravitsemussuosituksiin.

Glykyrritsiinin saanti arvioitiin tutkittavien lakritsin ja salmiakin kulutuksen perusteella
(glykyrritsiini 200 mg/100 g). Frekvenssikyselyssä tiedusteltiin salmiakin ja lakritsin käyttöä
taulukon 5 osoittamalla tavalla. Ruoankäyttökysely on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 4.
Taulukko 5. Lakritsin ja salmiakin käytön selvitys KuBiCo-tutkimuksen frekvenssikyselyssä.
Ruoka-aine
Salmiakki (annos=1 aski tai 40 g
irtona)
Lakritsi (6 palaa tai 1 kpl 20 g
patukka)

Vastausvaihtoehdot
Ei lainkaan, harvoin
1–3 kertaa kuukaudessa
Kerran viikossa
2–4 kertaa viikossa
5–6 kertaa viikossa
Kerran vuorokaudessa
2–3 kertaa vuorokaudessa
4–5 kertaa vuorokaudessa
Enemmän kuin 5 kertaa vuorokaudessa

5.3.2 Vastasyntyneiden lasten hiusnäytteet
Hiusnäytteet kerättiin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa syntyneiltä lapsilta synnytyksen
jälkeen (<48 h) vuosina 2017–2018. Hiusnäytteet leikattiin saksilla lapsen pään takaosan
alueelta

mahdollisimman

läheltä

päänahkaa.

Näytteitä

säilytettiin

alumiinifoliossa

huoneenlämmössä (21 ± 2 °C) 1–11 kuukauden ajan ennen analyysia. Hiusnäytteet analysoitiin
Itä-Suomen yliopiston Farmasian laitoksen laboratoriossa HRMS-menetelmällä (highresolution mass spectometry). Ennen analyysia hiusnäytteestä (n. 5 mg) poistettiin ulkoiset
epäpuhtaudet käsittelemällä näyte 1,0 ml:lla isopropanolia (30 s). HRMS-menetelmän avulla
voidaan arvioida istukan kautta kulkeutuneita altisteita (esim. ravintoaineet ja hormonit), joille
vastasyntynyt on altistunut istukan kautta viimeisen kohdunsisäisen kuukauden aikana.
5.3.3 Muut tekijät

Raskauden kulkuun, synnytykseen ja lapsen terveyteen liittyvät tiedot kerättiin Kuopion
yliopistollisen sairaalan synnytys- ja terveysrekistereistä, sähköisestä pikkuHaikara -palvelusta
ja KuBiCo-hankkeeseen liittyvien tutkimuslomakkeiden ja -käyntien avulla. PikkuHaikarapalvelu perustuu äidin omaan raportointiin.
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Analyyseissa tupakoinniksi luokiteltiin äidin aktiivinen tupakointi raskauden aikana.
Tupakoimattomuudeksi luokiteltiin kaikki muu tupakointiin liittyvä toiminta, eli esimerkiksi
tupakoinnin lopettaminen raskauden alussa ja passiivinen tupakointi.

5.4 Tilastolliset menetelmät

Tilastollinen analysointi toteutettiin IBM SPSS Statistics -tilasto-ohjelmalla. Muuttujien välisiä
yhteyksiä analysoitiin regressioanalyysilla. Regressioanalyysissä raskauden kestoa (jaettuna
kahteen luokkaan) käytettiin riippuvana muuttujana. Tutkittavat jaettiin kolmeen luokkaan
raskaudenaikaisen glykyrritsiinin käyttömäärän perusteella: ei-käyttäjät (0,0 mg/vrk), vähän
käyttävät (0,1–8,0 mg/vrk eli 0,7–56,0 mg/vk) ja runsaimmin käyttävät (>8,1 mg/vrk eli >56,7
mg/vk) (taulukko 6). Tutkittavat jaettiin myös kahteen luokkaan synnytyksen ajankohdan
perusteella (taulukko 7).
Taulukko 6. Tutkittavien jako kolmeen luokkaan glykyrritsiinin käyttömäärän perusteella.
Luokka
Ei-käyttäjät
Vähän käyttävät
Runsaimmin käyttävät

n
549
761
501
Yhteensä 1811

Glykyrritsiinin käyttömäärä/vrk
0,0 mg
0,1–8,0 mg
>8,1 mg

Taulukko 7. Tutkittavien jako kahteen luokkaan ennenaikaisen ja täysiaikaisen synnytyksen
perusteella.
Luokka

n

Raskauden kesto, vrk

Ennenaikainen synnytys
Täysiaikainen synnytys

154
1657
Yhteensä 1811

<259
≥259

6

TULOKSET

6.1 Aineiston kuvailumuuttujat
Tutkimusaineisto on kuvattu taulukoissa 8 ja 9.
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Taulukko 8. Raskaana oleviin naisiin ja vastasyntyneisiin liittyviä muuttujia (keskiarvo ja keskihajonta)
raskauden keston mukaan jaoteltuna Kuopion syntymäkohorttitutkimuksessa.
Kaikki
osallistujat
(n=1811)
Synnytykseen ja vastasyntyneeseen
liittyvät tekijät
Synnytysraskausviikot
38,9 (2,5)

Ennenaikainen
synnytys (<259 vrk)
(n=154)

Täysiaikainen raskaus
(≥259 vrk)
(n=1657)

p-arvo1

32,6 (3,5)

39,5 (1,2)

<0.001

Raskauden kesto, vrk

275 (17)

232 (25)

279 (8)

<0.001

Syntymäpaino, g

3416 (647)

2158 (934)

3533 (465)

<0.001

Glykyrritsiini, mg
(alkuraskaus)
Glykyrritsiini, mg
(loppuraskaus)2
HEI-indeksi3

9,0 (12,1)

8,8 (10,6)

9,0 (12,2)

0,805

11,1 (16,3)

11,9 (14,8)

11,0 (16,4)

0,583

61,4 (8,3)

62,3 (8,3)

61,3 (8,3)

0,168

Energia, kcal/vrk

2068 (605)

2130 (613)

2062 (604)

0,185

Proteiini, E%

18,5 (2,8)

18,3 (2,7)

18,5 (2,8)

0,530

Rasva, E%

30,8 (4,7)

30,9 (4,7)

30,8 (4,7)

0,755

Tyydyttyneet rasvahapot,
E%
Kertatyydyttymättömät
rasvahapot, E%
Monityydyttymättömät
rasvahapot, E%
Hiilihydraatit, E%

11,1 (2,4)

11,2 (2,4)

11,1 (2,4)

0,627

10,0 (1,9)

10,1 (1,9)

10,0 (1,9)

0,643

4,2 (1,0)

4,1 (0,9)

4,2 (1,0)

0,622

48,3 (5,8)

48,4 (5,6)

48,3 (5,8)

0,926

Sakkaroosi, E%

7,8 (2,8)

8,0 (2,9)

7,8 (2,8)

0,524

Kuitu, g/vrk

26 (11)

27 (12)

26 (11)

0,175

D-vitamiini, µg/vrk

9,3 (4,1)

9,3 (4,1)

9,2 (4,0)

0,899

Folaatti, µg/vrk

308 (121)

324 (126)

307 (121)

0,096

C-vitamiini mg/vrk

198 (113)

221 (137)

196 (110)

0,009

B12-vitamiini, µg/vrk

6,5 (2,5)

6,7 (2,4)

6,5 (2,5)

0,391

Kalsium, mg/vrk

1486 (587)

1514 (606)

1484 (585)

0,548

Rauta, mg/vrk

11,4 (3,8)

11,7 (3,6)

11,4 (3,8)

0,359

Kofeiini, mg/vrk

156 (144)

157 (149)

156 (144)

0,926

Kasvikset, g/vrk

683 (407)

735 (465)

678 (401)

0,096

Hedelmät ja marjat, g/vrk

350 (260)

393 (307)

346 (255)

0,031

Viljavalmisteet, g/vrk

194 (117)

197 (104)

194 (118)

0,782

Nestemäiset maitotuotteet,
ml/vrk
Demografiset- ja
elämäntapatekijät
Ikä, v

522 (327)

515 (353)

523 (324)

0,776

30,1 (4,9)

30,0 (4,9)

30,1 (5,0)

0,701

Äidin painoindeksi
(alkuraskaus), kg/m2
Äidin painonlisäys, kg

24,8 (5,3)

26,0 (6,0)

24,7 (5,2)

0,008

13,5 (6,1)

11,0 (6,3)

13,7 (6,1)

<0.001

Tupakointi, %

12,9 (33,5)

13,0 (33,7)

12,9 (33,5)

0,963

Muuttuja

Ruokavalio

1

p-arvo eri raskaudenkestoluokkien välillä (ennenaikainen ja täysiaikainen) (Wald-testisuureen arvoa vastaava
p-arvo).
2
Loppuraskauden glykyrritsiinin saanti, n=1295.
3
HEI-indeksi: Healthy Eating Index.
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Taulukko 9. Raskaana oleviin naisiin ja vastasyntyneisiin liittyviä muuttujia (keskiarvo ja keskihajonta)
glykyrritsiiniluokittain jaoteltuna Kuopion syntymäkohorttitutkimuksessa.
Kaikki
osallistujat
(n=1819)

Glykyrritsiinin
saanti 0,0
mg/vrk
(n=552)

Glykyrritsiinin
saanti 0,1–8
mg/vrk
(n=764)

Glykyrritsiinin
saanti: >8,1
mg/vrk
(n=503)

p-arvo1

Glykyrritsiini, mg
(alkuraskaus)
Glykyrritsiini, mg
(loppuraskaus)
HEI-indeksi2

9,0 (12,1)

