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Sikiön erytropoietiinintuotanto lisääntyy
hapenpuutteessa
Erytropoietiini (EPO) säätelee punasolujen muodostusta aikuisilla, vastasyntyneillä ja
sikiöillä. EPOa ei ole varastoituneena kudoksiin, joten plasmassa vallitsevat pitoisuudet kuvastavat sen synteesi- ja eliminoitumisnopeutta. Hypoksia stimuloi voimakkaasti
EPOn synteesiä. EPO ei läpäise istukkaa, joten sikiön plasman suurentuneet pitoisuudet
viittaavat hapenpuutteeseen. Lapsiveden pitoisuudet korreloituvat hyvin sikiön plasmassa
vallitseviin. Lapsiveden EPO-pitoisuuksien määrittämistä onkin ruvettu käyttämään riskiraskauksissa sikiön kroonisen hapenpuutteen diagnosointiin. Viimeaikaiset kokeelliset
ja kliiniset tutkimukset ovat paljastaneet EPOlla olevan myös aivojen neuroneja suojaava
vaikutus. Tässä katsauksessa esitetään hypoteesi, jonka mukaan hapenpuutteen aiheuttaman EPO-synteesin huomattavan lisääntymisen tarkoituksena onkin suojata sikiön
aivoja. On mahdollista, että EPO-synteesin lisääntyminen hapenpuutteen vaikutuksesta
tapahtuu istukassa.

S

ata vuotta sitten ranskalaiset tutkijat
osoittivat kaniineilla, että veressä on tekijä – »hemopoietiini» – joka stimuloi punasolujen muodostusta (Carnot ja Deflandre
1906). Myöhemmin havaittiin, että anemiassa
ja hypoksiassa plasmaan erittyy erytropoieesia
stimuloivaa tekijää, jolle suomalaiset tutkijat
E. Bonsdorff ja E. Jalavisto (1948) antoivat nimen erytropoietiini (EPO). Miyake ym. (1977)
eristivät aneemisten lapamatopotilaiden virtsasta puhdasta EPOa, jonka molekyylirakenne
selvitettiin vuonna 1985 (Jacobs ym. 1985, Lin
ym. 1985). Tämä vuorostaan johti EPO-geenin
ja EPO-reseptorin kloonaukseen sekä rekombinantti-EPO:n valmistukseen.
Ihmisen EPO on glykoproteiinihormoni, joka
on muodostunut 166 aminohaposta ja jonka
molekyylipaino on 34 000 daltonia. Molekyylin
aminohappojärjestys poikkeaa huomattavasti
muiden kasvutekijöiden rakenteesta. Aikuisella EPO syntetisoituu munuaisten peritubulaaDuodecim 2006;122:2619–27

risissa interstitiaalisissa soluissa. Sikiökaudella
sitä muodostuu aluksi ruskuaispussissa ja myöhemmin sikiön maksassa, josta synteesi siirtyy
raskauden edetessä sikiön munuaisiin (Zanjani
ym. 1974, Moritz ym. 1997). Täysiaikaisessa
sikiössä EPOn pääasiallisin synteesipaikka on
normaalisti munuaisissa, mutta hypoksiassa sitä
syntetisoituu myös muualla.
EPOa ei varastoidu kudoksiin, minkä vuoksi
plasman EPO-pitoisuus kuvastaa sen synteesija eliminoitumisnopeuksia. Aikuisilla ja vasta
syntyneillä EPOn puoliintumisaika veressä on 2–
4 tuntia (Ruth ym. 1990, Jelkmann 1992). Puoliintumisaikaa sikiön veressä ei tunneta. EPO on
aikuisella, vastasyntyneellä ja sikiöllä punasolujen muodostusta säätelevä hormoni (Zanjani ja
Ascensao 1989, Jelkmann 1992). Se ei läpäise istukkaa äidin puolelta sikiöön eikä sikiön puolelta
äitiin (Widness ym. 1995), minkä vuoksi sikiön
plasman suurentuneet EPO-pitoisuudet viittaavat
sikiön subkrooniseen tai krooniseen hypoksiaan.
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Sikiön plasman EPO-pitoisuus

