
Opinnäytetyö YAMK, loppuraportti 

Sosiaali- ja terveysala, Terveyden edistäminen 

2019 

 

 

 

 

 

Karolina Sivonen 

ELINTAVOISTA APUA 
HEDELMÄLLISYYTEEN 

– Ylipainon ja elintapojen vaikutus 
hedelmällisyyteen ja hedelmöityshoitojen tuloksiin 

  



OPINNÄYTETYÖ YAMK | TIIVISTELMÄ 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosiaali- ja terveysala, Terveyden edistäminen 

2019 | 101 sivua, 69 liitesivua 

Karolina Sivonen 

ELINTAVOISTA APUA HEDELMÄLLISYYTEEN 

 Ylipainon ja elintapojen vaikutus hedelmällisyyteen ja hedelmöityshoitojen 
tuloksiin 

Tausta: Ylipainolla tiedetään olevan vaikutusta hedelmällisyyteen, hedelmöityshoitojen tuloksiin 
ja syntyvien lasten terveyteen. HUS Lisääntymislääketieteen yksikössä on käynnistynyt COLIFE-
hanke, jonka tarkoituksena on parantaa lapsettomuuspotilaiden hedelmällisyyttä 
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Introduction: Being overweight is known to have an impact on fertility, the success of fertility 
treatment and the health of the offspring. A project called COLIFE has been launched in HUS 
Reproductive Medicine Unit to improve fertility in infertility patients through lifestyle counseling. 
This development project is the first thesis completed from COLIFE. 

Purpose and objective: To find out the effects of overweight, stress, sleep, exercise and nutrition 
on fertility. To promote the health and fertility of people in fertile age, reduce pregnancy 
complications and improve the health of the offspring. To produce a lifestyle related website based 
on publications in peer reviewed journals and reliable information from specialists. 

Process: A project organization was formed. Requests for site content was investigated with a 
small survey and an interview. UKK institute Vesote -lifestyle training -based material related to 
sleep, exercise and nutrition was processed. An extensive integrated literature review on the 
effect of stress, sleep, exercise and nutrition on fertility was done. Tips, videos, pictures, layout 
and customization of the website was made. A feedback survey was conducted. 

Results: Lifestyle affects male and female fertility. The negative effect of obesity on male and 
female fertility has been widely documented in literature. Studies of stress, sleep, exercise and 
nutrition have also shown effects on fertility. However, there are conflicting results. 

Lifestyle choices can improve your fertility -website was published in May 2019. The content of 
the website is based on the material that was processed during the project. The site contains a 
lifestyle related section on general health and a section on fertility. Both patients and professionals 
can benefit from the website. 

Conclusions: More research on the topics of lifestyle is needed to determine the effects and 
mechanisms behind. Particularly, more randomized controlled trials are needed. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO 

 

Lyhenne Lyhenteen selitys  

IUI  insemiaatio, siittiöiden ruiskutus kohtuonteloon (Tiitinen 

2009) 

IVF  in vitro -fertilisaatio, koeputkihedelmöitys (maljalla) (Tiitinen 

2009) 

ICSI intra cytoplasmic sperm injection, yksittäisen siittiön mikroin-

jektio munasoluun (Tiitinen 2009) 

endokriininen järjestelmä umpieritysjärjestelmä; umpirauhaset erittävät kemiallisia vä-

littäjäaineita eli hormoneita, jotka kiertävät verenkierrossa ja 

vaikuttavat toisiin elimiin; umpirauhasia ovat mm. hypotala-

mus, käpyrauhanen, aivolisäke, kilpirauhanen, kateenkorva, 

lisämunuaisen kuorikerros, haima, munasarja ja kives (Wi-

kipedia)  

HPA  hypotalamus – aivolisäke – lisämunuaiskuori -akseli 

HPO  hypotalamus – aivolisäke – munasarja -akseli 

LH luteinisoiva hormoni, munasarjan toiminnan säätelijä (Tiiti-

nen 2009) 

FSH follikkelia stimuloiva hormoni, munasarjan toiminnan sääte-

lijä (Tiitinen 2009) 

gonadotropiini sukupuolirauhasten toimintaa stimuloiva ja säätelevä hor-

moni (Terveyskirjasto.fi) 

AMH anti-Muller -hormoni, pitoisuus veressä kuvaa munasarjatoi-

minnan reserviä eli jäljellä olevien munarakkula-alkujen 

määrää (Terveyskirjasto.fi) 

progesteroni mm. keltarauhasesta ja istukasta erittyvä steroidihormoni, 

joka muokkaa kohdun limakalvoa kuukautiskierron loppuvai-

heessa ja raskauden aikana sikiön kasvulle otolliseksi (Ter-

veyskirjasto.fi) 

estrogeeni  naishormoni, munasarjahormoni (Terveyskirjasto.fi) 



estradioli tärkein naishormoni, säätelee mm. kohdun toimintoja, syntyy 

munarakkuloissa, istukassa, pieniä määriä kiveksissä (Ter-

veyskirjasto.fi) 

testosteroni tärkein kivesten erittämä mieshormoni, jota erittyy hieman 

myös munasarjoista ja lisämunuaiskuoresta (Terveyskir-

jasto.fi) 

follikkeli  munarakkula 

antraalifollikkeli tietyssä kehitysvaiheessa oleva munarakkula (Tiitinen 2009) 

endometrium kohdun limakalvo; paksuus ja rakenne vaihtelevat munasar-

jojen hormonierityksen mukaan, irtoaa osittain kuukautisvuo-

dossa (Terveyskirjasto.fi) 

 BMI painoindeksi, Body Mass Index, normaali painoindeksin alue 

on välillä 18,5 – 25. BMI 25 – 30: ylipaino eli lievä lihavuus, 

30 – 35: merkittävä lihavuus, 35 – 40: vaikea lihavuus, yli 

40: sairaalloinen lihavuus (Terveyskirjasto.fi) 

PCOS poykystinen munasarjaoireyhtymä; tavallisin naisten hormo-

nihäiriö, joka liittyy mieshormonien liikaeritykseen, ominaista 

munasarjojen puhkeamattomat rakkulat, ovulaatioiden ja 

kuukautisten epäsäännöllisyys, usein runsaskarvaisuus (hir-

sutismi) sekä lapsettomuus (Terveyskirjasto.fi) 

hirsutismi  runsaskarvaisuus (Terveyskirjasto.fi)  

blastokysti  5-6 vuorokauden ikäinen alkio 

hCG istukkagonadotropiini, normaalin raskauden yhteydessä 

hCG on määritettävissä seerumista 5-7 päivän kuluttua he-

delmöityksestä eli kolmannen raskausviikon loppuun men-

nessä (Terveyskirjasto.fi, synlab.fi) 

kuukautiskierto follikulaari- ovulaatio- ja luteaalivaiheet, keskimääräinen pi-

tuus 28 vrk (vaihtelu 24 – 35 päivää), vuodon kesto 5 vrk 

(vaihtelu 2-8 päivää) (Tiitinen 2009) 

ovulaatio  munasolun puhkeaminen (Tiitinen 2009) 

anovulaatio  munasolun puhkeamista ei tapahdu (Tiitinen 2009) 

amenorrea  kuukautisten puuttuminen (Tiitinen 2009) 

oligomenorrea kuukautiskierto pidentynyt (yli 35 vrk) (Tiitinen 2009) 

polymenorrea kuuautiskierto lyhentynyt (alle 23 vrk) (Tiitinen 2009) 
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1 JOHDANTO 

Suomessa syntyy vuosittain tuhansia lapsia hedelmöityshoidoilla. Lapsettomuuden kriisi 

on monelle tahattomasta lapsettomuudesta kärsivälle väistämätön ja kriisissä saattaa 

esiintyä syyllistymistä, vihantunteita, masennusta sekä seksuaalielämän ongelmia. Lap-

settomaksi jäämistä on verrattu läheisen omaisen menettämisen aiheuttamaan suruun.  

(Tiitinen & Unkila-Kallio 2011). 

Elintapojen merkitykseen lisääntymisterveydessä on alettu tutkimuksissa kiinnittämään 

yhä enemmän huomiota (Silvestris ym. 2018). Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat haitalli-

sesti useaan ihmisen kehon toimintaan (Silvestris ym. 2018) aiheuttaen merkittäviä li-

sääntymisterveyden ongelmia (Koskela-Koivisto ym. 2012, 259; Silvestris ym. 2018). Li-

havuuden heikentävä vaikutus lisääntymisterveyteen, hedelmällisyyteen ja raskaustu-

loksiin on osoitettu laajasti kirjallisuudessa (Sarwer ym. 2006, 728). 

Koska naisen hedelmällinen aika on rajallinen, tulisi lihavuuden hoidon olla tehokasta. 

Laihtumisen myötä hormonaaliset poikkeavuudet korjaantuvat, mahdollisuus tulla ras-

kaaksi paranee ja synnytykseen liittyvät riskit vähenevät. (Koskela-Koivisto ym. 2012, 

259.) Tutkimusten mukaan myös ajanjakso hedelmöittymisen ympärillä on kriittinen pro-

sesseille, jotka välittävät vanhempien vaikutuksia seuraavan sukupolven terveyteen 

(Fleming, ym. 2018, 1842). 

Lapsettomuuspotilaan tilanne kuuluisi nähdä kokonaisvaltaisesti ja elintapojen korjaami-

sessa pitäisi huomioida potilaan tuen ja kannustuksen tarve. Elintapavalmennuksen tulisi 

olla tehokasta ja saada aikaan pysyviä muutoksia. Potilaan pitäisi myös saada luotetta-

vaa, yhdenmukaista ja konkreettista tietoa. Ajallisten ja rahallisten resurssien rajallisuu-

desta johtuen esimerkiksi itsenäisesti luettavissa oleva internet-sivu, josta löytyy kaikki 

tarpeellinen ja luotettava informaatio, voisi olla paikallaan. 

Tämä on loppuraportti kehittämisprojektista, jonka pyrkimyksenä on edistää lapsetto-

muuspotilaiden ja muiden hedelmällisessä iässä olevien terveyttä ja tietoutta sekä syn-

tyvien lasten terveyttä. Raportti alkaa teoreettisesta viitekehyksestä, jossa esitellään lap-

settomuus, hedelmöityshoidot sekä selvitetään naisen ja miehen ylipainon vaikutusta 

hedelmällisyyteen. Pohdinnan aiheena on myös elintapaohjauksen vaikutus painon pu-

dottamisessa. Seuraavaksi esitellään projektin eteneminen vaihe vaiheelta. Kehittämis-

projektin tuotoksena tehtiin internetsivusto, jonka elintapa -teemoina ovat uni, mielen 
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hyvinvointi, ravitsemus ja liikunta. Aiheet käsitellään yleisen terveyden lisäksi suhteessa 

hedelmällisyyteen projektin toisena kehittämistehtävänä toimivan integroidun kirjalli-

suuskatsauksen pohjalta. Tässä piileekin sivuston juju. Kirjallisuuskatsaus tuloksineen 

esitellään tässä raportissa kokonaisuudessaan. Lopuksi pohditaan projektin kulkua sekä 

arvioidaan sen onnistumista. 
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Lapsettomuus: odotusta, tutkimusta, hoitoa ja väistämätön kriisi 

Lapsettomuus eli infertiliteetti tarkoittaa sitä, että pari ei ole saanut raskautta alkamaan 

vähintään vuoden kestäneiden säännöllisten yhdyntöjen jälkeen (Tiitinen & Unkila-Kallio 

2011; Morin-Papunen & Koivunen 2012, 1478). Primaari lapsettomuus tarkoittaa, ettei 

raskaus ole koskaan alkanut. Sekundaari lapsettomuus on puolestaan aikaisemman ras-

kauden jälkeistä hedelmättömyyttä. Subfertiliteetti merkitsee heikentynyttä lisääntymis-

kykyä. Yleisesti arvioidaan, että hedelmällisessä iässä olevista pareista 15 % kärsii jos-

sakin vaiheessa lapsettomuudesta. Lapsettomuuden ehkäisyssä tärkeitä ovat sukupuo-

liteitse tarttuvien tautien ehkäisy ja hoito, ehkäisyvalistus ja terveelliset elintavat. Painon 

hallinta ja tupakoimattomuus ovat erityisen tärkeitä. (Tiitinen & Unkila-Kallio 2011.) 

Terveellä pariskunnalla on noin 20 prosentin kuukausittainen mahdollisuus tulla ras-

kaaksi. Näin 12 kuukauden kumulatiivinen todennäköisyys raskauteen on 93 prosenttia. 

Tahaton hedelmättömyys lisääntyy johtuen osittain siitä, että lapsen hankintaa siirretään 

nykyisin myöhemmäksi. (Morin-Papunen & Koivunen 2012, 1478.) Hedelmättömyyden 

syistä noin 25 prosenttia liittyy naiseen, 25 prosenttia mieheen ja 25 prosenttia molempiin 

osapuoliin. Tavallisimpia syitä hedelmättömyyteen ovat munasolun irtoamishäiriöt, mu-

najohdinvauriot, kohtuperäiset syyt, endometrioosi ja siemennesteen heikko laatu. Lo-

puissa 25 prosentissa syitä ei löydetä, jolloin puhutaan selittämättömästä hedelmättö-

myydestä. (Morin-Papunen & Koivunen 2012, 1478 – 1483; Silvestris ym. 2018; Tiitinen 

& Unkila-Kallio 2011.) Lapsettomuutta tulee selvittää parin yhteisenä ongelmana (Tiiti-

nen & Unkila-Kallio 2011). 

Suomessa syntyy vuosittain tuhansia lapsia hedelmöityshoidoilla. Suomessa säädellään 

lailla ja asetuksilla hedelmöityshoitojen antamista ja sukusolujen käsittelyä. Inseminaa-

tiossa eli keinosiemennyksessä laboratoriossa pestyä siemennestettä ruiskutetaan ka-

tetrilla kohtuonteloon ajoitetusti ovulaation aikaan. Edellytyksenä on 1-2 miljoonan liik-

kuvan siittiön saaminen millilitraan pesunestettä. Ovulaatioajankohta löydetään kotona 

tehtävällä virtsan LH-testillä ja tukena käytetään kaikututkimusta. Ovulaatioinduktio hor-

monihoidolla parantaa inseminaatiohoidon tuloksia. Inseminaation indikaatioita ovat 

muun muassa erilaiset siemennesteviat miehillä ja servikaaliset tekijät naisilla. Koeput-

kihedelmöitystä (in vitro -fertilisaatio, IVF) voidaan käyttää melkein kaikissa 
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lapsettomuusongelmissa. Koeputkihedelmöityshoito saattaa paljastaa hedelmättömyy-

den syyksi hedelmöityshäiriön, jolloin uudessa hoidossa voidaan auttaa hedelmöitystä 

mikroinjektoimalla siittiö munasoluun (ICSI -hedelmöitys). Koeputkihedelmöityksessä 

käytetään hormonilääkitystä, jolla saadaan useita munasoluja kypsymään samanaikai-

sesti. Munasolujen kerääminen tapahtuu emättimen kautta tehtävällä kaikukuvausohja-

tulla munarakkulapunktiolla. Kerätyt munasolut siirretään viljelymaljaan ja muutaman 

tunnin kuluttua ne hedelmöitetään siittiöillä. Alkionsiirto voidaan tehdä, kun alkio on 40-

48 tunnin kuluttua jakautunut nelisoluvaiheeseen. Alkioita voidaan viljellä kolmanteen 

päivään ja edelleen blastokysti -vaiheeseen eli 5-6 päivän ikään. Kun kohtuun siirretään 

yksi alkio kerrallaan, loput alkiot syväjäädytetään ja säilytetään nestemäisessä typessä. 

Alkioita voidaan myöhemmin siirtää kohtuun luonnollisessa, ovulatorisessa kuukautis-

kierrossa tai lääkkeellisessä kierrossa. (Tiitinen & Unkila-Kallio 2011.) 

Lapsettomuuden kriisi on monelle tahattomasta lapsettomuudesta kärsivälle väistämä-

tön. Kriisissä saattaa esiintyä syyllistymistä, vihantunteita, masennusta ja seksuaalielä-

män ongelmia. Lapsettomaksi jäämistä on verrattu läheisen omaisen menettämisen ai-

heuttamaan suruun. (Tiitinen & Unkila-Kallio 2011.) 

2.2 Mikä on ylipainon merkitys hedelmällisyydelle? 

Ylipaino ja lihavuus vaikuttavat haitallisesti useaan ihmisen kehon toimintaan (Silvestris 

ym. 2018), ja aiheuttavat merkittäviä lisääntymisterveyden ongelmia (Koskela-Koivisto 

ym. 2012, 259; Silvestris ym. 2018). Lihavuuden heikentävä vaikutus lisääntymistervey-

teen, hedelmällisyyteen ja raskaustuloksiin on Sarwerin ym. (2006, 728) mukaan osoi-

tettu laajasti kirjallisuudessa. 

Lihavuuden aiheuttamat hormonaaliset muutokset voivat johtaa kuukautisten epäsään-

nöllisyyteen, anovulaatioon, kuukautisten puuttumiseen ja lapsettomuuteen (Koskela-

Koivisto ym. 2012, 259; Silvestris ym 2018). Lihavan naisen raskauteen liittyy merkittäviä 

terveysriskejä (Koskela-Koivisto ym. 2012, 259). 

Ylipainoiset naiset tarvitsevat pidemmän ajan raskaaksi tulemiseen, korkea BMI on yh-

distetty raskausajan ongelmiin ja IVF-hoidossa olevat saattavat kohdata enemmän ne-

gatiivisia tuloksia hoidossa. Lihavuus vaikuttaa lisääntymiseen häiritsevästi neuroendo-

kriinisten mekanismien kautta. (Silvestris ym. 2018.) 
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Rasvasolut toimivat lihavuudessa endokriinisenä elimenä. Rasvakudos vapauttaa bio-

aktiivisia molekyylejä, adipokiineja, jotka vaikuttavat insuliiniresistenssiin, tulehdukseen, 

verenpaineeseen, sydän- ja verisuoniriskeihin sekä munasolujen erilaistumiseen ja kyp-

symiseen. (Silvestris ym. 2018.) Tutkimusten mukaan lihavilla naisilla rasvakudos on 

merkittävä munasarjan ulkopuolella erittyvän estrogeenin lähde, joka häiritsee normaalin 

hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin säätelyä. Rasvakudoksesta erittyvän leptii-

nin pitoisuuden suurenemisen on todettu estävän munasarjojen normaalia steroidituo-

tantoa ja munarakkulan kehitystä. (Koskela-Koivisto ym. 2012, 259 - 262.) Adipokiinien 

vaikuttaessa kohdun limakalvolle kiinnittymiseen ja muihin lisääntymistoimintoihin, liha-

villa naisilla on suurentunut keskenmenoriski, hedelmöittyminen viivästyy ja tulokset he-

delmöityshoidoissa ovat huonommat (Silvestris ym. 2018).  

Naisen sukupuolirauhasten tärkeimpiä tehtäviä ovat sukusolujen eli munasolujen ja se-

kundaarisia sukupuoliominaisuuksia säätelevien sekä raskautta tukevien sukupuolihor-

monien tuotanto. Niihin vaikuttavat endokriiniset ja parakriiniset tekijät, jotka ovat vuoro-

vaikutuksessa useiden munasarjojen solutyyppien kanssa. Siten näiden mekanismien 

toimintahäiriö tai muuttunut säätely voi suorasti tai epäsuorasti johtaa hedelmättömyy-

teen. (Silvestris ym. 2018.) 

Ovulaation puuttuminen voi johtua munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä (PCOS) ja 

ylipainosta. Noin puolet oireyhtymää potevista naisista on ylipainoisia ja lihavilla PCOS-

potilailla on lisäksi osoitettu poikkeuksetta insuliiniresistenssi. Sen lisäksi noin 40 pro-

sentilla todetaan heikentynyt glukoosinsieto. Ylipaino huonontaa insuliiniherkyyttä jo pai-

noindeksin ollessa yli 27 kg/m2. (Morin-Papunen & Koivunen 2012, 1480.) ”Lisääntynyt 

luteinisoivan hormonin (LH) eritys ja insuliiniresistenssi sekä siitä aiheutuva hyperinsuli-

nemia stimuloivat munasarjojen androgeenieritystä ja vähentävät sukupuolihormoneja 

sitovan globuliinin eli SHBG:n eritystä maksasta. Tämä aiheuttaa munasolun irtoamatto-

muuden, joka taas heikentää hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin toimintaa. Pai-

non pudottaminen korjaa monia PCO-oireyhtymään liittyviä hormonimuutoksia.  Insulii-

niresistenssin korjaantuminen on tärkeää. Insuliinipitoisuuden pienentyessä SHBG:n eri-

tys maksasta lisääntyy ja veren vapaat estrogeeni- ja androgeenipitoisuudet pienenevät. 

Gonadotropiinien erityksen normaalistuessa ovulatorinen kierto saattaa palautua.” (Kos-

kela-Koivisto, Juuti & Tiitinen 2012, 259.) Lihavilla naisilla, joilla on normaalit kuukautis-

kierrot ja ilmeisen normaali hedelmällisyys, on follikkelivaiheessa eli munarakkulan ke-

hittymisvaiheessa alhaisempi määrä gonadotropiinia, estradiolia ja inhibiiniä veressä, 

mikä viittaa siihen, että lihavuudella itsessään on estävä vaikutus näiden hormonien 
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tuotantoon (Silvestris ym. 2018). Säännöllinen liikunta parantaa insuliiniherkkyyttä pai-

non laskusta riippumatta. (Morin-Papunen & Koivunen 2012, 1480). Jo pienikin painon-

pudotus parantaa raskauden alkamisen mahdollisuutta (Koskela-Koivisto, Juuti & Tiiti-

nen 2012, 259.) 

Yilmazin ym. (2009) retrospektiivisessä kohorttitutkimuksessa, selvitettiin lihavuuden ja 

hedelmällisyyden yhteyttä suhteessa synnyttäneisyyteen, kuukautiskierron säännöllisyy-

teen, tupakointiin ja ikään. Tutkimuksen tuloksina oli, että hedelmällisyys oli heikenty-

nyttä ylipainoisilla ja lihavilla naisilla verrattuna normaalipainoisiin naisiin, etenkin en-

sisynnyttäjien kohdalla. Hedelmällisyys pysyi heikentyneenä myös normaalin kuukautis-

kierron omaavilla ylipainoisilla ja lihavilla naisilla. Ylipainoiset ja lihavat naiset tupakoivat 

enemmän, kuin normaalipainoiset. Lihavuuden todettiin liittyvän heikentyneeseen hedel-

mällisyyteen kaikissa painon mukaan säädetyissä ryhmissä. Tutkimuksessa suositeltiin 

painonpudotusta ylipainoisten ja lihavien hedelmättömien naisten hoidossa. (Yilmaz ym. 

2009, 636.) 

Miesten hedelmällisyyteen lihavuus vaikuttaa tutkimusten mukaan estrogeeniarvojen 

suurentumisen ja vapaan testosteronin pienentymisen välityksellä. (Koskela-Koivisto, 

Juuti & Tiitinen 2012, 259 - 262.) Chambersin ja Andersonin (2015) katsauksesta ilme-

nee, että lihavuus saattaa vaikuttaa miehen hedelmällisyyteen laskevasti monin eri ta-

voin. Näitä tapoja ovat endokriiniset häiriöt, kuten hypogonadotrooppinen hy-

pogonadismi ja hyperestrogenemia. Katsauksen mukaan myös epidemiologinen todis-

tusaineisto lihavuuden vaikutuksista miehen hedelmällisyyden alenemiseen on selvä, 

mutta mekanismit, jotka todennäköisesti ovat moninaiset, eivät ole niin selkeät. Jonkin 

verran todistusaineistoa on lihavuuden aiheuttamasta epänormaalista spermatogenee-

sistä, mutta kaikki tutkimukset eivät ole tätä löytäneet. Nämä vaikutukset saattavat yh-

distyä vähentyneeseen yhdyntämäärään sekä erektiohäiriöihin joillakin miehillä. Todis-

teita siitä, että ainakin suuri osa näistä vaikutuksista on kumottavissa, on tulossa. Myös 

tietoa lihavuuden vaikutuksista spermatogeneesiin ja tulevien sukupolvien terveyteen on 

karttumassa. (Chambers & Anderson 2015, 566.) 

Eisenbergin ym. (2013) tutkimuksessa käytettiin hyväksi vuonna 2011 julkaistusta LIFE-

tutkimuksesta (Longitudinal Investigation of Fertility and the Enviroment) saatua dataa. 

LIFE-tutkimus on prospektiivinen kohorttitutkimus 501 raskautta yrittävästä parista kah-

delta eri maantieteelliseltä alueelta USA:ssa. Eisenbergin ym. tutkimuksessa tarkoituk-

sena oli selvittää BMI:n, vyötärön ympäryksen sekä fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia 

miehen hedelmällisyyteen yhdistettynä ja erikseen. Dataa saatiin 468 LIFE-
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tutkimuksessa olleesta miehestä, joita oltiin haastateltu liittyen terveys, -ja lisääntymis-

historiaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Data sisälsi iän, BMI:n, vyötärön ympäryksen 

sekä sperma-analyysin. Suurin osa kohortin miehistä oli ylipainoisia tai lihavia (82%) ja 

yli puolet (58%) ilmoitti harrastavansa liikuntaa alle yhden kerran viikossa. Sperman me-

diaani -koostumus oli 60.2 M/ml ja 8:lla prosentilla oli oligospermia (<15 M/ml). Eisenberg 

ym. jaottelivat BMI-ryhmät analyysia varten pienempi kuin 25.0 (alipaino ja normaali-

paino), 25.0 – 29.9 (ylipaino), 30.0-34.9 (lihavuus, luokka I) ja sama tai enemmän kuin 

35 (lihavuus luokka II). Sperma-arvoissa siemennesteen määrä aleni BMI:n ja vyötä-

rönympäryksen kohoamisen myötä. Siittiöiden kokonaismäärä väheni vyötärön ympä-

ryksen noustessa. Kehon koolla (BMI tai vy) ei ollut merkittävää yhteyttä sperman kon-

sentraatioon, siittiöiden liikkuvuuteen, elävien siittiöiden määrään, siittiöiden morfologi-

aan tai DNA fragmentaatio -indeksiin. Prosentuaalisesti miesten määrä, joilla oli epänor-

maali sperman määrä, konsentraatio ja siittiöiden kokonaismäärä, nousi kehon koon 

noustessa. Fyysisellä aktiivisuudella ja sperma-arvoilla ei todettu olevan yhteyttä. Tutki-

mus on laatuaan ensimmäinen, joka osoittaa vyötärön ympäryksen ja siemennestenäyt-

teen parametrien yhteyden miehillä, joilla ei ole tiedettyä hedelmättömyyttä. Tutkimuksen 

rajoitteena on se, että tutkittavat olivat paljolti ylipainoisia eivätkä fyysisesti aktiivisia. 

Tämä vaikuttaa tutkimuksen yleistettävyyteen. Tutkijat nimeävät jatkotutkimuksen ai-

heeksi painon pudottamisen vaikutuksen sperma-arvoihin.  (Eisenberg ym. 2013, 193 – 

199.) 