0,0 (0,0)

6,4 (2,1)

22,7 (15,3)

<0.001

11,1 (16,3)

3,3 (6,1)

10,4 (14,7)

20,3 (20,6)

<0.001

61,4 (8,3)

62,8 (8,6)

61,3 (8,3)

60,2 (8,0)

<0.001

Energia, kcal/vrk

2067 (605)

2236 (631)

2045 (579)

1942 (582)

<0.001

Proteiini, E%

18,5 (2,8)

18,7 (2,8)

18,6 (2,8)

18,0 (2,8)

<0.001

Rasva, E%

30,8 (4,7)

31,0 (4,9)

31,1 (4,7)

30,2 (4,4)

0,003

Tyydyttyneet
rasvahapot, E%
Kertatyydyttymättömät
rasvahapot, E%
Monityydyttymättömät
rasvahapot, E%
Hiilihydraatit, E%

11,1 (2,4)

11,0 (2,6)

11,2 (2,4)

10,9 (2,2)

0,040

10,0 (1,9)

10,1 (2,0)

10,1 (1,9)

9,8 (1,8)

0,016

4,2 (1,0)

4,2 (1,0)

4,2 (1,0)

4,1 (1,0)

0,125

48,3 (5,8)

48,0 (6,0)

48,0 (5,8)

49,3 (5,5)

<0.001

Sakkaroosi, E%

7,8 (2,9)

7,7 (3,2)

7,6 (2,7)

8,4 (2,6)

<0.001

Kuitu, g/vrk

26 (11)

26 (12)

26 (11)

27 (11)

0,022

Folaatti, µg/vrk

308 (122)

301 (118)

303 (120)

325 (127)

0,002

D-vitamiini, µg/vrk

9,2 (4,1)

9,0 (4,0)

9,3 (4,0)

9,4 (4,2)

0,149

C-vitamiini mg/vrk

198 (113)

200 (115)

189 (111)

209 (112)

0,011

B12-vitamiini, µg/vrk

6,5 (2,5)

6,3 (2,5)

6,6 (2,4)

6,8 (2,6)

0,002

Kalsium, mg/vrk

1486 (587)

1425 (553)

1494 (582)

1541 (625)

0,006

Rauta, mg/vrk

11,4 (3,8)

10,9 (3,7)

11,3 (3,7)

12,3 (3,9)

<0.001

Kofeiini, mg/vrk

156 (144)

142 (144)

155 (138)

173 (151)

0,003

Kasvikset, g/vrk

682 (406)

698 (425)

657 (392)

702 (405)

0,084

Hedelmät ja marjat,
g/vrk
Viljavalmisteet, g/vrk

350 (259)

371 (281)

331 (238)

356 (264)

0,018

194 (117)

188 (110)

197 (130)

196 (102)

0,398

Nestemäiset
522 (327)
maitotuotteet, ml/vrk
Demografiset- ja elämäntapatekijät

503 (323)

537 (320)

520 (340)

0,166

Ikä, v

30,1 (4,9)

30,0 (4,9)

30,0 (5,0)

30,4 (4,9)

0,229

Äidin painoindeksi,
kg/m2
Äidin painonlisäys, kg

24,8 (5,3)

25,2 (5,2)

24,6 (5,4)

24,8 (5,2)

0,183

13,5 (6,1)

13,7 (6,9)

13,5 (5,9)

13,3 (5,5)

0,604

Tupakointi, %

12,9 (33,5)

12,3 (32,9)

13,1 (33,8)

13,1 (33,8)

0,900

Synnytykseen ja vastasyntyneeseen
liittyvät tekijät
Synnytysraskausviikot
38,9 (2,5)

38,8 (2,5)

39,0 (2,3)

38,9 (2,6)

0,741

Raskauden kesto, vrk
Syntymäpaino, g

275 (16)
3386 (656)

276 (16)
3441 (617)

275 (19)
3399 (685)

0,709
0,267

Muuttuja

Ruokavalio

1
2

275 (17)
3413 (648)

Trendin p-arvo (Wald-testisuureen arvoa vastaava p-arvo).
HEI-indeksi: Healthy Eating Index.
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Tutkittavat olivat keskimäärin 30,1-vuotiaita ja heidän keskimääräinen painoindeksinsä oli 24,8
kg/m2. Ennenaikaisesti synnyttäneiden keskimääräinen alkuraskauden painoindeksi (26,0
kg/m2) oli korkeampi kuin kaikkien tutkittavien keskimääräinen alkuraskauden painoindeksi
(24,8 kg/m2, p=0,008). Keskimääräinen painonlisäys raskauden aikana oli 13,5 kg ja
keskimääräinen raskauden kesto oli 38,9 raskausviikkoa (275,3 vrk).

Tutkittavien glykyrritsiinin saannin minimiarvot, keskiarvot ja maksimiarvot on esitetty
taulukossa 10.
Taulukko 10. Glykyrritsiinin saanti tutkittavilla.

Alkuraskaus

Loppuraskaus

Glykyrritsiini,
mg/vrk

Kaikki
osallistujat

Minimi
Keskiarvo
Maksimi
Minimi
Keskiarvo
Maksimi

0,0
9,0
120,0
0,0
11,1
211,4

Ennenaikaisesti
synnyttäneet
(<259 vrk)
(n=154)
0,0
8,8
51,4
0,0
11,9
85,3

Täysiaikainen
raskaus
(≥259 vrk)
(n=1657)
0,0
9,0
120,0
0,0
11,0
211,4

6.2 Glykyrritsiinin yhteys ennenaikaiseen synnytykseen

Taulukossa 11 on esitetty logistiset regressiomallit raskaudenaikaisen ruokavalion
glykyrritsiinin yhteydestä ennenaikaiseen synnytykseen. Mallissa 1 on tutkittu yhteyttä ilman
vakiointia ja malli 2 on ikävakioitu. Malli 3 on vakioitu lisäksi äidin muilla tekijöillä
(painoindeksi, tupakointi ja sikiöiden lukumäärä). Malli 4 on vakioitu lisäksi myös
ravintotekijöillä (HEI-indeksi, energia (kcal/vrk), proteiinit (E%), rasvat (E%), tyydyttyneet
rasvahapot (E%), kertatyydyttymättömät rasvahapot (E%), monityydyttymättömät rasvahapot
(E%), hiilihydraatit (E%), sakkaroosi (E%), kuitu (g/vrk), folaatti (µg/vrk), D-vitamiini
(µg/vrk), C-vitamiini (mg/vrk), B12-vitamiini (µg/vrk), kalsium (mg/vrk), rauta (mg/vrk),
kofeiini (mg/vrk) ja kasvikset (g/vrk). HEI-indeksin (Healthy Eating Index) avulla voidaan
arvioida ruokavalion kokonaislaatua (Kennedy ym. 1995).

Logistisen regressioanalyysin mallin 1 mukaan vähän glykyrritsiiniä saaneilla naisilla havaittiin
1,29-kertainen riski (luottamusväli 0,87–1,92) ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna naisiin,
joiden ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut. Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan
saaneilla naisilla havaittiin 0,99-kertainen riski (luottamusväli 0,65–1,50) ennenaikaiseen
synnytykseen verrattuna naisiin, joiden ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut. Tulokset eivät
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muuttuneet, kun malli ikävakioitiin. Kun malliin lisättiin painoindeksi, tupakointi ja sikiöiden
lukumäärä, vähän glykyrritsiiniä saaneilla naisilla havaittiin 1,27-kertainen riski (luottamusväli
0,80–2,02) ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna naisiin, joiden ruokavaliossa ei
glykyrritsiiniä ollut. Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneilla naisilla havaittiin
0,89-kertainen riski (luottamusväli 0,55–1,44) ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna
tutkittaviin, joiden ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut. Kun malliin vielä lisättiin
ravintotekijät, vähän glykyrritsiiniä saaneilla naisilla havaittiin 1,21-kertainen riski
(luottamusväli

0,76–1,94)

ennenaikaiseen

synnytykseen

verrattuna

naisiin,

joiden

ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut. Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneilla
naisilla havaittiin 0,89-kertainen riski (luottamusväli 0,53–1,47) ennenaikaiseen synnytykseen
verrattuna tutkittaviin, joiden ruokavaliossa ei glykyrritsiiniä ollut.