Lapsiveden EPO-pitoisuus

Lampaalla ja rotalla on osoitettu, että kestää
2–3 tuntia hypoksian alkamisesta, ennen kuin
sikiön plasman EPO-pitoisuus alkaa suurentua
(Zanjani ym. 1974, Widness ym. 1986). Aikuisella ihmisellä veren EPO-pitoisuus alkaa kasvaa
noin 90 minuutin kuluttua hypoksian alkamisesta – sitä nopeammin, mitä huomattavampi hypoksia on kyseessä (Eckardt ym. 1989). Useita
vuorokausia kestävässä lievässä hypoksiassa
lampaan sikiön plasman EPO-pitoisuus suurenee
ensin selvästi mutta pienenee sen jälkeen tasolle, joka on jonkin verran korkeampi kuin ennen
hypoksiaa vallinnut (Kitanaka ym. 1989). Täysiaikaisten normaaliraskauksien jälkeisissä alatie
synnytyksissä napaseerumin EPO-pitoisuus on
suurempi kuin elektiivisesti keisarileikkauksella synnytettyjen lasten EPO-pitoisuus (Widness
ym. 1984). Tämä viittaa siihen, että kohdun
synnytyssupistukset aiheuttavat normaalissakin
raskaudessa kudoshypoksiaa, joka riittää stimuloimaan EPOn synteesiä sikiössä. Äidin säännöllinen liikunta raskauden viimeisten viikkojen
aikana ei lisää sikiön EPO-pitoisuuksia (Clapp
ym. 1995), mikä osoittaa, että ainakin terveillä
äideillä melko rasittavakaan liikunta ei vaikuta
haitallisesti sikiön hapensaantiin.
Norjalainen Finne (1966) osoitti ensimmäisenä napaplasman ja lapsiveden suurentuneita
EPO-pitoisuuksia pre-eklampsiaa tai diabetesta sairastavien raskauksissa. Hän käytti EPOpitoisuuksien mittaamisessa hiiren »bioassayta», johon tarvittiin useita millilitroja näytettä
yhtä määritystä varten. Myöhemmin kehitettiin
RIA-menetelmä, jolla voitiin määrittää EPO-pitoisuus 0,2 ml:n näytteestä (Garcia ym. 1982).
Sikiön suurentuneita EPO-pitoisuuksia on mitattu patologisissa raskauksissa, joissa sikiölle voi
kehittyä kroonista hapenpuutetta. Näitä ovat
mm. diabeetikkojen, pre-eklampsiaa sairastavien ja Rh-immunisoituneiden äitien raskaudet
sekä raskaudet, joissa sikiön kasvu on hidastunut (Teramo ym. 1987, Voutilainen ym. 1989,
Snijders ym. 1993, Jazayeri ym. 1999).