Cardozo ym. (2012) arvioivat kyselytutkimuksessaan 150 lapsettomuuden takia hoitoon 

hakeutuneen naisen tietämystä lihavuuden vaikutuksista yleiseen terveyteen sekä li-

sääntymisterveyteen. 82,7% naisista olivat tietoisia, että lihavuus lisää hedelmättömyy-

den riskiä, 70% tietoisia lihavuuden vaikutuksista epäsäännölliseen kiertoon, 60,7% vai-

kutuksesta keskenmenoriskiin, 48,7% tietoisia keisarileikkauksen riskistä, 38,7% tiesivät 

rintasyövän riskistä, 29,3% synnytyskomplikaatioiden riskistä, 22,7% lapsen kuolleena 

syntyneisyyden riskistä ja 20,7% kohdun limakalvon syövän riskistä. Suurin osa naisista 

tiesi oman painonsa ja pituutensa sekä tunnistivat oikein, olivatko he normaalipainoisia, 

ylipainoisia tai lihavia. Vain muutama tiesi oman BMI:nsa. Tiedot lihavuuden vaikutuk-

sista naisilla, joilla esiintyy lapsettomuutta, on tutkimuksen mukaan rajalliset. Koulutusta 

asiaan liittyen tarvitaan. (Cardozo ym. 2012.)  
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2.3 Ylipainon ja painonpudotuksen merkitys hedelmällisyyden parantamisessa ja 

hedelmöityshoitojen tuloksessa 

Hedelmöityshoidoiksi kutsutaan siis toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa nai-

sen, miehen tai parin raskauden alkamisen todennäköisyyttä. Hedelmättömyyden syyn 

selvittäminen on oleellista ennen hoidon aloittamista. Ovulaation puuttuminen ja siemen-

nesteanalyysin poikkeava löydös ovat merkittävimmät hoitomenetelmään vaikuttavat 

syyt. Sen lisäksi on tutkittava, onko raskauden alkamiselle anatomista estettä. (Morin-

Papunen & Koivunen 2012, 1478 - 1483.) 

IVF-hoidossa olevat ylipainoiset naiset saattavat kohdata enemmän negatiivisia tuloksia 

kuin normaalipainoiset (Silvestris ym. 2018). Painoindeksin ollessa yli 30 kg/m2, hedel-

möityshoitojen tulokset heikkenevät merkittävästi. (Morin-Papunen & Koivunen 2012, 

1481). Lihavuus vaikuttaa hedelmällisyyteen ja hedelmöityshoitoihin. BMI:n nousu vä-

hentää hedelmöittymistä naisilla, joilla ovulaatio tapahtuu ja vaikuttaa ovulaatioinduktio-

hoidon tulokseen. IVF-hoidossa olevat lihavat naiset tarvitsevat suurempia gonadotro-

piini- eli hormoni -annoksia, reagoivat huonommin munasarjojen stimulaatioon ja heiltä 

saadaan kerättyä vähemmän munasoluja. Lihavuus liitetään alhaisempiin hedelmöitys-

lukuihin, huonolaatuisiin alkioihin ja korkeampaan keskenmenoasteeseen. Painon pu-

dottaminen parantaa lihavien naisten lisääntymistuloksia. Painon pudotuksen pitää kui-

tenkin olla asteittaista ja pysyvää. (Padney ym. 2010.) 

Chavarro ym. (2012) arvioivat BMI:n ja lyhyen aikavälin painonpudotuksen vaikutusta 

hedelmöityshoitojen (IUI ja IVF) tuloksiin. Ylipaino ja lihavuus olivat yhteydessä mata-

lampiin syntyvyyslukuihin. Lyhyen aikavälin painonpudotus oli yhteydessä suurempaan 

määrään (hedelmöittymiskyvyltään laadukkaampia) kerättyjä MII munasoluja, etenkin 

naisilla, jotka olivat ylipainoisia intervention alussa. Lyhyen aikavälin painonpudotuksella 

ei todettu, vastoin odotuksia, olevan yhteyttä positiiviseen p-hCG tulokseen (raskaushor-

moni), kliiniseen raskauteen tai syntyvyyteen. Tutkimustulosten perusteella ei voitu an-

taa suosituksia hoidon aloittamisen viivästämisestä tai hoitoon pääsyn rajoittamisesta, 

kunnes painotavoite on saavutettu. Tutkimuksella oli rajoituksia ja data lyhytaikaisen pai-

non muutoksen ja hedelmöityshoitojen välisestä suhteesta oli niukkaa. Tämän takia olisi 

tutkijoiden mukaan syytä selvittää asiaa enemmän. (Chavarro ym. 2012, 109-116.) 

Kirjallisuudessa ei ole Ozekincin ym. (2015) mukaan konsensusta lihavuuden vaikutuk-

sesta IVF-ICSI-hoitojen tuloksiin. Ozekinci ym. (2015) retrospektiivisessä 
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kohorttitutkimuksessa tutkittiin BMI:n vaikutusta IVF-hoidon tulokseen. Hedelmöitysme-

netelmänä oli ICSI eli mikroinjektio. Tutkimuksessa oli 298 kpl alle 38-vuotiaiden naisten 

hoitokiertoa. Hoitokierrot jaettiin kolmen WHO:n määrittelemän BMI-ryhmän mukaan: 

normaalipaino (18,5 ≤BMI<25), ylipaino (25≤BMI<30), lihavuus (BMI≥30). Potilaiden 

ominaisuuksia ja IVF-ICSI-hoitojen tuloksia vertailtiin BMI-ryhmittäin. Lihavien naisten 

hoitokiertoihin tarvittiin isommat gonadotropiini-annokset ja pidemmät stimulaatiot, ver-

rattuna normaalipainoisiin naisiin. Merkittävää eroa ei todettu saatujen alkioiden, kypsien 

alkioiden eikä siirtoon sopivien alkioiden tai hedelmöittyneiden munasolujen määrissä 

eikä keskeytyneiden hoitokiertojen määrissä. Kliinisten raskauksien, keskenmenojen ja 

meneillään olevien raskauksien määrät olivat rinnastettavissa toisiinsa BMI-ryhmien kes-

ken. Hedelmättömyyden kesto oli merkittävästi pidempi lihavilla naisilla verrattuna nor-

maalipainoisiin naisiin. Tutkimuksen rajoituksia ovat sen retrospektiivinen luonne, esi-

merkiksi datan puuttuminen joissakin kohdin, suhteellisesti pieni otanta, vaikeus hallita 

aiemmin annettua gonadotropiinin annosta, tyyppiä ja kokonaisannosta. Aloitusannos 

valitaan yleensä naisen iän, BMI:n, ja munasarjan antraalifollikkeleiden määrän sisältä-

vän toimintareservin mukaan. Anti-mullerian hormonia (AMH) ei saatu tässä tapauk-

sessa mitattua, mikä voi hankaloittaa gonadotropiini-annoksen ja BMI:n yhteyden arvi-

ointia. (Ozekinci ym. 2015.) 

Myös Rittenbergin ym. (2011, 421) mukaan kohonneen BMI:n vaikutuksista hedelmälli-

syyshoitojen tuloksiin on ristiriitaista tietoa. Rittenbergin ym. (2011) systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen ja meta-analyysin tarkoituksena oli arvioida kohonneen BMI:n mer-

kitystä IVF/ICSI-hoidon tulokseen. Tutkimuksen tuloksina oli, että ylipainoisilla ja lihavilla 

naisilla oli alhaisemmat raskaus- ja synnytysmäärät sekä suurempi keskenmenojen 

määrä kuin normaalipainoisilla naisilla. Päätelminä oli, että kohonnut BMI liittyy huonoon 

raskaustulokseen sekä alhaisempiin synnytysmääriin IVF/ICSI-hoidon tuloksina. Tutki-

muksessa suositellaan, että ylipainoisia ja lihavia naisia rohkaistaan painon pudottami-

seen parempien hoitotulosten saavuttamiseksi. Lisää tutkimuksia tarvitaan mekanis-

meista, joilla kohonnut BMI vaikuttaa hedelmällisyyteen. On myös tärkeää, että tutkimuk-

sissa noudatetaan WHO:n BMI-luokitusta sekä kuvataan tärkeät sekoittavat tekijät. Sen 

lisäksi tulokset pitäisi raportoida per nainen sen sijaan, että raportoidaan per hoitokierto.  

(Rittenberg ym. 2011, 421-436.) 

Yang ym. (2016) arvioivat tutkimuksessaan miesten BMI:n vaikutusta siittiöiden telomee-

rien pituuteen, alkiolaatuun ja IVF-hoidoissa olevien parien kliinisiin hoitotuloksiin. Telo-

meeri on kromosomien päätä suojaava DNA-jakso. Hedelmöitysmäärät, 
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korkealaatuisten alkioiden määrät, ja kliinisten raskauksien määrät olivat tutkimuksessa 

alhaisemmat pareilla, joiden miehillä BMI oli yli 28 verrattuna pareihin, joiden miehillä 

BMI oli 20-25. Siittiöiden telomeerien pituuden keskiarvo määritettiin kaikilla ja tulokset 

osoittivat, että keskiarvo oli merkittävästi lyhyempi ylipainoisten miesten BMI-ryhmässä 

verrattuna normaalipainoisten ryhmään. Siittiöiden mitokondrionaalinen aktiivisuus oli al-

haisempaa ylipainoisilla, mutta sperman DNA fragmentaatio ja reaktiivisten happiradi-

kaalien pitoisuus olivat korkeammat. Tutkijat ehdottavat, että ylipaino lisää tulehdusta ja 

solujen oksidatiivista stressiä, mikä voi johtaa sperman telomeerien lyhenemiseen, joh-

taen huonoon alkiolaatuun ja alentuneisiin raskaustuloksiin. Lisää tutkimuksia tarvitaan 

kuitenkin yksityiskohtaisten syysuhteiden mekanismien selvittämiseksi. (Yang ym. 

2016.) 

Ylipainoisilla ja lihavilla, lapsettomuudesta kärsivillä naisilla painon pudotus liitetään Bes-

tin, Avenellin ja Bhattacharyan (2017, 695) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja 

meta-analyysin mukaan parantuneisiin mahdollisuuksiin tulla raskaaksi ja mahdollisesti 

luonnollisella hedelmöittymisellä ennen IVF-hoitoa. Painon pudottamisesta on apua 

myös ovulaatioon sekä epäsäännöllisiin kuukautiskiertoihin. Keskenmenoihin ja IVF-hoi-

don tuloksiin ei todettu olevan vaikutusta.  Tutkimukset hedelmöityshoitoihin hakeutu-

vista ylipainoisista ja lihavista miehistä ovat vähäisiä, joten selkeitä päätelmiä liittyen pai-

non pudotuksen hyötyihin on vaikea tehdä. Parannuksia sperman konsentraatiossa, liik-

kuvuudessa ja normaalissa morfologiassa on kuitenkin ehdotettu. Parannukset sperman 

DNA:n eheydessä saattavat vaikuttaa parantuneisiin syntymälukuihin. (Best, Avenell & 

Bhattacharya, 2017: 165, 168.) 

Velevan (2008) väitöskirjassa tutkittiin yhden korkealaatuisen alkion siirron suhteellista 

merkitystä naispotilaiden ominaisuuksien ja laboratoriotietojen suhteen. Tutkittavat ryh-

mät olivat IVF/ICSI potilaat yleisesti sekä ryhmät, joiden hoidoilla ajateltiin olevan huo-

nommat tulokset, kuten alhainen vaste munasarjojen stimulaatiolle, yli- ja alipainoiset 

sekä myöhäisemmässä lisääntymisiässä olevat potilaat. Tuloksina oli muun muassa, 

että korkealaatuisen alkion siirron tuloksena on korkeammat raskaus- ja syntyvyystulok-

set tuore- ja pakkasalkionsiiroissa. Korkealaatuinen alkio ei kuitenkaan vähennä kesken-

menon mahdollisuutta tuore- tai pakkasalkionsiirron jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, 

että ylipaino ja alipaino lisäävät keskenmenon riskiä todennäköisesti johtuen muuttu-

neesta kohdun limakalvon toiminnasta. Henkilöillä, joilla on vähentynyt glukoosin sieto, 

kuten lihavilla naisilla, sekä henkilöt, jotka tarvitsevat hormonaalisen korvauksen pakka-

salkionsiirrossa johtuen anovulaatiosta, ei ole paras mahdollinen kohdun limakalvo ja 
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heillä on korkea keskenmenoaste. Keskenmeno tapahtuu heikentyneen alkion ja kohdun 

limakalvon välisen vuorovaikutuksen sekä (ylipainosta johtuvien) lisääntyneiden tuleh-

duksellisten ja vähentyneiden immunosupressiivisten tekijöiden ympäristöstä johtuen. 

(Veleva 2008: 51, 81.) 

2.4 Elintapaohjauksen merkitys painonpudotuksessa 

Elintapojen merkitykseen naisen lisääntymisterveydessä on alettu tutkimuksissa kiinnit-

tämään yhä enemmän huomiota (Silvestris ym. 2018). Koska naisen hedelmällinen aika 

on rajallinen, tulisi lihavuuden hoidon olla tehokasta. Laihtumisen myötä hormonaaliset 

poikkeavuudet korjaantuvat, mahdollisuus tulla raskaaksi paranee ja synnytykseen liitty-

vät riskit vähenevät. (Koskela-Koivisto, Juuti & Tiitinen 2012, 259.) Avuksi laihduttami-

seen ovat tulleet innovatiiviset toiminnot, kuten puhelimen käyttö, internetpohjaiset oh-

jelmat ja henkilökohtaset digitaaliset työkalut. Ne saattavat esimerkiksi poistaa esteitä 

painonhallintaohjelmaan osallistumiselle ja sitoutumiselle. (Sarwer ym. 2006, 728.) 

Rothberg ym. (2016) tutkivat avoimessa pilotti -tutkimuksessaan lyhyen, intensiivisen 

painonpudotus-intervention soveltuvuutta hedelmällisyyden parantamiseksi vaikeasti li-

havilla (BMI 35-45) naisilla, joiden hedelmällisyys on alentunut anovulaation takia. Tut-

kimukseen osallistujat olivat iältään 18-45-vuotiaita sekä olivat olleet suojaamattomissa 

yhdynnöissä yli 12 kuukautta tuloksetta. Osallistujilla oli vuodottomuuden, epäsäännöl-

listen kuukautiskiertojen ja alhaisen luteaali -vaiheen progesteronin perustella todettu 

ovulaatiohäiriö sekä todennettu normaali kohdun anatomia ja ainakin yksi avoin munan-

johdin. Puolison spermanäytteen piti täyttää tietyt kriteerit. Kaikilta naisilta mitattiin läh-

tötilanteessa ja intervention jälkeen pituus, paino, BMI, verenpaine ja pulssi. Sen lisäksi 

tehtiin sokerirasitus, jossa veriarvot mitattiin 0, 30, 60 ja 120 minuutin jälkeen glukoosi-

liuoksen nauttimisesta. Paasto-lipidiarvot mitattiin ja kaikki osallistujat tekivät joka 

kuussa ovulaatiotestiä, lukuun ottamatta kahta osallistujaa, joilla oli e-pillerit käytössä 

intervention ajan.  (Rothberg ym. 2016, 2112-2115.)  

Intensiivi-ryhmällä oli käytössä 12 viikon ajan 800 kilokalorin nestemäisiä ateriakorvik-

keita sisältänyt dieetti sekä sen jälkeen 4 viikkoa kestänyt matalakalorinen, ruokaan pe-

rustuva tavanomainen dieetti tavoitteena 15 % painonpudotus. Liikuntaa osallistujat kan-

nustettiin lisäämään asteittain 40 minuuttiin kohtuullisen intensiteetin liikuntaa päivässä. 

Verrokkiryhmällä oli käytössä 16 viikon standardi ravitsemusneuvonta ja tavoitteena oli 

yli 5 % painonpudotus. Molempiin ryhmiin satunnaistui 7 osallistujaa, intensiiviryhmän 
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päätti lopulta 6 osallistujaa ja verrokkiryhmän 5. Intervention päätyttyä molempien ryh-

mien naisten ruokavaliot muunnettiin ylläpitodieeteiksi ja heidät lähetettiin takaisin lap-

settomuusklinikalle ovulaatioinduktiohoitoihin. Painon putoaminen oli suurempi intensii-

visen intervention ryhmällä kuin standardiryhmällä. 3/6 intensiiviryhmän osallistujasta tuli 

raskaaksi puolen vuoden jälkeen interventiosta. Heistä kaksi tuli raskaaksi yhden Clomi-

fen-ovulaatioinduktio-kierron jälkeen ja yksi tuli raskaaksi ilman ovulaatioinduktiota. 

Standardiryhmässä ei ollut raskauksia heille tarjottujen kolmen Clomifen-kierron jälkeen. 

Tutkimuksen mukaan lyhyt, intensiivinen painonpudotus-interventio on soveltuva vaike-

asti lihavien, hedelmättömyydestä kärsivien naisten hoidossa. Tutkimuksen tuloksena oli 

merkittävä lasku intensiiviryhmän painossa ja parannuksia aineenvaihdunnallisissa tu-

loksissa ja ovulaatio -tuloksissa. Tutkimuksen rajoitteita olivat tutkijoiden mukaan muun 

muassa pieni otanta, osallistujien obstetrisen terveyshistorian epätasaisuus, nautitun ra-

vinnon määrällisen arvion ja fyysisen aktiivisuuden mittauksen puute. Vahvuutena oli 

muiden kuin lihavuudesta johtuvien hedelmättömyyden syiden rajaaminen tutkimuksen 

ulkopuolelle. (Rothberg ym. 2016,1212-1220.) 

Suurin osa elämäntapamuutosinterventioista, terveydenhuollon elämäntapaohjaus mu-

kaan lukien, pyrkii vaikuttamaan motivaatioon ja tietoiseen, tavoitteelliseen toimintaan. 

Michien, van Stralenin ja Westin (2011) mukaan käyttäytymisen tapahtumiseksi yksilöllä 

on oltava tahto, riittävät taidot ja ympäristön mahdollistama tilaisuus. (Absetz & Hanko-

nen 2017, 1015.) Käyttäytymistieteellistä tietoa kannattaa hyödyntää elämäntapainter-

ventioissa. Muutokseen pyritään tietoisiin prosesseihin vaikuttamisen lisäksi ymmärtä-

mällä automaattisten tottumusten syntyprosessia ja hyödyntämällä sitä, koska ympäristö 

vaikuttaa ihmisen toimintaan ja tottumuksiin. (Absetz & Hankonen 2017, 1020.) 

Potilaan motivoituneisuus elämäntapamuutokseen ja tuen kaipaaminen konkreettiseen 

toimintaan, tai vaihtoehtoisesti vielä tarve motivaation herättelylle tai vahvistukselle, vai-

kuttavat tietoisen muutosprosessin etenemiseen. Omaa itseä koskevat käsitykset ja toi-

minnan tuloksia koskevat odotukset koostavat harkitun, tietoisen motivaation. Ajallisesti 

läheiset toiminnan seuraukset painavat vaakakupissa enemmän kuin pidemmän täh-

täyksen seuraukset. Muutokseen motivoitumisessa usko omaan pystyvyyteen on kes-

keistä. Elämäntapamuutoksen ajateltu helppous vaikuttaa siihen halutaanko muutosta 

lähteä yrittämään. (Absetz & Hankonen 2017, 1016.) Tuomilehdon ym. 2001 mukaan 

tavoitteita tulee kohtuullistaa. Tällä voidaan lisätä potilaan pystyvyyden tunnetta. Painoa 

ei tarvitse esimerkiksi pudottaa normaalimittoihin, koska jo 5 % painonpudotus auttaa 

pysäyttämään diabeteksen riskin kasvun. Liikunnan hyötyjä tulee vähällä lisäämisellä. 
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(Absetz & Hankonen 2017, 1016 - 2018.) Potilaan motivaation sisäistymiseen voidaan 

vaikuttaa yhteistyöorientoituneella, kuuntelevalla ja ymmärtävällä vuorovaikutustyylillä 

(Absetz & Hankonen 2017, 1018). 

Sairastumisvaarassa olevien tai jo sairastuneiden keskuudessa voidaan saada aikaan 

merkittäviä vaikutuksia elämäntapamuutoksissa suhteellisen vähäisillä keinoilla. Moti-

voiva haastattelu on hyvä menetelmä vaatimaansa pieneen panostukseen nähden. Oh-

jaaminen oman käyttäytymisen seurantaan, seuranta ja palautteenanto lisäävät elämän-

tapaintervention vaikuttavuutta. Tuomitsevaa asennetta ja suostuttelua on syytä välttää 

potilaan ohjauksessa. Terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamissa elämäntapainter-

ventioissa saavutetaan pieniä positiivisia vaikutuksia. (Absetz & Hankonen 2011, 2265 

– 2271.) Naiset, jotka käyvät läpi hedelmöityshoitoja ovat motivoituneita lisääntymister-

veyden parantamiseksi ja saattavat olla erityisen vastaanottavia painonpudotus-inter-

ventiolle ja informaatiolle lihavuuden vaikutuksista lisääntymisterveyteen (Cardozo ym. 

2012). 

Ylimäen (2015) väitöskirjatutkimuksen mukaan elintapamuutokseen sitoutumiseen on 

yhteydessä vastuu omasta terveydestä, pystyvyys, huoli omista elintavoista sekä ohjei-

den ja suositusten noudattaminen. Elintapojen muutoksen tekijä tarvitsee kannustusta ja 

tukea muutokseen ja sen ylläpitämiseen. Teknologiaa voidaan käyttää apuna toimivassa 

interventiossa. Tutkimuksessa kuvataan ja selitetään sydän- ja verisuonisairauksien ris-

kiryhmään kuuluvien työikäisten elintapoja ja Skypellä sekä sähköisessä ympäristössä 

tapahtuvan ohjausintervention vaikuttavuutta elintapoihin ja elintapamuutokseen sitou-

tumiseen. Lisäksi kuvataan tutkittavien itsearvioimia ja raportoimia elintapoja ja niitä ver-

rataan objektiivisiin mittaustuloksiin. Elintavat raportoitiin ja arvioitiin paremmaksi kuin 

mittaustulokset osoittivat. Verisuoniterveyden todettiin parantuneen nollamittauksen ja 

kuuden kuukauden kontrollimittauksen välillä. Kuuden kuukauden kohdalla naisten ja 

miesten vyötärönympärys pieneni, mutta 12 kuukauden kohdalla naisten vyötärönympä-

rys kasvoi ja miehillä pysyi samana. Yksilötasolla painon muutokset olivat osalla suuria, 

yleisesti tarkastellen pieniä. Elintavoissa oli 12 kuukauden seurannan kohdalla havaitta-

vissa ”repsahduksia”. Muutoksia suositusten mukaiseen suuntaan tapahtui elintavoissa. 

(Ylimäki 2015, 54 – 55, 75.) 

Marzouk, Nabil ja Senna (2015) arvioivat elämäntapamuutosohjelman vaikuttavuutta 

kuukautiskierron epäsäännöllisyyteen ylipainoisilla ja lihavilla naisilla, joilla on PCO. 82 

gynekologisen ja lihavuusklinikan potilaasta koostettiin kaksi ryhmää, joista toinen (inter-

ventioryhmä) kävi läpi 48 viikon elämäntapamuutosohjelman ja toinen ryhmä 
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(kontrolliryhmä) ei käynyt. Ohjelma perustui kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, johon 

sisältyi osallistujien neuvonta energiarajoitteisen dieetin, syömistapojen ja fyysisen aktii-

visuuden suhteen. Interventioryhmässä paino laski 7.4 kg eli 8,7% ja kontrolliryhmässä 

2,5 kg eli 2,9%. BMI laski interventioryhmässä 2,89 lukuarvoa ja vyötärön ympärys pie-

neni 8,3 cm. Muutokset kontrolliryhmässä eivät olleet merkittäviä. Hirsutismi-pisteet las-

kivat interventioryhmässä 4,2 lukuarvolla kun kontrolliryhmässä tulos ei ollut merkittävä. 

Kuukautiskiertojen määrä nousi merkittävästi interventioryhmällä, kontrolliryhmällä muu-

tokset eivät olleet merkittävät. Interventioryhmästä 58,5% oli ohjelman jälkeen säännöl-

liset kuukautiset ja amennorreassa (ei kiertoja) sekä oligomenorreassa (harvat kierrot) 

olevien määrä puolittui. Kontrolliryhmän muutokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. 

Tutkimustulokset korostavat hoitajien ja gynekologien roolia elämäntapamuutoksen asi-

allisen suullisen ja kirjallisen informaation välittämisessä potilaille. Jatkossa tutkimuksille 

suositellaan suurempaa otosta eri instituutioissa. (Marzouk, Nabil & Senna 2015: 

161,163, 165-168.) 

Hedelmöityshoitoihin hakeutuvilla naisilla kalorirajoitetut dieetit ja liikuntainterventiot 

tuottavat muita interventioita enemmän tuloksia raskauden alkamisessa Bestin, Avenel-

lin ja Bhattacharyan (2017) tutkimuksen mukaan. Interventiot tuottavat tuloksia myös 

painon pudotuksessa ja ovulaation paranemisessa. Keskenmenot eivät vähentyneet in-

terventioiden tuloksena. (Best, Avenell & Bhattacharya, 2017: 165, 168.) Painonpudotus-

interventioiden vaikutuksesta hedelmöityshoitoihin hakeutuvien miesten painon pu-

toamiseen on vähän tietoa ja tässä on aihe tuleville tutkimuksille. Ylipainoisten ja lihavien 

hedelmöityshoitoihin hakeutuvien ihmisten on tärkeä saada koulutusta ylipainon ja liha-

vuuden vaikutuksista raskauden saavuttamiselle sekä tietoa painonpudotuksen hyö-

dyistä liittyen raskaustulosten paranemiseen ja hedelmöityshoitojen vähentyneeseen 

tarpeeseen. Rajoitetun kalorimäärän dieetin, joka ei ole liian tiukka, sekä siihen yhdiste-

tyn asteittain intensiivisemmäksi muuttuvan aerobisen harjoittelun kuuluisi olla pohjana 

elintapamuutosohjelmille. (Best, Avenell & Bhattacharya, 2017: 165, 701 - 702.) 

Hännisen (2010) väitöstutkimuksessa todetaan, että vaikeasti lihavilla ihmisillä on useita 

selityksiä lihavuudelleen. Tutkimuksessa löydettiin neljä selitysmallia, joiden mukaan li-

havuuden syinä on elintavat, lääketieteelliset, psyykkis-emotionaaliset ja sosiokulttuuri-

set syyt. Terveydenhuollossa on tärkeää, että potilaita autetaan asettamaan realistisia 

laihtumistavoitteita. Ihmisten omia käsityksiä lihavuutta aiheuttavista tekijöistä pitäisi 

kuulla enemmän.  (Hänninen 2010, 8.) 
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Syöminen on energiansaannin lisäksi henkilökohtaisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottu-

vuuksia. Henkilökohtainen terveys ja ruuan terveellisyys eivät ole ainoita syömiskäyttäy-

tymisen- ja kulttuurin ympärille kietoutuvia arvoja. Yksittäisen ruoka-aineen terveellisyys 

tai lihomattomuus eivät välttämättä ole yksilölle niin tärkeitä kuin syömiseen ja ruokailuun 

liittyvät arvot, tavat käytännöt ja uskomukset. (Hänninen 2010, 64.) 

