
12



13

1Raskauden alkaminen

Naisen elämässä on monenlaisia rajapyykkejä, jolloin elämä 
muuttuu ratkaisevasti. Yksi niistä on raskaaksi tulo. Monesti 
raskaus on toivottu, tarkkaankin suunniteltu, joskus vahinko, 
mutta silloinkin lopulta onnellinen tapahtuma. Lääketieteen 
kehityksen myötä raskauksien seuranta ja synnytysten hoito 
Suomessa on maailman huippua. Tietoa on saatavissa paljon, 
mutta jokaiselle naiselle ensimmäinen raskaus on aina täysin 
uusi kokemus, ja tiedon tarve lähes rajaton.

Raskauden alkamisen edellytykset

Munarakkulan kehittyminen, munasolun kypsyminen ja irto-
aminen ja hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohdun 
limakalvolle muodostavat tapahtumaketjun, jonka häiriötön kulku 
luo edellytykset raskauden alkamiselle.

Siittiöitä on emättimessä normaalin yhdynnän jälkeen mil-
joonia. Niistä vain osa saavuttaa kohtuontelon ja muutama tuhat 
kulkeutuu munanjohtimeen. Terveet siittiöt liikkuvat nopeasti ja 
pääsevät perille jo muutamassa minuutissa. Tällä matkalla siittiöt 
tulevat hedelmöittämiskelpoisiksi; niissä tapahtuu ns. kapasitaa-
tio. Hedelmöitys tapahtuu munanjohtimessa, joten ainakin toisen 
munanjohtimen on oltava avoin.

Kaikkein otollisin hetki tulla raskaaksi on juuri ennen ovu-
laatiota, mutta raskaus voi alkaa yhdynnästä, joka on ollut useita 
päiviä ennen ovulaatiota tai vielä päivä ovulaation jälkeenkin. 
Hyvin riittää että yhdyntöjä on päivän – kahden päivän välein 
juuri tähän ovulaatioaikaan. Jotkut haluavat käyttää niin sanot-
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tuja ovulaatiotestejä, joita voi ostaa apteekista. Niiden avulla voi 
aamuvirtsanäytteestä tutkia, milloin ovulaatio on lähestymässä. 
Kannattaa kuitenkin miettiä, onko tällaisen testin käyttämisestä 
enemmän haittaa, jos yhdyntöjen aikataulusta tulee liian laskel-
moitu. Vanhanaikaisesta peruslämmön määrittämisestä ei ole 
hyötyä hedelmällisen ajankohdan löytämisessä.

Hedelmällisellä parilla raskauden alkamisen todennäköisyys on 
30 % yhtä kuukautiskiertoa kohden. Monet seikat saattavat pie-
nentää hedelmöitymisen todennäköisyyttä. Sekä ali- että ylipaino 
heikentävät hedelmällisyyttä, joten painonhallintaan, terveelli-
seen ravitsemukseen ja sopivaan liikuntaan kannattaa raskautta 
toivottaessa panostaa. Foolihapon käyttö ei auta raskaaksi tulon 
todennäköisyyteen. Joidenkin tutkimusten mukaan runsas kahvin 
juonti voi olla haitallista, mutta ainakin kolme kahvikupillista päi-
vässä voi juoda turvallisesti.  Tupakointi heikentää munasarjojen 
toimintaa ja myös sperman laatua. Runsas alkoholin käyttö voi 
johtaa siittiötuotannon häiriöön, ja se heikentää myös naisen 
hedelmällisyyttä. Raskautta toivottaessa pitäisi tupakointi lopettaa 
ja alkoholia nauttia vain sangen kohtuudella.

Jos haluan tulla raskaaksi, miten yhdynnät kannattaa 
ajoittaa?

Yhdyntöjen kovin tarkka ajoitus ei ole tarpeen. Riittää, että 
ovulaatioaikaan yhdyntöjä on noin kahden päivän välein. 
Tämä takaa, että jokaisessa kuukautiskierrossa on hedelmöi-
tymisen mahdollisuus.

