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Raskaudenaikaisesta lakritsinsyönnistä
haittaa lapselle
Äidin raskaudenaikaisella lakritsinsyönnillä

voi olla kauaskantoisia haittoja sikiön kehityksen kannalta. Ne keskimäärin 12,5-vuotiaat
lapset, joiden äidit söivät raskaana ollessaan
paljon lakritsia, suoriutuivat huonommin älykkyyttä ja muistia mittaavista tehtävistä. Heillä
oli vanhemmille suunnatun kyselyn mukaan
myös enemmän aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) tyyppisiä ongelmia kuin
lapsilla, joiden äidit söivät vain vähän lakritsia
raskausaikana. Sikiöaikana runsaille lakritsimäärille altistuneiden tyttöjen murrosikäkin
oli tutkimushetkellä edennyt pidemmälle kuin
vähän altistuneiden.
Eläinmallien perusteella lakritsin luontainen
makeutusaine glykyrritsiini häiritsee istukan
glukokortikoidiaineenvaihduntaa ja lisää sikiön
altistumista äidin kortisolille. Tämä puolestaan
vaikuttaa muun muassa hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin kehittymiseen, sukukypsyyden ajoittumiseen ja oppimiseen.
Tässä tutkimuksessa verrattiin 51 lasta, joiden äidit olivat raskausaikana nauttineet lakritsi- ja salmiakkituotteissa runsaasti glykyrritsiiniä (vähintään 500 mg/vk) 327 lapseen, joiden
äidit olivat käyttäneet raskausaikana vähän
glykyrritsiiniä (0–249 mg/vk). Tutkimuksessa
huomioitiin lukuisia äitiin, raskauteen ja lapseen liittyviä mahdollisia sekoittavia tekijöitä.
Kokoluokassaan vaikutukset vertautuivat si
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kiön kognitiivisen kehityksen kannalta jopa
raskaudenaikaisen alkoholinkäytön haittoihin.
THL julkaisi tammikuussa 2016 uudet lapsiperheiden ravitsemussuositukset, joissa lakritsi
ja salmiakki on otettu varovaisuusperiaatteen
perusteella ”ei suositella raskausaikana” ‑luokkaan. ■
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