Painonhallinta saattaisi olla Hännisen (2010, 69) tutkimuksessaan haastattelemien hen-

kilöiden mielestä helpompaa, jos punnituksessa voisi käydä viikoittain terveydenhoitajan 

tai lääkärin valvonnassa. Tähän saattaa liittyä esimerkiksi onnistumisen tapahtuessa 

keino saada kannustusta ja tukea. Terveydenhuollon resurssien riittävyys ja priorisointi 

ovat jatkossa tärkeitä yhteiskunnallisen keskustelun aiheita ja resurssien vähäisyys ai-

heuttaa paineita sille, että lihavuuden hoidossa tulosta saadaan mahdollisimman edulli-

sesti. Lihavuuden hoidon pitkäaikaistulokset ovat vaikeammin saavutettavissa kuin hyvät 

lyhyen ajan laihdutustulokset. Elintapamuutokset olisi tärkeä saada työstettyä pysyväksi 

osaksi arkea. Ristiriitaisuudet asiantuntijoiden ravitsemussuosituksissa ja käsityksissä 

hankaloittavat laihduttamista. (Hänninen 2010, 78 - 82).  

Keränen (2011) tutki väitöskirjassaan, onko tehostettu ohjaus vaikutukseltaan tehok-

kaampi menetelmä kuin lyhytaikainen ohjaus painon pudotuksen tuloksessa ja tulosten 

ylläpidossa. Myös syömiskäyttäytymisen yhteyksiä painonpudotus-tulokseen, tutkimuk-

sen keskeyttämiseen, energiaravintoaineiden saantiin ja anhedoniaan tutkittiin. 82 ih-

mistä satunnaistettiin tehostetun ohjauksen (35 henkilöä) ja lyhytohjauksen ryhmään (47 

henkilöä). Ensimmäisen 3 kuukauden aikana tunnesyöminen, impulsiivinen syöminen ja 

ahmiminen vähenivät. Muutos oli kummassakin ryhmässä pysyvä, ryhmien välillä ei ollut 

tilastollisesti merkittävää eroa. Molemmat ryhmät pudottivat tilastollisesti merkittävästi 

painoa interventioaikana. Painonpudotus oli merkittävästi suurempaa tehostetun ohjauk-

sen ryhmällä 6 kk kohdalla. Kumpikaan ryhmä ei onnistunut pitämään tulosta yllä seu-

ranta-aikana ja 18 kuukauden kohdalla laihtuminen ei ollut enää tilastollisesti merkittä-

vää. Paino ei kuitenkaan noussut kummassakaan ryhmässä 18 kuukauden seuranta-

aikana. (Keränen 2011, 71.)  

Anhedoniaan, jota esiintyi tutkituista 24,4%:lla ainakin kertaalleen tutkimuksen kuluessa, 

yhdistyi muita korkeampi ahmimistaipumus, impulsiivinen syöminen ja tunnesyöminen 

(Keränen 2011, 79). Tutkimustulokset painottavat painonpudotuksen ja painonpudotus-

ohjauksen kompleksisuutta. Tutkimuksen keskeyttäminen oli yleistä (39%). Vapaa-ajan 

puute ja epärealistisen korkea painonpudotustavoite olivat riskitekijöitä keskeytykselle. 

Lyhytaikainen ohjaus voisi olla hyödyllinen painonnousun ennaltaehkäisyyn siihen 
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tarvittavien pienten resurssien takia. Erilaisia painonpudotusohjelmia pitäisi kehittää. 

Painonpudotusohjelmissa olisi tärkeää keskittyä realistiseen tavoitteeseen painottaen, 

että ohjauskäynnit ja elintapojen muutos on ovat aikaa vieviä prosesseja. Tunteiden vai-

kutus syömiseen pitäisi huomioida. Jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää 

prosesseja, jotka liittyvät syömiskäyttäytymisen muutokseen, jotta voidaan kehittää par-

haita ohjausmenetelmiä pysyvien muutoksien saavuttamiseksi. (Keränen 2011, 103-

104.) 

2.5 Tärkeää ajanjaksosta hedelmöittymisen ympärillä 

Tutkimusten mukaan ajanjakso hedelmöittymisen ympärillä on kriittinen prosesseille, 

jotka välittävät vanhempien vaikutuksia seuraavan sukupolven terveyteen. Tänä aikana 

sukusolujen kypsymisestä alkion varhaiseen kehitykseen vanhempien elintavat saatta-

vat vaikuttaa jälkeläisten riskiin saada sydän-, verisuoni-, aineenvaihdunta-, immuuni- ja 

neurologisia sairauksia. (Fleming, ym. 2018, 1842). Esimerkiksi äidin ruokavalion laatu, 

yliravitsemus tai aliravitsemus vaikuttavat jälkeläisen elinikäiseen sairastuvuusriskiin 

(Fleming, ym. 2018, 1842). Isän ruokavalion vaikutuksista on rajoitetummin tietoa, mutta 

lisää tutkimustietoa on tullut isän elintapojen, sperman laadun ja jälkeläisten alentuneen 

terveyden yhteyksistä (Fleming, ym. 2018, 1846). Naisen terveys ennen hedelmöitty-

mistä on voimakkaasti liitetty raskauden lopputulokseen (Stephenson, ym. 2018, 1830). 

2 – 3 kuukautta ennen ja jälkeen hedelmöittymisen on kriittinen aika optimoida sukuso-

lujen toiminta sekä istukan ja alkion varhainen kehittyminen (Stephenson, ym. 2018, 

1830). 

2.6 Yhteenvetoa ja pohdintaa 

Ylipainon ja lihavuuden vaikutukset hedelmällisyyteen vaikuttavat tarkastelemani tutki-

mustiedon mukaan selviltä ja yhdenmukaisilta. Vaikutukset IVF-hoitojen tuloksiin ovat 

kuitenkin tutkimuksissa joissakin kohdin ristiriitaisia. Esimerkiksi Ozekincin ym. (2015) 

tutkimuksessa ei todettu merkittäviä eroja saatujen alkioiden, kypsien alkioiden eikä siir-

toon sopivien alkioiden määrissä tai hedelmöittyneiden munasolujen eikä keskeytynei-

den kiertojen määrissä. Kliinisten raskauksien, keskenmenojen ja meneillään olevien 

raskauksien määrät olivat rinnastettavissa BMI-ryhmien kesken, kun taas Rittenberg ym. 

(2011) päättelivät, että kohonnut BMI liittyy huonoon raskaustulokseen sekä 
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alhaisempiin synnytysmääriin IVF/ICSI-hoidon tuloksina. Tärkeää on huomioida, että mi-

käli ylipainoisen tai lihavan hedelmättömyydestä kärsivän potilaan painoa saataisi pu-

toamaan jo ennen hoitoon menoa, hoitoa ei välttämättä tarvittaisi ollenkaan tai selvittäi-

siin pienemmillä avuilla, kuten pienemmillä määrillä hoitokiertoja tai lääkettä. 

Ongelmana on se, että elintapamuutosten kuuluisi olla pysyviä ja tulla osaksi arkea. Täl-

laiset muutokset tulisi tehdä asteittain. Lyhyen aikavälin tavoitteet saattavat painaa 

enemmän kuin pitkän aikavälin tavoitteet ja monesti raskautta halutaan heti eikä pitkän 

ajan kuluttua. Raskaaksi haluamisen lisäksi joskus myös biologisesti on kiire ja raskaus 

saattaa jäädä haaveeksi painonpudotuksen jäädessä tavoitteista, kun hoitoa ei voida 

aloittaa hoitoon tai mahdolliseen raskauteen liittyvien riskien takia tai sitä ei ole lääketie-

teellisesti järkevää aloittaa huonon vasteen takia. Muun muassa siksi lapsettomuuspoti-

laat tarvitsevat tietoa ja työkaluja hedelmällisyyttä edistävistä elintavoista.  

Naisten painon vaikutusta hedelmällisyyteen ja hoitojen tuloksiin on tutkittu paljonkin. 

Kiinnostavaa on, että miesten ylipainon ja painon pudottamisen vaikutuksista hedelmäl-

lisyyteen tai IVF-hoidon tuloksiin ei näytä toistaiseksi olleen kovinkaan paljoa näyttöä, 

mikä on mielestäni erikoista ottaen huomioon, että myös miehellä ja miehen soluilla on 

tärkeä rooli raskauden alkuun saattamisessa. Esimerkiksi Yangin ym. (2016) tutkimuk-

sessa hedelmöitysmäärät, korkealaatuisten alkioiden määrät, ja kliinisten raskauksien 

määrät olivat alhaisemmat pareilla, joiden miehillä BMI oli yli 28 verrattuna pareihin, joi-

den miehillä BMI oli 20-25. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että miehen ylipainon vaikutusme-

kanismeihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota ja lisää tutkimusta aiheesta on tu-

lossa. Myöskään pareista ei ole paljoa tutkimuksia. Minua kiinnostaisi tutkimus, jossa 

esimerkiksi parin molempien osapuolten BMI ja liikkumistottumukset sekä insuliini- ve-

rensokeri- ja lipidiarvot otettaisi huomioon tutkimusasetelmassa. Parin hoidossakin mo-

lemmat osapuolet tulisi ottaa huomioon elintapaohjauksessa. Yhdessä toimiminen elin-

tapojen hyväksi onnistuu paremmin kuin yksinäinen puurtaminen. 

Lapsettomuuden kriisissä voi esiintyä masennusta, surua, parisuhdeongelmia ja ahdis-

tusta eikä painon pudottaminen välttämättä ole ensimmäinen ajatus muiden murheiden 

viedessä ajatuksia. Oikeastaan saattaa olla aika turhauttavaa ja suututtavaakin, kun tul-

lessa lapsettomuustutkimuksiin ”jankutetaankin” painon pudottamisesta, tupakoinnista 

ynnä muusta. Vielä jos tilanteeseen ei ole tarjolla työvälineitä, voi turhautuminen olla 

suuri. Toisaalta elintapojen parannukselle ja ohjaukselle saatetaan olla hyvinkin vastaan-

ottavassa tilassa, koska halutaan tehdä kaikki raskauden onnistumisen eteen. Lapsetto-

muuspotilaan tilanne kuuluisikin ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon ja elintapojen 
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korjaamisessa pitäisi antaa tietoa ja tukea. Elintapainterventio-ohjelmia tulisi kehittää 

eteenpäin ja apuna tulisi hyödyntää tekniikkaa, unohtamatta ihmisen kohtaamista. Syyl-

listämistä tulisi välttää. 

Elintapaohjauksen tulisi olla tehokasta ja saada aikaan pysyviä muutoksia. Siinä tulisi 

huomioida potilaan tuen ja kannustuksen tarve. Potilaan pitäisi saada myös luotettavaa, 

yhdenmukaista ja konkreettista tietoa. Ajalliset ja rahalliset resurssit ovat kuitenkin rajal-

liset. Esimerkiksi internet-sivu, jossa kaikki tarvittava luotettava, tutkimuksiin perustuva 

tieto on yhdessä paikassa, saattaa olla avuksi ajan ja rahan säästössä niin potilailla kuin 

ammattilaisillakin, apuna ja työkaluna muun intervention ja ohjauksen kanssa.  
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3 PROJEKTIN TARVE JA TAVOITE 

3.1 Kehittämisprojektin tarve 

HUS Lisääntymislääketieteen yksikössä tutkitaan ja hoidetaan lapsettomuutta, naisten 

hormonitoiminnan häiriöitä sekä nuorten tyttöjen gynekologisia ongelmia. Tämän lisäksi 

transsukupuolisten hormonihoidot on keskitetty poliklinikalle. Yksikössä toimii IVF- ja 

spermalaboratoriot.  

Lapsettomuuspotilaiden elämäntapaohjauksen tarpeen taustalla on ylipainon vaikutus 

hedelmällisyyteen, hedelmöityshoidon onnistumiseen ja syntyvän lapsen terveyteen. 

HUS Lisääntymislääketieteen yksikköön tulee perusterveydenhuollosta tai yksityiseltä 

puolelta lähetteellä tutkimuksiin vuosittain yli 1000 uutta lapsettomuudesta kärsivää paria 

eli yli 2000 potilasta ja heistä noin 30 prosenttia on ylipainoisia. Yksikössä ei ole ollut 

tähän mennessä paljoa konkreettista tarjottavaa asiakkaille terveellisten elintapojen tu-

eksi, vaikka hoitoon pääsy ja sen onnistuminen edellyttävät painon pudottamista joka 

puolestaan vaatii elintapojen muutosta. Monesti asiakkaat kysyvät mitä itse voivat tehdä, 

että raskaus alkaisi. 

HUS Lisääntymislääketieteen yksikössä käynnistyi syksyllä 2018 Lapsettomuuspotilai-

den elintapaohjaukseen liittyvä COLIFE -hanke. Hankkeeseen liittyy pariskuntien elinta-

paohjauksen suunnittelu ja sen toteutus Lisääntymislääketieteen yksikössä, jonka lisäksi 

aiheesta tehdään moniammatillinen, iso tutkimus.  Naistenklinikan hankkeen tiimoilta 

viisi yksikön hoitajaa sekä lääkäreitä on käynyt Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti–elintapaohjauskoulutuksen (=VESOTE).  

VESOTE oli UKK-instituutin hallinnoima Sosiaali- ja terveysministeriön kaksivuotinen 

kärkihanke, joka vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja ta-

voitteellista elintapaohjausta. Hankkeen kehittämistoimet painottavat liikkumista, ravitse-

musta ja unta. Lopullisena hankkeen päämääränä on, että suomalaiset lisäävät liikku-

mista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat parem-

min. (UKK-instituutti.) VESOTE:n lisäksi yksikössä saatiin koulutusta elintapavalmen-

nuksen pitämisestä elintapavalmennusta työkseen tekevältä liikuntafysiologilta sekä mo-

tivoivasta haastattelusta asiakkainaan syömishäiriöistä ja ylipainosta kärsiviä kohtaa-

valta psykoterapeutilta. 
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3.2 Projektin tavoite ja tarkoitus 

Tämän projektin tavoitteena oli tuottaa elintapoihin liittyvää, tutkittuun tietoon perustuvaa 

informaatiota sisältävä verkkosivusto, jonka tarkoitus on toimia yhtenä työkaluna potilai-

den auttamisessa. Verkkosivu on nykyaikainen informaation lähde ja sen sisältöä asia-

kas voi käydä läpi, kun itse ehtii. Verkkosivun materiaalista on apua lapsettomuuspoti-

laille, mutta myös heitä hoitavalle henkilökunnalle ohjauksen tueksi. Projektin tarkoitus 

on edistää hedelmällisessä iässä olevien ihmisten terveyttä ja hedelmällisyyttä sekä vä-

hentää raskauskomplikaatioita ja parantaa syntyvien lasten terveyttä.  
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4 PROJEKTIN TOTEUTUS 

4.1 Kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kehittämisprojektin eteneminen 

Käytäntöön suuntautuvan tutkimushankkeen tärkein lopputuotos on todellinen käytän-

nöllinen tulos, usein jonkin organisaation parantunut toimintamalli tai fyysinen tuote, joka 

ilmentää sille asetettuja päämääriä parhaalla mahdollisella tavalla. Teoreettisena tutki-

muksena siihen voi liittyä myös kirjallinen tuotos, jonka avulla voidaan käydä tieteellistä 

keskustelua. Ongelma ja tavoitteet tulee asettaa ensin ja on pohdittava, mikä tarvitsee 

kehittämistä sekä mitkä ovat tavoitteet ja odotukset. Kenen määrittelemät tavoitteet ja 

odotukset on otettava huomioon. Kirjallisuuskatsaus tehdään, jotta voidaan todeta mitä 

aiheesta on havaittu ja mitä on jäänyt selvittämättä. Ryhmäpalavereissa keskustellaan 

hankkeen lähtökohdista, tavoitteista ja menettelytavoista. Arvotaustat, tieto- ja taitope-

rusta, jolle hanke perustuu, määritellään. Yhteistä mielikuvaa hankkeen toteuttamisesta 

rakennetaan ja suunnitellaan hankkeen kulku pääpiirteissään. (Anttila 2014.) 

4.1.1 Ideointia, suunnittelua ja projektiorganisaation muodostaminen 

Syyskuun 2018 alussa tuleva projektipäällikkö tiedusteli omalta työyksiköltään mahdolli-

sesta hankkeesta, johon voisi liittää kehittämisprojektinsa. Kävi ilmi, että HUS Lisäänty-

mislääketieteen yksikössä oli käynnistymässä lapsettomuuspotilaiden elintapaohjauk-

seen liittyvä hanke ja tutkimus. Hankkeeseen liittyen viisi kätilöä oli käynyt Vaikuttavaa 

elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti–elintapaohjauskou-

lutuksen. Koulutuksen pohjalta oli joka tapauksessa tarkoitus työstää kirjallinen materi-

aali.  

Projektipäällikkö tapasi hanketta vetävän yksikön erikoislääkärin, jonka kanssa pohdit-

tiin, mikä voisi olla kehittämisprojektin funktio. Pohdinnoissa päädyttiin verkkosivun te-

kemiseen. Verkkosivulle tuotettaisiin materiaalia VESOTE -koulutuksen pohjalta avuksi 

elintapojen parantamisessa lapsettomuuspotilaille. Erikoislääkäristä tuli projektipäällikön 

työelämän mentori. Projektiryhmäksi suostuivat VESOTE -koulutuksen käyneet kätilöt. 

Projektiryhmä koki, että päälliköstä olisi myös heille apua materiaalin työstämisessä.  

Teknisen avun verkkosivu-projektille lupasi Naistalon projektikoordinattori.  
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Projektiryhmä muodostui projektipäällikön lisäksi neljästä VESOTE-koulutuksen käy-

neestä kätilökollegasta. Projektiryhmän tehtävänä oli työstää koulutuksen pohjalta inter-

net -sivustolle materiaali avuksi raskautta toivoville, lapsettomuudesta kärsiville ja painon 

kanssa taisteleville ihmisille. Projektipäällikön tehtävänä oli organisoida työtä, ideoida 

nettisivustoa ja sen rakennetta sekä koota sivu tehdyn materiaalin pohjalta. Sen lisäksi 

projektipäällikön tehtävänä oli itse tuottaa materiaalia sivulle ja pitää huoli viestinnästä 

sekä raportoinnista, yhteistyön sujumisesta ja yhteyksistä. Projektin ohjausryhmänä 

toimi allekirjoittaneen mentori, joka toimii yksikössä erikoislääkärinä, ammatikseen elin-

tapaohjausta tekevä liikuntafysiologi, joka osallistuu Lisääntymislääketieteen yksikön 

elintapaohjaus-hankkeeseen tehtävään tutkimukseen ja elintapaohjaukseen sekä yksi-

kön osastonhoitaja ja projektipäällikön ohjaava opettaja. Kyseessä oli siis moniammatil-

linen tiimi. Ohjausryhmä valvoi ja opasti kehittämistä. Muita yhteistyökumppaneita olivat 

Terveyskylä.fi:n Naistalon projektikoordinaattori, HYKS Naistenklinikan kliininen asian-

tuntija, kokemusasiantuntija ja Naistenklinikan asiakaspalvelupäällikkö.  

4.1.2 Projektin tuotos 

Kehittämisprojektin tuotos on siis verkkosivusto Terveyskylän Naistalon avoimille verk-

kosivuille. Projektipäällikkö on itse ollut mukana Naistalon "suljettujen sivujen" IVF-digi-

hoitopolun kehittämistyössä sekä Ovulaatioinduktio-polun alkukehittämistyössä. Molem-

mat digihoitopolut ovat tällä hetkellä Lisääntymislääketieteen yksikön käytössä. Elinta-

paohjaukseen liittyvä, yleistä terveyttä koskeva materiaali työstettiin yhteistyössä verk-

kosivua varten VESOTE-koulutuksen tutkimustietoon perustuvan materiaalin pohjalta. 

Aihealueina ovat ravitsemus, uni ja mielen hyvinvointi sekä liikunta. Projektin toinen ke-

hittämistehtävä ja samalla tutkimuksellinen osuus on projektipäällikön tekemä integroitu 

kirjallisuuskatsaus stressin, unen, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutuksista hedelmälli-

syyteen. Integroitu kirjallisuuskatsaus muodostaa pohjan verkkosivun hedelmällisyys -

osiolle. 

Teoreettisen tiedon lisäksi verkkosivulle haluttiin koota hyödyllisiä linkkejä ja videomate-

riaalia. Internetissä on tarjolla paljon aiheisiin liittyvää tietoa. Tämän projektin ajatuksena 

oli, että kaikki tarpeellinen tieto on kerätty yhdelle sivustolle ja on sieltä helposti löydet-

tävissä. Sen lisäksi tieto on suunnattu juurikin raskautta toivoville ja lapsettomille ihmi-

sille. Sivun ulkonäöstä ja rakenteesta oli tarkoitus tulla selkeä, kutsuva ja monipuolinen, 

mikä motivoisi potilaita tutustumaan materiaaliin paremmin. Kutsuvuutta lisättiin kuvilla. 
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Oletus oli, että kohderyhmä löytää verkkosivun hyvin sen sijainnista johtuen. Naistalon 

verkkosivut ovat olleet jo muutaman vuoden auki ja asiakkaita on aktiivisesti ohjattu käy-

mään sivuilla. 

4.1.3 Toimintaa ja VESOTE:a 

Toteutusvaihe nivoutui yhteen suunnitelmavaiheen kanssa jo syksyllä 2018. Kehittämis-

projekti käynnistyi syyskuussa kokouksella, jossa käsiteltiin niin projektiin kuin laajem-

paan Lisääntymislääketieteen yksikön COLIFE -hankkeeseen liittyviä asioita. Kokouk-

seen osallistui projektipäällikkö, projektiryhmä, mentori -erikoislääkäri, erikoislääkäri, 

joka on hankkeessa mukana, osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Hankkeen ja pro-

jektin tavoitteesta käytiin keskustelua ja viriteltiin ideoita. Seuraavan ison kokouksen 

ajankohta sovittiin. Projektiryhmän työt yksikössä järjestettiin siten, että projektityösken-

tely onnistui pareittain työaikana. Pareilla oli omat työstettävät aihealueensa. 

Syksyn 2018 aikana projektiryhmä työsti VESOTE-koulutuksen pohjalta uneen, ravitse-

mukseen ja liikuntaan liittyvän materiaalin. Projektipäällikkö oli prosessissa tukena, tu-

tustui itse koulutusmateriaaliin sekä antoi suuntaa työstön etenemiselle ja kävi materiaa-

lia läpi. Isojen kokousten välissä oli projektiryhmän kokouksia, joissa käytiin läpi tehtyä 

työtä ja tulevia suunnitelmia. Projektipäällikkö teki pöytäkirjan kaikista kokouksista. Säh-

köpostia ideoista ja etenemisestä vaihdettiin kaikkien kokousten välissä. Projektipääl-

likkö oli myös yhteydessä aiemmin mainittuihin yhteistyökumppaneihin. Projektin oikeut-

tava, teoreettisena viitekehyksenä toimiva kirjallisuuskatsaus ylipainon vaikutuksista he-

delmällisyyteen sekä projektisuunnitelma valmistuivat joulukuussa 2018. 

4.1.4 Toiveita 

Lokakuussa 2018 projektipäällikkö tapasi kokemusasiantuntijan kanssa, jolta sai kan-

nanottoa ja ideaa sivun sisältöön. Keskustelun myötä syntyi idea  toive -kyselystä Sim-

pukka Ry:n Facebook-vertaistukisivustolle. Nopean aikataulun takia, materiaalin työstön 

jo ollessa käynnissä, projektipäällikkö teki vapaamuotoisen kyselyn, joka yksikön apu-

laisylilääkärin ja Naistalon projektikoordinaattorin hyväksymänä toteutettiin. Naistenklini-

kan kliinisen asiantuntijan avulla saatiin kysely webropol-muotoon. Ohjausryhmään kuu-

luva mentori hyväksyi kyselyn ja antoi ehdotuksia, samoin projektiryhmä.  
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Kysely-linkki lähetettiin kokemusasiantuntijan kautta Simpukan Facebook-sivulle ja vas-

tauksia pyydettiin 26.11.2018 mennessä. Vastausraportti saatiin 27.11. Vastaukset otet-

tin huomioon materiaalia työstäessä. Kappaleessa 7 esitellään kokemusasiantuntijan 

kanssa käydyn keskustelun sisältöä sekä toive -kyselyn tuloksia. Tavoitteena oli, että 

uneen ja mielen hyvinvointiin, ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvä materiaali on työstetty 

vuoden 2018 loppuun mennessä ja näin myös kävi. Materiaalin sisältöä käytiin läpi ja 

muokattiin keväällä 2019 ohjausryhmän ja projektipäällikön voimin. 

4.1.5 Tutkimuksellinen puurtaminen 

Projektipäällikkö aloitti tammikuussa 2019 nettisivun rakenteen hahmottelun yhteis-

työssä Naistalon projektikoordinaattorin kanssa. Toinen kehittämistehtävä eli integroitu 

kirjallisuuskatsaus tehtiin projektipäällikön toimesta tammi-huhtikuussa 2019. Alkuun 

projektipäällikkö tutustui systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta tehtyyn kirjallisuuteen 

ja teki koehakuja aiheista sekä muodosti sisäänotto- ja ulossulkukriteerit artikkeleille. 

Hakutulokset vaikuttivat tässä vaiheessa laihoilta ja jokseenkin toisistaan irrallisilta. Kat-

saukseen liittyi useita mietinnän- ja huolenaiheita, joissa projektipäällikkö konsultoi oh-

jausryhmään kuuluvaa tutor -opettajaa. Kirjallisuushaku ja tiivistelmien perusteella tehdyt 

karsinnat tulivat valmiiksi helmikuussa 2019, jonka jälkeen kaikki jäljelle jääneet julkaisut 

luettiin kokonaisuudessaan ja karsittiin lisää. Tulokset eivät olleet enää laihoja. Syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen sijaan päädyttiinkin toteuttaman integroitu kirjallisuus-

katsaus. Prosessista kerrotaan lisää kappaleessa 5. 

4.1.6 Väliraportti 

Helmikuussa 2019 projektipäällikkö piti väliraportti -esityksen oman yksikkönsä hoito-

henkilökunnalle. Kuuntelemassa oli myös ohjausryhmään kuuluva osastonhoitaja ja osa 

projektiryhmää. Palaute esityksestä oli hyvää. Sen lisäksi väliraporttina toimi esitys nais-

tentautien kansallisessa koulutuspäivässä 4.3. Paikalla oli 140 osallistujaa eri ammatti-

ryhmistä: kätilöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia ja lääkäreitä. Suurin osa 

oli perusterveydenhuollosta, mutta mukana oli myös osallistujia erikoissairaanhoidosta. 

Projektipäällikön ohjausryhmään kuuluvat mentori ja liikuntafysiologi sekä osa projekti-

ryhmää olivat paikalla. Tapahtuma oli mainio mahdollisuus implementoida tekeillä olevaa 

nettisivua. Suullinen palaute tästäkin esityksestä oli hyvää. 
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4.1.7 Materiaalia, materiaalia! 

