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Taudin lisääntyneestä riskistä kertovaa testiä etsitään kilvan

Voiko pre-eklampsiaa ennustaa
alkuraskaudessa?

O

aika ajoin mullistavia uutisia
pre-eklampsiasta. Kuluvan vuoden keväällä
uutisoitiin pre-eklampsiaa varhaisraskaudessa
ennustavasta testistä. ”Ruotsalainen keksintö pelastaa raskaana olevia”, kertoi televisiouutinen. Testin arvioitiin olevan kliinisessä
käytössä muutaman vuoden kuluessa. Kun
selvitimme asiaa, löytyi kyseisen ryhmän
tutkimus vapaasta hemoglobiinista, happeutumisstressiä ilmaisevista merkkiaineista ja
alfa1-mikroglobuliinista (Olsson ym. 2010).
Ryhmä oli tutkinut näitä merkkiaineita jo preeklampsiaan sairastuneilla, mutta tutkimusta
kyseisten molekyylien käyttökelpoisuudesta
pre-eklampsian varhaisina ennustajina ei löytynyt ryhmän julkaisemien artikkelien joukosta. Oliko kyseessä uutisankka, väärä hälytys
vai toiveikkuus? Kohuttiinko tässä peräti vasta
myöhemmin julkaistaviksi aiotuista tutkimustuloksista?
Pre-eklampsia on yleisimpiä raskaushäiriöi
tä, johon sairastuu 3−5 % raskaana olevista.
Sen tunnusmerkkejä ovat raskaudenaikainen
verenpaineen nousu ja proteinuria (Laivuori
ja Ylikorkala 2004). Pre-eklampsian syytä ei
tiedetä. Patologiassa keskeisiä seikkoja ovat istukan implantaatiohäiriö ja äidin verisuonten
endoteelin toimintahäiriö (Redman ja Sargent
2005). Sairaudella lienee useita, osittain päällekkäisiä alaryhmiä, joissa erilaisilla riskitekijöillä on erivahvuinen merkitys.
Pre-eklampsia voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin, varhaiseen ennen raskausviikkoa 34 alkavaan ja myöhäiseen (Oudejans
ym. 2007). Varhaiseen pre-eklampsiaan liittyy
useammin sikiön kasvunhidastuma, ja se myös
tsikoihin nousee