Taulukko 11. Logistinen regressiomalli glykyrritsiinin yhteydestä ennenaikaiseen synnytykseen.
Saantiluokat
1. Ei-käyttäjät1

2. Vähän käyttävät

3. Runsaimmin
käyttävät

Tutkittavat (n)

549

761

501

Glykyrritsiini,
mg/vrk
Malli 14

0,0 mg/vrk

0,1–8,0 mg/vrk

>8,1 mg/vrk

1,00

1,292 (0,87–1,92)3

0,99 (0,65–1,50)

0,209/0,959

Malli 25

1,00

1,29 (0,87–1,92)

0,99 (0,65–1,50)

0,208/0,948

Malli 36

1,00

1,27 (0,80–2,02)

0,89 (0,55–1,44)

0,311/0,634

Malli 47

1,00

1,21 (0,76–1,94)

0,89 (0,53–1,47)

0,425/0,638

p-arvo
(luokka 2/
luokka 3)

1

Vertailuluokka
Suhteellinen riski (relative risk, RR)
3
Luottamusväli (CI) (95 %)
4
Ei vakiointia
5
Ikävakioitu
6
Vakioitu myös muilla äidin tekijöillä
7
Vakioitu myös ravintotekijöillä
2

6.3 Glykyrritsiini ja vastasyntyneiden lasten hiukset

Glykyrritsiiniä ei havaittu vastasyntyneiden hiusnäytteissä (n=361) tai synnytyksen yhteydessä
otetuissa napaverinäytteissä (n=270).
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7 POHDINTA

7.1 Aineisto ja menetelmät

7.1.1 Otos

KuBiCo-tutkimuksen suunniteltu otoskoko on 10 000 äiti-lapsiparia ja tämän pro gradu tutkimuksen otoskoko oli 1819. Suurempi otoskoko vähentää tulosten sattumanvaraisuutta
(Heikkilä 2014). Luotettavien tulosten saamiseksi otoksen tulisi edustaa koko tutkittavaa
perusjoukkoa. Edustavan otoksen saamiseksi otosyksiköt olisi valittava arpoen, jokaisen
otokseen valitun on kuuluttava tutkittavaan perusjoukkoon ja jokaisella kehikkoperusjoukon
yksiköllä on oltava mahdollisuus päästä otokseen. Tämän pro gradu -tutkimuksen otoskoko on
riittävän suuri, jotta sen voidaan olettaa olevan edustava otos perusjoukosta, eli raskaana
olevista suomalaisista naisista. KuBiCo-tutkimuksessa ei ole sisäänottokriteerejä vaan
tutkimukseen voivat osallistua kaikki halukkaat raskaana olevat naiset, joiden oletettu
synnytyspaikka on Kuopion yliopistollinen sairaala. Väljät sisäänottokriteerit lisäävät
mitattavan vasteen hajontaa ja tarvittavaa otoskokoa, mutta toisaalta tulokset ovat paremmin
yleistettävissä (Heikkilä 2014). Lisäksi tutkittavat ovat tietyltä alueelta, mikä saattaa aiheuttaa
virhelähteen. Otos edustaa siis parhaiten Kuopion ja lähiseutujen raskaana olevia naisia.
Toisaalta KuBiCo-tutkimuksessa on vertailtu tutkimuksen kuvailevien analyysien ja
kansallisten tilastojen väestötieteellisiä tietoja ja vertailujen perusteella KuBiCo-kohortti
edustaa hyvin poikkileikkausta suomalaisista raskaana olevista naisista (Huuskonen ym. 2018).

Otoskoon tulee olla sitä suurempi, mitä enemmän hajontaa tutkituissa ominaisuuksissa esiintyy
(Heikkilä 2014). Jos aineisto jaetaan ryhmiin, kuten tässä tutkimuksessa, on kaikkien ryhmien
otosten oltava riittäviä. Tässä tutkimuksessa ennenaikaisesti synnyttäneitä naisia (n=154) oli
reilusti vähemmän verrattuna täysiaikaisiin raskauksiin (n=1657). Tämä voi vaikuttaa tulosten
luotettavuuteen.

KuBiCo-tutkimuksen

etuna

on,

että

Suomen

terveydenhuoltojärjestelmä

seuraa

rutiininomaisesti raskaana olevia naisia ja heidän lapsiaan sekä tallentaa heidän hoitohistoriansa
(Huuskonen ym. 2018). Tutkittavien terveyteen liittyvä aineisto on siis kattava. Toisena etuna
on, että kaikki tutkimuksen kyselyt ovat sähköisessä muodossa, jolloin tutkittavat voivat täyttää
ne itselleen sopivana ajankohtana. Tämä lisää kyselyihin vastanneiden osuutta.
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7.1.2 Tutkittavien ruokavalio

Ruoankäytön frekvenssikyselyä ei ole suunniteltu tuottamaan luotettavaa tietoa tutkittavien
ruoankäytöstä

absoluuttisella

tasolla,

joten

tutkittavien

ruokavalion

vertaaminen

ravitsemussuosituksiin ei välttämättä anna todenmukaista kuvaa tilanteesta. Kaikkien
tutkittavien ruokavaliota on kuitenkin tässä verrattu ravitsemussuosituksiin, jotta saadaan
jonkinlainen yleiskäsitys tutkittavien ruokavaliosta.

Tutkittavien ruokavalio oli keskimäärin suurimmaksi osin suomalaisten ravitsemussuositusten
mukainen. Tutkittavien keskimääräinen viljavalmisteiden kulutus (194 g/vrk) oli suositusten
mukaista. Viljavalmisteita suositellaan päivittäin noin 6 annosta naisille (THL 2019).
Annoksella tarkoitetaan noin 1 dl:a keitettyä pastaa, riisiä, puuroa tai yhtä leipäviipaletta. 6
viljavalmisteannosta painaa noin 150–600 g viljavalmisteen mukaan (Fineli 2020). Esimerkiksi
jos annokset koostuvat pääosin leivästä, viljavalmisteiden paino on selvästi pienempi kuin
pääosin puuro- ja pasta-annoksista koostuvat annokset. Viljavalmisteissa määrän lisäksi
merkittävää on myös laatu, mitä ei tässä aineistossa ole otettu huomioon. Tutkittavien
keskimääräinen kasvisten kulutus (682 g/vrk) oli suositusten mukaista. Noin puolet kasvisten
saannista koostui hedelmistä ja marjoista (350 g/vrk). Kasviksia, marjoja ja hedelmiä
suositellaan aikuiselle noin puoli kiloa eli 5–6 annosta päivittäin (THL 2019). Myös tutkittavien
nestemäisten maitovalmisteiden kulutus (522 ml/vrk) oli suositusten tasolla. Nestemäisiä
maitovalmisteita suositellaan aikuisille 5–6 dl päivittäin (THL 2019).

Kaikkien

tutkittavien

ruokavalion

keskimääräinen

rasvojen,

kertatyydyttymättömien

rasvahappojen, hiilihydraattien, proteiinin, sakkaroosin ja kuidun kokonaissaanti olivat
ravitsemussuositusten mukaista (THL 2019). Tutkittavien energian, monityydyttymättömien
rasvahappojen, folaatin, D-vitamiinin ja raudan saanti olivat ravitsemussuosituksia
matalampaa. Folaatin riittävä saanti on erittäin tärkeää sikiön keskushermoston kehittymiselle
etenkin alkuraskaudessa (THL 2019). Tämän aineiston perusteella raskaana olevien naisten
riittävään folaatin saantiin olisi siis edelleen tärkeää kiinnittää huomiota. Tutkittavien Cvitamiinin, B12-vitamiinin ja kalsiumin saannit olivat jonkin verran ravitsemussuosituksia
korkeammat. Saannit olivat kuitenkin reilusti pienempiä kuin kyseisten vitamiinien ja
kivennäisaineiden suurin turvallinen päivittäinen saantimäärä (THL 2019). Raskausaikana
kofeiinin saannin suosituksen yläraja on 200 mg (noin kaksi kahvikupillista). Kaikkien
tutkittavien keskimääräinen alkuraskauden kofeiinin saanti (156 mg/vrk) jäi ylärajan alle. Myös
loppuraskauden keskimääräinen kofeiinin saanti (162 mg/vrk) jäi tätä rajaa vähäisemmäksi.
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Loppuraskauden kofeiiniaineistossa kuitenkin havaittiin, että kofeiinin käyttäjistä suositukset
ylittyivät yli 40 %:lla. Ravintoaineiden saantisuositukset raskaana oleville on esitetty liitteessä
1. Vitamiinien ja kivennäisaineiden suositeltava päivittäinen saanti raskaana oleville on esitetty
liitteessä 2.

Kun tutkittavia tarkasteltiin jaettuna ennenaikaisesti synnyttäneiden ja täysaikaisesti
synnyttäneiden ryhmiin sekä glykyrritsiinin saantiluokkien mukaisiin ryhmiin, ryhmien
ruokavalioissa oli jonkin verran eroavaisuuksia. Ennenaikaisesti synnyttäneiden ruokavalio ei
juurikaan eronnut täysiaikaisesti synnyttäneiden ruokavaliosta. Runsaimmin glykyrritsiiniä
saaneiden tutkittavien ruokavaliossa oli enemmän eroja verrattuna muihin tutkittaviin. Sekä
ennenaikaisesti synnyttäneiden että runsaimmin glykyrritsiiniä saaneiden ruokavalio oli
kuitenkin pääpiirteittäin samankaltainen kuin muiden tutkittavien ruokavalio.

Ennenaikaisesti synnyttäneet saivat ruokavaliostaan merkitsevästi vähemmän C-vitamiinia ja
kuluttivat vähemmän hedelmiä ja marjoja verrattuna täysiaikaisesti synnyttäneisiin. Muissa
ruokavalion tekijöissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja ennenaikaisesti synnyttäneiden ja
täysiaikaisesti synnyttäneiden välillä. Ennenaikaisesti synnyttäneiden proteiinin, rasvan,
hiilihydraattien, sakkaroosin ja kuidun saanti sekä kasvisten, viljavalmisteiden ja nestemäisten
maitotuotteiden kulutus oli suositusten mukaisella tasolla, kuten muillakin tutkittavilla.
Ennenaikaisesti

synnyttäneiden

energian,

monityydyttymättömien rasvahappojen,

D-

vitamiinin, folaatin ja raudan saanti jäi jonkin verran suosituksia matalammaksi, samoin kuin
muillakin tutkittavilla. Saantien erot eivät kuitenkaan ole määrällisesti suuria. Ennenaikaisesti
synnyttäneiden hiilihydraattien, sakkaroosin, kuidun, folaatin, C-vitamiinin, B12-vitamiinin,
kalsiumin, raudan, kofeiinin saanti ja kasvisten kulutus oli jonkin verran runsaampaa verrattuna
muihin tutkittaviin.

Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneiden naisten kokonaisenergian ja proteiinien
saanti sekä HEI-indeksi oli matalampi verrattuna muihin tutkittaviin. Myös rasvan,
tyydyttyneiden rasvojen ja kertatyydyttymättömien rasvojen saanti oli matalampi verrattuna
muihin

tutkittaviin.

Runsaimmin

glykyrritsiiniä

ruokavaliostaan

saaneiden

naisten

hiilihydraattien, sakkaroosin, raudan, kuidun, folaatin, C-vitamiinin, B12-vitamiinin, kalsiumin
ja kofeiinin saanti oli korkeampi verrattuna muihin tutkittaviin. Myös hedelmien ja marjojen
kulutuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero eri glykyrritsiinin saantiluokkien välillä.
Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneiden hedelmien ja marjojen kulutus oli
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korkeampi kuin vähän glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneiden ja matalampi kuin eikäyttäjien.

Runsaimmin

glykyrritsiiniä saaneiden

ruokavalion

energian, monityydyttymättömien

rasvahappojen, folaatin, D-vitamiinin ja raudan saanti jäi jonkin verran suosituksia
matalammaksi samoin kuin muillakin tutkittavilla. Runsaimmin glykyrritsiiniä saaneiden
kertatyydyttymättömien

rasvahappojen

saanti

jäi

myös

jonkin

verran

suosituksia

matalammaksi, toisin kuin muilla tutkittavilla, joilla saanti oli suositusten tasolla. Runsaimmin
glykyrritsiiniä saaneiden ja muiden tutkittavien välinen ero kertatyydyttymättömien
rasvahappojen saannissa oli kuitenkin määrällisesti hyvin pieni. Runsaimmin glykyrritsiiniä
saaneiden proteiini, rasvan, hiilihydraattien, sakkaroosin ja kuidun saanti sekä kasvisten,
viljavalmisteiden ja nestemäisten maitotuotteiden kulutus oli suositusten tasolla, kuten
muillakin tutkittavilla. Runsaimmin glykyrritsiiniä saaneiden tyydyttyneiden rasvahappojen, Cvitamiinin, B12-vitamiinin ja kalsiumin saanti ylitti suositukset, samoin kuin muilla tutkittavilla.
Runsaimmin glykyrritsiiniä saaneiden hiilihydraattien, sakkaroosin, kuidun, folaatin, Cvitamiinin, B12-vitamiinin, kalsiumin, raudan ja kofeiinin saanti sekä kasvisten kulutus oli
jonkin verran runsaampaa verrattuna muihin. Saantien erot eivät kuitenkaan ole määrällisesti
suuria.

7.1.3 Energiantarve ja painonnousu

Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa on esitetty energiantarpeen viitearvoja eri ikäisille
kevyttä työtä tekeville miehille ja naisille eri fyysisen aktiivisuuden tasoilla (Aro ym. 2012).
Keskimääräinen

energiantarve

on

laskettu

arvioimalla

painon

ja

iän

perusteella

perusaineenvaihdunnan kuluttama energia, joka on kerrottu fyysisen aktiivisuuden kertoimella.
Yksilön perusaineenvaihduntaan vaikuttavat monet yksilölliset tekijät, kuten sukupuoli, ikä,
rasvattoman kudoksen määrä ja perintötekijät. Lisäksi energiantarpeeseen vaikuttaa muun
muassa yksilön fyysinen aktiivisuus. Energiantarpeen laskennallinen arviointi ei siis tuota
kovin tarkkoja arvoja, mutta se kuitenkin antaa suuntaa. WHO:n suositusten mukaan raskauden
aikana päivittäisen lisäenergian tarve on 1,2 MJ/vrk (285 kcal/vrk) (Aro ym. 2012). Lisääntynyt
energiantarve vaihtelee noin 96 kilokalorista 382 kilokaloriin vuorokautta kohden, riippuen
raskauden vaiheesta. Energiantarpeen lisäys ei siis ole kovin suuri, mutta kuitenkin melko
huomattava ottaen huomioon, että lisääntynyt energiantarve on noin 300 kcal 30 viikon ajan
(raskausviikoilla 10–40). Naisten energiansaannin viitearvot ja energiantarpeen lisääntyminen
raskauden aikana on esitetty liitteessä 3.
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Kaikkien tutkittavien keskimääräinen energiansaanti oli 2068 kcal/vrk. Ennenaikaisesti
synnyttäneiden

keskimääräinen

energiansaanti

oli

2130 kcal/vrk ja täysiaikaisesti

synnyttäneiden 2062 kcal/vrk. Energiansaannit olivat siis kutakuinkin yhteneviä. Naisten, jotka
eivät saaneet ruokavaliostaan ollenkaan glykyrritsiiniä, energiansaanti oli keskimäärin 2236
kcal/vrk, vähän glykyrritsiiniä saaneiden 2045 kcal/vrk ja runsaimmin glykyrritsiiniä saaneiden
keskimääräinen energiansaanti oli 1942 kcal/vrk. Eri glykyrritsiinin saantiluokkien väliset
energiansaannin erot olivat suurempia kuin ennenaikaisesti ja täysiaikaisesti synnyttäneiden
energiansaantien erot. Vaikka energiantarve on yksilöllistä ja riippuu monista eri tekijöistä, alle
2000 kcal/vrk on melko alhainen energiansaanti raskaana olevalle naiselle. Aineiston
energiansaannin

arvot

eivät kuitenkaan

ole

todennäköisesti

täysin

todenmukaisia.

Ruoankäyttöä koskevissa tutkimuksissa voi esiintyä usein aliraportointia, etenkin naisten ja
ylipainoisten keskuudessa (Aro ym. 2012). Kaikkiaan eri tutkimuksissa energian
aliraportoijiksi on luokiteltu 2–85 % osallistujista. Aliraportoinnin syy voi olla esimerkiksi halu
kaunistella ruokatottumuksiaan joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tutkittavat voivat helposti
myös unohtaa syömiään ruokia, etenkin kun kyse on useamman menneen kuukauden aikaisista
ruokailuista.

7.1.4 Tutkittavien demografiset- ja elämäntapatekijät

Tutkittavien demografisissa eli väestötieteellisissä tekijöissä ja elämäntapatekijöissä oli joitain
tilastollisesti merkitseviä eroja ennenaikaisesti ja täysiaikaisesti synnyttäneiden luokkien
välillä. Ennenaikaisesti synnyttäneiden alkuraskauden painoindeksi oli merkitsevästi
korkeampi

täysiaikaisesti

synnyttäneisiin

verrattuna.

Ennenaikaisesti

synnyttäneiden

raskaudenaikainen painonlisäys oli merkitsevästi matalampi verrattuna täysiaikaisesti
synnyttäneisiin, mikä selittyy varmasti osittain raskauden lyhemmällä kestolla. Glykyrritsiinin
eri saantiluokkien välisissä ryhmissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja kyseisissä
tekijöissä.

Yleiset suositukset raskausajan painonnousulle vaihtelevat äidin raskautta edeltävän
painoindeksin

mukaan

(THL

2019).

Normaalipainoiselle

(painoindeksi

18,5–24,9)

painonnousun suositus on 11,5–16,0 kg. Ylipainoisille (painoindeksi 25,0–29,9) painonnousun
suositus on 7,0–11,5 kg. Kaikkien tutkittavien keskimääräinen alkuraskauden painoindeksi
(24,8 kg/m2) oli painoindeksiluokituksen mukaan normaalipainon puolella ja heidän
keskimääräinen painonnousunsa raskauden aikana oli 13,5 kg, mikä on suositusten mukainen
määrä. Ennenaikaisesti synnyttäneiden keskimääräinen painoindeksi (26,0 kg/m2) oli
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painoindeksiluokituksen

mukaan

ylipainon

puolella.

Ennenaikaisesti

synnyttäneiden

keskimääräinen painonnousunsa oli 11,0 kg, mikä on painonnousun suositusten mukainen
määrä. Raskauden kesto on toisaalta ennenaikaisen synnytyksen tilanteessa keskimäärin
lyhyempi. Lapsi kasvaa vielä loppuraskaudenkin aikana ja äiti kerää massaa noin 30
raskausviikkoon saakka. Täysiaikaisesti synnyttäneiden keskimääräinen alkuraskauden
painoindeksi (24,7 kg/m2) oli painoindeksiluokituksen mukaan normaalipainon puolella.
Täysiaikaisesti synnyttäneiden keskimääräinen painonnousu raskauden aikana oli 13,7 kg, mikä
on suositusten mukainen määrä.

7.1.5 Ruoankäytön frekvenssikysely

Ruoankäytön frekvenssikysely on ruokavalion arvioinnin työkalu, jota käytetään esimerkiksi
tutkittaessa ravinnonkäytön ja sairausriskin välisiä yhteyksiä suurissa epidemiologisissa
tutkimuksissa, joissa ollaan kiinnostuneita tutkittavan pidemmän ajan ruoankäytöstä, ja joissa
tavoitteena on yksilöiden oikea ryhmittely ruoka- tai ravintoaineiden saannin perusteella (Aro
ym. 2012, Pérez Rodrigo ym. 2015). Menetelmä oli siis sopiva tähän pro gradu -tutkielmaan.
Ruoankäytön frekvenssikyselyn tavoitteena on selvittää, kuinka usein tutkittava tavallisesti
käyttää eri elintarvikkeita ja ruokalajeja tietyn ajanjakson kuluessa, esimerkiksi edellisen 6–12
kuukauden aikana (Aro ym. 2012).

Frekvenssikyselyn kolme keskeistä osaa ovat ruokalista, käytön frekvenssi sekä annoskoko
(Pérez

Rodrigo

ym.

2015).