Projektipäällikkö työsti integroituun kirjallisuuskatsaukseen pohjautuvan materiaalin net-

tisivustoa varten huhtikuussa 2019. Materiaalista muokattiin sisällöltään oikeanlainen 

sekä lukija- ja potilasystävällisempi projektipäällikön, mentorin ja liikuntafysiologin yh-

teistyöllä. Sen lisäksi sivuston johdantokappale työstettiin yhdessä projektipäällikön ja 

mentorin kanssa ja kevään aikana muutamaan otteeseen muokatut Vesote -materiaalit 

muokattiin vielä kertaalleen. Projektipäällikkö suunnitteli myös sivun ulosantia ja valitsi 

lisää kuvia.  Liikuntafysiologi työsti lisäksi välimerelliseen ruokavalioon liittyvän Mediter-

ranean Diet Score -materiaalin sekä pieniä käytännön vinkkejä elintapojen paranta-

miseksi. 

Sivuston videot kuvattiin 16.5. Yksi videoista on projektipäällikön tervehdys, ikään kuin 

johdanto sivulle. Toisella videolla projektipäällikkö haastattelee erikoislääkäriä elintapo-

jen vaikutuksista hedelmällisyyteen ja kolmannella videolla haastattelussa on liikuntafy-

siologi, joka kertoo terveellisempien elintapojen haltuun ottamisesta.  

Videoihin järjestyi tulosyksiköltä yllättäen rahoitus ja sitä kautta ammattikuvaus muuta-

mien mutkien ja projektipäällikön tekemien koevideoiden jäkeen. Projektipäällikkö pyysi 

videoiden hinta-arviot HUS -av:lta ja toimitti arviot linjajohtajalle, joka antoi videoille suos-

tumuksensa. Videot ovat pituudeltaan noin puolestatoista minuutista kolmeen ja puoleen 

minuuttiin. Videot ovat projektipäällikön käsikirjoittamia. Niiden tarkoitus on tuoda sivus-

tolle lisää inhimillistä otetta. 

4.1.8 Loppusuora, julkaisu ja tiedottaminen 

Koottu materiaali (ilman videoita) lähetettiin ohjausryhmän kommentoitavaksi 30.4.2019. 

Projektipäällikkö pyysi ohjausryhmältä kommentteja jatkomuokkausta varten siten, että 

koko materiaali olisi valmis lähetettäväksi muille sairaanhoitopiireille arvioitavaksi 16.5. 

Materiaalin sisällösyöttö sivulle sovittiin tapahtuvaksi 27.5. projektipäällikön ja Naistalon 

projektikoordinaattorin toimesta.  

Verkkosivusto julkaistiin 29.5.2019 suunnitellun aikataulun rajoissa. Sivusto sai nimek-

seen Elintavoista apua hedelmällisyyteen. Verkko-osoite on https://www.terveys-

kyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-he-

delm%C3%A4llisyyteen.  

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
https://www.terveyskyla.fi/naistalo/lis%C3%A4%C3%A4ntymisterveys/elintavoista-apua-hedelm%C3%A4llisyyteen
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Sivun julkaisusta tiedotettiin HUS Naistenklinikka ja Espoon synnytykset Facebook -si-

vulla. Sen lisäksi kokemusasiantuntija laittoi linkin Simpukka Ry:n Facebook -sivulle. Li-

sääntymislääketieteen yksikön henkilökuntaa tiedotettiin projektipäällikön toimesta pro-

jektin etenemisestä sekä sivun valmistumisesta ja sisällöstä Power Point -esityksen 

muodossa kesäkuun alussa henkilökunnan aamukokouksessa, jossa paikalla oli hoito-

henkilökunta, lääkärit ja sihteerit. 

4.1.9 Palautekysely, loppuraportti ja artikkeli 

Projektiryhmä on aloitellut HUS Lisääntymislääketieteen yksikössä COLIFE -hankeko-

konaisuuteen liittyvää elintapaohjausta potilaille kevään 2019 aikana. Myös hankkeen 

tutkimus on käynnistymässä. Potilaita ohjataan tutustumaan sivustoon. Syksyllä 2019 

tehtiin webropol-kysely, joka lähetetiin kokemusasiantuntijan välityksellä Simpukka Ry:n 

Facebook-sivuille. Sen avulla selvitettiin sivun hyöty kohderyhmältä projektin onnistumi-

sen arvioinniksi. Palautekyselyn tulokset esitellään kappaleessa 7. Kehittämisprojektin 

loppuraportti kirjoitetiin syksyllä 2019. Aiheesta kirjoitetaan Kätilölehteen artikkeli, joka 

julkaistaan vuoden 2020 alussa. 

Idea- suunnitelma- ja toteutusvaiheen aikana projektipäällikkö on saanut paljon apua 

ohjausryhmältään niin materiaalin kommentoinnissa, työstämisessä kuin ohjaukselli-

sissa asioissakin. Koska projektiryhmä työsti oman osuutensa jo syksyn 2018 aikana, 

projektipäällikkö on työstänyt omaa osuuttaan ja loppua projektia itsenäisesti ja ohjaus-

ryhmän kanssa. Pyrkimyksenä on kuitenkin ollut tiedottaa projektiryhmää projektin ete-

nemisestä sähköpostin avulla.  
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Kuvio 1: Projektin eteneminen 

 

Syksy 2018
•Ideointi, suunnittelu, 

toiveet 

•Kokemusasiantuntija

•Kysely Simpukka Ry:lle

•Uneen, liikuntaan ja 
ravitsemukseen liittyvän 
materiaalin työstäminen 
VESOTE -koulutuksen 
pohjalta

Kevät 2019
•Integroitu 

kirjallisuuskatsaus stressin, 
unen, ravitsemuksen ja 
liikunnan vaikutuksista 
hedelmällisyyteen

•Materiaalin työstäminen 
katsauksen pohjalta

•Johdanto, videot, kuvat, 
asettelu, sisältö

•Sairaanhoitopiirien 
tarkistus

•Sisällönsyöttö

•Verkkosivun julkaisu 
29.5.2019

Syksy 2019
•Palautekysely

•Loppuraportti
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4.2 Eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset 

Tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin liittyy eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen aihe, stra-

tegiat ja menetelmät vaikuttavat kysymyksiin, joihin tutkijan on kiinnitettävä erityistä huo-

miota. (Jyväskylän yliopisto 2009.) Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan laatimien tieteellisten menettelytapojen noudattamisen ohjeiden mukaan 

rehellisyys ja huolellisuus sekä tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esit-

tämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa ovat tiedeyhteisön tunnusta-

mia toimintatapoja, joita on noudatettava. Tutkimus on suunniteltava, toteutettava ja ra-

portoitava yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi ym. 1997, 23 – 24.) 

Epärehellisyyttä on vältettävä kaikissa vaiheissa ja plagiointia eli luvatonta lainaamista 

ei saa tapahtua. Tuloksia ei yleistetä kritiikittömästi ja raportointi ei saa olla harhaanjoh-

tavaa tai puutteellista. On myös pohdittava, kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi. 

Ihmisarvon kunnioittaminen on keskeinen seikka tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 1997, 24 

– 27.) 

Tähän projektiin tuotettu materiaali perustuu tutkittuun tietoon, joka lisää tuotoksen luo-

tettavuutta. Projektin raportointi ja arvioinnin tulokset tuodaan ilmi tarkasti ja rehellisesti. 

Molemmat kirjallisuuskatsaukset, teoreettinen viitekehys ja integroitu katsaus, tehtiin 

eettisesti kestävien tiedonhankinta-, tutkimus- sekä arviointimenetelmien mukaan, ilman 

plagiointia. Simpukka Ry:n Facebook-kyselyihin ei tarvittu tutkimuslupaa, koska vastaa-

jat eivät ole yksikön asiakkaita vaan anonyymeja henkilöitä, jotka ovat jäseniä suljetussa 

Facebook-ryhmässä. Ryhmää informoitiin siitä, mitä varten kyselyt tehtiin ja mihin.  

Projektin tarkoitus on edistää hedelmällisessä iässä olevien ihmisten terveyttä, paran-

taa hedelmällisyyttä ja syntyvien lasten terveyttä sekä vähentää raskauskomplikaatioita, 

joten aihe on merkitykseltään tärkeä ja tarpeellinen.  

Eettisenä sitoumuksena kehittämisprojektissa on, että projektipäällikkö työskentelee itse 

Lisääntymislääketieteen yksikössä, johon projekti tehdään. Projektipäällikkö ei saanut 

palkkaa projektityöstään. 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS 

5.1 Integroitu kirjallisuuskatsaus 

Olemassa olevan tutkimuksen kokonaisuutta on mahdollista hahmottaa kirjallisuuskat-

sauksen avulla. Kun kootaan tiettyyn aiheeseen liittyviä tutkimuksia yhteen, saadaan kä-

sitys siitä, kuinka paljon tutkimustietoa on olemassa sekä millaista tutkimus menetelmäl-

lisesti ja sisällöllisesti on. (Johansson 2007, 3.) Katsaus tehdään yleensä vastauksena 

johonkin kysymykseen eli tutkimusongelmaan (Leino-Kilpi 2007, 2). Katsaukset voidaan 

jaotella aineiston analyysitavan perusteella esimerkiksi meta-analyyseihin, synteeseihin, 

systemaattisiin, integroituihin ja laadullisiin katsauksiin.  

Systemaattisella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan tieteellistä tutkimusmenetelmää, 

jossa tiedonhankintaa ohjaa tarkka kriteeristö ja tutkimusprosessin huolellinen dokumen-

tointi on tärkeä osa tutkimusta (Jyväskylän yliopisto 2017). Whittemoren ja Knalfin (2005) 

mukaan integroitu katsaus on erilaisista katsauksista laajin muoto, koska siinä voidaan 

yhdistää eri metodein tehtyä tutkimusta. (Flinkman & Salanterä 2007, 84 – 85.) Integ-

roidun katsauksen avulla kerätään kattavasti yhteen kiinnostuksen kohteena olevaa ai-

healuetta koskeava tieto. Yhteen nivotusta tiedosta ja sen nykytilasta tehdään johtopää-

töksiä sekä punnitaan, millaiseen näyttöön tieto perustuu. (Flinkman & Salanterä 2007, 

85.) 

Integroidussa katsauksessa päätetään aluksi tutkumuskysymykset, mietitään strategia 

aineiston keruulle, kerätään aineisto sekä analysoidaan ja tulkitaan tulokset (Flinkman & 

Salanterä 2007, 88). Katsauksen teossa tarvitaan luovuutta, kun pyritään saamaan mie-

lekäs kokonaisuus monista toisistaan kytköksissä olevista, erillisistä tutkimuksista. Par-

haimmillaan kaikki aihetta käsittelevä keskeinen aineisto saadaan mukaan katsaukseen. 

Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina onnistu. Aineiston keruu on kuvattava tarkasti ja 

rajaukset tulee perustella sekä kirjata täsmällisesti. (Flinkman & Salanterä 2007, 90 – 

91.) Alkuvaiheessa aineisto on hyvä kerätä taulukon muotoon ja siihen tulisi kirjata kes-

keiset tiedot tutkimusten luonteesta, metodologiasta ja tuloksista (Flinkman & Salanterä 

2007, 92). 

Eri metodeilla tehtyjen tutkimusten laadun arviointi on haastava prosessi. Tutkimusten 

laadun arviointiin on olemassa eri menetelmiä. Politin ja Beckin (2004) mukaan narratii-

viseen muotoon kirjoitetussa integroidussa katsauksessa aineiston arviointi voidaan 
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kirjoittaa auki kuvaamalla tutkimusten heikkouksia ja vahvuuksia. (Flinkman & Salanterä 

2007, 93.) Cooperin (1989) mukaan lopuksi erillisistä tutkimusten tuloksista tehdään ko-

konaisvaltainen synteesi eli älykäs ja lukijaystävällinen tiivistelmä (Flinkman & Salanterä 

2007, 94 – 95). Integroidussa katsauksessa aineiston analysoinnin strategiat ovat vähi-

ten kehittynyt osa-alue. Aineiston innovatiivinen ja mielekäs analysointi sekä tiivistämi-

nen on katsauksen vaiheista vaikein. (Flinkman & Salanterä 2007, 95.) Näin voidaan 

todeta olevan myös nyt tehdyssä integroidussa kirjallisuuskatsauksessa. 

5.2 Tutkimuskysymykset ja kirjallisuushaku 

Unen, stressin, ravitsemuksen ja liikunnan on tutkimusten mukaan todettu vaikuttavan 

painoon. Yli- ja alipaino taas vaikuttavat hedelmällisyyteen. Tämän integroidun kirjalli-

suuskatsauksen, eli kehittämisprojektin tutkimuksellisen osuuden tavoitteena on tutkia 

spesifisti unen, stressin, ravitsemuksen sekä liikunnan vaikutusta hedelmällisyyteen. Ta-

voitteen pohjalta muodostettiin tutkimuskysymykset: 

1. Miten ravitsemus vaikuttaa hedelmällisyyteen?  

2. Miten uni vaikuttaa hedelmällisyyteen?  

3. Miten stressi vaikuttaa hedelmällisyyteen?  

4. Miten liikunta vaikuttaa hedelmällisyyteen?  

 

Hakuja oli yhteensä 171 (ks. liite 1). Käytetyt tietokannat olivat Cinahl complete, Pubmed, 

Medic, Terveysportti ja Elsevier: Science Direct. Hakusanat muodostuivat tavoitteen ja 

tutkimuskysymysten perusteella. Suomalaisia hakusanoja olivat: uni, stressi, liikunta, ra-

vitsemus, hedelmällisyys, hedelmättömyys, lisääntymisterveys, hormonit, aivolisäke-hy-

potalamus-munasarja-akseli, sperma, kuukautiskierto, ylipaino. Englanninkieliset haku-

sanat olivat: sleep, stress, physical exercise, physical activity, diet, food, nutrition, ferti-

lity, infertility, reproductive health, women`s health, hormones, hypothalamic-pituary-

ovarian axis, sperm, menstrual cycle, obesity.  

Hakuja tehtiin hakusanojen yhdistelmillä yhdistäen muita hakusanoja pääsanoihin (uni, 

stressi, liikunta, ravitsemus). Hakujen rajausta tehtiin eri hakukantojen mahdollisuuksien 

mukaisesti.  Osumia oli yhteensä tuhansia, mutta löydöksiä otsikon perusteella tuntui 

löytyvän odotettua heikommin.  Osumista otettiin mukaan löydökset aluksi otsikon pe-

rusteella ja linkit lähetettiin Refworksiin sekä Pubmedin kohdalla sähköpostiin. Haun 

edetessä pyrittiin välttämään samojen lähteiden valikointia. Kun sisäänottokriteerejä (ks. 
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seuraava kappale) kevennettiin hyväksymällä mukaan myös katsausartikkelit, löytyi läh-

teitä huomattavasti enemmän.  

Ensin haut rajattiin 2000-2018 ilmestyneisiin artikkeleihin. Ajatuksena oli, että hyödyn-

nettäviä osumia ei olisi tarpeeksi. Vuoden vaihtumisen ja suurien osumamäärien takia 

rajaus vaihdettiin haun edetessä vuosiin 2010-2019. Lähteitä yhteensä ennen tuplaläh-

teiden karsintaa oli yhteensä 240 kappaletta. Tupla-lähteitä oli 18 kappaletta eli karsin-

nan jälkeen oli 222 artikkelia, joista lähdettiin karsimaan tiivistelmien perusteella. Tiivis-

telmän perusteella karsittiin 118 artikkelia. Jäljelle jäi 104 artikkelia, jotka luettiin koko-

naisuudessaan. Niistä karsittiin vielä koko tekstin perusteella 26 artikkelia, jonka jälkeen 

jäljelle jäi yhteensä 78 artikkelia, joista stressiä käsittelee 15, unta 9, ravitsemusta 36, ja 

liikuntaa 18.  

5.3 Aineiston analyysi 

Sisällönanalyysia voidaan pitää yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena viiteke-

hyksenä. Tutkimuksen aineistosta tulisi valita tarkkaan rajattu, kapea ilmiö. Tämän jäl-

keen aineisto käydään läpi sekä merkitään ja erotetaan asiat, jotka ovat kiinnostuksen 

kohteita. Kaikki kiinnostuksen ulkopuoliset asiat jäävät pois tutkimuksesta. Aineisto luo-

kitellaan, teemoitetaan ja tyypitellään, jonka jälkeen kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91 – 92.)  

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi perustuu yksittäisen metodin sijaan väljään teo-

reettiseen viitekehykseen ja mukailee yleistä laadullisen analyysin etenemistä. Tutki-

muksen kiinnostuksen kohteet on periaatteessa tarkaan rajattu, mutta rajauksesta huo-

limatta aihe - tai oikeammin aiheet - ovat hyvin laaja kokonaisuus. Tehdyn projektin tuo-

toksen eli nettisivun on tarkoitus antaa informaatiota unen, stressin, liikunnan ja ravitse-

muksen vaikutuksista naisen ja miehen hedelmällisyyteen. Sivun sisältö perustuu tähän 

integroituun kirjallisuuskatsaukseen ja aiheista tehtyihin yhteenvettoihin. Siksi kaikkia 

osa-alueita on käsiteltävä tarpeeksi kokonaisvaltaisesti eikä ainoastaan joitakin osin. 

Materiaali koostuu erilaisin tutkimusasetelmin toteutetuista alkuperäistutkimuksista, sys-

temaattisista kirjallisuuskatsauksista ja meta-analyyseista sekä katsausartikkeleista. 

Koko aineistosta on koottu taulukko, jossa esitellään tutkimusten tarkoitukset, menetel-

mät, ja keskeiset tulokset sekä rajoitteita ja vahvuuksia (ks. liite 1). Tutkimusten laatua 

ei ole arvioitu validoitujen asteikkojen eli varsinaisten metodien avulla. Laadun arviointia 
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kirjoitetaan narratiivisesti auki muun muassa tutkimusten vahvuuksien ja heikkouksien 

kautta. Aineiston analyysi ja tulokset esitellään aineistoa tiivistäen. Tulokset on jaettu 

aihepiireittäin stressiin, uneen, liikuntaan ja ravitsemukseen.  

Tutkimusten luokittelua aihepiirien (stressi, uni, ravitsemus ja liikunta) sisällä niiden tut-

kimusasetelmien perusteella kokeiltiin, mutta tämä ei toiminut. Tutkimukset jaettiinkin 

sen mukaan, onko kyse aiheen vaikutuksesta naiseen vai mieheen sekä naisen kohdalla 

onko kyse aiheen vaikutuksesta luonnolliseen hedelmällisyyteen vai hedelmöityshoidon 

tulokseen. On huomion arvoinen asia, että tässä on selkeä ero. Miehen kohdalla näin 

selkeää jakoa ei ollut mielekästä tehdä, koska hedelmöityshoito tehdään naiselle ja kai-

kissa tutkimuksissa ei esimerkiksi käy ilmi, onko tutkimuksessa mukana olleiden miesten 

siemennestenäytteet normaalien viiterajojen sisäpuolella.  

Jakoa on myös tehty sen perusteella, mitä on tutkittu. Esimerkiksi ravitsemuksen koh-

dalla tutkimusta on tehty liittyen eri ruokavalioiden, ravintoaineiden sekä ravintolisien vai-

kutuksesta hedelmällisyyteen. Analyysiä tehtiin siis värikoodauksen avulla jakaen aineis-

toa siten, että erotettiin aiheiden vaikutukset luonnolliseen hedelmällisyyteen ja hedel-

möityshoitoon sekä sen lisäksi siten, että vaikuttiko tutkittu asia hedelmällisyyteen vai ei. 

Jälkimmäisestä jaosta luovuttiin, koska analyysistä ei olisi tullut järkevä näin. Tämä johtui 

siitä, että suuressa osassa tutkimuksia ei saatu yksiselitteistä vastausta kysymykseen. 

Näin ollen vaikutuksia ja ei-vaikutuksia tuodaan esiin vertaillen tutkimusten tuloksia.  He-

delmöityshoitoon liittyvissä tutkimuksissa huomioitiin tutkimuksen kohdistuminen erilai-

siin tuloksiin, kuten hedelmöityshoidon varsinaisiin lopputuloksiin eli raskaus- ja synny-

tystuloksiin tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi munasolujen kehittymiseen tai sperman pa-

rametreihin, jotka ovat hedelmöityshoidon välituloksia.   

5.4 Artikkelien sisäänotto- ja ulossulkukriteerit 

Artikkelien sisäänottokriteereihin kuuluu, että kyseessä on alkuperäistutkimus tai syste-

maattinen kirjallisuuskatsaus tai katsausartikkeli. Tutkimuksessa on käsiteltävä unen, 

stressin, ravitsemuksen tai liikunnan vaikutusta hedelmällisyyteen, jonka lisäksi tutkimus 

on julkaistu vuosien 2010-2019 välillä ja on vertaisarvioitu. Kielen on oltava suomi tai 

englanti, koska kääntämiseen ei ole aikaa eikä rahaa. Sen lisäksi koko teksti on saatava 

ilmaiseksi. Ajan säästämiseksi ja työn kohtuullistamiseksi mukaan otettiin ainoastaan 

sähköisiä lähteitä. Vaikka tutkimukset, joita on tehty eläimillä, tuottavat mielenkiintoista 

lisätietoa, ja voivat tulevaisuudessa olla ihmisille tehtäviä, tähän katsaukseen 
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hyväksyttiin mukaan vain tutkimukset, joissa on tutkittu ihmisiä. Sen lisäksi ihmiset, joita 

tutkitaan, on rajattu hedelmällisessä iässä oleviin naisiin ja miehiin, joilla on meneillään 

joko luonnollinen raskausyritys tai hedelmöityshoito. Ulossulkua ei tehty, vaikka ky-

seessä ei olisi ollut aktiivinen raskausyritys, koska mielenkiinto liittyy myös ennen ras-

kausyritystä olevaan hedelmällisyyteen ja sen tekijöihin. Rajaus tehtiin aikaan ennen ras-

kautta, koska monia tutkimuksia raskauden aikaisista asioista on tutkittu paljon, mutta 

se ei liity aihealueeseen. Tutkittavia henkilöitä rajattiin olemaan vähintään 50 henki-

löä/tutkimus. Kolmessa tutkimuksessa oli alle 100 osallistujaa, kaikissa muissa yli 100 

osallistujaa. Artikkeli piti lisäksi olla luotettavasti ymmärrettävissä. Ulossulkukriteerit ovat 

sisäänottokriteerien vastakohdat. Molemmat kriteerit ovat näkyvillä seuraavalla sivulla 

taulukossa 1. Taulukossa näkyy kohta ”näkökulma liittyy aiheeseen”. Tämä on laajempi 

otsikko usealle eri tekijälle, kuten yhteys hedelmällisyyteen, yhteys johonkin aihealu-

eista, tiedon mielenkiintoisuus/tarpeellisuus tämän tutkimuksen kannalta.  

Rehellisyyden nimissä on todettava, että kahdesta hylätystä tutkimuksesta ei enää myö-

hemmässä vaiheessa löytynyt hylkäysperusteita, jonka takia nämä merkittiin väärä nä-

kökulma -otsikon alle (katso tarkemmin kuvio 2). Tutkimuksen alussa oli myös ajatuk-

sena, että stressiä käsittelevän osion kohdalla rajataan infertiliteetistä johtuva stressi 

pois, koska haluttiin tutkia infertililteettiin johtanutta stressiä. Prosessin edetessä kuiten-

kin todettiin, että tämä ei ole järkevää. Siitä johtuen yksi infertiliteettistressiä käsittelevä 

tutkimus hylättiin, mutta mukana on muutama muu tutkimus, joissa käsitellään infertili-

teetti -stressiin liittyviä asioita. 
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Taulukko 1: Sisäänotto- ja ulossulkukriteerit 

SISÄÄN ULOS 

alkuperäistutkimus tai systemaattinen kir-

jallisuuskatsaus tai katsausartikkeli 

ei ole alkuperäistutkimus tai systemaatti-

nen kirjallisuuskatsaus tai katsausartikkeli 

 

tutkimuksessa käsitellään unen, stressin, 

ravitsemuksen tai liikunnan vaikutusta he-

delmällisyyteen 

tutkimuksessa ei käsitellä unen, stressin, 

ravitsemuksen tai liikunnan vaikutusta he-

delmällisyyteen 

näkökulma liittyy aiheeseen 

 

 näkökulma on aiheen sivussa 

 

ilmestynyt vuosien 2010-2019 välillä ilmestynyt muulloin kuin 2010-2019 välillä 

vertaisarvioitu ei ole vertaisarvioitu 

kieli suomi tai englanti 

 

muu kieli kuin suomi tai englanti 

 

koko teksti saatavissa ilmaiseksi koko tekstiä ei ole saatavissa 

sähköinen lähde jokin muu kuin sähköinen lähde 

 

tutkittu ihmisiä tutkittu muita kuin ihmisiä 

hedelmällisessä iässä olevat naiset ja 

miehet 

hedelmällisen iän ohittaneet 

luonnollinen raskausyritys tai hedelmöi-

tyshoitoon liittyvä, raskausyritys ei ole 

välttämätön 

 

- 

ennen raskautta raskauden aikainen tai raskauden jälkei-

nen 

ymmärrettävissä luotettavasti ei ymmärrettävissä luotettavasti 

vähintään 50 tutkimukseen osallistuvaa 

henkilöä 

Alle 50 osallistujaa 
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Kuvio 2: Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kulku. Kaavio on tehty Liberati ym. 
(2009) mukaillen. 
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6 TULOKSET 

6.1 Stressin vaikutus hedelmällisyyteen 

Yhteensä 15 artikkelia stressistä valittiin mukaan katsaukseen. Artikkeleita naisista on 

11, miehistä ainoastaan yksi sekä molempiin/pareihin liittyviä kolme. Tavoitteena oli va-

lita mukaan tutkimuksia, jotka käsittelevät stressiä ennen raskausyritystä, joka mahdolli-

sesti olisi johtanut hedelmällisyyden alenemiseen.  

On kuitenkin otettava huomioon, että hedelmättömyys itsessään aiheuttaa kovaa stres-

siä, joka puolestaan saattaa liittyä hedelmällisyyden alenemiseen tai hedelmöityshoito-

jen tuloksiin. Tätä ei voi sivuuttaa aihetta käsitellessä. Ei myöskään voida täysin luoki-

tella, mitä ja miten yksilöt stressaavat ennen lapsettomuusdiagnoosia ja sitä seuraavia 

mahdollisia hoitoja.  

Santos, ym. (2017) tutkivat lapsena ja aikuisena koetun, elämäntapahtumiin liittyvän 

stressin esiintymisen sekä sen asteen vaikutusta naisen ja miehen hedelmällisyyteen. 

Tutkimuksessa verrattiin hedelmöityshoitoihin hakeutuvien ja oletettavasti hedelmällis-

ten ihmisten kokemaa stressiä. Lisäksi tutkittiin, voivatko stressaavat tapahtumat elä-

mässä ennustaa naisen ja miehen hedelmättömyyttä. Tutkimuksessa ei löydetty todis-

teita hypoteesille siitä, että hedelmättömät henkilöt olisivat kokeneet elämässään enem-

män stressaavia asioita kuin hedelmälliset henkilöt. Myöskään elämäntapahtumien ai-

heuttama stressi ei näyttänyt vaikuttavan hedelmättömyysdiagnoosiin. (Santos, ym. 

