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Sisältö

• Tausta: varhaiset altisteet ja myöhempi terveys

•Raskaana olevan äidin stressi (ja stressin määritelmiä)

• Sikiön aivot (ja äidin stressi)

•Kohtaamisen merkitys

FinnBrain 
Neuroimaging Lab



Aluksi

• FinnBrain-syntymäkohorttitutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän

vaikutusta lapsen kehitykseen. Yhtenä tutkimusaiheena ympäristön vaikutuksista

on raskaudenaikainen stressi

• Kohorttitutkimuksista ei voida tehdä yksilötason päätelmiä, eikä se yleensä ole 

tavoitteenakaan, vaan kuvailla väestötason riskiä

• Usein raskaana olevan huoli stressistä ja tulevasta on osa sopeutumista ja 

oikeastaan on positiivinen ilmiö, sillä vanhempi huomioi lapsen ajatellessaan 

omaa hyvinvointia



Dia © Hasse Karlsson



Barkerin hypoteesi; DOHAD

• Alhaisen syntymäpainon on todettu korreloivan käänteisesti aikuisiän
sydän- ja verisuonitautikuolleisuuteen sekä näiden tautien
riskitekijöihin

• Barkerin hypoteesin pohjalta on laajennettu useita eri tautiryhmiä
koskettavaan kattoteoriaan
• DOHAD; developmental origins of health and disease

“Terveyden ja sairauden kehitykselliset juuret” 



Sopeutumista?

• Raskausaikana äiti “välittää” sikiölle viestejä siitä, minkälaiseen
maailmaan hän syntyy
• Osa näistä viesteistä voi olla mukana myös sukusoluissa

• Kun nämä viestit eivät täsmää syntymänjälkeisen todellisuuden
kanssa, sairastumisriski voi kasvaa



Tulkinnan tueksi

• Aivot ja elimistö eivät välttämättä ohjelmoidu
sairauksiin, vaan alttius sairastua ohjelmoituu.

• Yksilön elämäntapahtumilla ja myöhemmin
terveyteen liittyvillä valinnoilla on aina merkitystä.





Raskaana olevan äidin stressi
(ja stressin määritelmiä)



Raskaudenaikaisen stressin yleisyys & merkitys

• Äidin raskaudenaikainen (dis)stressi on yleistä, maailmanlaajuisesti 10-35% 
odottavista äideistä.

• Jopa 45% mielenterveyden ongelmista voidaan ennustaa varhaisvaiheiden
perusteella (Bogdan & Hariri, 2012).

• Sukupolvien välinen peritytyminen, jossa vanhempien altisteet ja
ominaisuudet siirtyvät lapsille on toistuva tulos (Goodman & Gotlib, 1999).

• Äidin raskaudenaikainen (dis)stressi liittyy moniin synnytykseen liittyviin
riskeihin, ennenaikainen syntymä, kasvun hidastuma / matala
syntymäpaino, synnytyksen jälkeinen tehohoito .. (Grote et al., 2010).



Äidin raskaudenaikainen stressi liittyy lapsen
kohonneeseen riskiin mm.

• Autismin kirjon häiriöihin
• (Kinney et al., 2008), 

• ADHD:n kohonneeseen riskiin
• (Grizenko et al., 2012; Ronald et al., 2011), 

• Käytöshäiriöihin (conduct disorder) 
• (Goodman et al., 2011; Kim- Cohen et al., 2005), and 

• Masennus -ja ahdistuneisuusoireisiin
• (Davis and Sandman, 2012; McLean et al., 2018; Slykerman et al., 2015).

Keinohedelmöityksen yhteydessä 
äidin stressi on edelleen 
yhteydessä sikiön aivojen 
kehitykseen, vaikka geneettinen 
yhteys puuttuis (Rice et al., 2010). 



Raskaana olevan äidin stressi 

• FinnBrainin tuottamia oppaita aiheesta stressi ja aivot [3min 54s]
• https://sites.utu.fi/finnbrain/oppaita-aiheesta-stressi-ja-aivot/ammattilaisten-materiaalit/

https://sites.utu.fi/finnbrain/oppaita-aiheesta-stressi-ja-aivot/ammattilaisten-materiaalit/


Sympaattinen hermosto
Fight of flight response





Marc Prentki et al. Diabetes 2020 
Mar; 69(3): 279 
290.https://doi.org/10.2337/dbi19-0014

Leonard, B. (2018). Inflammation and depression: A 
causal or coincidental link to the 
pathophysiology? Acta Neuropsychiatrica, 30(1), 1-16. 
doi:10.1017/neu.2016.69

https://doi.org/10.2337/dbi19-0014


Sikiön aivot (ja äidin stressi) 



https://cdn.vectorstock.com/i/composite/55,23/brain-development-in-the-human-fetus-vector-4365523.jpg

https://cdn.vectorstock.com/i/composite/55,23/brain-development-in-the-human-fetus-vector-4365523.jpg


Brain development: overview

http://www.brainfacts.org/about-neuroscience/technologies/articles/2009/brain-atlases/