Ruokalistan

tulisi

heijastaa

tutkittavan

populaation

tiedonkeräämisen aikaisia ruokatottumuksia. KuBiCo-tutkimuksen frekvenssikysely on
kehitetty KuBiCo-tutkimuskäyttöön ja se on validoitu aiemmin syöpätutkimuksessa.
Frekvenssikyselyssä elintarvikkeiden käyttötiheyttä voidaan selvittää avoimilla kysymyksillä
tai frekvenssiluokkien avulla (Aro ym. 2012, Pérez Rodrigo ym. 2015). Useimmiten käytetään
etukäteen

määriteltyä

asteikkoa

(5–10

frekvenssiluokkaa).

KuBiCo-tutkimuksen

frekvenssikyselyssä käytettiin 9 frekvenssiluokkaa. Frekvenssikyselyissä annoskokoja ei
välttämättä kysytä lainkaan tai tavanomainen annos ilmoitetaan kyselylomakkeessa ja tutkittava
voi verrata omaa tavallisesti kuluttamaansa annoskokoaan ilmoitettuun annokseen (Aro ym.
2012).

Frekvenssikyselyissä yliarviointi on yleistä etenkin sellaisten ruokien kohdalla, joita syödään
harvemmin sekä terveelliseksi miellettyjen ruokien kohdalla, esimerkiksi hedelmät ja
vihannekset (Pérez Rodrigo ym. 2015). Lakritsi- ja salmiakkimakeiset kuuluvat useimmilla
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harvemmin syötyihin ruoka-aineisiin, joten niiden kohdalla tutkittavilla voi olla hankaluuksia
arvioida käyttömääriä tarkkaan. Frekvenssikyselyjen validointitutkimuksissa on esiintynyt
paljon aliarviointia tutkittavien itseraportoimasta energiansaannista sekä jonkin verran
aliarviointia proteiinin saannista (Pérez Rodrigo ym. 2015). Useat eri tekijät voivat vaikuttaa
yksilön käsitykseen annoskoosta kuten ruuan tyyppi, ruoka-aineen rooli ateriassa (esim.
pääruoka vai lisuke) ja persoonallinen mieltymys ruokaan. Ruokien jaottelun määrä kyselyssä
voi myös vaikuttaa syödyn ruoan muistamiseen. Vastaajat kokevat vastaamisen helpommaksi
eriteltyihin kysymyksiin, mutta toisaalta pitempiin listoihin liittyy suurempi taakka vastaajille,
joka voi vaikuttaa tulosten luotettavuuteen.

Frekvenssikyselyllä ei mitata yksittäisten henkilöiden ruoankäyttöä absoluuttisella tasolla vaan
suhteellisella tasolla, eli tutkittavat pystytään asettamaan kyselystä saadun tiedon perusteella
keskenään oikeaan järjestykseen eri ruoka-aineiden saannin suhteen (Aro ym. 2012).
Frekvenssikyselyt siis suunnitellaan arvioimaan populaation ruoan käyttömäärän järjestystä,
joten ne eivät välttämättä tuota luotettavia arvioita absoluuttisista käyttömääristä (Pérez
Rodrigo ym. 2015).

Frekvenssikyselyn hyviä puolia ovat muun muassa sen kustannustehokkuus ja helpompi tiedon
käsittely

verrattuna

moniin

muihin

menetelmiin

(Pérez

Rodrigo

ym.

2015).

Frekvenssikyselyissä on tietty vakiomuoto ja tutkittavat täyttävät sen usein itse, mikä tekee
kyselyn käytöstä tehokasta. Kerätyn tiedon prosessointi on edullisempaa ja vaatii vähemmän
ravitsemustuntemusta

verrattuna

muihin

ruoankäytön

arvioinnin

menetelmiin.

Frekvenssikyselyn keskeisiä rajoitteita ovat arvioiden systemaattiset virheet ja harhat sekä
kyselylomakkeen laatimisen vaativuus (Aro ym. 2012, Pérez Rodrigo ym. 2015).
Frekvenssikyselyn etuja ja rajoitteita on esitetty taulukossa 12.
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Taulukko 12. Ruokafrekvenssikyselyn hyödyt ja rajoitukset (muokattu Pérez Rodrigo ym. 2015).

Kyselyn täyttö

Hyödyt

Rajoitukset

Tutkittava voi täyttää itse.

Merkitty kulutuksen frekvenssi ja
annoskoko ei välttämättä edusta
vastaajan tavallista käyttöä.
Vaatii tietyntasoista lukutaitoa ja
kognitiivisia taitoja.
Johtaa usein puutteellisen aineiston
keräämiseen.
Riippuvainen vastaajan kyvystä
kuvailla ruokavaliota.
Erityisen monimutkainen lapsille ja
vanhuksille.
Vaatii tietokoneen sekä pääsyn
Internetiin ja taitoa käyttää
Internetiä.

Kohtuullinen vaiva vastaajalle.

Kyselyn tuottama tieto

Kyselyn suunnittelu ja
käyttö

Voi tuottaa paremman tiedon
tavanomaisista
ruokailutottumuksista kuin pelkkä
muutaman päivän tarkkailu.
Ei vaikuta tutkittavan
ruokailutottumuksiin.
Luokittelee yksilöt ruoankäytön
kategorioihin.

Vastaajan nykyinen ruokavalio voi
vääristää muistia menneestä
ruokavaliosta.

Ei vaadi syvällisesti koulutettuja
haastattelijoita.
Helppo ohjelmoida ja mahdollista
käyttää automaattista prosessointia
suljetuissa kysymyksissä.
Voidaan skannata optisesti.
Verkkopohjainen hallinta parantaa
kerätyn aineiston laatua. Voidaan
lisätä apuvälineitä, lisämalleja ja
tietoa.
Kohtuullisen alhaiset kustannukset
suurissa tutkimuksissa.

Kyselyn suunnittelu vaatii aikaa ja
vaivannäköä.

Joskus rajallinen tarkkuus arvioissa
ja annoskokojen määrittämisessä.
Turvallisuusriksi
tutkimusaineistolle.

Lähde: Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Salvador G, Varela-Moreiras G. Food frequency questionnaires.
Nutr Hosp 2015;31 Suppl 3:49-56.

7.1.6 Logistinen regressioanalyysi

Logistista regressioanalyysia käytetään, kun halutaan löytää useista selittävistä tekijöistä
parhaat selittämään ilmiötä ja siinä tapahtuvaa vaihtelua tilanteessa, jossa selitettävä muuttuja
on luokittelumuuttuja (Metsämuuronen 2011). Logistista regressioanalyysia voidaan käyttää
joko tutkittavan ilmiön kannalta oleellisten muuttujien etsimiseen tai teorian kannalta
oleellisten muuttujien vaikutuksen tarkasteluun. Logistinen regressioanalyysi siis sopii tähän
pro gradu -tutkielmaan, jossa tavoitteena oli tarkastella glykyrritsiinin saannin (selittävä tekijä)
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vaikutusta

ennenaikaisen

synnytyksen

riskiin

(luokittelumuuttuja).

Logistinen

regressioanalyysi on erityisen suosittu muun muassa terveystieteiden piirissä.

7.2 Tulokset

7.2.1 Tulosten tilastollinen merkitsevyys

Luottamusväli (confidence interval, CI) ilmaisee, millä välillä todellinen perusjoukon
tunnusluvun arvo on tietyllä todennäköisyydellä (KvantiMOTV 2004). Taulukon 10 mukaan
logistisessa regressioanalyysimallissa, jossa malli oli vakioitu äidin tekijöillä sekä
ravintotekijöillä (malli 4), vähän glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneilla naisilla havaittiin
1,21-kertainen riski ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna naisiin, joiden ruokavaliossa ei
glykyrritsiiniä ollut. Runsaimmin glykyrritsiiniä ruokavaliostaan saaneilla naisilla havaittiin
0,89-kertainen riski ennenaikaiseen synnytykseen verrattuna tutkittaviin, joiden ruokavaliossa
ei glykyrritsiiniä ollut. Toisin sanoen luottamusvälien mukaan 95 %:n todennäköisyydellä
riskin todellinen arvo asettuu perusjoukossa välille 0,76–1,94 alle 8 mg/vrk glykyrritsiiniä
ruokavaliostaan saavilla ja välille 0,53–1,47 yli 8 mg/vrk glykyrritsiiniä ruokavaliostaan
saavilla. Tutkimuksessa havaitut tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

7.2.2 Tulokset suhteessa aiempaan tutkimustietoon

Tässä tutkimuksessa ei havaittu merkitsevää yhteyttä runsaan glykyrritsiinin saannin ja
ennenaikaisen synnytyksen välillä. Strandbergin ja kumppaneiden (2001) noin 850 naista
sisältäneessä tutkimuksessa runsas raskaudenaikainen glykyrritsiinin saanti (≥500 mg/vk) oli
merkitsevästi yhteydessä lyhyempään raskauden kestoon verrattuna alhaiseen glykyrritsiinin
saantiin (<250 mg/vk). Strandbergin ja kumppaneiden (2002) seuraavassa tutkimuksessa runsas
glykyrritsiinin saanti verrattuna kohtuulliseen tai alhaiseen saantiin oli yhteydessä yli
kaksinkertaiseen

ennenaikaisen

synnytyksen

riskiin.

Ennenaikaisesti

synnyttäneiden

keskimääräinen glykyrritsiinin saanti oli 150 mg/vk ja verrokkien 104 mg/vk. Tässä pro gradu
-tutkimuksessa tutkittavien glykyrritsiinin saantimäärät olivat vähän glykyrritsiiniä saaneilla
noin 0,7–56 mg/vk ja runsaimmin glykyrritsiiniä saaneilla yli 57 mg/vk. Ennenaikaisesti
synnyttäneiden keskimääräinen glykyrritsiinin saanti oli noin 62 mg/vk ja täysiaikaisesti
synnyttäneiden

63

mg/vk.