2017.) 

Missä vaiheessa stressi muuttuu hedelmättömyys -stressiksi? Toisilla raskausyritystä 

saattaa olla takana jo vuosia ennen avun hakemista. Samanaikaisesti voi tuntea kovaa 

stressiä muista, esimerkiksi töihin liittyvistä asioista. Toisaalta hedelmöityshoitojenkin ai-

kana voi olla muita asioita, jotka stressaavat. Stressi on stressiä. Tämän takia stressin 

vaikutusta hedelmällisyyteen käsitellään kokonaisuutena, joka muodostuu stressistä en-

nen lapsettomuutta ja lapsettomuuden ollessa jo todettuna sekä hoitojen ollessa käyn-

nissä. 
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6.1.1 Mekanismeja, joilla stressi saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen 

Yksiselitteistä mekanismia stressin ja hedelmällisyyden välillä ei ole saatu selville, mutta 

hypoteeseja on asetettu. Prasadin, ym. (2016) katsausartikkelissa selvitettiin stressin 

vaikutusta munasolujen laatuun ja lisääntymistuloksiin. Katsauksen mukaan stressi ai-

heuttaa kortisolin tuotantoa, joka vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti munasarjan fysiologi-

aan. Elintavat, mukaan lukien alkoholin kulutus ja tupakointi, lisäävät reaktiivisten happi-

radikaalien (ROS) tasoa. ROS: n lisääntynyt taso johtaa oksidatiiviseen stressiin. Kor-

tisolin lisääntyminen sekä oksidatiiviset stressitasot vaikuttavat granulosa-solutoimintoi-

hin mahdollisesti aiheuttamalla apoptoosia eli solukuolemaa. Apoptoosi heikentää mu-

nasolujen laatua, mikä johtaa huonoon lisääntymistulokseen nisäkkäissä, ihminen mu-

kaan lukien. (Prasad, ym. 2016.) 

Palomba, ym. (2018) tiivistävät kriittisellä otteella nykytietämystä stressin ja elämänlaa-

dun vaikutuksista naisen lisääntymiskykyyn. Katsaus tuo esiin naisten stressin, elämän-

laadun ja lisääntymiskyvyn yhteydet. Nämä yhteydet tulevat selvemmin ilmi hedelmättö-

millä kuin hedelmällisillä naisilla. Syy-seuraussuhdetta on kuitenkin vaikea määrittää joh-

tuen ristiriitaisista tuloksista ja sopivien arviointityökalujen puutteesta. Useimmat tutki-

mustulokset pitävät hormonaalisen signaloinnin muuttumista hypotalamus-aivolisäke-li-

sämunuaiskuori-akselin (HPA) ja hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin (HPO) vä-

lillä todennäköisimpänä mekanismina, jolla stressiin liittyvät molekyylit moduloivat nega-

tiivisesti naisten hedelmällisyyttä. Stressitekijän määrittäminen on kuitenkin monimut-

kaista, koska yksilölliset vasteet stressaaviin ärsykkeisiin voivat vaihdella dramaattisesti. 

Optimaalista stressiä vastaavaa merkkiainetta ei myöskään ole saatavilla. Stressi, infer-

tiliteetti ja elämänlaatu saattavat vaikuttaa toinen toisiinsa. (Palomba, ym. 2018.)  

Dongin ym. (2017a) tutkimuksessa selvitettiin hedelmättömyys -stressin vaikutusta koh-

dun limakalvon ja kohdun limakalvon alaisen veren virtaukseen hedelmättömien naisten 

keskuudessa. Hedelmättömyys-stressi yhdistettiin kohdun limakalvon ja kohdun limakal-

von alaiseen virtausindeksiin. Kontrolliryhmässä virtausindeksit olivat merkittävästi kor-

keammat kuin matalan ja korkean stressin ryhmissä. Matalan stressin ryhmän virtausin-

deksit olivat puolestaan huomattavasti korkeampia kuin korkean stressin ryhmässä. 

(Dong ym. 2017a.)   

Mekanismit, miten stressi vaikuttaa kohdun limakalvon ja sen alaiseen virtausindeksiin 

jäävät epäselviksi; suora todistusaineisto puuttuu. Tästä huolimatta tutkijat antoivat 
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hypoteesit, jotka liittyvät monimutkaisiin neuroendokriinisiin tekijöihin sekä hormoneihin 

joihin kehossa oleva stressi vaikuttaa. Tulevaisuuden tutkimuksissa olisi selvitettävä vai-

kuttaako hedelmällisyys -stressi raskaustulokseen vähentämällä kohdun limakalvon 

sekä sen alaista verenkiertoa. (Dong ym. 2017a.)   

6.1.2 Muuta stressin ja hedelmällisyyden yhteydestä eri mittarein tutkittua 

Stressin vaikutusta naisen hedelmällisyyteen on selvitetty suhteessa lisääntymishormo-

neihin, kuukautiskiertoon sekä raskauden alkamisen kestoon. Tutkimuksia on tehty eri 

menetelmillä ja mittaamisessa on käytetty muun muassa stressin biomarkkereita, itsera-

portoituja kyselyjä, asteikkoja sekä päiväkirjamerkintöjä. 

Louis, ym. (2011) arvioivat tutkimuksessaan syljen stressibiomarkkereiden, eli kortisolin 

ja alfa-amylaasin, suhdetta naisten hedelmällisyyteen. Naisia seurattiin raskauden alka-

miseen asti tai vaihtoehtoisesti kuuden kuukautiskierron ajan. Naiset testasivat virtsasta 

ovulaation tapahtumista. Tutkimuksessa osoitettiin, että stressi liittyy merkittävästi päi-

väkohtaisen hedelmöittymisen todennäköisyyden vähenemiseen naisilla, joilla on suu-

rempi syljen alfa-amylaasipitoisuus, verrattuna naisiin, joilla on pienemmät pitoisuudet. 

Tulokset tukevat kliinisiä ja kansanterveydellisiä viestejä, joiden tarkoituksena on auttaa 

pariskuntia rentoutumaan ja minimoimaan rasituksia raskautta yrittäessä. (Louis, ym. 

2011.) 

Lynch, ym. (2012) puolestaan arvioivat itse raportoidun psykososiaalisen stressin, ah-

distuksen, masennuksen ja niihin liittyvien rakenteiden vaikutusta hedelmällisyyteen. 

Edellä mainittujen korrelaatiota selvitettiin samanaikaisesti mitattujen stressin biomark-

kereiden kanssa raskautta yrittävillä naisilla. (Lynch, ym. 2012.) Itse raportoitu psyko-

sosiaalinen stressi, ahdistus ja masennus eivät liittyneet hedelmällisyyteen. Ainakaan 

stressin tai psyykkisen häiriön haitallinen vaikutus hedelmällisyyteen ei näyttänyt olevan 

havaittavissa annetuilla kyselylomakkeilla. Viitettä mahdollisesta yhteydestä sosiaalisen 

tuen ja lisääntyneen hedelmällisyyden välillä kuitenkin oli. Tulokset osoittavat tarpeen 

korkeaa stressin tasoa ja psyykkisiä häiriöitä raportoivien naisten tutkimiselle. (Lynch, 

ym. 2012.)  

Lynchin ym. (2014) tutkimuksessa seurattiin raskautta yrittäviä pareja 12 kuukauden 

ajan ja tutkittiin ovatko naisten stressitasot yhteydessä hedelmällisyyteen ja hedelmättö-

myyteen. Sylkinäytteistä analysoitiin stressimarkkerit; kortisoli ja alfa-amylaasi. 
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Raskauden alkamiseen meni pidempi aika niillä, joilla alfa-amylaasi oli korkeimmalla ta-

solla, verrattuna niihin, joilla oli matalimmat alfa-amylaasin tasot. Korkean alfa-amylaasin 

omaavilla naisilla havaittiin myös kaksinkertainen hedelmättömyysriski. (Lynch, ym. 

2014.) Vastausta kysymykseen biologisesta mekanismista, jolla stressi saattaisi vaikut-

taa hedelmällisyyteen ei kuitenkaan tule. Tästä huolimatta tutkimus antaa lisää todisteita 

siitä, että stressi saattaa vaikuttaa itsenäisesti ja haitallisesti hedelmällisyyteen. Stressin 

vähentyminen naisella ei ole haitaksi, vaikka se ei olisikaan ainoa tai tärkein raskauden 

alkamisen mahdollisuutta ennustava tekijä. (Lynch, ym. 2014.) 

Schliep, ym. (2015) tutkivat stressin vaikutusta lisääntymishormonien tasoihin ja ovulaa-

tioon. Naiset arvioivat tutkimuksessa stressiään asteikon avulla. Hormoniverikokeita 

otettiin kuukautiskierron eri vaiheissa. Verrattuna matalaan stressiin, päivittäinen kohon-

nut stressi yhdistettiin alempiin estradioli-, keltarauhashormoni (LH)- ja progesteroni -

arvoihin, korkeampaan follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) arvoon sekä kohonnee-

seen satunnaisen anovulaation riskiin. Tulokset päivittäisestä (mutta ei tutkimuksen läh-

tötilanteessa) havaitusta stressistä osoittavat, että viimeaikainen stressi vaikuttaa eniten 

kuukautiskierron parametreihin. Nämä tulokset tukevat hypoteesia, että stressi aktivoi 

HPA-akselin, mikä johtaa tarvittavan LH-nousun estoon ja sen seurauksena ovulaation 

suppressioon. Muut vaihtoehtoiset polut saattavat kuitenkin vaikuttaa lisääntymiskykyyn, 

joten lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan. Tutkimus ei siis osoita mekanismia, jolla stressi 

vaikuttaa lisääntymisfunktioon. (Schliep, ym. 2015.) 

Dong, ym. (2017b) tutkivat stressin vaikutusta Anti Mullerian -hormoniin (AMH), joka on 

todistettu luotettavaksi kliiniseksi munasarjojen toimintakyvyn markkeriksi. Stressiä arvi-

oitiin tässäkin tutkimuksessa alfa-amylaasi -sylkinäyteellä. Korkeampi psykologinen 

stressi yhdistettiin matalampaan AMH-arvoon. AMH-arvo kuitenkin myös laski nousevan 

iän myötä ja laski merkittävästi yli 35-vuotiailla. Tämäkin tutkimus osoittaa, että naisten 

lisääntymisterveyden edistämisessä on tärkeää kiinnittää huomiota stressin vähentämi-

seen. (Dong, ym. 2017b.) 

Myös työaikataulua ja raskausyrityksen kestoa on tutkittu. Gaskins, ym. (2015a) tutkivat 

raskautta yrittäviä naispuolisia hoitajia. Tutkimuksessa arvioitiin työaikataulun ja fyysis-

ten tekijöiden yhteyttä hedelmällisyyteen. Mikään osallistujien eri työvuoro -malleista ei 

liittynyt raskausyrityksen kestoon. Yli 40 tuntia viikossa työskentely ja raskaan kuorman 

nostaminen tai liikuttaminen yhdistettiin raskautta suunnittelevien hoitajien alentunee-

seen hedelmällisyyteen. Raskaan liikkumisen ja nostamisen sekä raskausyrityksen kes-

ton välinen yhteys oli voimakkaampi ylipainoisten tai lihavien naisten keskuudessa, mikä 
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voi johtua esimerkiksi siitä, että ylipainoiset eivät välttämättä työn ulkopuolella noudata 

niin terveellisiä elintapoja, kuten liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota. (Gaskins, ym. 

2015a.) 

Julkaisuja stressin yhteyksistä ainoastaan miehen hedelmällisyyteen löytyi yksi, joka kä-

sittelee psykologisen stressin lisäksi myös muita hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. 

Ilacquan, ym. (2018) katsausartikkelissa keskusteltiin elämänlaadun vaikutuksista (muu-

tettavissa olevat elintavat) ja psykologisen stressin vaikutuksista miesten hedelmällisyy-

teen sekä esiteltiin kohonneen keskikehon lämpötilan ja epäterveellisten ravitsemuksel-

listen ja fyysisen harjoittelun vaikutuksia. Psykologisten asenteiden ja hedelmättömyy-

den välillä on yhteyksiä, mutta tämänkin julkaisun mukaan syy-seuraussuhdetta asioiden 

välille on vaikea luoda. Vaikka fyysinen, emotionaalinen ja biologinen stressi voi vähen-

tää miesten hedelmällisyyden mahdollisuuksia, ei ole yleistä yksimielisyyttä siitä, miten 

sitä voidaan objektiivisesti mitata. (Ilacqua, ym. 2018.) 

6.1.3 Stressin vaikutukset hedelmöityshoitojen tuloksiin 

Boivinin, ym. (2011) meta-analyysissa selvitettiin, liittyykö emotionaalinen ahdistunei-

suus naisilla raskauden saavuttamiseen yhden hedelmöityshoitokierron jälkeen. Tulos-

ten mukaan hedelmällisyysongelmista tai muista hoidon yhteydessä esiintyvistä elämän-

tapahtumista johtuva emotionaalinen ahdistus ei todennäköisesti vaaranna mahdolli-

suutta tulla raskaaksi. Toisaalta raskauden onnistumiseen tarvitaan usein enemmän kuin 

yksi hoito; miten tämä vaikuttaa tilanteeseen? Aiheuttaako useampi hoitokierto lisää 

stressiä, joka puolestaan saattaisi vaikuttaa hoidon tulokseen? (Boivin, ym. 2011.) 

Pottinger, ym. (2016) puolestaan selvittivät hedelmättömyyden selviytymistapoja ja ras-

kaustuloksia IVF-potilailla, joilla oli lapsettomuuden lisäksi myös muita stressaavia elä-

mäntapahtumia (Pottinger, ym. 2016, 3). Tuloksissa tarkasteltiin nykyistä stressitasoa, 

merkittäviä menetyksiä, selviytymismalleja, stressiä ja selviytymistä yhdessä, raskaus-

tuloksia, sekä itsenäisiä raskaustulokseen vaikuttavia tekijöitä. Lapsettomuuden lisäksi 

muiden stressaavien tapahtumien kokeminen ei vaikuttanut negatiivisesti raskaustulok-

seen. (Pottinger, ym. 2016, 7 – 12.) 

Ikä oli merkittävin raskaustulokseen vaikuttava tekijä. Hoidon tulokseen saattaa kuitenkin 

vaikuttaa naisen käyttämä selviytymismalli. Ongelmakeskeinen selviytyminen voi tarjota 

kontrollintunteen epäsuotuisissa olosuhteissa, kun hedelmättömyys, sen hoito ja yleiset 
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elämän stressitekijät vaikuttavat hallitsemattomilta. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä sel-

viytymismallia. Kaikissa selviytymismalleissa havaittiin tilastollisesti merkittäviä sukupuo-

lieroja. Naiset käyttivät kaikkia neljää mallia enemmän kuin miehet. (Pottinger, ym. 2016, 

7 – 12.) 

Rooneyn ja Domarin (2018) katsausartikkeli tarkastelee hedelmöityshoitoon liittyviä psy-

kiatrisia häiriöitä ja näihin liittyvien oireiden mahdollisia vaikutuksia hedelmöityshoidon 

tulokseen. Sen lisäksi tarkastellaan psykologisten interventioiden tehokkuutta sekä ah-

dinkoon että raskauteen. Ahdistuksen ja hedelmättömyyden välisellä suhteella ei välttä-

mättä ole selkeää syy-seuraussuuntaa. Psykologiset interventiot hedelmättömillä naisilla 

saattavat kuitenkin vähentää ahdistusta ja johtaa huomattavasti korkeampiin raskaustu-

loksiin. Kognitiivinen käyttäytymisryhmä-lähestymistapa voi olla tehokkain tapa saavut-

taa nämä molemmat tavoitteet. Kun otetaan huomioon monien hedelmättömien naisten 

ilmoittamat stressitasot, on tärkeää laajentaa näiden ohjelmien saatavuutta. Potilaita pi-

tää ohjata ja tukea hoidon aikana. (Rooney & Domar 2018.) 

Anttilan ja Korkeilan (2012) mukaan pitkittynyt stressi voi naisilla vaikuttaa kuukautiskier-

ron säätelyn häiriintymiseen ja miehillä sperman laadun heikkenemiseen. Vaikka stressi 

voi heikentää hedelmällisyyttä, ei se nykykäsityksen mukaan aiheuta pysyvää lapsetto-

muutta. Suurin osa pareista saa avun lapsettomuuteen hedelmöityshoidoilla ja raskaus 

alkaa riippumatta lapsettomuusstressistä. (Anttila & Korkeila, 2012.) 

6.1.4 Yhteenvetoa stressin ja hedelmällisyyden yhteyksistä 

Ympäristön muutokset, paineet ja vaatimukset sekä useat muut tekijät aiheuttavat psy-

kologista stressiä (Prasad, ym. 2016). Stressiä on tutkittu erilaisin tutkimusasetelmin, 

liittyen eri hedelmällisyyden osatekijöihin. Tämän lisäksi stressiä on tutkittu liittyen he-

delmällisyyteen naisen luonnollisessa kuukautiskierrossa ja raskautta yrittäessä sekä 

suhteessa hedelmöityshoitojen tuloksiin. Myös miehen stressiä on tutkittu aiheeseen liit-

tyen, tosin vähemmän. 

Tutkimukset ovat paljastaneet stressin ja lisääntymistulosten välisen mahdollisen yhtey-

den. Erityisiä reittejä tai mekanismeja siitä, miten stressi vaikuttaa näihin tuloksiin, ei ole 

lopullisesti tunnistettu. (Dong ym. 2017a.) Selkeää, yksiselitteistä mittaria esimerkiksi 

stressin määrän ja tason osoittamiseksi ei ole. Vaikka esimerkiksi miehellä fyysinen, 

emotionaalinen ja biologinen stressi voi vähentää hedelmällisyyden mahdollisuuksia, ei 



50 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Karolina Sivonen 

ole yleistä yksimielisyyttä siitä, miten sitä voidaan objektiivisesti mitata. (Ilacqua, ym. 

2018.) 

Näyttäisi siltä, että stressillä saattaa olla vaikutus naisen ja miehen hedelmällisyyteen 

monimutkaisten neuroendokriinisten sekä hormonaalisten mekanismien kautta. Useat 

tutkimustulokset pitävät hormonaalisen signaloinnin muuttumista hypotalamus-aivoli-

säke-lisämunuaiskuori-akselin (HPA) ja hypotalamus-aivolisäke-munasarja-akselin 

(HPO) välillä todennäköisimpänä mekanismina, jolla stressiin liittyvät molekyylit vaikut-

tavat negatiivisesti naisten hedelmällisyyteen. (Palomba, ym. 2018.) Stressin vaikutukset 

hedelmällisyyden alenemiseen eivät kuitenkaan vaikuttaisi olevan pysyviä. Suurin osa 

pareista saa avun lapsettomuuteen hedelmöityshoidoilla ja raskaus alkaa riippumatta 

lapsettomuusstressistä. (Anttila & Korkeila, 2012). 

Naisen ja miehen stressin väheneminen voi kuitenkin ainoastaan auttaa lisääntymister-

veyden parantamisessa ja suojaamisessa. Vaikka stressi ei ole ainoa tai tärkein syy, 

joka ennustaa mahdollisuutta tulla raskaaksi, voidaan todeta, että stressin vähentäminen 

ei ole haitaksi. (Lynch, ym. 2014.) Tämän takia olisi ensiarvoisen tärkeää tukea ja ohjata 

pariskuntia elämäntilanteessaan sekä tarjota palveluita, joilla saadaan pareille keinoja 

stressin käsittelyyn ja sen vähentämiseksi. 

6.2 Unen vaikutus hedelmällisyyteen – ehdotuksia mekanismeista 

Unen vaikutuksesta hedelmällisyyteen valikoitui mukaan yhdeksän artikkelia. Julkaisuja 

löytyi 5 naisesta ja 4 miehestä. Unta on tutkittu naisilla suhteessa kuukautiskiertoon ja 

miehillä suhteessa siemennesteen parametreihin sekä molemmilla suhteessa lisäänty-

mishormoneihin. Vuorotyötä, unen pituutta, unihäiriötä, lihavuutta, ja uniapneaa on tut-

kittu vaikuttavina tekijöitä. Mekanismeja unen ja hedelmällisyyden välillä on pyritty selit-

tämään, mutta yhtä ainoaa selittävää mekanismia ei ole toistaiseksi löytynyt.  

Perinteiset ajattelutavat ovat, että lisääntymissiirtymiin eli kuukautisiin, raskauteen ja me-

nopaussiin liittyvät endokrinologia, mielialahäiriöt ja / tai elämäntapamuutokset aiheutta-

vat haavoittuvuuden unettomuudelle. Klossin, ym. (2015, 11) katsauksessa on esitetty, 

että myös päinvastainen voi olla totta. Unen jatkuvuuden häiriöt voivat vaikuttaa hedel-

mällisyyteen. 

Kloss ym. (2015) toteavat katsauksessaan, että unen ja hedelmällisyyden välinen suhde 

on suurelta osin tuntematon. He toteavat vähäisen tutkimuksen olevan yllättävää, koska 
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uni on niin tärkeä osa fyysistä ja emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia. (Kloss, ym. 

2015, 1). On olemassa ainakin kolme mahdollista reittiä, joilla unihäiriö voi liittyä hedel-

mättömyyteen (Kloss, ym. 2015, 4 – 10):  

1) HPA:n aktivaatio, joka saa unihäiriön aikaan, voi myös häiritä lisääntymistä;  

2) muuttunut unen pituus ja / tai unen jatkuvuuden häiriö voi itsessään häiritä lisäänty-

mistä tai johtaa edelleen lisääntyneeseen HPA:n aktivoitumiseen,  

3) vuorokausirytmihäiriö, joka on riippumaton HPA-akselin aktivoinnista, unen kestosta 

ja / tai unen jatkuvuuden häiriöistä, voi johtaa hedelmättömyyteen.  

Esimerkiksi unen jatkuvuuden häiriöillä voisi olla merkittävä vaikutus lisääntymiseen tar-

vittavan hormonitoiminnan häiritsemisessä, koska hormonit, joita tarvitaan onnistunee-

seen ovulaatioon, hedelmöittymiseen ja implantaatioon synkronoivat keskenään (Kloss, 

ym. 2015, 4 – 10). 

Unihäiriön kohdennettu hoitaminen voi olla apuna hedelmällisyyden ja elämänlaadun pa-

rantamisessa. Stressi saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen ja jos krooninen unettomuus 

tuottaa stressiä, vaikuttaa se myös hedelmällisyyteen. Lisää tutkimusta erilaisilla tutki-

musasetelmilla tarvitaan aiheesta. (Kloss ym. 2015, 11 – 12.) 

Palnitkar, ym. (2018) selvittivät unihäiriön ja miehen infertiliteetin välistä yhteyttä tukevia 

todisteita. Miesten hedelmällisyys on vähentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja 

syyt tähän ovat epäselvät. Uni- ja vuorokausibiologia liittyy läheisesti hedelmällisyyden 

normaaliin biologiaan, joten on todennäköistä, että unihäiriöt vaikuttavat negatiivisesti 

hedelmällisyyteen. (Palnitkar, ym. 2018, 156.) Mahdolliset mekaaniset reitit, jotka yhdis-

tävät unihäiriöitä ja miesten idiopaattista eli selittämätöntä hedelmättömyyttä, ovat hy-

poksia, oksidatiivinen stressi, systeeminen tulehdus, poikkeava lisääntymishormonien 

eritys, insuliiniresistenssi ja dyslipidemia. (Palnitkar, ym. 2018, 156.) Ylipainosta ja me-

tabolisesta oireyhtymästä johtuviin hedelmällisyyden ja lisääntymisfunktion häiriöihin 

saattaa liittyä samanaikainen unihäiriö, kuten obstruktiivinen uniapnea tai unen lyhyt 

kesto. (Palnitkar, ym. 2018, 156.) 

Lisätutkimusta tarvitaan unen häiriön ja idiopaattisen miesten hedelmättömyyden välis-

ten yhteyksien selvittämiseksi (Palnitkar, ym. 2018, 149). Vaikka miehen lisääntymishor-

monien, seksuaalisen toiminnan ja unihäiriön välisestä suhteesta on jonkin verran ym-

märrystä, on vielä osoitettava, onko unihäiriön ja miesten hedelmällisyyden välinen 

suhde olemassa (Palnitkar, ym. 2018, 156). 
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6.2.1 Naisen hedelmällisyyden ja unen väliset yhteydet – vuorotyö ja unen pituus 

tarkkailussa 

Lawson, ym. (2011, 1) tarkastelivat kyselytutkimuksessaan vuorottelevan vuorotyön 

sekä kuukautiskierron pituuden ja säännöllisyyden yhteyttä. Vuorotyö määriteltiin vähin-

tään kolmeksi yövuoroksi kuukaudessa aamu- ja iltavuorojen lisäksi. Raportointi rajattiin 

kahteen viime vuoteen. (Lawson, ym. 2011, 4.) Pitkää ja lyhyttä kuukautiskiertoa vertail-

tiin 26-31 päivän kiertoon (Lawson, ym. 2011, 4).  

Naisilla, jotka olivat tehneet vuorotyötä yli 20 kuukautta, oli todennäköisemmin epäsään-

nölliset kuukautiskierrot ja heillä oli todennäköisemmin alle 21 päivän pituiset kierrot tai 

yli 40 päivän kierrot. (Lawson, ym. 2011, 1). Vuorotyö siis liittyi lievästi kuukautiskiertoon 

mahdollisin vaikutuksin hedelmällisyyteen ja muihin kuukautiskiertoon liittyviin, tervey-

teen vaikuttaviin asioihin (Lawson, ym. 2011, 1; 5). Tutkimuksessa ei kysytty nukkumis-

käyttäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Tulevat tutkimukset voisivatkin tutkijoiden mukaan 

selventää uni-valvomismallien, unikäyttäytymisen, melatoniinin tuotannon, yöllä valolle 

altistumisen sekä kuukautiskiertoa ja ovulaatiota säätävien lisääntymishormonien välisiä 

suhteita. (Lawson, ym. 2011, 7 – 8.) 

Moen, ym. (2015, 355 - 356) selvittivät tutkimuksessaan, liittyykö yötyön tekeminen kuu-

kautisten ominaisuuksiin sekä onko kuukautisten ja vuorotyöhäiriön (SWD, shift work 

disorder) välillä yhteyttä. Vuorotyö-häiriö diagnoosia varten kysyttiin liiallisesta väsymyk-

sestä, vaikeuksista nukkumisessa sekä liittyykö uni- tai unettomuusongelma työaikatau-

luihin, joiden takia tekee töitä silloin kun normaalisti nukkuisi ja onko edellä mainittu uni- 

tai unettomuusongelma kestänyt vähintään kuukauden. Diagnoosi asetettiin, mikäli kaik-

kiin kysymyksiin oli vastattu myöntävästi. (Moen, ym. 2015, 355-356.) Tutkimuksessa ei 

havaittu yhteyttä yötyön ja kuukautiskierron pituuden tai kuukautisten säännöllisyyden 

välillä. Myöskään kuukautisten epäsäännöllisyyksien ja vuorotyö -häiriön välillä ei löy-

detty yhteyttä. (Moen, ym. 2015, 359.)  