Kuukautiskierto ja munasolun kehitys

Kuukautiset alkavat keskimäärin 12–13 vuoden iässä. Alkamis-
ikään vaikuttaa perimä, mutta myös ravinto ja liikunta vaikut-
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tavat siihen. Niin ikään lapsuudessa sairastetut vaikeat sairaudet 
tai niiden lääkehoito voivat vaikuttaa kuukautisten alkamisikään. 
Hitaan murrosiän kehityksen syynä voivat olla esimerkiksi vaikeat 
suolistosairaudet, kuten keliakia ja Crohnin tauti. Alkuvaiheessa, 
parin-kolmen vuoden ajan, kuukautiskierrot ovat epäsäännöllisiä 
ja vuodot voivat tulla jopa muutaman kuukauden välein. Silloin 
munasolu irtoaa vain satunnaisesti.

Kuukautiset loppuvat normaalisti 43–57-vuotiaana ja keskimää-
rin 51 vuoden iässä. Ennen kuukautisten loppumista vuodot voivat 
olla vuosiakin melko epäsäännölliset. Hedelmällisyys vähenee jo 
10 vuotta ennen lopullista menopaussia ja selvästi siinä vaiheessa, 
kun kuukautiskierto alkaa olla epäsäännöllinen.

Kuukautisvuodossani on välillä runsaasti hyytymiä 
ja vuoto on joskus runsasta, joskus niukkaa. 
Vaikuttaako se raskaaksi tulemiseen?

Pienet hyytymät kuukautisvuodossa ovat normaaleja, ne ovat 
tavallisia varsinkin, jos vuoto on runsas. Vuoto on poikkeavan 
runsasta, jos sen mukana on suuria hyytymiä, kuukautissuo-
jia pitää vaihtaa tiuhaan, jopa tunnin välein, yöllä tarvitaan 
jopa vaippoja, ja silti vuotoa karkaa. Runsas kuukautisvuoto 
on kuitenkin varsin subjektiivinen käsite. Vuodon määrä voi 
myös vaihdella peräkkäisinä päivinä ja peräkkäisissä kierroissa. 
Monella naisella on pientä tiputusvuotoa 1–2 päivää ennen var-
sinaisen kuukautisvuodon alkua tai heti kuukautisten jälkeen. 
Nämä pienet muutokset eivät vaikuta hedelmällisyyteen.

Normaali kuukautiskierto

Kuukautiskierron tavallinen pituus on 23–35 vuorokautta. Kierron 
pituus lasketaan vuodon ensimmäisestä päivästä seuraavan kierron 
vuodon alkuun. Useimmilla naisilla kuukautiskierron pituus vaih-
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telee muutamien päivien, jopa viikon puitteissa. Tämä on aivan 
normaalia. Tavanomainen vuodon kesto on 2–8 vuorokautta, 
keskimäärin 5 päivää.

Kierron vaiheet

Säännöllisen kuukautiskierron ylläpitoon tarvitaan normaali aivo-
lisäkkeen toiminta, munasarjat, jotka reagoivat aivolisäkehormo-
neiden erittymiseen, sekä kohtu. Hormonaalisesti kuukautiskierto 
jaetaan kahteen vaiheeseen: munarakkulan kypsymisvaiheeseen ja 
keltarauhasen toimintavaiheeseen. Kierron alussa munarakkula 
alkaa kasvaa aivolisäkkeen erittämän munarakkulaa kypsyttävän 
hormonin (FSH) vaikutuksesta. Munarakkula tuottaa naishormo-
nia (estradioli), joka paksuntaa kohdun limakalvoa. Kun munarak-
kula on kypsä, se puhkeaa ja munasolu irtoaa (ovulaatio). Ovulaa-

Kuva 1.1. Munarakkula kasvaa kuukautiskierron alkupuolella. Se 
tuottaa estrogeenia, joka paksuntaa kohdun limakalvoa. Ovulaation 
jälkeen muodostuu keltarauhanen, jonka tuottama keltarauhashor-
moni kypsyttää kohdun limakalvon; samalla peruslämpö nousee.
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tion käynnistää aivolisäkkeestä erittyvän luteinisoivan hormonin 
nopea nousu (LH-piikki). Sama LH tukee munarakkulan paikalle 
kehittyvän keltarauhasen toimintaa ja keltarauhashormonin 
(progesteronin) eritystä kahden viikon ajan. Keltarauhashormoni 
kypsyttää kohdun limakalvoa mahdollista raskautta varten. Jos 
munasolu ei ole hedelmöitynyt ja kiinnittynyt, keltarauhanen sur-
kastuu ja kuukautisvuoto alkaa.