Ennenaikaisesti

synnyttäneiden

joukossa

alkuraskauden

glykyrritsiinin saannin maksimi oli 51 mg/vrk (eli n. 360 mg/vk, jos maksimikäyttö olisi

44
päivittäistä). Täysiaikaisten ryhmässä alkuraskauden glykyrritsiinin saannin maksimi oli
suurempi (120 mg/vrk). Kyseessä on kuitenkin yksittäiset tulokset.

KuBiCo-tutkimuksessa havaitut tulokset eivät siis olleet yhteneviä aiempien tutkimustulosten
kanssa. Toisaalta aihetta ei ole vielä tutkittu paljoa. Lisäksi glykyrritsiinin saanti vaikutti olevan
tässä tutkimuksessa matalampaa kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Tähän voivat vaikuttaa
useat tekijät. Tässä pro gradu -tutkielmassa käsiteltiin vuosien 2013–2018 aikana kerättyä
aineistoa. Strandbergin ja kumppaneiden (2001) tutkimus toteutettiin vuonna 1998 ja
Strandbergin ja kumppaneiden (2002) seuraava tutkimus toteutettiin vuosina 2001–2002.
Vuosien 1998–2018 aikana raskaudenaikaiseen glykyrritsiinin saantiin on julkaistu Suomessa
useita suosituksia osana lapsiperheiden ruokasuosituksia (taulukko 13). Sosiaali- ja
terveysministeriön (2004) lapsiperheen ruokasuosituksissa glykyrritsiinin saanti kehotettiin
pitämään kohtuullisena. THL:n julkaisemissa uudemmissa ruokasuosituksissa glykyrritsiinin
saantia ei suositella raskauden aikana lainkaan pieniä määriä lukuun ottamatta (THL 2016b,
THL 2019). Todennäköisesti raskaudenaikaisesta glykyrritsiinin saannista ei ole ollut virallisia
suosituksia ennen vuoden 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön suositusta. Kuitenkin
esimerkiksi joissakin äitiysneuvoloissa on aiemmin myös suositeltu nykytiedon vastaisesti
lakritsin käyttöä raskaana oleville naisille, joilla oli matala verenpaine. Tämän pro gradu tutkielman tutkittavien ruokavalion matalampi glykyrritsiinin määrä voi siis johtua ainakin
osittain raskaudenaikaisen lakritsin syömiseen liittyvien suositusten muuttumisesta.

Menetelmät, joilla selvitettiin ruokavalion glykyrritsiiniä, lisäksi poikkesivat toisistaan
KuBiCo-tutkimuksessa

ja

Strandbergin

ja

kumppaneiden

tutkimuksissa.

Kaikissa

tutkimuksissa käytettiin frekvenssikyselyä, mutta Strandbergin ja kumppaneiden tutkimuksissa
raskaana olevat naiset täyttivät frekvenssikyselyn vasta sairaalan synnytysosastolla, kun taas
KuBiCo-tutkimuksessa frekvenssikyselyt täytettiin kotona 1. ja 3. raskauskolmanneksen
aikana. Raskauden alussa ja lopussa täytetyt frekvenssikyselyt antavat todennäköisesti
todenmukaisemman

kuvan

raskaudenaikaisesta

synnytysosastolla täytetty frekvenssikysely.

ruokavaliosta,

kuin

pelkästään
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Taulukko 13. Glykyrritsiinin käyttöön liittyviä ohjeita eri suomalaisista lapsiperheen
ruokasuosituksista (muokattu Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, THL 2016b, THL 2019).
Ruokasuositus

Suositus käytöstä

Suosituksen perusteet

Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväisja leikki-ikäisten lasten,
odottavien ja imettävien äitien
ravitsemussuositus (2004)

Ei säännöllistä
käyttöä, kohtuukäyttö
(<50 g/vrk).

Korkea glykyrritsiinipitoisuus.
Glykyrritsiini voi aiheuttaa mm.
turvotusta, verenpaineen nousua ja se voi
olla yhteydessä lapsen ennenaikaiseen
syntymään.

Syödään yhdessä
-ruokasuositukset lapsiperheille
(2016)

Ei suositella (pienet
annokset, esim. annos
lakritsijäätelöä tai
muutama makeinen
eivät ole
haitallisia).

Glykyrritsiinin turvallisesta
käyttömäärästä ei ole tietoa.
Korkea glykyrritsiinipitoisuus nostaa
verenpainetta, lisää turvotusta ja voi
aiheuttaa keskenmenovaaran ja on
mahdollisesti yhteydessä lapsen
kehityshäiriöihin.

Syödään yhdessä
-ruokasuositukset lapsiperheille
(2019)

Ei suositella (pienet
annokset, esim. annos
lakritsijäätelöä tai
muutama makeinen
eivät ole
haitallisia).

Glykyrritsiinin turvallisesta
käyttömäärästä ei ole tietoa.
Korkea glykyrritsiinipitoisuus nostaa
verenpainetta, lisää turvotusta ja voi
aiheuttaa keskenmenovaaran ja on
mahdollisesti yhteydessä lapsen
kehityshäiriöihin.
Lähteet: Sosiaali- ja terveysministeriö. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten,
odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Helsinki: Edita Prima Oy 2004.
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille.
Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2016b.
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. 2.
uudistettu painos. Helsinki: PunaMusta Oy 2019.

KuBiCo-tutkittavien

ruokavalion

aiemmissa

tutkimuksissa

havaittua

matalampaan

glykyrritsiinin määrään voivat vaikuttaa muutkin tekijät. Tutkielman aineistoon on voinut
valikoitua terveystietoisempia naisia, jotka todennäköisemmin noudattavat ruokasuosituksia
muihin raskaana oleviin naisin verrattuna. Toisaalta aineistosta kävi ilmi, että esimerkiksi
energiajuomien ja muiden kofeiininlähteiden käyttö oli joillakin tutkittavilla suosituksia
runsaampaa, mikä saattaa osoittaa, ettei tutkittavat ole muita terveystietoisempia. Toisaalta
lakritsi- ja salmiakkimakeiset ovat yksittäinen herkku, joiden välttäminen voi olla
raskausaikana helpompaa kuin esimerkiksi useimpien suomalaisten ruokavalioon keskeisesti
kuuluvan kahvin. Kofeiinipitoisilla tuotteilla saatetaan myös esimerkiksi pyrkiä tehostamaan
arjessa jaksamista sen piristävän vaikutuksen kautta, vaikka kofeiinin käyttö suurempina
määrinä on raskaudenaikaisten ruokasuositusten vastaista. Lakritsimakeisten syömisellä ei ole
vastaavaa piristävää vaikutusta tai muuta konkreettista hyötyä niiden mahdollisesti tuomaa
mielihyvää lukuun ottamatta, joten ne voivat olla siitäkin syystä helpompi jättää ruokavaliosta
raskauden ajaksi pois.
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Tässä tutkielmassa eikä ilmeisesti aikeisemmissakaan tutkimuksissa ole otettu huomioon muita
glykyrritsiinin lähteitä kuin salmiakki- ja lakritsimakeiset. Glykyrritsiinin muita mahdollisia
lähteitä voivat olla esimerkiksi lakritsiuutetta sisältävät yrttiteet, jäätelöt, jälkiruokakastikkeet,
keksit, purukumit, tupakkatuotteet, yskänlääkkeet ja kasvirohdosvalmisteet. Esimerkiksi paljon
yrttiteetä juovalle tee voi olla merkittävä glykyrritsiinin lähde. Yrttiteejuomia ei kuitenkaan
suositella raskausaikana, koska niiden turvallisuudesta ei ole tietoa (THL 2019). Yrttiteet eivät
siis todennäköisesti ole merkittävä glykyrritsiinin lähde raskauden aikana. Tämän pro gradu tutkimuksen aineistossa noin 90 % tutkittavista ei juonut yrttiteejuomia. Olisi mielenkiintoista
tietää, onko joidenkin tutkittavien ruokavalion glykyrritsiinin määrän arvio totuudenmukainen
vai onko heidän ruokavaliossaan muitakin glykyrritsiinin lähteitä kuin salmiakki- ja
lakritsimakeiset.

Aiemman tutkimusnäytön perusteella runsas glykyrritsiinin saanti näyttäisi olevan yhteydessä
ennenaikaiseen synnytykseen sekä muihin mahdollisiin lapsen hyvinvoinnin tekijöihin.
Haitallisia vaikutuksia aiheuttavan glykyrritsiinin saannin tasoa tulisi siis selvittää tarkemmin.

7.2.3 Glykyrritsiini ja vastasyntyneiden lasten hiukset

Tutkimushypoteesin vastaisesti glykyrritsiiniä ei havaittu vastasyntyneiden hiusnäytteissä eikä
myöskään synnytyksen yhteydessä otetuissa napaverinäytteissä. Tästä voidaan päätellä, että on
todennäköistä, että glykyrritsiini ei siirry äidistä sikiöön. Vastasyntyneen hiusnäytteestä
löydettävät yhdisteet kuvastavat yhdisteen päätymistä sikiöön raskauden kolmannen
kolmanneksen aikana (Gray ja Huestits 2007). Jos vastasyntyneiden hiusnäytteistä olisi
löytynyt glykyrritsiiniä tai sen hajoamistuotteita, olisi sen avulla voitu arvioida luotettavammin
tutkittavien

loppuraskauden

glykyrritsiinin

saantia.