uusii herkemmin seuraavassa raskaudessa.
Vaikka myöhäiseen pre-eklampsiaan liittyy selkeästi metabolisen oireyhtymän riskitekijöitä,
varhaisen pre-eklampsian jälkeen sekä äidillä
että lapsella on suurempi riski sairastua sydänja verisuonitauteihin (Bellamy ym. 2007, Kajantie ym. 2009). Varhaiseen pre-eklampsiaan
sairastuneistakin todennäköisesti vain osalla
on lisääntynyt sydän- ja verisuonitautien riski, mutta vielä ei ole keinoja tunnistaa tällaisia
alaryhmiä.
Pre-eklampsia koskettaa monia perheitä ja
aiheuttaa voimakasta huolta ja pelkoa. Preeklampsia paranee synnytyksen jälkeen ja
yleensä kaikki päättyy hyvin. Tilanne on sen
sijaan kriittinen äidin sairastuessa vaikeaan,
varhaiseen pre-eklampsiaan. Se johtaa sikiön −
ja usein äidinkin − tehohoitoon, pahimmillaan
jopa äidin tai sikiön kuolemaan. Maailmalla
pre-eklampsiaan kuolee vuosittain 63 000 äitiä
ja useita satoja tuhansia sikiöitä ja vastasyntyneitä. Se on tärkeä äitikuolemien aiheuttaja kehittyvissä maissa (World Health Organisation
2005) ja aiheuttaa edelleen kuolemia myös
kehittyneissä maissa. Suomessa kuoli vuosina
1972−2005 15 äitiä pre-eklampsiaan tai sen
aiheuttamiin komplikaatioihin (Tikkanen ym.
2009). Sekä äitiä että sikiötä uhkaavat tapahtumat muokkaavat oivallisesti maaperää skandaalinhakuiselle uutisoinnille.
Pre-eklampsian ennustamiseksi on tehty vilkasta tutkimusta ympäri maailmaa ja
Suomessakin jo vuosikymmeniä (Pelkonen
1940). Tautia ennustavaa luotettavaa testiä etsitään kilvan. Tutkimuksissa kerätään alkuraskauden veri- ja virtsanäytteitä, joista etsitään
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uusia biokemiallisia merkkiaineita tai mitataan
jo tunnistettujen merkkiaineiden pitoisuuksia.
Dopplerkaikukuvauksella mitataan kohtuvaltimoiden virtauksia. Istukkanäytteitä tutkitaan, jotta löydettäisiin lisää viitteitä taudin
synnystä. Tutkimuksia yhdistellään erilaisin
laskennallisin mallein. Pre-eklampsia-alttius
periytyy, ja sukuhistoria ennustaa sen riskiä
(Skjaerven ym. 2005). Koko perimän kartoituksella pyritään tunnistamaan pre-eklamp
sialle altistavia yleisiä perimän vaihteluita. Preeklampsiasukujen avulla taas yritetään löytää
harvinaisempia mutaatioita, jotka auttaisivat
ymmärtämään paremmin pre-eklampsian patofysiologiaa. Suomalaisten sukujen avulla
olemme tunnistaneet alttiusalueita kromosomeissa 2 ja 9 (Laivuori ym. 2003).
Istukan nopeassa kasvussa keskeistä on uusien verisuonten muodostuminen ja muok
kaus, jotta siitä kasvaisi tehokas hapen ja ravinteiden vaihtopaikka. Pre-eklampsian biokemiallisista merkkiaineista lupaavimmat ovat
endoteelikasvutekijän liukoisen reseptorin ja
istukkakasvutekijän suhde (Flt-1/PIGF) ja istukkaproteiini 13 (PP-13). Näistä PP-13 näyttää olevan parempi pre-eklampsian ennustaja
ensimmäisen ja toisen raskauskolmanneksen
vaihteessa, kun taas kasvutekijäsuhdeluku toimii paremmin keskiraskaudessa. Molemmat
näistä ovat huomattavasti herkempiä varhain
kuin myöhään alkavan pre-eklampsian ennustamisessa. Tämä tukee käsitystä, että varhain
alkavan taudin syyt löytyvät istukasta, kun
taas myöhäisen taudin syyt ovat enemmän äidin alttiustekijöihin kuten lihavuuteen, krooniseen verenpainetautiin ja diabetekseen liittyviä ja niihin yhteydessä olevien metabolisten
häiriöiden vaikutusta verisuonen endoteeliin
(Laivuori 1999). Molempien merkkiaineiden suorituskyky paranee, kun tutkimukseen
yhdistetään kohtuvaltimoiden dopplerkaikukuvaus. Istukkaproteiini 13:n ja ultraäänen
yhdistelmä näyttäisi löytävän ensimmäisen ja
toisen raskauskolmanneksen taitteessa jopa
90 % (sensitiivisyys 90 %, positiivinen ennustearvo 26 %) niistä äideistä, jotka myöhemmin sairastuvat varhaiseen pre-eklampsiaan
(Nicolaides ym. 2006). Tulevaisuutta ovat
riskilaskentaohjelmat, jotka yhdistävät riskite-
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kijät (esimerkiksi painoindeksin ja iän, merkkiaine- ja ultraäänikuvauksiin).
Kliinikko voi kysyä, kannattaako ja onko
eettisesti oikein ennustaa sellaista sairautta,
johon ei ole tehokasta ehkäisevää lääkitystä
ja jonka ainoa todellinen ”hoito” on synnytys? Kun löydämme vaikean pre-eklampsian
vaarassa olevat äidit, voimme seurata äidin
ja sikiön vointia tarkemmin ja tarvittaessa
toimia ennen kuin on liian myöhäistä. Pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa (ASA) ei
myöskään ole syytä unohtaa pre-eklampsian
ehkäisyssä. Se vaikuttaa positiivisesti verisuonia laajentavan prostasykliinin ja verisuonia
supistavan, verihiutaleiden aggregaatiota lisäävän tromboksaanin suhteeseen. ASAn käyttö
pre-eklampsian ehkäisyyn oli jo aiemmin hylätty, mutta viimeisimmässä meta-analyysissä
(Askie ym. 2007) sillä todettiin olevan kohtalainen hyöty pre-eklampsian ehkäisyssä. Pieniannoksista lääkitystä suositellaankin naisille,
joilla on varhaisen pre-eklampsian lisääntynyt
riski.
Varhaisen pre-eklampsian ennustamiseksi
alkaa olla jo keinoja, mutta vielä on kuitenkin
matkaa pre-eklampsiaa todella tehokkaasti ehkäisevään lääkkeeseen. Laaja-alainen tutkimus
tuottaa tähän palapeliin osia ja auttaa ymmärtämään taudin syitä yhä paremmin. ■
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