Kuukautiskierron säännöllisyys viittaa munasarjojen normaaliin 
toimintaan. Ovulaation tapahtuminen voidaan varmistaa tutki-
muksilla.

Munasolun kypsyminen

Tytöllä on kaikki munasolut valmiina jo syntymähetkellä. Itse 
asiassa niiden määrä on suurimmillaan tyttösikiöllä raskauden 
puolivälissä. Syntymän hetkellä alkumunarakkuloita on 1–2 mil-
joonaa, murrosiän alkaessa noin 40 000. Sen jälkeen aina pieni osa 
tuhoutuu kuukausittain. Munasolun kypsyminen alkaa jo sikiö-

Kuva 1.2. Munasarjassa nähdään munarakkula kehityksen eri vaiheissa. 
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kaudella, mutta on pysähdyksissä vuosia, jopa vuosikymmeniä. 
Lopullinen kypsyminen tapahtuu ovulaation yhteydessä. Munasolu 
on noin 0.1 millimetrin läpimittainen ja sitä ympäröi suojakerros, 
ns. zona pellucida (munasolun kettokerros). Munasolulla on tässä 
vaiheessa ympärillään granuloosasolujen (kumulussolut) muodos-
tama solurykelmä.

Mistä voidaan tietää, tapahtuuko ovulaatio vai ei?

Ovulaation tapahtuminen voidaan varmistaa mittaamalla 
hormonitasoja kuukautiskierron eri vaiheissa. Kierron alussa 
munarakkula alkaa kasvaa aivolisäkkeen erittämän muna-
rakkulaa kypsyttävän hormonin (FSH) vaikutuksesta. Muna-
rakkula tuottaa naishormonia (estradioli), joka paksuntaa 
kohdun limakalvoa. Kun munarakkula on kypsä, se puhkeaa 
ja munasolu irtoaa eli tapahtuu ovulaatio. Ovulaation käyn-
nistää aivolisäkkeestä erittyvä luteinisoivan hormonin nopea 
nousu (LH-piikki). Sama LH tukee munarakkulan paikalle 
kehittyvän keltarauhasen toimintaa ja keltarauhashormonin 
(progesteronin) eritystä, mikä kypsyttää kohdun limakalvoa 
mahdollista raskautta varten.

Kuukautiskierron säännöllisyys viittaa ovulatoriseen kier-
toon ja munasarjojen normaaliin hormonitoimintaan.

Siittiöiden muodostus

Siittiöiden tuotantoa säätelevät samat aivolisäkkeen tuottamat 
hormonit FSH ja LH, jotka naisella säätelevät kuukautiskiertoa. 
Kiveksillä on kaksi tärkeää tehtävää: testosteronin tuotanto ja 
siittiöiden tuotanto eli spermatogeneesi. Siittiöiden kehittyminen 
kantasoluista alkaa kiveksissä, joista ne kulkeutuvat lisäkiveksiin 
kypsymään ja varastoitumaan. Siittiöiden muodostuminen ja kyp-
syminen kestää noin 72 vuorokautta. LH säätelee kiveksen testos-
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teronituotantoa, joka on välttämätön 
normaalille siittiöiden tuotannolle. 
FSH säätelee siittiömuodostusta. Se 
myös aktivoi muiden, siittiöiden tuo-
tannolle välttämättömien tekijöiden 
eritystä. Siittiöiden muodostuminen 
alkaa murrosiästä ja jatkuu vanhuu-
teen asti. Siittiöitä syntyy satoja mil-
joonia vuorokaudessa. Testosteroni 
vaikuttaa myös miehisiin ominai-
suuksiin, kuten lihasten kasvuun ja 
karvoituksen kehittymiseen.