Kuten

tämän

tutkielman

kirjallisuuskatsauksessa esitettiin, saatiin Hundertmarkin ja kumppaneiden vuoden 2002
rottatutkimuksessa

viitteitä

siitä,

että

glykyrritsiinin

hajoamistuotteena

syntyvä

glykyrretiinihappo siirtyy jossain määrin sikiöön (Isbrucker ja Burdock 2006). Doddsin ja
kumppaneiden (1997) in vitro -tutkimuksen istukkaperfuusiossa glykyrretiinihappo siirtyi
sikiön verenkiertoon. Tämän tutkielman perusteella glykyrritsiinin siirtymistä sikiöön ei
kuitenkaan näytä tapahtuvan ihmisissä. Vaikka glykyrritsiini ei vaikuta siirtyvän äidistä
sikiöön,

se

voi

kuitenkin

aiemman

tutkimusnäytön

kortisoliaineenvaihduntaan ja istukan toimintaan.

perusteella

vaikuttaa

äidin

Toinen kiinnostava tulevaisuuden

tutkimuskohde olisi siis esimerkiksi tutkia vastasyntyneiden lasten kortisolitasoja ja aineenvaihduntaa.
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Vastasyntyneen hiuksista voidaan tutkia sikiöaikaista altistumista vierasaineille (Gareri ja
Koren 2010). Varhainen hiusten kasvaminen alkaa 10. raskausviikon aikana ja hiukset kasvavat
ihon läpi noin 16. raskausviikolla. 20. raskausviikolla koko päänahka peittyy hiuksilla ja hiusten
kehitys jatkuu 24–28 raskausviikolle asti. Vastasyntyneen päänahan hiukset kuvastavat 28.
raskausviikon jälkeistä vastasyntyneen metabolista aktiviteettia. Hiusnäytteestä löydettävät
yhdisteet siis kuvastavat yhdisteen päätymistä sikiöön raskauden kolmannen kolmanneksen
aikana (Gray ja Huestits 2007).
Vastasyntyneen hiusten tutkimisen hyöty on muun muassa se, että näyte voidaan kerätä missä
vaiheessa tahansa kolmen kuukauden aikana syntymästä (Gray ja Huestits 2007). Kolmen
kuukauden jälkeen vastasyntyneen hiukset korvautuvat imeväisen hiuksilla. Hiusten tutkimisen
hyötyjä ovat myös näytteenoton ja säilyttämisen helppous. Hiusnäytteet voidaan säilyttää
huoneenlämmössä. Näytteenotto on ei-invasiivinen toimenpide, eli toimenpide ei ole elimistön
sisälle ulottuva tai leikkaushoitona toteutettava. Näytteenottoon ei siis liity samanlaisia riskejä
kuin esimerkiksi napaverinäytteeseen. Hiusnäytteisiin liittyy myös hankaluuksia. Äidit eivät
välttämättä ole halukkaita hiusnäytteen keräämiseen lapselta kosmeettisten tai kulttuurillisten
syiden perusteella tai vastasyntyneellä ei välttämättä ole riittävästi hiuksia näytteenottoa varten.
Hiusnäytteistä on eri yhteyksissä tunnistettu muun muassa alkoholia, tupakkaa, kokaiinia,
opioideja ja kannabinoideja (Gray ja Huestits 2007). Hiusten kotiniinikonsentraation avulla on
erotettu vastasyntyneet, joiden äidit ovat olleet aktiivisia ja passiivisia tupakoijia tai
tupakoimattomia.

7.2.4 Arvio tulosten merkityksestä ja hyödynnettävyydestä

Tämän tutkielman perusteella raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saanti ei ole yhteydessä
ennenaikaiseen synnytykseen glykyrritsiinin saannin pysyessä kohtuullisena (alle 8,1 mg/vrk
eli alle 57 mg/vk). Strandbergin ja kumppaneiden vuosina 2001 ja 2002 tehdyissä tutkimuksissa
raskaudenaikaisen glykyrritsiinin saannin ylittäessä 500 mg/vk ennenaikaisen synnytyksen
riski kasvoi verrattuna matalampaan glykyrritsiinin saantiin. Noin 57 mg glykyrritsiiniä vastaa
noin 29 grammaa lakritsia, mikä vastaa esimerkiksi noin seitsemää täytelakritsimakeista.
Vaikuttaisi siis siltä, että THL:n lapsiperheiden ruokasuositusten maininta siitä, että muutama
lakritsimakeinen silloin tällöin ei ole haitallista, pitää paikkansa ainakin ennenaikaisen
synnytyksen riskin osalta.
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Aihetta on kuitenkin tärkeä tutkia lisää ja selvittää tarkemmin, mikä määrä glykyrritsiiniä on
turvallinen raskauden aikana. Lisäksi tulevissa tutkimuksissa tulisi keskittyä myös muihin
glykyrritsiinin vaikutuksiin raskauden aikana, kuten sen vaikutukseen äidin verenpaineeseen ja
etenkin äidin ja syntyvän lapsen kortisoliaineenvaihduntaan.

Tässä tutkielmassa saatiin viitteitä siitä, ettei glykyrritsiini kulkeudu äidistä sikiöön. Aiheesta
ei ole juurikaan aikaisempaa tutkimustietoa, joten tieto on siinä mielessä merkittävä ja
mielenkiintoinen.

8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä

tutkimuksessa

ei

havaittu

tilastollisesti

merkitsevää

yhteyttä

alkuraskauden

glykyrritsiinin saannin ja ennenaikaisen synnytyksen välillä. Raskaudenaikainen glykyrritsiinin
saanti saattaa kuitenkin vaikuttaa sikiön kortisoliarvoihin ja äidin verenpaineeseen, joten
lisätutkimukset ovat tarpeen. Vastasyntyneiden lasten hiusnäytteistä ei löytynyt glykyrritsiiniä,
minkä perusteella glykyrritsiini ei näytä kulkeutuvan istukasta sikiöön. Tulevaisuuden
keskeisiä tutkimuskohteita olisi selvittää tarkemmin turvallinen glykyrritsiinin määrää
raskauden aikana sekä glykyrritsiinin muita mahdollisia vaikutuksia raskauteen ja sikiön
hyvinvointiin, kuten glykyrritsiinin vaikutus äidin verenpaineeseen sekä äidin ja syntyvän
lapsen kortisoliaineenvaihduntaan.

49
LÄHTEET

Ala-Kokko TI, Myllynen P, Vahakangas K. Ex vivo perfusion of the human placental
cotyledon: implications for anesthetic pharmacology. Int J Obstet Anesth 2000;9:26-38.

Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. Ravitsemustiede. Helsinki: Duodecim Kustannus Oy 2012.

Barker DJP. Developmental origins of chronic disease. Public Health 2012;126:185-189.

Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. Herbal Medicines. Third edition. London:
Pharmaceutical Press 2007.

Benediktsson R, Calder AA, Edwards CR, Seckl JR. Placental 11 beta-hydroxysteroid
dehydrogenase: a key regulator of fetal glucocorticoid exposure. Clin Endocrinol (Oxf)
1997;46:161-166.

Cuzzolin L, Francini-Pesenti F, Verlato G, Joppi M, Baldelli P, Benoni G. Use of herbal
products

among

392

Italian

pregnant

women:

focus

on

pregnancy

outcome.

Pharmacoepidemiol Drug Saf 2010;19:1151-1158.

Dodds HM, Taylor PJ, Johnson LP, Mortimer RH, Pond SM, Cannell GR. Cortisol metabolism
and its inhibition by glycyrrhetinic acid in the isolated perfused human placental lobule. J
Steroid Biochem Mol Biol 1997;62:337-343.

Duodecim Terveyskirjasto. Lääketieteen sanasto. Kortisoli. Kustannus Oy Duodecim 2020a.
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt01749

Duodecim Terveyskirjasto. Lääketieteen sanasto. Prostaglandiini. Kustannus Oy Duodecim
2020b. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt02755

EFSA European Food Safety Authority. Opinion of the scientific committee on food on
glycyrrhizinic acid and its ammonium salt. European Commission, Health & Consumer
Protection Directorate-General 2003.

50
Ennenaikainen synnytys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja
Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura
Duodecim 2018.

Fineli. Elintarvikkeet. THL 2020. https://fineli.fi/fineli/fi/index

Gareri J, Koren G. Prenatal hair development: implications for drug exposure determination.
Forensic Sci Int 2010;196:27-31.

Gray T, Huestis M. Bioanalytical procedures for monitoring in utero drug exposure. Anal
Bioanal Chem 2007;388:1455-1465.

Heikkilä T. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy 2014.

Huuskonen P, Keski-Nisula L, Heinonen S, Voutilainen S, Tuomainen T, Pekkanen J, Lampi
J, Lehto SM, Haaparanta H, Elomaa A, Voutilainen R, Backman K, Kokki H, Kumpulainen K,
Paananen J, Vähäkangas K, Pasanen M. Kuopio birth cohort – design of a Finnish joint research
effort for identification of environmental and lifestyle risk factors for the wellbeing of the
mother and the newborn child. BMC Pregnancy and Childbirth 2018;18:1-9.

Isbrucker RA, Burdock GA. Risk and safety assessment on the consumption of Licorice root
(Glycyrrhiza sp.), its extract and powder as a food ingredient, with emphasis on the
pharmacology and toxicology of glycyrrhizin. Regul Toxicol Pharmacol 2006;46:167-192.

JECFA The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. Evaluation of certain food
additives. Sixty-third report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.
WHO Technical Report Series 928. 2005.