Lapsiveden pitoisuus korreloituu erittäin hyvin
samanaikaiseen napaplasman EPO-pitoisuuteen
ennen synnytyssupistusten alkamista sekä normaaleissa että patologisissa raskauksissa (Teramo ym. 1987 ja 2004a, Voutilainen ym. 1989,
Westgren ym. 1995). Siten on mahdollista seurata sikiön plasman EPO-pitoisuuksia mittaamalla toistuvasti lapsiveden pitoisuuksia. Myös
lampaalla lapsiveden EPO-pitoisuus korreloituu
sikiön plasman pitoisuuksiin (Brace ym. 2006).
Napaplasman ja lapsiveden EPO-pitoisuuksien korrelaatiot eivät eroa toisistaan tapauksissa, joissa lapsivesinäyte on otettu yksi tai kaksi
vuorokautta ennen lapsen syntymää verrattuna
vastaavaan korrelaatioon otettaessa näytteet
yhtä aikaa keisarileikkauksessa. Sen sijaan juuri ennen synnytyssupistusten alkamista määritetyt lapsiveden ja napaplasman EPO-pitoisuudet
lapsen syntymän aikana eivät korreloidu alatie
synnytyksissä (Teramo ym. 1987). Tällä on merkitystä käytettäessä lapsiveden tai napaplasman
EPO-pitoisuuksia kohdunsisäisen hypoksian tutkimuksissa. Plasman pitoisuus on keskimäärin
2,6 kertaa suurempi kuin samanaikainen lapsiveden EPO-pitoisuus (Teramo ym. 1987).
Ei tiedetä tarkasti, miten EPOa erittyy lapsi
veteen. Lampaalla sikiökalvot mahdollisesti
erittävät EPOa suoraan lapsiveteen (Kim ym.
2001b). Sitä erittyy myös sikiön virtsaan, mutta
tämä ei riitä selittämään lapsivedestä mitattuja
suuria EPO-pitoisuuksia patologisissa raskauksissa. Lapsiveden EPO-pitoisuus kasvaa nopeasti
pre-eklampsia- ja raskaushypertensiopotilaiden
hapenpuutteesta kärsivillä sikiöillä (kuva 1). Samanlaisia eksponentiaalisesti suurenevia lapsi
veden pitoisuuksia on todettu diabeetikkojen
(Teramo ym. 2004a) ja Rh-immunisoituneiden
äitien raskauksissa (Voutilainen ym. 1989). Alatiesynnytyksissä kalvojen puhkeamisen jälkeen
on todettu, että EPO-pitoisuus alkaa kasvaa
lapsivedessä kuuden tunnin kuluttua synnytys
supistusten alkamisesta (Clapp ym. 1995). Rotilla EPO-pitoisuus alkaa suureta hypoksiassa
kuusi tuntia myöhemmin lapsivedessä kuin sikiön seerumissa (Kakuya ym. 1997). Hypoksian
jälkeen EPO-pitoisuus palautuu normaaliksi
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Kuva 1. Lapsiveden erytropoietiinipitoisuus 75:llä pre-eklampsia- ja raskaushypertensiopotilaalla (logaritminen asteikko) (Teramo
ym. 2004b). A) Pieni (normaali) pitoisuus (alle 20,0 mU/ml, alempi katkoviiva). B) Lievästi suurentunut pitoisuus (20,0–71,0 mU/ml).
C) Suuri pitoisuus (yli 71,0 mU/ml, ylempi katkoviiva). Samassa tapauksessa otettujen lapsivesinäytteiden arvot on yhdistetty viivalla.
Kaikki lapset synnytettiin keisarileikkauksella ennen synnytyssupistusten alkamista.
Avoimet ympyrät ( ) viittaavat 31 tapaukseen, joissa lapsi syntyi elektiivisellä keisarileikkauksella, ja kolmiot ( ) yhdeksään tapauk
seen, joissa tehtiin kiireellinen keisarileikkaus äidin tilan vuoksi ja mustat ympyrät ( ) 35 tapaukseen, joissa tehtiin kiireellinen keisari
leikkaus sikiön uhkaavan asfyksian takia. Erytropoietiiniarvot eivät olleet kliinikkojen tiedossa.

12–48 tunnin kuluessa sikiön seerumissa, mutta lapsivedessä tätä muutosta ei tapahdu. Nämä
tutkimukset viittaavat siihen, että pitoisuus alkaa kasvaa lapsivedessä hypoksian seurauksena
useita tunteja myöhemmin kuin sikiön plasmassa. Tätä tukee myös havainto, että sikiön lapsi
veden EPO-pitoisuudet korreloituvat hyvin napaplasman pitoisuuksiin sekä normaaleilla (pienillä) että suurilla (yli 50,0 mU/ml) EPO-pitoisuuksilla (kuva 2). Sen sijaan lapsiveden lievästi
suurentuneet pitoisuudet eivät korreloidu lainkaan napaplasman pitoisuuksien kanssa, koska
napaplasman EPO-pitoisuudet alkavat todennäSikiön erytropoietiinintuotanto lisääntyy hapenpuutteessa

köisesti kasvaa useita tunteja ennen lapsiveden
EPO-pitoisuuksien suurenemista. Tällä on merkitystä käytettäessä lapsiveden EPO-pitoisuuksia
kliinisesti sikiön hypoksian toteamisessa.