Development of human white matter pathways in utero over the second and third trimester

Siân Wilson, et al.  Proceedings of the National Academy of Sciences May 

2021, 118 (20) e2023598118; DOI: 10.1073/pnas.2023598118



Sikiön aivojen kehitykseen vaikuttavat…

• Ympäristön saasteet 

• Äidin ylipaino (ja ravitsemus)

• Äidin päihteiden käyttö (tupakka, alkoholi ja huumausaineet)

• Lääkeaineet (esim.masennuslääkkeet)

• Stressi ja siihen liittyvät fysiologiset mekanismit

Pulli, EP, Kumpulainen, V, Kasurinen, JH, et al. Prenatal exposures and infant brain: Review of 
magnetic resonance imaging studies and a population description analysis. Hum Brain 
Mapp. 2019; 40: 1987– 2000. https://doi.org/10.1002/hbm.24480

https://doi.org/10.1002/hbm.24480


Miten aivojen varhaista kehitystä voidaan tutkia?

• Sikiöaikaiset tutkimukset
• Sydämen lyöntejä seuraamalla (kardiotokografia)

• 4D Ultraäänellä; silmien räpäykset / liikkeet

• MRI-kuvantamisella!

• Syntymän jälkeiset tutkimukset
• Aivojen toimintaa mittaavilla “pinta-mittauksilla” (EEG, MEG, fNIRS)

• MRI-kuvantamisella



 

Aivojen optinen kuvantaminen
(NIRS) kahden kuukauden

ikäisille vauvoille

Aivojen optinen kuvantaminen
(NIRS) kahden kuukauden

ikäisille vauvoille

EEG fNIRS



MRI







Äidin masennus + ahdistusoireilu 
raskauden aikana oli yhteydessä 
pienemmän mantelitumakkeen 
kokoon vastasyntyneillä pojilla





Silmänliiketutkimukset (tunnekasvot
ärsykkeinä) 8 kuukauden ikäisille lapsille



Vastasyntyneiden 
mantelitumakkeen suurempi 
koko ennusti huonompaa 
työmuistitehtävän suoritumista 
2.5 vuoden iässä tytöillä





Tutkimusten määrä, ca.
• 25 rakenteellista MRI tutkimusta
• 19 diffuusiotensori (DTI) tutkimusta
• 5 toiminnallista MRI tutkimusta

Huomioita 
• Stressimittareissa ja niiden ajoituksessa

suurta vaihtelua
• Vain osassa tutkimuksia on mukana

biologisia näytteitä, esim. kortisoli
• Otoskoot vaihtelevat kymmenistä 

muutamiin satoihin

• Suurempien aineistojen tuloksia 
odotettavissa lähivuosina 

• Tutkimusryhmien välinen yhteistyö on 
tärkeää jatkossa

• Isät ovat tutkimuksissa harvoin mukana!Vastasyntyneiden MRI-tutkimuksia n. 16 000



Kohtaamisen merkitys



Feldman, R. (2015). Sensitive periods in human social development: New insights from research on oxytocin, 
synchrony, and high-risk parenting. Development and Psychopathology, 27(2), 369-395. 
doi:10.1017/S0954579415000048







Matalampi äidin vuorovaikutuksen 
ennakoitavuus (predictability) liittyy 
raskaudenaikaiseen ja varhaiseen 
ahdistusoireiluun, mutta ei 
masennusoireiluun

Holmberg et al. Front Psychol
. 2020 Dec 22;11:564158.
doi: 10.3389/fpsyg.2020.564158 







Lopuksi



Äidin stressi ja sikiön aivot

• Havainnot viittaavat siihen, että varhainen, jo kohtuympäristössä
koettu stressi voi ohjelmoida keskushermoston alttiimmaksi
myöhemmin ilmeneville stressin- ja tunteidensäätelyjärjestelmien
häiriöille. 

• Sukupuolella näyttäisi olevan merkittävä osuus vaikutuksissa

• Tämän tiedon valossa raskausajan stressiin ja sen seurauksien
ehkäisyyn ja hoitoon tulisi panostaa aiempaa enemmän.

Lehtola S, Tuulari JJ, Karlsson L, Parkkola R, 
Karlsson H, Scheinin NM. Miten varhainen
stressi vaikuttaa aivojen kehitykseen?
Duodecim. 2016;132(15):1345-50. PMID: 
29160634.



• Hyvän varhaisen vuorovaikutuksen tunnusmerkkejä on mm. se, että
vanhempi on riittävän herkkä lapsensa viesteille, tulkitsee niitä
pääsääntöisesti oikein ja vastaa niihin johdonmukaisesti. 

• Lapselle rakentuu mielikuva: minä olen hyvä, minun tarpeeni ovat
tärkeitä, minusta on iloa, maailma on hyvä, turvallinen ja
mielenkiintoinen paikka. 

• Vauvaa hoivatessaan vanhempi välittää katseellaan, kosketuksellaan
ja äänenpainoillaan: sinä olet erityinen, ihana ja rakastettu.