Jensen PC, Monk C, Champagne FA. Epigenetic effects of prenatal stress on 11βhydroxysteroid dehydrogenase-2 in the placenta and fetal brain. PLoS ONE 2012;7:e39791.

Kennedy E, Ohls J, Carlson S, Fleming K. The Healthy Eating Index - Design and Applications.
J Am Diet Assoc 1995;95:1103-1108.

KuBiCo Kuopio Birth Cohort. http://www.kubico.fi/ (luettu 15.6.2019).

51
KuBiCo

Kuopio

Birth

Cohort.

Tieteellisen

tutkimuksen

rekisteriseloste.

2017.

http://www.kubico.fi/liitteet%5Crekisteriseloste.pdf

KvantiMOTV. Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tilastollinen päättely. Päivitetty
2004. https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/paattely/paattely.html)
Lockwood CJ. Predicting Premature Delivery – No Easy Task. N Engl J Med 2002;346:282284.

Metsämuuronen J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. 4. korjattu painos, e-kirja
1. painos. Helsinki: International Methelp 2011.

Montesano C, Johansen SS, Nielsen MKK. Validation of a method for the targeted analysis of
96 drugs in hair by UPLC-MS/MS. J Pharm Biomed Anal 2014;88:295-306.

Pérez Rodrigo C, Aranceta J, Salvador G, Varela-Moreiras G. Food frequency questionnaires.
Nutr Hosp 2015;31 Suppl 3:49-56.

Ruokavirasto. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille.
Ruokaviraston

ohje

17068/2.

2019.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-

meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealanoppaat/elintarviketieto_opas_fi.pdf

Ruokavirasto.

Turvallisen

käytön

ohjeet.

Päivitetty

28.4.2020.

https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikkeidenturvallisen-kayton-ohjeet/turvallisen-kayton-ohjeet/

Räikkönen K, Martikainen S, Pesonen A, Lahti J, Heinonen K, Pyhälä R, Lahti M, Tuovinen
S, Wehkalampi K, Sammallahti S, Kuula L, Andersson S, Eriksson JG, Ortega-Alonso A,
Reynolds RM, Strandberg TE, Seckl JR, Kajantie E. Maternal Licorice Consumption During
Pregnancy and Pubertal, Cognitive, and Psychiatric Outcomes in Children. Am J Epidemiol
2017;185:317-328.

52
Räikkönen K, Seckl JR, Heinonen K, Pyhälä R, Feldt K, Jones A, Pesonen A, Phillips DIW,
Lahti J, Järvenpää A, Eriksson JG, Matthews KA, Strandberg TE, Kajantie E. Maternal prenatal
licorice consumption alters hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis function in children.
Psychoneuroendocrinology 2010;35:1587-1593.

Räikkönen K, Seckl JR, Pesonen A, Simons A, Van den Bergh, B. R. H. Stress, glucocorticoids
and liquorice in human pregnancy: programmers of the offspring brain. Stress 2011;14:590603.

Sane T. Lakritsi, aldosteroni ja verenpaine. Duodecim 1994;110:974.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten,
odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Helsinki: Edita Prima Oy 2004.

Steffensen I-L, Mathisen GH, Bruzell E, Granum BB, Rohloff J, Hetland RB. Hazard
assessment of glycyrrhizic acid from liquorice. Opinion of the Panel on Food Additives,
Flavourings, Processing Aids, Materials in Contact with Food and Cosmetics. ISBN: 978-828259-306-9. Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM) 2018.

Strandberg TE, Andersson S, Järvenpää A, McKeigue PM. Preterm birth and licorice
consumption during pregnancy. Am J Epidemiol 2002;156:803-805.

Strandberg TE, Järvenpää AL, Vanhanen H, McKeigue PM. Birth outcome in relation to
licorice consumption during pregnancy. Am J Epidemiol 2001;153:1085-1088.

Suominen K, Suomi J, Hirvonen T, Tuominen P. Katsaus elintarvikearomeihin. Eviran
tutkimuksia

1/2018.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-

meista/julkaisut/julkaisusarjat/tutkimukset/2018_1-eviran-tutkimuksia-katsauselintarvikearomeihin.pdf

Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K. Naistentaudit ja synnytykset. 6. päivitys, e-kirja.
Kustannus Oy Duodecim 2019.

53
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lakritsia ja salmiakkia ei suositella raskaana oleville.
21.1.2016a. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/-/lakritsia-ja-salmiakkia-ei-suositellaraskaana-oleville

THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille.
Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy 2016b.

THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset lapsiperheille. 2.
uudistettu painos. Helsinki: PunaMusta Oy 2019.

van Uum SH, Hermus AR, Smits P, Thien T, Lenders JW. The role of 11 beta-hydroxysteroid
dehydrogenase in the pathogenesis of hypertension. Cardiovasc Res 1998;38:16-24.

Vogel JP, Chawanpaiboon S, Moller A, Watananirun K, Bonet M, Lumbiganon P. The global
epidemiology of preterm birth. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2018;52:3-12.

WHO. World Health Organisation. Preterm birth. 2018. https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/preterm-birth

LIITE 1. Ravintoaineiden suosituksia raskaana oleville.
Taulukko 14. Ravintoaineiden suosituksia raskaana oleville.
Ravintoaine
Rasvat
Kertatyydyttymättömät
rasvahapot
Monityydyttymättömät
rasvahapot
Välttämättömät
rasvahapot (linolihappo,
alfalinoleenihappo)
Tyydyttyneet rasvat
Hiilihydraatit
Lisätty sokeri1
Ravintokuitu

Suositus
25–40 E%
10–20 E%
5–10 E%
≤5 E%, josta 1 E% n-3-rasvahappoja.
DHA 200 mg/vrk
<10 E%
45–60 E%
<10 E%
≤25–35 g/vrk (n. 3 g/MJ)

Proteiinit
10–20 E%
Lisättyihin sokereihin kuuluvat sakkaroosi, fruktoosi, glukoosi, tärkkelysperäiset makeuttajat
(glukoosisiirappi, glukoosi-fruktoosisiirapit) ja muut niiden kaltaiset sokerivalmisteet, joita
käytetään sellaisenaan tai lisätään elintarvikkeisiin valmistuksen yhteydessä.
Lähde: THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset
lapsiperheille. 2. uudistettu painos. Helsinki: PunaMusta Oy 2019.
1

LIITE 2. Vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuositukset raskauden aikana
Taulukko 15. Vitamiinien ja kivennäisaineiden suositeltava päivittäinen saanti raskaana
oleville.
Vitamiini/kivennäisaine/ravintoaine
Suositus
(yksikkö)
Vitamiinit
A-vitamiini, RE1
800,0
D-vitamiini, µg2
10,0
3
E-vitamiini, α-TE
10,0
Tiamiini (B1), mg
1,5
Riboflaviini (B2), mg
1,6
Niasiini (B9), NE4
17,0
Pyridoksiini (B6), mg
1,4
Folaatti, µg
500,0
B12-vitamiini, µg
2,0
C-vitamiini, mg
85,0
Kivennäisaineet Kalsium, mg
900,0
Fosfori, mg
700,0
Kalium, g
3,1
Magnesium, mg
280,0
Rauta, mg
15,05
Sinkki, mg
9,0
Kupari, mg
1,0
Jodi, µg
175,0
Seleeni, µg
60,0
1
Retinoliekvivalentti (RE)=1 µg retinolia=12 µg ß-karoteenia.
2
Raskaana oleville ja imettäville naisille suositellaan D-vitamiinilisää 10 µg/vrk ympäri
vuoden.
3
α-tokoferoliekvivalentti (α-TE)=1 mg RRR α-tokoferolia.
4
Niasiiniekvivalentti (NE)=1 mg niasiinia=60 mg tryptofaania.
5
Raskausajan rautatasapaino edellyttää noin 500 mg:n rautavarastoja raskauden alussa.
Raskauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen voidaan lisääntynyttä raudan tarvetta
tarvittaessa täydentää rautavalmisteilla.
Lähde: THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset
lapsiperheille. 2. uudistettu painos. Helsinki: PunaMusta Oy 2019.

LIITE 3. Energiansaannin viitearvot ja energiantarpeen lisääntyminen
Taulukko 16. Naisten energiansaannin viitearvot (MJ (kcal)/vrk) vähän liikkuville ja
aktiivisille aikuisille1.
Ikä, v

Paino2, kg

PAV3, MJ (kcal)/vrk

Vähän liikkuvat,
MJ (kcal)/vrk
PAL4 1,6

Aktiiviset,
MJ (kcal)/vrk
PAL 1,8

18–30
31–60

64,4
63,7

5,8 (1385)
5,5 (1345)

9,4 (2245)
8,8 (2100)

10,5 (2510)
9,9 (2365)

1

Luvut soveltuvat vain ryhmätasolle johtuen sekä PAV:n että PAL:n arvioinnin
epävarmuustekijöistä.
2
Paino vastaa painoindeksiä 23 ja perustuu pohjoismaisen väestön keskipainoihin.
3
PAV=perusaineenvaihdunta.
4
PAL=fyysisen aktiivisuuden taso.
Lähde: THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Syödään yhdessä -ruokasuositukset
lapsiperheille. 2. uudistettu painos. Helsinki: PunaMusta Oy 2019.

Taulukko 17. Energian tarpeen lisääntyminen/vrk raskauden aikana.
Energia
MJ
kcal

Raskausviikko
0–10

10–20

20–30

30–40

Yhteensä

0,4
96

1,4
334

1,6
382

1,2
287

335,0
80 032

Lähde: Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. Ravitsemustiede. Duodecim Kustannus Oy 2012.
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