Onko lapsiveden EPO-määrityksistä
kliinistä hyötyä?
Sikiön plasman EPO-pitoisuus alkaa suurentua
hapenpuutteen seurauksena riippumatta hapenpuutteen etiologiasta. Sikiöstä on mahdollista
ottaa napaverinäyte jo 20. raskausviikosta al
kaen, mutta tämä toimenpide vaatii huomatta2621
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Kuva 2. Lapsiveden erytropoietiinipitoisuus korreloituu pre-eklampsia- ja raskaushypertensiopotilalla samanaikaisesti määritettyyn napaplasman erytropoietiinipitoisuuteen lapsi
veden pienissä (punaiset ympyrät, r = 0,87, p < 0,0001, n = 28) ja suurissa pitoisuuksissa
(vihreät neliöt, r = 0,86, p < 0,0001, n = 17), mutta ei lievästi suurentuneissa (mustat ympyrät,
r = –0,10, n = 13).

vaa kokemusta ja siihen liittyy myös komplikaatioriskejä. Sikiön veren EPO-pitoisuutta voidaan
seurata mittaamalla lapsiveden EPO-pitoisuus.
Vaikka lapsivesipunktio on invasiivinen toimenpide, se on erittäin turvallinen äidin ja lapsen
kannalta kun se tehdään ohuella neulalla (läpimitta 0,7 mm) kaikukuvausohjauksessa. Nykyisin EPOn määritysmenetelmät ovat suhteellisen
yksinkertaisia. Esimerkiksi immunologisella kemiluminesenssimenetelmällä vastaus saadaan
neljässä tunnissa.
Lapsiveden suuret EPO-pitoisuudet (yli
60 mU/ml) ennustavat vastasyntyneen komplikaatioita sekä tyypin 1 diabetespotilailla että
pre-eklampsiapotilailla (taulukko) (Teramo ym.
2004a, b). Lapsista, joiden lapsiveden EPO-pitoisuus on ollut yli 60 mU/ml kahden päivän aikana ennen syntymistä, 30–50 % on joutunut
erilaisten komplikaatioiden seurauksena vastasyntyneiden teho-osastolle tarkkailuun ja hoitoon. Nämä lapset ovat olleet myös merkitsevästi asidoottisempia syntyessään kuin ne lapset,
joiden lapsiveden EPO-pitoisuus on ollut nor2622

maali. Ainoastaan 8–10 % lapsista on joutunut
tehohoitoon, kun lapsiveden EPO-pitoisuus on
ollut normaali näissä patologisissa raskauksissa. Lapsiveden EPO-pitoisuus näyttäisi varoittavan kroonisesta hapenpuutteesta aikaisemmin
kuin sikiön sykemuutokset patologisissa raskauksissa (Husari ym. 1998, Teramo ym. 2004a).
Varsinkin diabetesta sairastavien raskauksissa
tapahtuu edelleen odottamattomia sikiökuolemia raskauden lopussa (Lauenborg ym. 2003).
Diabeetikkojen sikiökuolemaa edeltää lähes aina
krooninen hapenpuute, jonka toteamisessa lapsiveden EPO-pitoisuuden määrittämisestä näyttää olevan selvästi kliinistä hyötyä (Teramo ym.
2004a).
Koska sikiön EPO-pitoisuus alkaa suurentua
hapenpuutteen seurauksena riippumatta hapenpuutteen etiologiasta, sikiön mahdollisesta
subkroonisesta tai kroonisesta hapenpuutteesta
saadaan käsitys mittaamalla lapsiveden EPOpitoisuus. Diabeteksen ja pre-eklampsian lisäksi sikiön erytroblastoositaudin aiheuttama anemia, sikiön kasvun hidastuminen ja toistuvat
K. Teramo

Taulukko. Napavaltimoveren pH- ja verikaasuarvot, sikiön suhteellinen syntymäpaino ja vastasyntyneen komplikaatioita tapauksissa, joissa lapsiveden erytropoietiinipitoisuus on ollut pieni (normaali) tai suuri tyypin 1 diabeetikkojen
(Teramo ym. 2004a) sekä pre-eklampsia- ja raskaushypertensiopotilaiden (Teramo ym. 2004b) raskauksissa. Kaikki lapset
syntyivät keisarileikkauksella ennen synnytyssupistusten alkamista. Tulokset on ilmaistu mediaaneina (suluissa vaihteluväli)
tai taajuuksina.
Tyypin 1 diabeetikot