Hedelmöityminen, alkion kehitys ja 
kiinnittyminen

Yhdynnässä jopa satoja miljoonia siittiöitä pääsee emättimeen, 
mutta vain pieni osa niistä kulkeutuu kohtuun. Vasta naisen eli-
mistössä siittiöt saavuttavat hedelmöityskykynsä, kun kapasitaatio 
tapahtuu. Kapasitaation aikana siittiöiden sisään siirtyy kalsiumia, 
niistä vapautuu kolesterolia ja siittiöiden valkuaisaineissa tapahtuu 
muutoksia. Kapasitaatio tapahtuu siittiöiden vaeltaessa kohdun-
kaulan ja kohtuontelon läpi munanjohtimeen. Siittiöt kulkevat 
yhdynnän jälkeen nopeasti munanjohtimeen.

akrosomi

pää

häntäosa

Kuva 1.3. Siittiön rakenne.

Mitä tapahtuu, jos munasoluun pääsee useita 
siittiöitä samalla hetkellä?

Useamman kuin yhden siittiön tunkeutuminen munasoluun 
voisi johtaa häiriöön, joka tunnetaan rypäleraskautena. Siinä 
ei muodostu sikiötä, vaan rypäleet ovat muodostuneet vain 
istukan ja sikiökalvojen rakenteista.
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Siittiöt elävät naisen elimistössä hedelmöittämiskykyisinä jopa 
1–4 päivää. 

Munasolu on hedelmöitymiskykyinen ainakin 24 tunnin ajan.

Munasolun hedelmöityminen tapahtuu tavallisesti munanjohti-
messa. Munanjohtimen päässä olevat ripsut eli fimbriat poimivat 
munasolun, joka kulkeutuu munanjohtimissa olevien värekarvojen 
avulla eteenpäin. Munasolu on hedelmöitymiskykyinen ainakin 
24 tunnin ajan. Siittiöt elävät naisen elimistössä hedelmöittämis-

Kuva 1.4. Munasolun hedelmöityminen, jakautuminen ja kiinnitty-
minen.
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kykyisinä jopa 1–4 päivää. Useita siittiöitä kiinnittyy munasolua 
ympäröivään kettokerrokseen eli zona pellucidaan. Sen jälkeen 
ne erittävät entsyymejä, jotka mahdollistavat siittiöiden tunkeu-
tumisen kettokerroksen sisälle (siittiöiden akrosomireaktio). Yksi 
siittiö läpäisee munasolun kalvon ja kulkeutuu munasolun sisään. 

Miten lapsen sukupuoli määräytyy?

Sukupuolinen kypsyminen alkaa hedelmöityksestä ja jatkuu 
aikuisikään. Kehitys alkaa geneettisen sukupuolen määräy-
tymisellä hedelmöityksessä. Kromosomit sisältävät ihmisen 
perimän, ne määräävät yleensäkin yksilön sekä sen, onko hän 
poika vai tyttö. Ihmisellä on 46 kromosomia, joista kaksi on 
sukukromosomia: X ja X tai Y. Munasolussa ja siittiössä on 
23 kromosomia, joista yksi on sukukromosomi. Munasolun 
sukukromosomi on aina X ja siittiöitä on kahdenlaisia, osassa 
on X-kromosomi ja osassa Y-kromosomi. Hedelmöityneessä 
munasolussa kromosomeja on 46. X- tai- Y-kromosomin 
sisältämän siittiön hedelmöittäessä munasolun määräytyy 
yksilön geneettinen sukupuoli. Naiset perivät kaksi X-sukukro-
mosomia, yhden kummaltakin vanhemmalta. Miehet perivät 
X-kromosomin äidiltään ja Y-kromosomin isältään. Tulevan 
lapsen sukupuolen määrittää siis siittiö. Y-kromosomilla on 
keskeinen tehtävä sukupuolen määräytymisessä. Sen läsnäolo 
ohjaa kehityksen miespuoliseen suuntaan. Y-kromosomissa 
sijaitsee kiveksen kehitystä ohjaava geeni, jota kutsutaan 
nimellä SRY (sex-determining region of Y). Sikiökehityksen 
aikana kehittyvät sukupuolirauhaset, jotka määräävät sikiön 
sukurauhasen mukaisen ja hormonaalisen sukupuolen. 
Sukupuolirauhasen erittämät hormonit puolestaan ohjaavat 
sukupuolielinten tiehyiden ja ulkoisten sukupuolielinten kehi-
tystä. Y-kromosomin SRY:n vaikutuksen puuttuminen johtaa 
feminiiniseen lopputulokseen.
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Samalla hetkellä munasolun kalvo tiivistyy ja ”kovettuu” ja estää 
muita siittiöitä pääsemästä munasolun sisään. 