Lim, ym. (2016, 1) puolestaan tutkivat, liittyvätkö lyhyt uni, riittämätön liikunta ja vuorotyö 

yksin tai yhdessä PCO:lle tyypillisiin lisääntymis- tai aineenvaihduntahäiriöihin terveessä 

populaatiossa. Kyselyllä kartoitettiin kuukautiskierron pituus, unen pituus, liikunnan 

määrä ja vuorotyö (Lim, ym. 2016, 1). Hyperandrogenismin (hirsutismipisteet, testoste-

roni, SHBG), munasarjan morfologian ja toiminnan (antraalifollikkelien määrä, munasar-

jan tilavuus, AMH) sekä aineenvaihdunnan mittaukset (BMI, vyötärö-lantio-suhde, 
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verenpaine, paastosokeri, paastoinsuliini, paastolipidit) toteutettiin antropometrisin mit-

tauksin, kliinisin tutkimuksin, transvaginaalisin uä-tutkimuksin ja verikokein. (Lim, ym. 

2016, 1.) 

Vuorotyö, lyhyt unen kesto tai liikunnan säännöllisyys eivät liittyneet merkittävästi muna-

sarjan tai androgeenisen mittauksen tuloksiin (Lim, ym. 2016, 10). Vuorotyöllä tai vähäi-

sellä liikunnalla ei ollut vaikutusta kuukautiskierron pituuteen (Lim, ym. 2016, 10). Lyhyt 

unen kesto liittyi kuitenkin merkittävästi kuukautiskierron pituuteen ja metabolisiin poik-

keavuuksiin, mukaan lukien korkeampi BMI, kohonnut paastoinsuliinitaso ja kohonnut 

insuliiniresistenssin riski (Lim, ym. 2016, 10). Tulokset siis osoittavat, että naisilla, jotka 

nukkuvat liian vähän, on lisääntynyt riski insuliiniresistenssiin ja kuukautishäiriöihin. Riit-

tävä uni voi olla tärkeä tekijä naisten suojelemiseksi ovulaatiohäiriöiltä, mahdollisilta he-

delmällisyysongelmilta ja insuliiniresistenssiltä. Tutkimuksia havaittujen yhteyksien taus-

talla olevien kulkureittien kuvaamiseksi tarvitaan (Lim, ym. 2016, 11.) 

Myös Nam, ym. (2017, 62) osoittavat, että nuorten naisten lisääntymisterveyden paran-

tamiseksi tarvitaan pidempi unen kesto. Tutkimustulosten mukaan keskimääräinen unen 

kesto oli huomattavasti lyhyempi niillä, joilla oli epäsäännöllinen kuukautiskierto kuin 

niillä, joilla kierto oli säännöllinen. Kyseessä on tutkimus unen pituuden yhteydestä kuu-

kautiskierron epäsäännöllisyyteen 12-18 -vuotiailla korealaisilla nuorilla. Tiedot kerättiin 

retrospektiivisellä itseraportoinnilla 801 nuorelta naiselta. Biomerkkiaineita ei otettu, eikä 

hormonimittauksia tehty. (Nam, ym. 2017, 62-63; 65.) 15 prosentilla tutkittavista oli epä-

säännölliset kuukautiskierrot. Erilaisia unen ominaisuuksia ei valitettavasti pystytty tutki-

maan ja tulevissa tutkimuksissa pitäisikin tutkia uneen liittyviä tekijöitä, jotta voidaan sel-

vittää, liittyykö unen pituus itsenäisesti kuukautiskierron epäsäännöllisyyteen. (Nam, ym. 

2017, 65.)  

6.2.2 Miehen hedelmällisyyden ja unen väliset yhteydet 

Miehen hedelmällisyyden ja unen välisiä yhteyksiä on tutkittu muun muassa lihavuuteen, 

uniapneaan ja unen kestoon liittyen. Mitattavia asioita ovat olleet sperma ja hormoniar-

vot.  

Chen, ym. (2016, 79) tutkivat pitkittäistutkimuksessaan unen keston yhteyttä siemennes-

teparametreihin ja lisääntymishormoni -tasoihin. Liian pitkä ja liian lyhyt unen kesto liittyi 

siemennesteen määrän vähenemiseen ja siittiöiden kokonaislukumäärän 
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vähenemiseen. Unen aiheuttama siemennesteen ”vajaatoiminta” tuntui olevan palau-

tuva, mikä osoitti unen korjaamisen mahdollisuuden sekä vajaatoiminnan ehkäisynä, 

että hoitona. (Chen, ym. 2016, 85.) Lisääntymishormonit eivät olleet yhteydessä unen 

pituuteen (Chen, ym. 2016, 79).  

Tuloksia tulisi tutkijoiden mukaan tulkita varoen; epänormaalit siemenneste -parametrit 

eivät ehdottomasti merkitse hedelmättömyyttä. On kuitenkin ollut laajaa näyttöä siitä, 

että parametrit, kuten siittiöiden kokonaismäärä, liittyvät lisääntymistulokseen ja voidaan 

käyttää raskauden todennäköisyyden ennustajana. Koska epätavallinen unikäyttäytymi-

nen on yleistä nyky-yhteiskunnassa, tuloksilla voi olla vaikutuksia maailmanlaajuiseen 

kansanterveyteen. (Chen, ym. 2016, 85.) Unen keston vaikutusta hedelmällisyyteen on 

tutkittava lisää. Tutkimuksessa laskettiin ainoastaan keskimääräinen unen kesto ja arjen 

muutoksia unen määrässä ei huomioitu. (Chen, ym. 2016, 85.) 

Liun, ym. (2017) tutkimuksen tavoitteena oli selvittää unen keston ja nukkumaanme-

noajan vaikutuksia siittiöiden terveyteen ja mahdollista tähän liittyvää mekanismia (Liu, 

ym. 2017, 1842). Osallistujat jaettiin satunnaistesti ryhmiin tutkimusasetelman mukai-

sesti unen pituuden ja nukkumaanmenoajan perusteella. Tutkimuksen kesto oli 3 kuu-

kautta. (Liu, ym. 2017, 1843.) Spermanäytteet otettiin kertaalleen. Sperman morfologia, 

siittiöiden määrä sekä eloonjäämisaste ja liikkuvuus arvioitiin. (Liu, ym. 2017, 1843.) 

Morfologialla ei ollut merkittäviä eroja minkään ryhmän välillä, mikä viittaa siihen, että 

morfologia ei ole sensitiivinen mittari arvioidessa unen vaikutuksia sperman laatuun (Liu, 

ym. 2017, 1846). Siittiöiden määrä ja eloonjäämisaste olivat huomattavasti pienemmät 

kaikilla lyhyen unen ryhmäläisillä ja suurimmalla osalla pitkäunisten ryhmässä viitaten 

siihen, että siittiöiden väheneminen riippui unen kestosta. Myöhäinen nukkumaanmeno 

liittyi pienempään siittiöiden määrään ja selviytymisasteeseen kaikilla lyhytunisilla ja 

osassa normaaliunisia viitaten, että myöhäinen nukkumaanmenoaika on merkittävä te-

kijä. (Liu, ym. 2017, 1847.)  

Tulokset osoittavat, että lyhyt ja pitkä unen kesto sekä myöhäinen nukkumaanmenoaika 

voivat vähentää siittiöiden määrää, selviytymistä ja liikkuvuutta osittain lisäämällä ASA 

tuotantoa (Liu, ym. 2017, 1847). Antispermivasta-aineet (ASA) ovat immuunireaktiivisia 

hiukkasia, joita keho tuottaa sperman proteiineja vastaan ja tuhoavat terveitä siittiöitä. 

Lisääntynyt ASA -tuotanto liittyi lyhyempään uneen, mutta ei nukkumaanmeno -aikaan. 

ASA-positiivisia oli selvästi enemmän lyhytunisilla verrattuna muihin ryhmiin viitaten 
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siihen, että puutteellinen uni oli merkittävä tekijä ASA:n läsnäoloon siemennesteessä. 

(Liu, ym. 2017, 1847.)  

Hammoudin, ym. (2012) katsauksen mukaan uniapnea itsenäisesti sekä liikalihavuuden 

yhteydessä on ilmenemässä hypogonadismin (mieshormonin eli testosteronin puutos-

tila), seksuaalisen toimintahäiriön ja todennäköisesti hedelmällisyyden heikkenemisen 

riskitekijäksi. Uniapnea lihavilla miehillä voi itsenäisesti pahentaa lihavuuden aiheutta-

mien hormonaalisten muutosten negatiivisia vaikutuksia lisääntymisjärjestelmässä. Mie-

het, joilla on hypogonadismia, erektiohäiriöitä ja hedelmättömyyttä, on tutkittava liikaliha-

vuuden ja uniapnean varalta. Näiden muuttuvien riskitekijöiden korjaaminen voi parantaa 

lisääntymiskykyä (Hammoud, ym. 2012, 80.) 

6.2.3 Yhteenvetoa unen ja hedelmällisyyden yhteyksistä 

Vähäinen tutkimus unen vaikutuksesta hedelmällisyyteen on yllättävää, koska uni on tär-

keä osa fyysistä ja emotionaalista terveyttä ja hyvinvointia (Kloss, ym. 2015, 1). Riittävän 

pitkä uni sekä naisella, että miehellä näyttää tutkimusten mukaan olevan hedelmälli-

syyttä suojaava tekijä (Liu, ym. 2017, 1847; Nam, ym. 2017). Unihäiriöt saattavat vaikut-

taa naisilla kuukautiskiertoon, miehillä siemennesteen laatuun, molemmilla lisäänty-

mishormonien toimintaan sekä metabolisiin poikkeamiin ja sitä kautta hedelmällisyyteen. 

(Palnitkar, ym. 2018, 156; Liu, ym. 2017, 1847; Kloss, ym. 2015, 4 – 10; Nam, ym. 2017; 

Lim, ym. 2016, 11). Unihäiriön kohdennettu hoitaminen voi olla apuna hedelmällisyyden 

ja elämänlaadun parantamisessa. On mahdollista, että stressi vaikuttaa hedelmällisyy-

teen ja jos krooninen unettomuus tuottaa stressiä, vaikuttaa se myös hedelmällisyyteen. 

(Kloss ym. 2015, 11 – 12.)  

Naisilla hormonit, joita tarvitaan onnistuneeseen ovulaatioon, hedelmöittymiseen ja im-

plantaatioon, synkronoivat keskenään. Näin esimerkiksi unen jatkuvuuden häiriöillä voisi 

olla merkittävä vaikutus lisääntymiseen tarvittavan hormonitoiminnan häiritsemisessä. 

(Kloss, ym. 2015, 4 – 10.) Miehet, joilla on hypogonadismia eli mieshormoni testosteronin 

puutetta, erektiohäiriöitä ja hedelmättömyyttä, on tutkittava myös liikalihavuuden ja 

uniapnean varalta (Hammoud, ym. 2012, 80). 

Unen ja hedelmällisyyden välinen suhde on vielä suurelta osin tuntematon sekä naisten, 

että miesten kohdalla. Kaikissa tutkimuksissa yhteyttä ei ole todettu. Lisää tutkimusta eri 

tutkimusasetelmin aiheesta tarvitaan. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 
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riittävä uni suojaa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia sekä sitä kautta myös lisääntymister-

veyttä ja hedelmällisyyttä.  

6.3 Liikunnan vaikutus hedelmällisyyteen 

Liikuntaan ja hedelmällisyyteen liittyen löytyi artikkeleita naisesta ja miehestä. Mukaan 

katsaukseen valittiin 8 artikkelia naisesta ja 10 artikkelia miehestä. Tutkimusta liikunnan 

ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksesta hedelmällisyyteen on tehty liittyen naisen luon-

nolliseen kuukautiskiertoon sekä miesten siemennesteparametreihin ja hormoniarvoihin. 

Liikunnan vaikutuksia hedelmöityshoitojen tuloksiin on myös tutkittu. 

6.3.1 Liikunnan vaikutus naisen hedelmällisyyteen 

Naisten lisääntymisjärjestelmä on erittäin herkkä muutoksille, jotka liittyvät sekä sisäisiin 

että ulkoisiin tekijöihin. Niinpä naispuoliset urheilijat, jotka harjoittelevat intensiivisesti ja 

altistuvat siihen liittyvälle psykologiselle stressille sekä tiukalle ruokavaliolle, ovat alttiita 

myös lisääntymishäiriöiden ja luun patologian kehittymiselle. Liikuntaan liittyvä lisäänty-

mishäiriö näyttää olevan alkuperältään monitekijäinen. Tehdyt havainnot osoittavat ras-

vakudoksen endokriinisen roolin aineenvaihdunnan ja lisääntymisen säätelyssä ja anta-

vat lisää tietoa liikuntaan liittyvän lisääntymishäiriön patofysiologiasta. Kliiniset oireet 

vaihtelevat primaarisesta amenorreasta eli kuukautisten puuttumisesta tai viivästyneestä 

kuukautisten alkamisesta kuukautiskierron luteaalivaiheen vajaavuuteen, oligomenorre-

aan, anovulaatioon ja sekundaariseen amenorreaan. Amenorrea on vakavin kliininen 

seuraus ja liittyy myös luun patologiaan. (Roupas & Georgopoulos 2011, 105.) 

Urheilijoiden keskuudessa fyysisestä aktiivisuudesta ja lisääntymisfunktiosta tiedetään 

paljon, mutta vähemmän näiden yhteyksistä tiedetään naisilla, jotka liikkuvat kohtalaisen 

aktiivisesti. (Ahrens, ym. 2014, 2). Ahrensin, ym. (2014) tutkimuksen päätavoitteena oli 

tutkia fyysisen aktiivisuuden ja lisääntymishormonien (estradioli, progesteroni, LH, FSH, 

testosteroni ja leptiini) yhteyttä läpi kuukautiskierron. Toissijaisena tavoitteena oli tutkia 

fyysisen aktiivisuuden yhteyttä satunnaiseen anovulaatioon. (Ahrens, ym. 2014, 2.) Kor-

keat fyysisen aktiivisuuden tasot liittyivät vain vaatimattomasti muutoksiin tietyissä hor-

moneissa (käänteisesti progesteronissa ja leptiinissä), mutta eivät liittyneet satunnai-

seen anovulaatioon kohtalaisesti tai erittäin aktiivisesti liikkuvilla premenopausaalisilla 

naisilla (Ahrens, ym. 2014, 2). Havainnot viittaavat siihen, että fyysinen aktiivisuus ei 
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vaikuta haitallisesti hedelmällisyyteen ja vahvistaa sen myönteistä vaikutusta naisten ter-

veyteen. (Ahrens, ym. 2014, 7.)  

McKinnon, ym. (2016, 451) arvioivat ylipainon, fyysisen aktiivisuuden ja hedelmällisyy-

den yhteyksiä naisilla. Tutkimuksessa vahvistettiin aikaisempien tutkimusten tuloksia, 

jotka osoittavat yleisen lihavuuden ja naisten vähentyneen hedelmällisyyden välisen yh-

teyden. Löytyi myös todisteita siitä, että keskivartalolihavuus on tärkeä riskitekijä vähen-

tyneen hedelmällisyyden kannalta. Fyysisen aktiivisuuden ja hedelmällisyyden välinen 

yhteys oli monimutkaisempi, kun kohtalainen fyysinen aktiivisuus liittyi parempaan li-

sääntyvyyteen kaikkien naisten kohdalla, mutta voimakas fyysinen aktiivisuus liittyi vain 

ylipainoisten ja lihavien naisten kasvaneeseen lisääntyvyyteen. (McKinnon, ym. 2016, 

458.) 

6.3.2 Liikunnan vaikutus hedelmöityshoidon tuloksiin naisella 

Fyysinen aktiivisuus voisi hyödyttää hedelmällisyyttä säätämällä energian tasapainoa ja 

parantamalla insuliiniherkkyyttä, mutta yhteys IVF-tuloksiin on edelleen epäselvä (Gas-

kins, ym. 2016, 1). 

Kucuk, ym. (2010) tutkivat fyysisen aktiivisuuden ja energian kulutuksen vaikutusta koe-

putkihedelmöityshoidon tuloksiin naisilla, jotka olivat ensimmäisessä IVF-hoidossaan ja 

ensimmäisessä tuorealkionsiirrossaan. Fyysistä aktiivisuutta ja energiankulutusta arvi-

ointiin viimeisen viikon ajalta ennen hoitosykliä ja hoidon (alkionsiirron) jälkeen haastat-

telemalla osallistujia kyselylomakkeen avulla. (Kuck, ym. 2010, 275.) Naiset jaettiin ryh-

miin heidän hoidon aikaisen fyysisen aktiivisuutensa perusteella. Kevyen liikunnan mää-

rää, kohtalaista aktiviteettia ja voimakasta aktiviteettia arvioitiin. Kukaan naisista ei yltä-

nyt hoidon aikana voimakkaan aktiviteetin ryhmään. (Kuck, ym. 2010, 276.) 

Kohtalaisen aktiivisuuden ryhmän naisilla, jotka olivat fyysisesti aktiivisempia hoidon ai-

kana, oli lisääntynyt elävän lapsen syntymän todennäköisyys alkionsiirtoa kohden (koh-

talainen aktiivisuus 47,6% vs. matala aktiivisuus 22,1%) ja lisääntynyt alkion implantaa-

tioaste verrattuna matalan aktiivisuuden ryhmään (kohtalainen 29,6% vs. matala 19,4%) 

(Kuck, ym. 2010, 276). Naisilla oli taipumus vähentää fyysisen aktiivisuutensa tasoa hoi-

don aikana, vaikka heitä ei kehotettu tekemään niin. Fyysisen aktiivisuuden rajoittaminen 

hoidon aikana näytti vaikuttavan lopputulokseen huomattavasti. (Kuck, ym. 2010, 278.)  
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Ramezanzadeh, ym. (2012) tutkimuksessa selvitettiin yhteyksiä painoindeksin (BMI), ka-

loreiden saannin ja fyysisen aktiivisuuden vaikutuksia koeputkihedelmöityshoidon tulok-

siin. Tutkimuksessa todettiin, että munasolujen määrä oli huomattavasti korkeampi nor-

maalipainoisilla naisilla verrattuna ylipainoisiin naisiin fyysisen aktiivisuuden tasosta riip-

pumatta. Hedelmöittymisaste, alkioiden jakautumisnopeus, korkealaatuisten alkioiden 

lukumäärä ja raskausaste eivät liittyneet BMI:hin. Nousevalla iällä on voimakas negatii-

vinen vaikutus koeputkihedelmöityshoidon tuloksiin (Ramezanzadeh, ym. 2012, 52.)  

Gaskinsin, ym. (2016) tutkimuksen mukaan IVF-hoidossa olevassa naisryhmässä fyysi-

seen toimintaan kulunut aika vuotta ennen hedelmällisyyshoidon aloittamista ei liittynyt 

merkittävästi alkion implantaatioon, kliinisen raskauden tai elävän lapsen syntymän to-

dennäköisyyteen. Kun tutkittiin erityisiä fyysisiä aktiviteetteja, vain suurempi käytetty aika 

aerobicissa, soutamisessa ja hiihto- tai porraslaitteessa liittyi merkittävästi elävän lapsen 

syntymän todennäköisyyteen. (Gaskins, ym. 2016, 6.) Tietyt ryhmät, kuten normaalit 

BMI-ryhmät, voivat hyötyä voimakkaasta fyysisestä aktiivisuudesta ennen IVF-hoidon 

aloittamista. Tutkimuksen mukaan fyysisen aktiivisuuden yleinen lisääntyminen ennen 

hedelmällisyyshoitoa ei todennäköisesti vaikuta haitallisesti IVF-hoidon tuloksiin. (Gas-

kins, ym. 2016, 8.) 

Myös Evenson ym. (2014) arvioivat naisten fyysisen aktiivisuuden vaikutusta IVF -hoi-

toon. Tämän tutkimuksen mukaan edellisen vuoden aktiivinen elämäntapa vaikutti myön-

teisesti IVF- hoidon tulokseen. Alkionsiirron jälkeen naiset harjoittivat enimmäkseen ke-

vyttä liikuntaa ja istumista; sen vuoksi voimakkaan fyysisen aktiivisuuden vaikutusta im-

plantaatioon ei voitu määrittää. (Evenson, ym. 2014, 1.) Itse raportoitu fyysinen aktiivi-

suus vuoden aikana ennen syklin alkua liittyi korkeampiin implantaatiokertoimiin ja kliini-

seen kohdunsisäiseen raskauteen IVF-hoidon jälkeen. Urheilu ja treenaaminen eivät kui-

tenkaan vaikuttaneet lopulta elävän lapsen syntymän todennäköisyyteen IVF -hoidon 

jälkeen. Aktiiviset elintavat (kävely, pyöräily, vähemmän televisiota) ja urheilu edistivät 

implantaatiota ja raskauden alkamista. (Evenson, ym. 2014, 6.) Fyysisessä kokonaisak-

tiivisuudessa ne, joilla oli edeltävänä vuonna suurempi aktiivisuusindeksi, saivat toden-

näköisesti kaikki kolme edullista raskaustulosta (positiivinen raskaustesti, kliininen ras-

kaus ja elävän lapsen syntymä) (Evenson, ym. 2014, 3, 6).  

Palomba, ym. (2014, 73) selvittivät säännöllisen liikunnan ja lisääntymistuloksen välistä 

yhteyttä hedelmättömillä, ylipainoisilla naisilla, joille tehdään koeputkihedelmöityshoito ja 

tuorealkion siirto. Fyysisen aktiivisuuden määrää ja tasoa arvioitiin kyselyllä. Ne naiset, 

jotka ilmoittivat sekä kevyen että rasittavan fyysisen aktiivisuuden, määriteltiin 
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säännöllisesti fyysisesti aktiivisiksi. (Palomba, ym. 2014, 74.) Tulosten mukaan säännöl-

linen fyysinen aktiivisuus ennen IVF / ICSI-hoidon aloittamista liittyy merkittävästi ja suo-

raan ylipainoisilla hedelmättömillä potilailla lisääntyneeseen lisääntymiskykyyn ilman 

painonpudotusta. (Palomba, ym. 2014, 77). 

Säännöllistä liikuntaa harrastavilla ylipainoisilla naisilla havaittiin alhaisempaa lantio-vyö-

tärö-suhdetta, verrattuna niihin, jotka eivät harrastaneet liikuntaa. Merkittävimmät tekijät 

säännöllisen fyysisen aktiivisuuden lisääntymistulokselle näyttivät liittyvän lähinnä sen 

implantaatiovaikutukseen. Tutkimus on taipuvainen ehdottamaan, että fyysinen aktiivi-

suus aiheuttaa paikallisen insuliinille herkistävän vaikutuksen suoraan endometriumille 

eli kohdun limakalvolle. (Palomba, ym. 2014, 76.) Muita prospektiivisesti kontrolloituja 

tutkimuksia tarvitaan näiden tulosten vahvistamiseksi ja parhaan mahdollisen fyysisen 

aktiivisuuden tyypin määrittämiseksi. (Palomba, ym. 2014, 77.) 

6.3.3 Liikunnan vaikutus miehen hedelmällisyyteen 

Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden vaikutusta miesten hedelmällisyyteen on tutkittu 

usein suhteessa sperman parametreihin. Kaikissa tutkimuksissa ei ole mainittu, ovatko 

sperman parametrit olleet normaaliarvojen rajoissa vai eivät. Liikunnan ja sperman pa-

rametrien yhteys kliinisiin hedelmällisyystuloksiin eli raskaustulokseen naisen luonnolli-

sessa kuukautiskierrossa tai hedelmöityshoitokierrossa jää osassa tutkimuksia selvittä-

mättä. Sperman lisäksi on mitattu miesten lisääntymishormoniarvoja. Liikunnan lisäksi 

tutkimusten huomio kiinnittyy painoindeksiin ja kehon rasvakoostumukseen sekä niiden 

yhteisvaikutukseen miehen hedelmällisyydessä.  

Jóźków ja Rossato (2017) selvittivät katsauksessaan intensiivisen harjoittelun vaikutusta 

siemennesteen laatuun. He toteavat, että tutkimusten erilaiset tutkimusasetelmat, 

otoskoot, tutkittavien geneettinen tausta, infertiliteetti, siemennesteanalyysin metodolo-

gia, näytteenottoajankohdat, sperman eri viitearvot, harjoittelun eri intensiteetit ja kestot 

vaikuttavat katsauksen luotettavuuteen ja haastavat tutkimusten vertaamista keskenään. 

(Jóźków & Rossato 2017, 660.) 

Yleisesti ottaen kirjallisuuden tarkastelu tukee todisteita siitä, että urheilu vaikuttaa sie-

mennesteen laatuun. Harrastusurheilijoilla harjoittelulla näyttää olevan lähinnä positiivi-

sia tai neutraaleja vaikutuksia siemennesteen laatuun, kun taas ammattilaisurheilijoiden 

tulisi olla tietoisia mahdollisista riskeistä. Voimakas harjoittelu voi vaikuttaa alentavasti 
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siemennesteen pitoisuuteen sekä liikkuvien siittiöiden ja morfologisesti normaalien siitti-

öiden prosenttiosuuteen. Näiden tekijöiden vaikutusta hedelmällisyyteen ei tunneta. 

(Jóźków & Rossato 2017, 660.)  

6.3.4 Liikunnan vaikutus sperman parametreihin 

Wise, ym. (2011, 1) tutkivat yhteyksiä säännöllisen liikunnan ja siemennesteen laadun 

välillä ennen ensimmäistä IVF-hoitoa. Liikunnan intensiteettiä ja määrää arvioitiin kyse-

lyllä ja miehet luokiteltiin näiden mukaisiin ryhmiin (Wise, ym. 2011, 2). Tutkimuksessa 

ei havaittu yhteyksiä tavanomaisen liikunnan ja siemennesteen parametrien välillä, 

mutta pyöräily 5 tuntia tai enemmän viikossa liittyi siittiöiden kokonaisliikkuvuuden vähe-

nemiseen (Wise, ym. 2011, 6). Yhteydet eivät vaihdelleet merkittävästi iän, BMI:n, tai 

male factor- infertiliteetti historian perusteella. (Wise, ym. 2011, 1). Tutkimuksen rajoit-

teita olivat itseraportoitu kysely ja vain nykyisten liikunnan harrastajien arviointi. Liikun-

tamuotojen sisällä ei myöskään kysytty intensiteettiä. (Wise, ym. 2011, 6.) 

Myös Mínguez-Alarcón, ym. (2014, 1;3) tutkivat fyysisen aktiivisuuden yhteyttä siemen-

nesteen laatuun terveillä 18 – 23 -vuotiailla miehillä. Tässäkin tutkimuksessa miehet ja-

ettiin fyysisen aktiivisuuden mukaisiin ryhmiin ja fyysisesti alin aktiivisuusluokka katsottiin 

vertailuryhmäksi. (Mínguez-Alarcón, ym. 2014, 3 - 4). Tutkimuksen miehet harrastivat 

keskimäärin 5 tuntia viikossa kohtalaista ja voimakasta liikuntaa (Mínguez-Alarcón, ym. 