Pre-eklampsiapotilaat

Pieni EPO-arvo
(n = 76)

Suuri EPO-arvo
(n = 21)

Pieni EPO-arvo
(n = 38)

Suuri EPO-arvo
(n = 18)

Lapsiveden EPO-pitoisuus (mU/ml)

10,0
(2,0–13,4)

153,0
(66,0–1 975)

10,4
(1,8–19,1)

144,5
(74,1–1 512)

Gestaatioikä (vrk)

259
(212–275)

254
(212–271)

253
(205–275)

2331
(188–263)

Suhteellinen syntymäpaino (SD)

+1,3
(–2,5…+6,8)

+2,83
(–1,4…+6,5)

–1,6
(–4,1…+2,1)

–3,32
(–4.8…–0.3)

Napavaltimoveren pH

7,26
(7,12–7,32)

7,194
(7,06–7,26)

7,31
(7,19–7,39)

7,234
(7,09–7,28)

2,4
(1,1–4,2)

1,34
(0,4–3,5)

2,2
(1,3–4,1)

1,63
(0,5–3,3)

–1,4
(–8,3…+4,4)

–2,54
(–9.6…0,0)

–1,8
(–9.4…+3,4)

–4,03
(–8,9…–1,9)

2,6
(1,0–4,2)

1,84
(0,4–3,2)

2,3
(0,5–3,7)

1,04
(0,2–2,5)

Kardiomyopatia (%:ssa tapauksista)	  2,6

28,64

–

–

Teho-osastohoidossa (% tapauksista)

28,61

7,9

50,03

Napavaltimoveren pO2 (kPa)

Napavaltimoveren emäsylimäärä (mEq/l)

Pienin verenglukoosiarvo (mmol/l)

10,5

p = 0,03
p < 0,01
3
p < 0,001
4
p < 0,0001
1
2

vaikeasti tulkittavat sikiön sykemuutokset ovat
tiloja, joissa lapsiveden EPO-pitoisuuden mittaamisesta on ollut kliinistä hyötyä. Jos lapsiveden
EPO-pitoisuus on normaali, raskautta voidaan
yleensä jatkaa ja tarvittaessa uusia lapsiveden
EPO-määritys 4–7 päivän kuluttua.
Tutkimalla lapsiveden EPO-pitoisuutta sikiön
kuoleman jälkeen voidaan selvittää, johtuiko
kuolema akuutista tai kroonisesta hapenpuutteesta (Teramo ym. 2002). EPO-pitoisuus pienenee hitaasti lineaarisesti inkuboitaessa lapsivettä in vitro 37 °C:ssa (Schmidt ym 2004). Tästä
seuraa, että lapsiveden EPO-pitoisuus on aina
suurempi sikiön kuolinhetkellä kuin myöhemmin näytteenottohetkellä. Jos lapsiveden EPOSikiön erytropoietiinintuotanto lisääntyy hapenpuutteessa

pitoisuus on patologisen suuri sikiön kuoleman
jälkeen, voidaan olettaa, että kuolemaa edelsi
vähintään usean tunnin kestänyt hapenpuute.
Tästä tiedosta saattaa olla hyötyä myöhemmissä raskauksissa, koska kroonisen hapenpuutteen
syy voi toistua.

Sikiön EPO-pitoisuus perinataalisten komplikaatioiden patogeneesin selittäjänä
Mittaamalla napaplasman tai lapsiveden EPOpitoisuuksia voidaan selvittää erilaisten raskausja sikiökomplikaatioiden patogeneesiä. Itsestään
käynnistyneissä yliaikaisissa synnytyksissä napa
plasman EPO-pitoisuus on sitä suurempi mitä
2623