Munasolun hedelmöityminen käynnistää alkion kehittymisen. 
Siittiön tunkeutuminen aktivoi munasolun, jonka seurauksena siit-
tiön ja munasolun kromosomeista muodostuu alkioon normaali 
määrä kromosomeja (46). Vuorokauden kuluttua hedelmöitymi-
sestä munasolu alkaa jakautua. Solunjakautuminen seuraa toistaan: 
kaksisoluisesta tulee nelisoluinen, nelisoluisesta kahdeksansolui-
nen. Tässä vaiheessa solut ovat kaikkikykyisiä ja kukin niistä voi 
erilaistua miksi tahansa kudokseksi. Jakautumisien seurauksena 
neljänteen päivään mennessä on kehittynyt 16–32 solusta muo-
dostunut morulaksi kutsuttu solurypäle. Morulavaihetta kutsutaan 
myös nimellä muurainaste. Seuraavien jakautumisten tuloksena 
morulan sisälle kehittyy pieni neste ontelo. Morulan ulkopinnan 
solut jakautuvat, kiinnittyvät toisiinsa tiukasti ja muodostavat 
myöhemmin kohdun limakalvon solujen kanssa istukan. Morulan 
sisäosassa olevat solut muodostavat ns. sisäsolumassan, josta varsi-
nainen alkio kehittyy. Nyt alkio on saavuttanut blastokystavaiheen. 
Blastokystaa kutsutaan myös nimellä alkiorakkula.
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Alkio kulkeutuu kohtuun noin viiden vuorokauden kuluttua 
hedelmöityksestä ja se kiinnittyy kohdun limakalvoon kahden 
vuorokauden kuluttua, eli hedelmöityshetkestä noin viikon kulut-
tua. Kiinnittymistä kutsutaan implantaatioksi. Kiinnittymistä 
säätelevät sekä itse alkio että kohdun limakalvo monimutkaisessa 
vuorovaikutuksessa. Alkiorakkulan ulkopinnan solut jakautuvat 
ja erilaistuvat ensin istukan esisoluiksi. Nämä taas muodostavat 
suuria, monitumaisia istukkasoluja, jotka kykenevät tarttumaan ja 
tunkeutumaan kohdun limakalvon läpi. Istukkasolut tunkeutuvat 
kohdun lihassäikeiden sisään ja istukkaan muodostuu istukka-
solujen verhoamia sormimaisia rakenteita. Istukka toimii hieman 
samaan tapaan kuin keuhkot: äidin verestä huuhtoutuu sikiöön 
ravinteita ja happea, ja sikiö poistaa kuona-aineita äidin huoleh-
dittavaksi. Sikiön kalvot muodostuvat pääosin ulkosolumassasta. 
Kalvojen sisälle muodostuu lapsivettä, joka suojaa sikiötä.

Kaksosraskaus

Joskus alkio halkeaa ennen kiinnittymistään kahdeksi erilliseksi 
alkioksi, jonka seurauksena kehittyvät identtiset kaksoset. Epä-
identtiset kaksoset kehittyvät, kun kaksi siittiötä hedelmöittää kaksi 
erillistä munasolua. Raskauksista kaksosraskauksia on noin 1,5 %, 
joista kolmannes on identtisiä.

