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Naistentaudit ja synnytykset
Jatkuva glukoosinseuranta raskaana
olevilla tyypin I diabeetikoilla parantaa
ennustetta

Kaikissa viidessä satunnaistetussa, kontrolloidus
sa tutkimuksessa verrattiin vaginaalista progestero
nia (498 naista) lumelääkkeeseen tai ei-hoitoon (476
naista) raskaana olevilla naisilla, joilla oli yksisikiö
raskaus ja kohdunkaulan pituus kaikututkimuksessa
keskiraskaudessa mitattuna 25 mm tai sen alle. Ensi
sijaisesti tutkittiin ennenaikaista synnytystä ennen 33.
raskausviikon täyttymistä ja toissijaisesti vastasynty
neen vointia ja lapsen neurologista tilannetta kahden
vuoden iässä. Potilasryhmässä, joka sai vaginaalista
progesteronia, esiintyi merkitsevästi vähemmän en
nenaikaisia synnytyksiä, vastasyntyneen hengitys
vaikeusoireyhtymää, muuta neonataalista sairastu
vuutta tai kuolleisuutta, pienipainoisuutta ja tarvetta
vastasyntyneen tehohoitoon kuin lumelääkettä saa
neilla. Äidin haittavaikutusten, synnynnäisten epä
muodostumien ja kaksivuotiaana tutkitun lapsen
neurologisen kehityksen suhteen ryhmien välillä ei
ollut eroja. Tulokset ovat hyvä syy jatkaa Suomessakin
paljon käytettyä hoitoa ennenaikaisuuden ehkäisys
sä. (Romero R ym. Am J Obstet Gynecol 2017. http://
dx.doi.org/10.1016/j.ajog2017.11.576)

Tyypin I diabeetikoiden raskauden ensimmäisen kol
manneksen hyvän glukoositasapainon on jo pitkään
tiedetty parantavan raskauden ennustetta sekä vä
hentävän sikiön epämuodostumia ja perinataalista
kuolleisuutta. Äidin hyvä glukoositasapaino ja hyper
glykemian välttäminen raskauden toisella ja kolman
nella kolmanneksella vähentää myös riskiä pre-ek
lampsiaan, ennenaikaiseen synnytykseen, sikiön mak
rosomiaan ja hoitoon vastasyntyneiden teho-osastolla.
Tuoreessa Cochrane-katsauksessa vuodelta 2017
todetaan, että näyttö veren glukoosipitoisuuden jat
kuvan seurannan hyödyistä raskaana olevilla diabee
tikoilla on vielä heikko ja lisää tutkimuksia kaivataan.
Suuressa kansainvälisessä monikeskustutkimukses
sa (CONCEPTT) haluttiin selvittää jatkuvan seurannan
tehoa äidin glukoositasapainoon sekä obstetriseen ja
neonatologiseen ennusteeseen. Yhteensä 325 naista
(215 raskaana ollutta ja 110 raskautta suunnitellutta)
satunnaistettiin joko veren glukoosipitoisuuden jat
kuvan tai tavanomaisen seurannan ryhmään. Jatku
van glukoosiseurannan ryhmässä äitien HBA1c-arvot
olivat seurannassa hieman, mutta kuitenkin merkitse
västi, toista ryhmää paremmat. He olivat myös verrok
keihin nähden suuremman osan seuranta-ajasta nor
moglykeemisiä (vähemmän hyperglykemiaa, mutta
hypoglykemiaepisodien välillä ei esiintynyt eroa). Vas
tasyntyneiden ennuste jatkuvan glukoosinseurannan
ryhmässä oli merkittävästi parempi: vähemmän suu
ripainoisia vastasyntyneitä, vähemmän hoitoja tehoosastolla, vähemmän vastasyntyneen hypoglykemiaa
ja lyhyemmät sairaalahoitoajat. Raskauden suunnitte
lijat sen sijaan eivät tämän tutkimuksen perusteella
näyttäneet hyötyvän jatkuvasta veren glukoosipitoi
suuden seurannasta. Tavallisin haittavaikutus jatku
vaa seurantaa käyttävillä olivat ihoreaktiot.
Kirjoittajat suosittavat jatkuvan glukoosimonito
roinnin tarjoamista kaikille raskaana oleville tyypin I
diabeetikoille. (Feig DS ym. Lancet 2017 DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32400-5)

Peripartaalinen kuolleisuus suunnittelemattomissa sairaalan ulkopuolisissa
synnytyksissä
Norjalaistutkimuksessa selvitettiin Norjan syntymä
rekisteristä ja tilastokeskuksesta takautuvasti peri
partaalisia (synnytyksen aikana tai 24 tunnin kuluttua
synnytyksestä) kuolemia synnytyspaikan ja synnytys
sairaalamatkan suhteen. Kohorttitutkimuksessa oli
vat mukana kaikki Norjan 648 555 synnytystä (yli 22
raskausviikkoa tai syntymäpaino yli 500 g) vuosina
1999–2009.
Peripartaalisia kuolemia sattui tutkimusaikana
kaikkiaan 1 586 (2,5/1 000). Suunnittelemattomissa
sairaalan ulkopuolisissa synnytyksissä kuolleisuus oli
kolme kertaa suurempi (8,4/1 000) kuin sairaalasyn
nytyksissä (2,4/1 000). Kuoleman riski korreloi selvästi
myös matkan pituuteen lähimpään synnytyssairaa
laan. Kirjoittajat mainitsevat, että työn tarkoitus oli
lisätä tietoa peripartaalisista kuolemista, synnytys
paikasta ja sairaalamatkasta osana Norjassakin käytä
vää keskittämiskeskustelua. (Engblom HM ym. Am J
Obstet Gynecol 2017;217:210.e1)

Vaginaalinen progesteroni ehkäisee
sittenkin ennenaikaista synnytystä
Vuonna 2016 Lancetissa julkaistun OPPTIMUM-tutki
muksen loppupäätelmä oli, että vaginaalisen proge
steronin käyttö ei vähennä ennenaikaisen synnytyk
sen riskiä eikä ennenaikaisen vastasyntyneen ongel
mia. Nyt samasta aiheesta on ilmestynyt viiden kor
keatasoisen tutkimuksen meta-analyysi.
Duodecim 2018;134:14
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