myöhemmin lasketun ajan jälkeen synnytys ta- lapsen kasvu hidastuu, sitä suuremmaksi lapsi
pahtuu (Jazayeri ym. 1998). Tämä vahvistaa kä- veden EPO-pitoisuus kasvaa kroonisen hapensitystä, että ainakin osassa raskauksista istukka puutteen merkkinä. Tyypin 1 diabetesta sairasalkaa degeneroitua 40 raskausviikon jälkeen. Si- tavien synnyttävien lapsista yli 30 % on makroten sikiön voinnin huolellinen seuranta yliaikai- somisia (suhteellinen syntymäpaino yli 2,0 SD
sissa raskauksissa on aiheellista. Mekoniumin normaaliväestön syntymäpainon keskiarvosta).
erittymistä lapsiveteen (vihreä lapsivesi) ennen Omassa tutkimuksessamme tyypin 1 diabeesynnytyksen alkamista on pidetty epäluotettava- tikkojen suhteellinen syntymäpaino korreloitui
na kohdunsisäisen hapenpuutteen oireena. Useat lapsiveden EPO-pitoisuuteen U:n muotoisesti
tutkimukset ovat kuitenkin todenneet, että näis- (Teramo ym. 2004a). Suhteellisen syntymäpaisä tapauksissa myös sikiön EPO-pitoisuus on non ollessa alle –0,6 SD, korrelaatio oli negatiiusein koholla, mikä osoittaa että ainakin osa vinen, mutta sen ollessa yli +1,0 SD korrelaatio
näistä lapsista on kärsinyt kroonista hapenpuu- oli positiivinen. Kun suhteellinen syntymäpaino
tetta kohdussa (Manchanda ym. 1999, Jazayeri oli –0,6 SD:n ja +1,0 SD:n välissä, korrelaatioym. 2000).
ta ei ollut lainkaan. Tämä uusi havainto viittaa
Sekä kroonisesti suurentunut veren insuliini mm. siihen, että diabeetikkoäitien vastasyntyneipitoisuus että pitkään vallitseva veren suuri den lasten kasvu on hidastunut, jos suhteellinen
glukoosipitoisuus aiheuttavat lampaan sikiössä syntymäpaino on alle –0.6 SD, mutta kiihtynyt,
hapenpuutetta ja lisäävät selvästi sikiön veren jos suhteellinen syntymäpaino on yli +1,0 SD.
EPO-pitoisuuksia (Carson ym. 1980, Phillips Molemmissa ryhmissä sikiötä uhkaa krooninen
ym. 1982). Samansuuntaisia tuloksia on saatu hapenpuute.
tyypin 1 diabetespotilaiden raskauksissa. Lähellä synnytystä määritetty äidin HbA1c-arvo
Sikiön mukautuminen krooniseen
korreloituu merkitsevästi sikiön EPO-pitoisuukhapenpuutteeseen
siin (Widness ym. 1990, Teramo ym. 2004a),
eli mitä huonompi äidin glukoositasapaino on Sikiön kudosten happeutuminen riippuu äidin
raskauden lopussa, sitä suurempi on mahdol- riittävästä hapensaannista, istukan kyvystä luolisuus, että lapselle kehittyy
kohdussa krooninen hapenpuute. Widness ym. (1990)
osoittivat myös, että sikiön
insuliinipitoisuus korreloiy d i n a s i at
tuu napaplasman EPO-pi➤ Kudoshypoksia stimuloi erytropoietiinin (EPO) synteesiä
toisuuteen. Siten sekä sikiön
myös sikiössä riippumatta hypoksian etiologiasta.
suuri glukoosipitoisuus että
hyperinsulinismi aiheuttavat
➤ Lapsiveden normaali ja suuri EPO-pitoisuus korreloituvat
itsenäisesti sikiössä kroonishyvin sikiön plasman EPO-pitoisuuksiin.
ta hapenpuutetta, joka voi
➤ Lapsiveden EPO-pitoisuuksia voidaan käyttää riskiraskauklopulta johtaa sikiön kuolesissa sikiön kroonisen hapenpuutteen diagnosointiin.
maan.
Pre-eklampsiassa istukan
➤ Kokeelliset ja kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet, että
EPOlla on myös aivojen neuroneja suojaava vaikutus.
vajaatoiminta aiheuttaa usein
sikiön kasvun hidastumista.
➤ Tutkimuksissa tulee selvittää, lisääntyykö sikiön EPO-synNäissä raskauksissa suhteelteesi aivojen suojelemiseksi hapenpuutteessa ja voidaanko
linen syntymäpaino korreEPOa käyttää sikiön vakavan hapenpuutteen hoitoon.
loituu kääntäen lapsiveden
EPO-pitoisuuteen (Teramo
ym. 2004b). Mitä enemmän
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vuttaa happea sikiön verenkiertoon, sikiön veren
punasolujen määrästä ja sikiön kudosten verenvirtauksesta. Sikiön verenkierto mukautuu krooniseen hapenpuutteeseen vähentämällä verenvirtausta sikiölle vähemmän tärkeisiin elimiin, jotta aivojen, sydämen ja maksan verenvirtaukset
säilyisivät mahdollisimman kauan hyvinä. Tämä
ilmenee esimerkiksi istukan kroonisessa vajaatoiminnassa sikiön kasvun epäsymmetrisenä hidastumisena, jossa pään (= aivojen) kasvu hidastuu vähemmän kuin vartalon kasvu.
Verenkierron muutokset eivät ole kuitenkaan
ainoa keino, jolla sikiö sopeutuu krooniseen hapenpuutteeseen. EPO säätelee myös sikiössä punasolujen muodostusta. Sikiön maksassa ja munuaisissa syntetisoitunut EPO kulkeutuu veren
mukana luuytimeen ja muihin verta muodostaviin kudoksiin ja stimuloi punasolujen esiasteiden
muodostumista (Snijders ym. 1993). Sikiön plasman ja lapsiveden EPO-pitoisuudet korreloituvat
negatiivisesti sikiön veren hemoglobiinipitoisuuteen (Voutilainen ym. 1989, Moya ym. 1993).
On väitetty, että gestaatioiältään nuoret sikiöt
eivät kykene syntetisoimaan EPOa yhtä voimakkaasti kuin kypsemmät sikiöt (Moya ym. 1993).
Omat tutkimuksemme eivät kuitenkaan tue tätä
väitettä. Totesimme, että Rh-immunisoituneiden
äitien alle ja yli 27 raskausviikon ikäisten sikiöi
den lapsiveden EPO-pitoisuudet korreloituivat
samalla tavoin sikiön napaveren hemoglobiinipitoisuuteen (K. Teramo ym. julkaisematon havainto). Vaikka useat sikiöt olivat erittäin aneemisia
(hemoglobiinipitoisuuden mediaani napaveressä
98 g/l, vaihteluväli 11–159 g/l), lapsiveden EPOpitoisuus ei näissä tapauksissa kasvanut kovin
suureksi (mediaani 11,7 mU/ml, vaihteluväli
2,8–42,0 mU/ml). Kuitenkin tiedämme, että vaikeassa erytroblastoositaudissa hyvin nuortenkin
sikiöiden EPO-tuotanto lisääntyy huomattavasti vaikeassa hapenpuutteessa (Voutilainen ym.
1989). Nämä tutkimukset viittaavat siihen, että
hitaasti kehittyvässä sikiön hemolyyttisessä anemiassa sikiö säätelee punasolujen muodostusta
pienillä EPO-pitoisuuksien muutoksilla, mutta
huomattavassa hypoksiassa sikiön EPO-tuotanto
lisääntyy nopeasti mahdollisesti aivojen ja muiden tärkeiden elimien suojelemiseksi hypoksian
aiheuttamilta vaurioilta.
Sikiön erytropoietiinintuotanto lisääntyy hapenpuutteessa