Alkuraskaus

Kuinka nopeasti raskaus voidaan todeta?

Istukkahormonin eli koriongonadotropiinin (hCG) tuotanto 
käynnistyy varhaisista istukkasoluista heti, kun alkio on kiin-
nittynyt kohdun limakalvoon. Istukkahormonia on verestä 
mitattavissa herkillä mittauksilla jo 12 päivää ovulaatiosta, eli 
ennen oletettua kuukautisten alkamista.
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Miten raskaus todetaan

Raskaustesti perustuu istukkahormonin löytymiseen joko virtsasta 
tai verestä. Raskaustesti voi olla positiivinen jo kaksi viikkoa hedel-
möitymisen jälkeen. Normaalisti käytetään virtsan raskauskoetta, 
joka ei kerro tarkkaa istukkahormonin pitoisuutta, mutta on riittävän 
herkkä ja luotettava. Apteekista saatavat testit ovat helppoja tehdä.

Tiedetään, että istukkahormonin pitoisuus kaksinkertaistuu 
naisen verenkierrossa noin 1–3 päivän kuluessa. Tätä tietoa hyö-
dynnetään, jos varhaisessa vaiheessa halutaan tutkia, miten raskaus 
etenee. Alkuraskaudessa virtsasta mitattu istukkahormonipitoisuus 
on samalla tasolla kuin veren istukkahormonipitoisuus.

Raskausoireet

Nainen saattaa tunnistaa raskauden merkit jo siinä vaiheessa, kun 
kuukautiset ovat kaksi viikkoa myöhässä. Tällaisia merkkejä ovat 
kuukautisten poisjäännin lisäksi muun muassa väsymys, rintojen 
pingotus ja aristus, aamupahoinvointi ja hajujen muuttuminen epä-
miellyttäviksi. Odottava äiti saattaa myös huomata painontunnetta 
ja nipistelyjä alavatsassa sekä tihentynyttä virtsaamisen tarvetta. 
Valkovuoto on monella lisääntynyt, mutta tulehdusoireita ei esiinny.

Löydökset

Ultraäänitutkimuksessa raskaus voidaan luotettavasti todeta kaksi 
viikkoa kuukautisten pois jäämisestä. Emättimen kautta tehtävällä 
ultraäänitutkimuksella kohdunsisäinen raskaus on mahdollista 
todeta jo viidennellä raskausviikolla, jolloin raskauspussi kuvantuu 
pyöreänä nestekertymänä. Sikiö näkyy aluksi pienenä kaikutiivis-
tymänä raskauspussin sisällä. Jo muutaman millimetrin pituisen 
sikiön keskiosassa voidaan todeta sydämen toiminta pienenä 
värinänä. Ruskuaispussi näkyy usein erillisenä rengasmaisena 
rakenteena raskauspussissa.
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Kaksosraskaus voidaan todeta varhaisvaiheessa. Kaksoset ovat 
yleensä erimunaiset, jos sikiöitä erottavan kalvon ja istukan yhty-
mäkohtaan muodostuu istukkakudoksesta poukama (nk. lambda-
oire). Jos erottavan kalvon paksuus on alle 2 mm, kaksoset ovat 
todennäköisesti samamunaisia.

Viimeisten kuukautisteni alkamisajankohdassa on 
epäselvyyttä. Miten laskettu aika voidaan määritellä?

Ennen 20. raskausviikkoa suoritettu ultraäänitutkimus on 
luotettavin menetelmä lasketun ajan määrittämiseksi. Raskau-
den kesto voidaan määrittää 3–4 päivän tarkkuudella 10.–12. 
raskausviikolla. Mittauksessa käytetään ns. pää-perämittaa 
(crown rump length = CRL). Myöhemmässä raskauden vai-
heessa määritetään lakimitta (biparietal diameter = BPD) tai 
reisiluun pituus (femur length = FL) tai molemmat. Taulukot 
on valmiiksi ohjelmoitu moniin kaikukuvauslaitteisiin, jolloin 
kone antaa suoraan sekä raskauden keston että lasketun ajan.