2014, 5). Fyysisen aktiivisuuden ei todettu liittyvän siemennesteen parametreihin 

(Mínguez-Alarcón, ym. 2014, 1). Rajoitteena tutkimuksessa on kapea ikäluokka, joka 

mahdollisesti rajoitti kykyä havaita siemennesteen laadun yhteyksiä elintapoihin ja erityi-

sesti fyysiseen aktiivisuuteen. Sen lisäksi vain yksi siemennestenäyte otettiin. Fyysisen 

aktiivisuuden luokitteluvirheet ovat mahdollisia kyselyssä. Sen lisäksi kyselyssä ei mää-

ritelty eri aktiviteetteja eikä töihin liittyvää tai päivittäisen elämän liikuntaa. Hormoni -ar-

voja ei otettu. (Mínguez-Alarcón, ym. 2014, 7.) 

Gaskinsin, ym. (2015b, 3) poikittaisen seurantatutkimuksen tavoitteena oli arvioida sie-

mennesteen laadun ja liikunnan sekä TV:n katsomisen välisiä suhteita nuorten, tervei-

den miesten keskuudessa 18-22 vuotiailla miehillä. Miehet vastasivat kyselyyn fyysi-

sestä aktiivisuudesta sekä ruokavaliosta ja television katselun määrästä viimeisen kol-

men kuukauden ajalta. (Gaskins, ym. 2015b, 3 – 4.) Korkeampi kohtalainen tai voimakas 

fyysinen aktiivisuus ja vähäisempi TV:n katselu liittyivät suurempiin sperma -pitoisuuksiin 

ja siittiöiden kokonaismäärään, mutta eivät liittyneet siittiöiden morfologiaan, 
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liikkuvuuteen tai sperman näytemäärään. Havaintojen mukaan fyysisen aktiivisuuden li-

sääntyminen voi siis vaikuttaa positiivisesti siittiöiden määrään ja sperman pitoisuuteen 

lisääntymisikäisillä miehillä. (Gaskins, ym. 2015b, 6.)  

TV:n katselun muutosvaikutus fyysisen aktiivisuuden ja siittiöiden määrän väliseen suh-

teeseen oli odottamaton, koska sitä ei ole dokumentoitu aiemmassa kirjallisuudessa. On 

mahdollista, että kyseessä on sattumalöydös. Tutkimusasetelma rajoittaa kykyä määrit-

tää syy-yhteys havaituista suhteista. Havaintojen perusteella ei ole mahdollista päätellä, 

ovatko havaitut sperma-arvojen erot kliinisesti merkittäviä eroja hedelmällisyydessä. 

(Gaskins, ym. 2015b, 8.) 

Myös miesten fyysisen aktiivisuuden vaikutusta siemennesteen parametreihin ja hedel-

mällisyyshoitojen tuloksiin on selvitetty (Gaskins, ym. 2014, 2575).  Hedelmöityshoi-

dossa olevilla miehillä korkeampi kohtalainen tai voimakas fyysinen aktiivisuus, erityi-

sesti painoharjoittelu ja ulkoilu, liittyivät suurempaan sperman konsentraatioon. Fyysisen 

aktiivisuuden ei kuitenkaan havaittu liittyvän inseminaation tai koeputkihedelmöityshoi-

don jälkeiseen kliiniseen raskauteen tai elävän lapsen syntyvyyteen. Pyöräilyyn käytetty 

pidempi aika oli yhteydessä matalampaan sperman konsentraatioon. Tulokset viittaavat 

siihen, että tietyt fyysisen aktiivisuuden tyypit vaikuttavat siemennesteen laatuparamet-

reihin eri tavalla. (Gaskins, ym. 2014, 2580.) 

6.3.5 Liikunnan ja ylipainon yhteisvaikutukset spermaan ja lisääntymishormoneihin 

Pärn, ym. (2015, 109) tutkivat rasvapitoisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja muiden elinta-

patekijöiden vaikutusta siemennesteen laatuun. Miehillä, jotka käyttivät kohtalaisen voi-

makkaaseen fyysiseen aktiivisuuteen keskimääräisen ajan 10 minuutin ajanjaksoissa, 

oli huomattavasti parempi siemennesteen laatu kuin niillä, jotka harjoittivat vähäistä tai 

suurta määrää aktiviteetteja. Ylipainoisilla miehillä (BMI ≥ 30) ja niillä, joiden vyötärön 

ympärysmitta oli 102 cm tai enemmän, oli pienempi siemennesteen tilavuus kuin muilla 

miehillä. (Pärn, ym. 2015, 117 – 118.) 

Rosetyn, ym. (2017) tutkimuksen päätavoitteena oli määrittää lyhytaikaisen aerobisen 

harjoitusohjelman vaikutus siemennesteen laatuun ja lisääntymishormoniprofiiliin liha-

villa aikuisilla, jotka eivät liiku. (Rosety, ym. 2017, 608-609.) Merkittävät negatiiviset kor-

relaatiot löydettiin interventioryhmän vyötärönympäryksen ja sperman pitoisuuden, 
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vyötärönympäryksen ja eteenpäin liikkuvien siittiöiden sekä vyötärönympäryksen ja tes-

tosteronin välillä. (Rosety, ym. 2017, 610-611).  

Aerobinen harjoittelu parantaa tutkimuksen mukaan siemennesteen laatua lihavilla ei-

liikkuvilla aikuisilla. Havainto voitaisiin selittää ainakin osittain interventio-ohjelman päät-

tymisen jälkeisellä lisääntymishormoniprofiilin parantumisella (Rosety, ym. 2017, 612). 

Testosteronin ja estradiolin suhde parani harjoitusohjelman aikana merkittävästi. Vertai-

luryhmässä ei havaittu mitatuissa parametreissa merkittäviä muutoksia. (Rosety, ym. 

2017, 610-611.) Tutkimuksen rajoitteena oli lyhyt interventio ja pieni osallistujamäärä. 

Seurantaa siitä, pysyivätkö parantuneet tulokset, ei tehty. (Rosety, ym. 2017, 612.)  

6.3.6 Aerobinen liikunta, painoharjoittelu sekä niiden yhdistelmät hedelmättömillä 

miehillä – RCT -tutkimukset 

Hajizadeh ja Tartibian (2017a, 55) selvittivät ensimmäistä kertaa satunnaistetussa kont-

rolloidussa tutkimuksessaan (RCT) siemennesteen tulehdusmarkkereiden ja oksidatiivi-

sen stressin tilan sekä siemennesteen parametrien ja DNA:n eheyden muutoksia 24 vii-

kon kohtalaisen aerobisen harjoituksen jälkeen hedelmättömillä potilailla. 419 ei-liikun-

nallista miestä satunnaistettiin harjoittelu- (n=210) ja vertailu (209) -ryhmiin. 386 potilasta 

oli lopulta mukana analyysissa. (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 56.)  

Tutkimuksen ensimmäisten 12 viikon aikana harjoittelu -ryhmä harjoitteli 25–30 minuuttia 

vuorokaudessa, 3–4 päivänä viikossa, 45–55 prosentilla VO2max-arvosta. Harjoitusten 

määrää ja intensiteettiä nostettiin viimeisten 12 viikon aikana. Vertailuryhmää pyydettiin 

pitämään elämäntapansa muuttumattomina 24 viikon seuranta-ajan. Ensimmäinen sie-

mennestenäyte otettiin 24 tuntia ennen harjoitusta tutkimuksen alussa. Lisänäytteitä ke-

rättiin 24 tunnin kuluttua viimeisestä harjoituksesta viikoilla 12 ja 24 sekä palautumisai-

kana päivinä 7 ja 30. Potilaita pyydettiin olemaan urheilematta palautumisaikana. Ruo-

kavaliotiedot kerättiin validoidulla ruokakyselyllä tutkimuksen alussa sekä 30 päivää tut-

kimuksesta. Potilaita pyydettiin pitämään ruokavalionsa samanlaisena kuin yleensä tut-

kimuksen ajan sekä ohjattiin olemaan käyttämättä lääkkeitä tai ravintolisiä, jotka voivat 

vaikuttaa hedelmällisyyteen. (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 56.) 

Lähtötilanteessa harjoittelu- ja vertailuryhmät olivat samankaltaisia fyysisten ominai-

suuksien, kehon koostumuksen, siemennesteen laadun, siittiöiden DNA-fragmentaation, 

tulehduksen merkkien ja oksidatiivisen stressin suhteen. Ruokavaliot olivat samanlaisia 
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kaikissa ryhmissä eivätkä muuttuneet 24 viikon interventioaikana. (Hajizadeh & Tartibian 

2017a, 59.)  

12 ja 24 viikon kohdalla paino, BMI, kehon rasva ja vyötärön ympärysmitta olivat merkit-

tävästi pienentyneet lähtötasosta harjoittelu -ryhmässä. Arvot pysyivät huomattavasti 

pienempinä myös 30 päivän palautumisajan jälkeen. Kohtalainen aerobinen harjoitus ai-

heutti maksimaalisen hapenottokyvyn merkittävän nousun 12 ja 24 viikon kohdalla ja 

arvot pysyivät huomattavasti lähtötasoa korkeampina myös 30 vuorokauden jälkeen. 

(Hajizadeh & Tartibian 2017a, 59.)  

12 ja 24 viikon kohdalla siittiöiden progressiivinen liikkuvuus, morfologia, siemennesteen 

pitoisuus ja siittiöiden lukumäärä oli merkittävästi parantunut harjoittelu -ryhmässä. Arvot 

pysyivät merkittävästi korkeampina myös 30 päivää myöhemmin. Myös proinflammato-

risten sytokiinien, oksidatiivisen tilan, siemennesteen laatuparametrien, sperma-DNA:n 

eheyden ja lisääntymistulosten muutosten suuruus lisääntyi liikunnan voimakkuuden ja 

keston parannuksella (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 59.)  

Liikuntaharjoittelu heikensi suosiollisesti sekä siemennesteen tulehdusmarkkereita että 

oksidatiivisen stressin markkereita ja paransi antioksidanttisuojajärjestelmää. Muutokset 

korreloivat siemennesteen parametrien, sperman DNA:n eheyden ja raskaustulosten pa-

rannusten kanssa. (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 55.) 139 kumppania 197 kumppanista 

tuli raskaaksi (70,5%). Näistä 31 oli spontaaneja raskauksia. Neljä kumppania sai kes-

kenmenon. Laskettu elävän lapsen syntyvyyden kokonaismäärä oli 91,4% intervention 

jälkeen. Vertailuryhmässä raskausprosentti oli 2,6% eli raskauksia oli 5/189. Syntyvyy-

den kokonaismäärä oli 0%. (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 63-65.) Tulokset antavat tietoa 

kohtalaisen aerobisen liikunnan harjoittelun tehokkuudesta miesten hedelmättömyyden 

hoitovaihtoehtona (Hajizadeh & Tartibian 2017a, 55). 

Toisessa RCT -tutkimuksessaan Hajizadeh ja Tartibian (2017b) tutkivat yhdistetyn aero-

bisen ja painoharjoittelun vaikutusta hedelmättömien miesten hedelmällisyyteen. Harjoit-

telun aiheuttamat muutokset tulehduksen ja oksidatiivisen stressin statuksessa korreloi-

vat siemennesteen parametrien, siittiöiden DNA-eheyden ja raskaustulosten suotuisien 

parannusten kanssa. Tulokset tukevat näyttöä yhdistetyn aerobisen ja painoharjoittelun 

myönteisistä vaikutuksista miesten hedelmättömyyteen. (Hajizadeh & Tartibian 2017b, 

1293.) 

Kolmannessa RCT -tutkimuksessaan Hajizadeh ja Tartibian (2017c) tutkivat painohar-

joittelun vaikutusta hedelmättömien miesten hedelmällisyyteen. Tulokset viittaavat 
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siihen, että 24 viikkoa kestävä painoharjoittelu aiheuttaa positiivisia ja suotuisia vaiku-

tuksia siemennesteen parametreihin, siittiöiden DNA-eheyteen, raskaustulokseen, tuleh-

dusmarkkereihin ja oksidatiiviseen stressiin sekä hedelmättömien potilaiden siemennes-

teen antioksidanttikapasiteettiin, mikä osaltaan parantaa miehen hedelmällisyyttä. (Haji-

zadeh ja Tartibian 2017c, 159.) Tutkimuksissa on ilmennyt todisteita siitä, että kehon 

kohonnut rasva on tärkeä tekijä oksidatiivisen stressin markkerien ja tulehduksellisten 

välittäjien tuotannossa. Tutkijat uskovatkin, että harjoittelu on parantanut miesten hedel-

mällisyyttä epäsuorasti vähentämällä kehon rasvaa. (Hajizadeh ja Tartibian 2017c, 159). 

6.3.7 Yhteenvetoa liikunnan vaikutuksista hedelmällisyyteen naisilla ja miehillä 

Fyysisesti aktiivinen kokonaiselämäntapa parantaa naisten ja miesten hedelmällisyyttä. 

Näyttää siltä, että juurikin kohtalainen (esim. McKinnon, ym. 2016, 458) ja säännöllinen 

(esim. Palomba, ym. 2014, 77) liikunta on edullista hedelmällisyydelle.  

Naisten lisääntymisterveysjärjestelmä on herkkä muutoksille, jotka liittyvät sekä sisäisiin 

että ulkoisiin tekijöihin. Naispuoliset urheilijat, jotka harjoittelevat intensiivisesti ja altistu-

vat siihen liittyvälle psykologiselle stressille sekä tiukalle ruokavaliolle, ovat alttiita lisään-

tymishäiriöiden kehittymiselle. Rasvakudoksella on rooli endokriinisessa aineenvaihdun-

nassa ja lisääntymisen säätelyssä. (Roupas & Georgopoulos 2011, 105 - 113.) 

Kohtalainen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti naisen terveyteen ja hedelmälli-

syyteen. (Ahrens, ym. 2014, 7; McKinnon, ym. 2016, 458.) Fyysinen aktiivisuus voi hyö-

dyttää lisääntymistoimintaa säätämällä energian tasapainoa ja parantamalla insuliini-

herkkyyttä, mutta yhteys IVF-tuloksiin on edelleen epäselvä. Kaikissa tutkimuksissa fyy-

sisen aktiivisuuden lisääntyminen ennen IVF-hoitoa ei selkeästi tuo vaikutusta hoidon 

tuloksiin. Tosin haittaa fyysisestä aktiivisuudesta ei ole todettu, ja tietty ryhmä fyysisiä 

aktiviteetteja voisi vaikuttaa tuloksiin positiivisesti. (Gaskins, ym. 2016, 1.) Kohtalaisella 

aktiviteetilla vaikuttaisi kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan olevan vaikutusta myös 

IVF-hoidon tuloksiin naisilla, esimerkiksi alkion implantaatioasteen ja syntyvyyden para-

nemiseen liittyen (Kuck, ym. 2010, 276). Aktiiviset elintavat (kävely, pyöräily, vähemmän 

televisiota) ja urheilu voivat edistää implantaatiota ja raskauden alkamista. (Evenson, 

ym. 2014, 6). Fyysisessä kokonaisaktiivisuudessa ne, joilla on suurempi aktiivisuusin-

deksi, saattavat saada kaikki kolme edullista raskaustulosta (positiivinen raskaustesti, 

kliininen raskaus ja elävän lapsen syntymä) (Evenson, ym. 2014, 3, 6).  
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Säännöllinen fyysinen aktiivisuus, ennen IVF / ICSI-hoidon aloittamista, liittyy erään tut-

kimuksen mukaan merkittävästi ja suoraan ylipainoisilla hedelmättömillä potilailla lisään-

tyneeseen lisääntymiskykyyn ilman painonpudotusta. (Palomba, ym. 2014, 77). Sään-

nöllistä liikuntaa harrastavilla ylipainoisilla naisilla on havaittu alhaisempaa lantio-vyö-

tärö-suhdetta verrattuna niihin, jotka eivät harrasta liikuntaa. Fyysisen aktiivisuuden vai-

kuttavuus lisääntymistulokseen voi liittyä sen implantaatiovaikutukseen, jolloin fyysinen 

aktiivisuus aiheuttaa paikallisen insuliinille herkistävän vaikutuksen suoraan endomet-

riumille eli kohdun limakalvolle. (Palomba, ym. 2014, 76.) Naisen kasvavan iän ja pai-

noindeksin on havaittu vaikuttavan negatiivisesti IVF-hoidon tuloksiin fyysisestä aktiivi-

suudesta riippumatta (Ramezanzadeh, ym. 2012, 52). 

Kaikissa miehistä tehdyistä tutkimuksissa liikunnan yhteyttä siemennesteparametreihin 

ei ole todettu (Wise, ym. 2011, 6; Mínguez-Alarcón, ym. 2014, 1). Toisten havaintojen 

mukaan fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen voi kuitenkin vaikuttaa positiivisesti siittiöi-

den määrään ja sperman pitoisuuteen lisääntymisikäisillä miehillä (Gaskins, ym. 2015b, 

6). Liikunnan säännöllisyys ja kohtalainen voimakkuus voivat vaikuttaa sperman laatuun 

positiivisesti (Pärn, ym. 2015, 117 – 118).  

Sperma-arvojen kliinisesti merkittäviä eroja hedelmällisyydessä ei kuitenkaan voida aina 

päätellä. (Gaskins, ym. 2015b, 6). Fyysisen aktiivisuuden ei ole esimerkiksi toisissa tut-

kimuksissa havaittu liittyvän inseminaation tai koeputkihedelmöityshoidon jälkeiseen klii-

niseen raskauteen tai elävän lapsen syntyvyyteen (Gaskins, ym. 2014, 2580). Tietyt fyy-

sisen aktiivisuuden tyypit voivat myös vaikuttaa siemennesteen laatuparametreihin eri 

tavoin. (Gaskins, ym. 2014, 2580.) Esimerkiksi runsaalla pyöräilyllä voi olla negatiivisia 

vaikutuksia siittiöiden kokonaisliikkuvuuteen tai konsentraatioon (Wise, ym. 2011, 6; 

Gaskins, ym. 2014, 2580). 

BMI ja vyötärön ympärys vaikuttavat liikunnan ohella siemennesteen laatuun. (Pärn, ym. 

2015, 117 – 118; Rosety, ym. 2017, 610-611). Aerobinen harjoittelu parantaa siemen-

nesteen laatua lihavilla ei-liikkuvilla aikuisilla. Tämä voitaisiin selittää ainakin osittain li-

sääntymishormoniprofiilin parantumisella. (Rosety, ym. 2017, 612.)  

Myös RCT -tutkimusten tulokset viittaavat siihen, että säännöllinen aerobinen harjoittelu, 

painoharjoittelu sekä näiden yhdistelmä ylipainoisilla, hedelmättömillä miehillä aiheutta-

vat positiivisia ja suotuisia vaikutuksia siemennesteen parametreihin. Sen lisäksi vaiku-

tukset ulottuvat myös siittiöiden DNA-eheyteen, raskaustulokseen, tulehdusmarkkerei-

hin ja oksidatiiviseen stressiin sekä hedelmättömien potilaiden siemennesteen 
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antioksidanttikapasiteettiin, mikä osaltaan parantaa miehen hedelmällisyyttä. (Hajizadeh 

ja Tartibian 2017c, 159.) Kehon kohonnut rasva näyttäisi olevan tärkeä tekijä oksidatiivi-

sen stressin markkerien ja tulehduksellisten välittäjien tuotannossa. Harjoittelu saattaa 

parantaa miesten hedelmällisyyttä epäsuorasti vähentämällä kehon rasvaa. (Hajizadeh 

ja Tartibian 2017c, 159). 

Yleisesti ottaen siis vaikuttaisi siltä, että urheilu vaikuttaa siemennesteen laatuun. Har-

rastusurheilijoilla harjoittelulla näyttää olevan lähinnä positiivisia tai neutraaleja vaikutuk-

sia siemennesteen laatuun, kun taas ammattilaisurheilijoiden tulisi olla tietoisia mahdol-

lisista riskeistä. Toistaiseksi näyttää järkevimmältä neuvoa kaikkia aktiivisia miehiä mini-

moimaan kivesten lämmitys, ylläpitämään oikeaa kehon massaa, välttämään tupakoin-

tia, alkoholinkäyttöä, dopingia ja ympäristömyrkkyjä sekä puuttumaan uniapneaan (jos 

sellainen on). Näillä toimenpiteillä on myönteisiä vaikutuksia spermatogeneesiin ja pitäisi 

johtaa terveisiin jälkeläisiin. (Jóźków & Rossato 2017, 660.) 

6.4 Ravitsemuksen vaikutus hedelmällisyyteen 

Ravitsemuksen, energian aineenvaihdunnan ja hedelmällisyyden välisen suhteen taus-

talla olevat mekanismit ovat huonosti ymmärrettyjä. (Dupont, ym. 2013, 527). On kuiten-

kin kiistatonta, että lisääntymisakselilla on läheiset yhteydet ravitsemukselliseen tilaan. 

Ravintoaineet, kuten glukoosi, rasvahapot, aminohapot sekä metaboliset hormonit, mu-

kaan lukien insuliini ja adipokiinit, kykenevät vaikuttamaan lisääntymissolujen toimintaan 

paitsi hypotalamus – aivolisäke -tasolla, myös sukuelinten akselilla. Useimmat kuvatut 

tutkimukset suoritetaan kuitenkin in vitro -olosuhteissa ja ne esittävät joitakin tärkeitä ra-

joituksia, kuten epäkypsät solut, munasarjojen hyperstimulaation aiheuttamat erilaistu-

neet solut tai lineaariset solut, jotka voivat menettää jonkin verran spesifisyyttä. (Dupont, 

ym. 2013, 534.)  

Ravitsemuksen vaikutuksesta hedelmällisyyteen otettiin katsauksessa mukaan 36 artik-

kelia, joista 15 liityi naiseen ja 18 mieheen. Sekä naista että miestä oli käsitelty kolmessa 

artikkelissa. Ravitsemuksen alueelta tutkimuksia on mukana katsauksessa huomatta-

vasti enemmän, kuin muilta alueilta. Tämä voi johtua siitä, että ravitsemukseen liittyen 

on tehty yleisesti ottaen enemmän tutkimuksia.  

Artikkeleiden jaottelu oli haasteellista. Ravitsemuksen vaikutuksesta hedelmällisyyteen 

on pyritty tässäkin tekemään jakoa luonnollisen hedelmällisyyden ja hedelmöityshoitojen 
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välillä nostaen esiin kumpaa on tutkittu. Molemmat sukupuolet on jälleen huomioitu. Ja-

koa ravitsemuksen elementtien välillä on tehty sen mukaan, mitä on tutkittu. Yhteenveto 

-osiossa tietoa on katsauksen tutkimusten lisäksi haettu THL:n internet -sivustolta, jotta 

kokonaisuus olisi järkevä ajatellen projektin tuotoksen eli internet -sivuston sisältöä.  

Aluksi muutama sana mikroravinteista ja D-vitamiinista IVF-hoidon yhteydessä naisella 

ja miehellä. Tutkimuksissa mikroravinteiden vaikutuksesta IVF-hoidon ensisijaisiin tulos-

parametreihin on huomattavaa heterogeenisyyttä interventioiden ja tutkimussuunnitel-

mien välillä. On kuitenkin tehty havaintoja, että mikroravintolisän käyttö vaikuttaa positii-

visesti IVF-hoidon kliinisiin tuloksiin raskauden ja / tai elävän syntyvyyden osalta. (Arhin, 

ym. 2017, 715.)  

Tutkimuksia aiheesta on viime vuosina julkaistu yhä enemmän, mutta epäjohdonmukai-

suudet ja tukevien tutkimusten puuttuminen naisten IVF-hoidosta estävät vankkojen joh-

topäätösten tekemisen mikroravinteiden käytöstä kliinisessä käytännössä. Vitamiini- ja 

antioksidanttilisät parantavat siemennesteen laatua, mutta naisten suhteen on vaihtele-

via tuloksia. Mikroravinnelisän käytöstä voi siis olla hyötyä, mutta nykyiset todisteet eivät 

riitä väitteen perustelemiseen.  (Arhin, ym. 2017, 729.) 

Dabrowski, ym. (2015) mukaan tutkimuksissa on havaittu, että naisilla, joilla on korke-

ampi D-vitamiinipitoisuus veressä, on suurempi todennäköisyys tulla IVF-hoidolla ras-

kaaksi. Tutkimusten tiedot viittaavat siihen, että IVF-hoidossa D-vitamiinin vaikutukset 

saattavat välittyä kohdun limakalvon kautta. (Dabrowski, ym. 2015, 4145.) Miehille alhai-

nen (<50 nmol / l) ja korkea (> 125 nmol / l) D-vitamiinin seerumipitoisuus vähentää 

siittiöiden määrää sekä niiden progressiivista liikettä ja lisää morfologisia poikkeavuuk-

sia. (Dabrowski, ym. 2015, 4140.) D-vitamiinitasoilla on havaittu positiivinen korrelaatio 

siittiöiden liikkuvuuden kanssa miehillä, joilla on oligoasthenoteratozoospermia. (Abba-

sihormozi, ym. 2016, 115). 

Nykyinen tutkimus D-vitamiinin merkityksestä hedelmällisyysvaikeuksissa, kuten 

PCOS:ssa, viiterajojen alapuolella olevissa siemennesteparametreissa ja IVF -hoidoissa 

sekä raskauden häiriöissä, viittaa siihen, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys ihmisen 

lisääntymisprosesseissa. D-vitamiinilisää suositellaan hedelmöityshoidossa molemmille 

osapuolille. D-vitamiinilisää suositellaan huomattavan puutteen varalta, etenkin lihavilla, 

insuliiniresistenteillä naisilla, joilla on alhainen AMH-taso, sekä miehillä, joilla on oligo- ja 

astenozoospermia. (Dabrowski, ym. 2015, 4148.) 
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6.4.1 Ravitsemus ja naisen hedelmällisyys 

Ravitsemuksen yhteyksiä naisen hedelmällisyyteen on selvitetty muun muassa liittyen 

kokonaisravitsemukseen, foolihappoon, soijaan ja isoflavoneihin, hiilihydraatteihin, täys-

jyviin, maitotuotteisiin sekä antioksidantteihin. Seuraavassa esitellään erotellen aihepii-

reittäin naisen luonnollisessa kuukautiskierrossa tehdyt sekä hedelmöityshoidon yhtey-

dessä tehtyjen tutkimusten tuloksia. 

Bragan, ym. (2015) hedelmöityshoidon yhteydessä tehdyn tutkimuksen mukaan viljo-

jen, vihannesten, hedelmien käyttö voi liittyä positiivisesti alkion laatuun jakautumis-

vaiheessa. Kolmen päivän ikäisen alkion laatuun saattaa puolestaan vaikuttaa negatiivi-

sesti alkoholin käyttö ja tupakointi. (Braga, ym. 2015, 32.) Hedelmien ja kalan käyttö 

vaikuttavat positiivisesti 5 – 6 päivän ikäisen blastokystin kehittymiseen eli seuraavan 

alkiovaiheen saavuttamiseen. Painonpudotusdieetti ja punaisen lihan käyttö sekä al-

koholi ja tupakka sen sijaan vaikuttavat blastokystin kehittymisen todennäköisyyteen ne-

gatiivisesti. Ravinto ja elintavat eivät tutkimuksessa vaikuttaneet blastokystin laatuun. 