EPOn erityksen säätely
Vasta muutama vuosi sitten on opittu ymmärtämään, että kudosten happeutumisen säätely tapahtuu paikallisesti kudoksissa eikä esimerkiksi
sentraalisesti. Transkriptiotekijä HIF-1 (hypoxia-inducible factor 1) toimii välittäjänä useissa
kudosten hapensaannin ylläpitoon tarvittavissa prosesseissa (Wenger 2002). Normoksiassa HIF‑1 hajoaa entsymaattisesti inaktiiviseen
muotoon, mutta hypoksiassa se aktivoituu ja
alkaa stimuloida mm. kasvutekijöiden EPOn ja
endoteelikasvuntekijän (VEGF) synteesiä (Marti 2004). EPO ja sen reseptori ekspressoituvat
aivojen gliasoluissa, neuroneissa ja endoteelisoluissa (Marti 2004). Kokeelliset ja kliiniset
tutkimukset ovat osoittaneet, että EPOlla on
aivojen neuroneja voimakkaasti suojaava vaikutus (Sakanaka ym. 1998, Sirén ym. 2001,
Ehrenreich ym. 2004). Hypoksia näyttää stimuloivan aivojen omaa EPO-tuotantoa, joka
siten toimii vastavaikuttajana hypoksian haitallisille vaikutuksille aivoissa. Tämän endogeenisen EPOn suojavaikutuksen lisäksi myös eksogeenisesti annetulla EPOlla on aivoja suojaava
vaikutus. Ehrenreich ym. (2004) osoittivat, että
parenteraalisesti ihmisen rekombinantti-EPOa
(rhuEPO) saaneet aivohalvauspotilaat toipuivat huomattavasti paremmin kuin lumelääkettä saaneet. Tämä tutkimus osoittaa myös, että
eksogeenisesti annettu EPO kulkeutuu veri-aivo
esteen läpi pitoisuuksina, jotka suojaavat aivojen neuroneja. Parenteraalisesti annettu rhuEPO
kulkeutuu jo kahdessa tunnissa lampaan sikiön
veri-aivoesteen läpi pitoisuuksina, joilla on aivoja suojaava vaikutus (Juul ym. 2004). Toistaiseksi ei ole kuitenkaan julkaistu tutkimuksia
eksogeenisen EPOn mahdollisesti sikiön aivoja
suojaavasta vaikutuksesta.
Lampaan sikiöllä EPOn synteesi tapahtuu
loppuraskaudessa normaalissa happeutumis
tilanteessa ensisijaisesti munuaisissa (Davis ym.
2003). Lampaalla EPOa ja sen reseptoria on
osoitettu olevan myös istukan korionvilluksissa
(Kim ym. 2001a). Davis ym. (2003) osoittivat
että sikiön hypoksiassa istukka alkaa muodostaa huomattavia määriä EPOa. Nämä tutkijat
arvioivat, että istukka muodostaa EPOa hy2625

