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Y 
lipaino ja lihavuus ovat 30 viime vuoden 
aikana voimakkaasti lisääntyneet maa-
ilmanlaajuisesti (1). Myös Suomessa 

ylipainoisten synny�äjien määrä on jatkuvasti 
lisääntynyt (KUVA) (2). Joka neljäs synny�ä-
jä oli 20 vuo�a si�en ylipainoinen tai lihava. 
Vuonna 2015 ylipainoisia (painoindeksi � 25–
29,9 kg/m�) oli 22,1 % ja lihavia (painoindeksi 
� 30 kg/m�) 13,2 % (2). Synny�äjien paino 
lisääntyy iän myötä, ja 35 vuo�a täy�äneistä 
synny�äjistä olikin vuonna 2015 ylipainoisia 
25 % ja lihavia 15 % (2). Raskau�a suunni�e-
levan yli 35 vuoden ikä ja lihavuus pienentävät 
raskaaksi tulemisen mahdollisuu�a (3).

Raskaudenaikainen ylipaino ja lihavuus altis-
tavat sekä odo�avan äidin e�ä kehi�yvän lap-
sen komplikaatioille. Mitä suurempi äidin pai-
noindeksi on ennen raskau�a tai alkuraskau-
den aikana, sitä suurempi on komplikaatioiden 
mahdollisuus raskauden aikana ja synnytykses-
sä. Ylipainoisten äitien lapset ovat jo lapsuus-
aikana usein ylipainoisia, ja lasten sairastuvuus 
myös myöhemmin elämässä on lisääntynyt. 

Äidin ylipaino ja lihavuus lisäävät 
raskauskomplikaatioita

Diabetes. Ylipainoisten synny�äjien määrän 
lisääntyminen näkyy raskausdiabetesta sairas-

tavien määrän selvänä lisääntymisenä. Raskaus-
diabeteksen diagnoosi perustuu Suomessa kah-
den tunnin glukoosirasitustestiin. Ennen vuo�a 
2008 glukoosirasituksen poikkeavat raja-arvot 
raskaana olevilla olivat: paastoarvo 5,1, tun-
nin kulu�ua 10,0 ja kahden tunnin kulu�ua 
8,7 mmol/l (4). Vuodesta 2008 lähtien patolo-
giset raja-arvot ovat Käypä hoito -suosituksen 
mukaan: paastoarvo 5,3, tunnin kulu�ua 10,0 
ja kahden tunnin kulu�ua 8,6 mmol/l (5). 

Vuonna 1993 raskausdiabetesta esiintyi 
6,5 %:lla synny�äjistä Etelä-Suomessa (4). 
Syntymärekisterin mukaan vuonna 2008 Suo-
messa oli raskausdiabetesta sairastavia 8,9 % 
ja vuonna 2015 jo 11,5 %. Raskausdiabetesta 
sairastavien määrän lisääntyminen lii�yy paitsi 
ylipainoisten synny�äjien määrän lisääntymi-
seen, myös raskausdiabeteksen seulontakäy-
täntöjen muu�umiseen. Vuoteen 2008 saakka 
seulonta oli riskitekijäpohjaista. 

Raskauden edetessä insuliiniresistenssi voi-
mistuu istukan hormonien ja äidin rasvaku-
doksen lisääntymisen seurauksena. Jos haiman 
beetasolut eivät pysty tuo�amaan rii�ävästi 
insuliinia veren suurentuneen glukoosipitoi-
suuden normalisoimiseksi, kehi�yy raskaus-
diabetes. Mitä suurempi äidin painoindeksi on, 
sitä suurempia ovat yleensä insuliiniresistenssi 
ja raskausdiabeteksen kehi�ymisen todennä-
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Kolmenkymmenen viime vuoden aikana raskaana olevien ylipaino ja lihavuus ovat voimakkaasti lisään-
tyneet. Äidin ylipaino ja lihavuus lisäävät ennenaikaisia synnytyksiä,  raskauteen liittyviä verenpaine-
komplikaatioita, raskausdiabetesta, keisarileikkauksia ja leikkauksiin  liittyviä infektiokomplikaatioita. Äi-
din ylipaino ja lihavuus lisäävät myös synnynnäisiä epä muodostumia, sikiön makrosomiaa, sikiön ja vas-
tasyntyneen hapenpuutetta, CP-oire yhtymää sekä perinataali- ja lapsikuolleisuutta. Useimpien komp-
likaatioiden määrä lisääntyy sitä enemmän mitä lihavampi odottava äiti on. Lieväkin painonvähennys 
ennen raskautta vähentää edellä mainittujen komplikaatioiden  riskiä. Lihavat äidit saavatkin todennä-
köisesti enemmän raskauteen liittyviä vakavia komplikaatioita kuin normaalipainoiset ruokavaliohoitois-
ta raskausdiabetesta sairastavat.
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