poksiassa noin 28 000 mU/min, mikä on noin
20-kertainen määrä verrattuna samanaikaisesti
mitattuun sikiön munuaisten EPO-synteesiin.
Kliinisissä tutkimuksissa todetut lapsiveden
EPO-pitoisuuksien nopeat suurenemiset sikiön
hypoksiassa (kuva 1) ( Teramo ym. 2004a) sopivat hypoteesiin, että hypoksiassa sikiön EPOsynteesi lisääntyy nopeasti aivojen suojelemiseksi
hapenpuutteen aiheuttamilta vaurioilta. Istukka
on erityisen sopiva lisääntyneen EPO-synteesin
paikka, koska siitä palaava hapettunut veri ohjautuu sunttien kautta sikiön aorttaan ja aivoihin. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan selvitetty ihmisen istukan kykyä syntetisoida EPOa.

Lopuksi
Sikiön EPO-synteesi lisääntyy hapenpuutteen
seurauksena riippumatta hapenpuutteen etiolo

giasta, mikä näkyy sekä sikiön veren että lapsi
veden EPO-pitoisuuksien suurenemisena. Lapsi
veden EPO-pitoisuuden määrittämistä on ruvettu käyttämään kliinisesti sikiön kroonisen hapenpuutteen diagnosointiin riskiraskauksissa.
Uudet havainnot EPOn aivojen  neuroneja
suojaavasta vaikutuksesta ovat muuttaneet
käsityksiä EPOn lisääntyneen synteesin merkityksestä. Alustavat kokeelliset tutkimukset
ovat osoittaneet, että huomattavasti lisääntynyt
EPO-synteesi tapahtuu ensisijaisesti istukassa.
Tulevien tutkimusten tehtäviä on mm. selvittää,
lisääntyykö sikiön EPO-synteesi aivojen suojelemiseksi hapenpuutteen haitallisilta vaikutuksilta, tapahtuuko lisääntynyt synteesi istukassa
myös ihmisellä ja parantaako eksogeenisesti annettu EPO lapsen ennustetta kohdunsisäisessä
hypoksiassa.
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