(Braga, ym. 2015, 32 – 33). Punaisen lihan käyttö, painonpudotusdieetti ja BMI saattavat 

vaikuttaa negatiivisesti kliinisen raskauden todennäköisyyteen (Braga, ym. 2015, 34). 

Hiilihydraattien saannin, makroelementeistä saatujen kaloreiden prosentuaalisen osuu-

den tai ruokavalion kokonaislaadun ja insuliinin, AMH:n sekä kokonais- ja vapaan tes-

tosteronin välillä ei havaittu merkittäviä suhteita Sjaardan, ym. (2015) naisten luonnolli-

sessa kuukautiskierrossa tehdyssä tutkimuksessa.  

Korkea synteettisen folaatin sisältämä ruokavalio voi liittyä lisääntyneeseen progeste-

ronitasoon ja pienempään satunnaisen anovulaation riskiin naisen luonnollisessa kuu-

kautiskierrossa. Lisätutkimukset ravinnon folaatin ja foolihappolisän vaikutuksesta li-

sääntymisterveyteen on perusteltua. (Gaskins, ym. 2012.) 

Hedelmöityshoidon yhteydessä foolihappoa on tutkittu useammassa tutkimuksessa. 

Eräässä tutkimuksessa naiset, joilla oli selittämätön hedelmättömyys, käyttivät huomat-

tavasti enemmän foolihappoa ja heillä oli parempi folaatti -status kuin hedelmällisillä nai-

silla verrokkiryhmässä. Tämä ei kuitenkaan osoittanut positiivista vaikutusta raskaustu-

lokseen (raskaus tai elävän lapsen syntymä) hedelmöityshoidon jälkeen. (Murto, ym. 

2014, 779.) Raskaustuloksissa ei ollut eroja foolihapon käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä 

(Murto, ym. 2014, 769). 
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Amerikkalaistutkimuksessa folaatin kokonaissaanti liittyi positiivisesti alkion implantaati-

oon, kliiniseen raskauteen ja elävän lapsen syntymään aloitettua IVF-hoidon sykliä kohti. 

Yli 800 µg/vrk foolihappolisän käyttö IVF-hoidossa olevilla naisilla, taustanaan ravintoai-

neiden lisääminen ravintoon (USA:ssa tätä tehdään) yhdistettiin suurempaan todennä-

köisyyteen synnyttää elävä lapsi. (Gaskins, ym. 2014.)  

Myös seerumin folaatin ja B-12-vitamiinin pitoisuuksien yhteyttä IVF-hoidon tuloksiin on 

tutkittu. Tulokset osoittavat, että folaatin ja B-12-vitamiinin korkeammat seerumipitoisuu-

det lisäävät elävän lapsen syntymän mahdollisuutta IVF-hoidon jälkeen. Sen lisäksi nai-

silla, joilla oli korkeampia pitoisuuksia sekä seerumin folaattia että B-12-vitamiinia, oli 

suurin todennäköisyys lisääntymiselle. (Gaskins, ym. 2015.) Välitulosten analyysi viittaa 

siihen, että folaatti ja B-12-vitamiini voivat vaikuttaa suotuisasti raskauden ylläpitoon im-

plantaation jälkeen. Seerumin folaatti vaikuttaa myös hyödylliseltä hedelmöityksessä. 

Tulokset tukevat ennen hedelmöitystä käytettävän foolihappolisän käytön tärkeyttä sekä 

ehdottavat, että myös B12-vitamiinin käyttöä tulisi lisätä. Satunnaistettua tutkimusta suu-

riannoksisella foolihappolisän ja B-12-vitamiinin käytöllä ennen suunniteltua IVF-hoitoa 

on syytä harkita vakavasti. (Gaskins, ym. 2015.) 

Monen ravintoaineen (multiple micronutrient, MMN) ravintolisän käyttöä pelkän foo-

lihapon käyttöön on verrattu ovulaatioinduktiohoidossa olevien naisten raskaustuloksiin. 

On havaittu, että MMN-lisäravinto adjuvanttina normaalien ovulaation induktiotapojen 

hoitoon naisilla, joille tehdään hoito anovulaation tai selittämättömän hedelmättömyyden 

takia, lisää raskauden todennäköisyyttä. MMN-lisäyksen edulliset vaikutukset saattoivat 

liittyä paitsi useisiin vitamiineihin ja kivennäisaineisiin, mutta myös antioksidantteihin: in-

suliiniherkkyyden paraneminen inositolin vaikutuksesta ja veren virtauksen paraneminen 

L-arginiinin vaikutuksesta. (Argawal, ym. 2012, 59.) 

Fytoestrogeenit ovat joukko farmakologisesti aktiivisia ei-steroidisia polyfenoleja, joita 

löytyy useista kasveista ja ravintovalmisteista, kuten soijapohjaisista elintarvikkeista ja 

lisäravinteista. Isoflavonit ovat pääasiassa soijasta löytyvä fytoestrogeenien luokka. 

(Vanegas, ym 2015.) Isoflavonin saanti on erityisesti kiinnostuksen kohteena pre- ja 

postmenopausaalisilla naisilla, koska isoflavonit ovat rakenteellisesti samanlaisia kuin 

endogeeninen estrogeeni ja niillä on heikko estrogeeninen ja antiestrogeeninen vaiku-

tus. (Filiberto, ym. 2013).  

Isoflavonin kokonaisannoksen ja ovulaatiofunktion välistä yhteyttä terveillä premenopau-

saalisilla naisilla arvioivassa tutkimuksessa isoflavonien tavanomainen saanti 
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ruokavaliossa ei liittynyt merkittävästi sukupuolihormonimääriin kuukautiskierrossa tai 

satunnaiseen anovulaatioon. Isoflavonin saanti liittyi kuitenkin merkittävästi ja positiivi-

sesti SHBG:n eli sukupuolihormoneja sitovan hormonin seerumipitoisuuksiin viitaten 

mahdollisiin hyödyllisiin endokriinisiin vaikutuksiin tavanomaisissa isoflavonien ravitse-

muksellisessa käytössä. (Filiberto, ym. 2013.) 

Vaikka lukuisat epidemiologiset ja kliiniset tutkimukset naisista ovat arvioineet isoflavo-

nin kulutuksen ja sukupuolihormonien välistä suhdetta, pitkittäistutkimuksia preme-

nopausaalisten naisten sukupuolihormoneista läpi kuukautiskierron on rajoitetusti. Tällä 

hetkellä ei ole olemassa suositusta isoflavonien päivittäisestä käyttömäärästä. (Filiberto, 

ym. 2013.) 

Vanegas, ym. (2015) tutkivat ravinnon fytoestrogeenien saannin ja IVF-hoidon tulosten 

yhteyttä. Soijan käyttö ei ollut yhteydessä estradioliarvoihin, kohdun limakalvon paksuu-

teen tai alkioiden laatuun tai määrään. Kliiniset raskaudet ja elävän lapsen syntymä aloi-

tettua sykliä kohden olivat korkeammat naisilla, jotka raportoivat soijan käytön kuin nai-

silla, jotka eivät käyttäneet soijaa. Mekanismi, jolla ravitsemukselliset isoflavonit tai muut 

ravitsemukselliset fytoestrogeenit voivat vaikuttaa syntyvyyteen hedelmättömyyshoidon 

yhteydessä, ei ole täysin selvä. Tulokset eivät ehkä ole yleistettävissä naisille, joilla ei 

ole tunnettuja hedelmällisyysongelmia. Tulokset voivat kuitenkin olla yleistettävissä sa-

doille tuhansille pariskunnille, joille tehdään vuosittain hedelmöityshoitoja.  (Vanegas, ym 

2015.) 

Hiilihydraattikuormituksen vähentäminen voi vähentää verenkierrossa olevaa insulii-

nitasoa, parantaa hormonaalista epätasapainoa ja palauttaa ovulaation parantaen ras-

kaustuloksia verrattuna tavanomaiseen ruokavalioon erityisesti ylipainoisilla naisilla, 

joilla on PCOS. Tutkimus aiheesta on vähäistä ylipainoisilla naisilla, joilla ei ole 

PCOS:aa. Ei ole selvää, kuinka alhainen hiilihydraattipitoisuus dieetissä pitäisi olla tai 

miten pitkään dieettiä pitäisi pitää yllä, jotta saavutetaan optimaaliset hedelmällisyystu-

lokset. Kirjallisuudessa ei ole konsensusta siitä, mikä on ”matalahiilihydraattinen” dieetti. 

(McGrice & Porter 2017.) 

Ennen IVF-hoitoa käytettyä täysjyvätuotteiden määrän yhteyttä IVF-hoidon tuloksiin on 

tutkittu ja havaittu, että korkeampi säännöllinen täysjyväkulutus IVF-hoitoa edeltävänä 

vuonna liittyi lisääntyneeseen kohdun limakalvon paksuuteen alkionsiirtopäivänä ja suu-

rempaan alkion implantaatioon sekä elävän lapsen synnytyksen todennäköisyyteen. 

Kohdun limakalvon paksuus on sen vastaanottavuuden merkki, mikä voi olla yksi 
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mekanismi, jota kautta täysjyvän kulutus johtaa näihin tuloksiin. Täysjyvien saanti ei liit-

tynyt estradiolipitoisuuksien huippuun, munasolujen kokonaismäärään tai kypsien mu-

nasolujen määrään, hedelmöittyneiden alkioiden määrään, tai alkioiden laatuun. Tulok-

set viittaavat ruokavaliovaikutusten merkitykseen hedelmällisyydelle. Täydentäviä tutki-

muksia täysjyväsaannin vaikutuksista lisääntymiseen naisilla luonnollisessa hedelmöit-

tymisessä sekä hedelmöityshoidoissa tarvitaan. (Gaskins, ym. 2016.) 

Joidenkin hypoteesien mukaan suurirasvaisen maitotuotteen suurempi kulutus paran-

taa hedelmällisyyttä ja laktoosin tai vähärasvaisen maitotuotteen suurempi kulutus va-

hingoittaa hedelmällisyyttä (Wise, ym. 2017, 100). Maitotuotteiden kokonaiskulutuksen 

on myös havaittu vaikuttavan lisääntyneeseen hedelmällisyyteen raskautta suunnittele-

villa, mutta alle 30 -vuotiailla naisilla. Yhteydet maitotuotteiden kulutuksen ja hedelmälli-

syyden välillä ovat kuitenkin olleet epäjohdonmukaisia (Wise, ym. 2017, 104.)  

Kimin, ym. (2017) tutkimuksessa jokainen annosnousu kokonais-, matala- ja korkearas-

vaisissa maitoruoissa ja kaikki nousu maitotuotteiden määrissä liitetiin noin viiden pro-

sentin vähenemiseen seerumin estradiolipitoisuuksissa. Vaikutusta anovulaatioon ei ol-

lut. Tulokset viittaavat maitotuotteiden potentiaaliseen vaikutukseen terveiden naisten li-

sääntymisterveydessä. Tulokset ovat yleistettävissä vain säännölliset kuukautiskierrot 

omaaviin naisiin. (Kim, ym. 2017.)  

Maitotuotteiden vaikutusta on tutkittu myös IVF-hoidon tuloksiin liittyen. Afeichen, ym. 

(2016) tutkimuksessa havaittiin positiivinen yhteys maitotuotteiden kulutuksen ja synty-

mätulosten kanssa. Maitotuotteita yli 3 annosta vuorokaudessa käyttävien ja alle 1,34 

annosta käyttävien naisten välillä huomattiin 21 prosentin ero elävän lapsen syntymän 

todennäköisyydessä. Mukautusten jälkeen yhteys havaittiin vain 35 vuotiailla tai sitä van-

hemmilla naisilla. Maitotuotteiden saanti ei liittynyt munasarjojen stimulaatiovasteeseen 

eikä alkio- tai implantaatiotulokseen tai kliiniseen raskaustulokseen. Ravitsemustekijät 

saattavat tulosten perusteella vaikuttaa hedelmöityshoitojen tuloksiin. Tuloksia ei välttä-

mättä voida yleistää naisiin, joilla ei ole todettua hedelmättömyysongelmaa. Biologista 

mekanismia, joka yhdistäisi maitotuotteiden käytön hedelmöityshoitojen tuloksiin, ei tun-

neta. (Afeiche, ym. 2016.) 

Antioksidantteja on tutkittu hedelmöityshoidon yhteydessä. Ruder, ym. (2014) tutkivat 

naisten ravitsemuksellisen antioksidantin saantia suhteessa siihen, kuinka kauan menee 

aikaa raskauden alkamiseen niillä pareilla, joita hoidetaan selittämättömän lapsettomuu-

den takia. Lyhyempi aika raskauden alkamiseen havaittiin naisilla, joiden BMI oli alle 
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25 ja C-vitamiinin korkeampi saanti, naisilla, joiden BMI oli ≥ 25 ja oli suurempi saanti 

β-karoteenia, alle 35-vuotiailla naisilla, joilla oli suurempi saanti β-karoteenia ja C-

vitamiinia ja ≥35-vuotiailla, joilla oli suurempi E-vitamiinin saanti. Antioksidanttisten 

ravintoaineiden saanti ravintolisistä oli oleellista. Kirjallisuudessa ei ole viitteitä siitä, että 

ravintolisistä peräisin olevat antioksidantit olisivat biologisesti parempia kuin ravintoläh-

teistä saadut. Pikemminkin on todennäköistä, että ravintolisien käyttö auttoi osallistujia 

saavuttamaan lisääntyneen saannin, joka oli tarpeen vaikutuksen aikaansaamiseksi. 

(Ruder, ym. 2014.) 

6.4.2 Ravitsemus ja miehen hedelmällisyys 

Tutkimustuloksia yhteyksistä lisäravinteiden, ruokailutottumusten ja miehen hedelmälli-

syyden välillä on löytynyt, mutta ne vaihtelevia ja ristiriitaisia. Tuleva tutkimus edellyttää-

kin vahvempia tutkimusmalleja. Tutkimusten määrä on kasvussa: artikkeleita on julkaistu 

lisääntyvissä määrin vuodesta 2010 lähtien. (Giahi, ym. 2016.) Tutkimuksissa on selvi-

tetty muun muassa erilaisten ruokavalioiden, maitotuotteiden, lihan, rasvojen, soijan, D-

vitamiinin, koentsyymi Q10:n ja oksidatiivisen stressin vaikutuksia miehen hedelmällisyy-

teen.  

Ruokavalioiden vaikutuksia miesten hedelmällisyyteen selvittävissä eri tutkimuksissa 

on tunnistettu muun muassa länsimaalainen ja harkitseva (Gaskins, ym. 2012), välime-

rellinen ja länsimainen (Cutillas-Tolín, ym. 2015), länsimalainen ja terveellinen (Daniele-

wicz, ym. 2018), terveellinen ja epäterveellinen useamman tunnistetun ruokavalion kom-

binaationa (Arab, ym. 2018), terveellinen, länsimainen, korkeahiilihydraattinen, erittäin 

makeita välipaloja sisältävä ja sokerilla makeutettuja juomia sisältävä sekä korkeanatri-

uminen ruokavalio (Liu, ym. 2015).  

Määritelmissä on jonkin verran eroja, eivätkä samannimiset ruokavaliot ole täysin verrat-

tavissa toisiinsa. Esimerkiksi Gaskinsin, ym. (2012) mukaan länsimaalaiselle ruokavali-

olle on ominaista punainen ja prosessoitu liha, puhdistetut jyvät, pizza, välipalat, kor-

keaenergiset juomat ja makeiset. (Gaskins, ym. 2012, 2901.) Cutillas-Tolínin, ym. (2015, 

2948) mukaan länsimaisessa ruokavaliossa on edellä mainittujen lisäksi myös runsaasti 

kasviöljyjä, runsaasti rasvaisia maitotuotteita, ranskalaisia, margariinia, voita, majonee-

sia ja mausteita.  
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Harkitseva ruokavalio muistuttaa terveellistä ruokavaliota, jolle on ominaista kalan ja ka-

nan käyttö, hedelmät, vihannekset, palkokasvit, täysjyvätuotteet (Gaskins, ym. 2012, 

2901; Arab, ym. 2018). Harkitsevaa ja terveellistä ruokavaliota muistuttavassa välime-

rellisessä ruokavaliossa yhdistyvät vähärasvaiset maitotuotteet, munat, siipikarja, kala, 

tomaatit, vihannekset, palkokasvit, hedelmät, täysjyvätuotteet, viini, kahvi, keitot, valko-

sipuli. (Cutillas-Tolín, ym. 2015, 2948.) Teetä, perunoita, pähkinöitä, oliiveja ja oliiviöljyä 

voi olla sekä länsimaalaisessa että välimerellisessä mallissa. (Cutillas-Tolín, ym. 2015, 

2948). 

Välimerellinen ruokavalio voi liittyä positiivisesti siittiöiden kokonaismäärään. (Cutillas-

Tolín, ym. 2015, 2948.)  

Terveellisellä ruokavaliolla voi olla positiivinen yhteys sperman pitoisuuteen. (Arab, 

ym. 2018, 21.27; Danielewicz, ym. 2018.) Harkitseva ruokavalio on liitetty nuorilla mie-

hillä merkittävästi korkeampaan siittiöiden eteenpäin liikkuvuuteen. (Gaskins, ym. 2012, 

2899, 2091 - 2094.) Kaikissa tutkimuksissa yhteyttä sperman parametrien huononemi-

sessa tai paranemisessa ei kuitenkaan ole löytynyt (Danielewicz, ym. 2018).  

Länsimaisen ruokavalion on havaittu vaikuttavan positiivisesti morfologisesti normaa-

lien siittiöiden prosenttiosuuteen. Käänteinen yhteys länsimaisen ruokavalion noudatta-

misen ja ylipainoisten/lihavien miesten siemennesteen konsentraation välillä on löydetty, 

tosin ei hoikilla miehillä (Cutillas-Tolín, ym. 2015, 2948). Länsimaalainen dieetti voi myös 

lisätä epänormaalien siemennesteparametrien riskiä: joissakin dieeteissä on havaittu 

suuntaus epänormaalin siittiöiden kokonaismäärän, konsentraation, progressiivisen liik-

kuvuuden ja morfologian lisääntyneeseen riskiin (Liu, ym. 2015, 10; Danielewicz, ym. 

2018). Kaikissa tutkimuksissa länsimaalainen ruokavalio ei liittynyt sperman parametrei-

hin. (Gaskins, ym. 2012, 2899, 2091 - 2094). Länsimainen tai välimerellinen ruokavalio 

eivät liittyneet hormoni -tasoihin tai kivesten tilavuuteen (Cutillas-Tolín, ym. 2015, 2952).  

Ruokavalio, jolle on ominaista erittäin makeat välipalat ja sokerilla makeutetut juo-

mat voi olla yhteydessä alhaisempaan sperman konsentraatioon. (Liu, ym. 2015, 10.) 

Korkeahiilihydraattinen ruokavalio voi puolestaan liittyä lisääntyneeseen esiintyvyy-

teen epänormaalissa siittiöiden kokonaisiikkuvuudessa ja eteenpäinliikkuvuudessa. (Liu, 

ym. 2015, 10.) 

Tutkimusulokset tukevat hypoteesia siitä, että hedelmät ja vihannekset, niiden sisäl-

tämät vitamiinit sekä kala- tai vähärasvaiset maitotuotteet pääasiallisina proteiinin 

lähteinä, liittyvät parempaan siemennesteen laatuun. (Ricci, ym. 2018, 104.) Tällaista 
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ruokavaliota käyttävät miehet myös todennäköisesti elävät muuten terveellisemmin, 

heillä on pienempi BMI ja he ovat fyysisesti aktiivisempia. Yleisesti ottaen hedelmien ja 

vihannesten kulutuksella on havaittu suotuisa yhteys lapsettomuusklinikoiden miesten 

sperman liikkuvuuteen ja morfologiaan. (Ricci, ym. 2018, 104.) Kuiduista, kokojyvästä 

ja viljasta ei toistaiseksi voida tehdä luotettavia päätelmiä, koska näistä tuotteista rapor-

toineiden tutkimuksen tulokset ovat epäjohdonmukaisia (Ricci, ym. 2018, 104.) 

Näennäisesti vähemmän terveelliset ruokavaliot eivät aina näytä johdonmukaisesti 

liittyvän huonontuneisiin sperman parametreihin. Useimmat tulokset viittaavat kuitenkin 

siihen, että sokerin ja siemennesteen laadun välillä on negatiivinen yhteys (Ricci, ym. 

2018, 108-112.)  

Soijaruoka ja isoflavonien saanti eivät ole liittyneet siittiöiden liikkuvuuteen, siittiöiden 

morfologiaan tai siemennesteen tilavuuteen (Ricci, ym. 2018, 108-112) eikä hedelmöi-

tyshoidon tuloksiin (Mínguez-Alarcón, ym., 2015, 6) osassa tutkimuksia. Tulokset ovat 

ristiriidassa sen kanssa, että aiemmissa tutkimuksissa on todettu soijansaannin ja sie-

mennesteen käänteinen suhde. Tulokset ovat samansuuntaiset kuin havainnot siitä, että 

elintavat, jotka ovat yhdistetty siemennesteen laatuun, eivät aina vaikuta hedelmöitys-

hoitojen tuloksiin. (Mínguez-Alarcón, ym., 2015, 6.) 

Täysrasvaisten maitotuotteiden kulutuksen on havaittu olevan haitallista ja vähäras-

vaisten tuotteiden kulutuksen hyödyllistä eri spermaparametreille. (Afeiche, ym. 2013, 

2273; Ricci, ym. 2018, 108) Vähärasvaiset maitotuotteet, etenkin vähärasvainen maito, 

liittyivät positiivisesti sperman pitoisuuteen ja siittiöiden eteenpäin liikkuvuuteen myös 

miehillä, jotka ovat koeputkihedelmöityshoidossa. (Afeiche, ym. 2014, 8.) Myös näiden 

tulosten kanssa ristiriidassa olevia havaintoja on tehty tavanomaista IVF -hedelmöittä-

mistä ja ICSI-syklejä erikseen tutkittaessa. (Xia, ym. 2016, 281). Maitotuotteiden koko-

naissaanti ei ole kaikissa tutkimuksissa liittynyt hedelmöittymistuloksiin, kun vähärasvai-

sia ja täysrasvaisia maitotuotteita on tarkasteltu erikseen ja kun tuloksia tarkistetu edel-

leen suhteessa naispuolisen kumppanin käyttämiin maitotuotteisiin. (Xia, ym. 2016, 

281.) 

On mahdollista, että maitotuotteiden vaatimattomilla vaikutuksilla siemennesteen laa-

tuun ei ole merkitystä, kun otetaan huomioon koeputkihedelmöityshoidon suuret positii-

viset vaikutukset. On myös mahdollista, että tämä ristiriita heijastaa siemennesteen laa-

tuparametrien huonoa suorituskykyä hedelmällisyyden ennustajina. (Xia, ym. 2016, 

282.) 
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Kalojen kuluttamisella voi olla positiivinen vaikutus siittiöiden lukumäärään ja morfologi-

aan, varsinkin kun sitä kulutetaan punaisten, prosessoitujen lihojen sijaan (Afeiche, ym. 

2014, 1091). Vaikka kalan saanti on vaikuttanut liittyvän lapsettomuusklinikoiden mies-

ten siemennesteen laatuun positiivisesti, todisteet ovat epäjohdonmukaisia ja vaativat 

lisätutkimuksia, jotta voitaisiin vetää luotettavat johtopäätökset. (Ricci, ym. 2018, 104.)  

Myös Siipikarjan nauttiminen on liitetty korkeampaan hedelmöitysasteeseen. Tämä yh-

teys voi kuitenkin olla sattumalöydös. (Xia, ym. 2015, 976 - 977).  

Lihan nauttimisen ja matalamman sperman laadun yhteys on havaittu useassa tutki-

muksessa, mutta tulokset eivät olleet tässäkään täysin yhteneväiset. (Ricci, ym. 2018, 

104.) Jalostetun lihan saanti on liittynyt pienempään hedelmöitysasteeseen pareilla, 

joille on tehty IVF-hedelmöitys, mutta ei ICSI-hedelmöityksessä. Nämä erot hedelmöi-

tysasteissa eivät kuitenkaan johtaneet eroihin kliinisten raskauksien tai elävän lapsen 

syntymän määrissä. (Xia, ym. 2015, 976.)  

Rasvan (kokonais- tai tyydyttyneen) haitallinen vaikutus siittiöiden lukumäärään ja siitti-

öiden pitoisuuteen tunnistetaan tutkimuksissa johdonmukaisesti (Ricci, ym. 2018, 108-

112). Esimerkiksi käänteinen suhde transrasvahappojen saannin ja siittiöiden kokonais-

määrän kanssa on havaittu nuorilla miehillä. Transrasvat saatiin pääasiassa ranskanpe-

runoista ja kaupallisesti leivotuista tuotteista. (Chavarro, ym. 2014, 431; 438.) Myös 

käänteinen suhde kolesterolin saannin ja siemennesteen tilavuuden välillä on löydetty 

(Chavarro, ym. 2014, 438). Tyydyttymättömien ja monityydyttymättömien rasvahappojen 

saanti ei ole liittynyt siemennesteen parametreihin (Chavarro, ym. 2014, 431). Havaittu-

jen yhteyksien vaikutusta hedelmällisyyteen ei tiedetä (Chavarro, ym. 2014, 438).  

Rasvojen saanti voi vaikuttaa kivesten toimintaan (Minguez-Alarcón, ym. 2017, 184). 

Omega-3-rasvahapot saattavat liittyä positiivisesti kivesten toimintaan, kun taas omega-

6-rasvahappojen ja transrasvahappojen saanti näyttää liittyvän siihen negatiivisesti. Yh-

teydet kivesten tilavuuden kanssa on vaikea arvioida, koska tiedetään vain vähän siitä, 

miten paljon ulkoiset tekijät, kuten ruokavalio, voivat vaikuttaa tulokseen aikuisilla mie-

hillä. (Minguez-Alarcón, ym. 2017, 189.) 

Koentsyymi Q10 (CoQ10) on rasvaliukoinen ubikinoni, jolla on kriittinen rooli sekä so-

lujen energian aineenvaihdunnassa mitokondriaalisella tasolla, että antioksidanttina so-

lukalvoille ja lipoproteiineille (Chavarro ja Tanrikut 2017, 2). Sen uskotaan suojaavan 

siittiösolumembraanin eheyttä reaktiivisten happilajien vahingoittamiselta. (Chavarro ja 

Tanrikut 2017, 5). Pää- Co10 -lähteet ruoassa ovat lihat, kala, pähkinät, kasviöljyt. Sen 
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lisäksi arvoja löytyy maitotuotteista, vihanneksista, hedelmistä, muroista/viljoista (Cha-

varro ja Tanrikut 2017, 2.) 

Ruoasta saadun koentsyymi Q10:n ja siemennesteen välillä ei ollut yhteyttä Chavarron 

ja Tanrikutin (2017, 1; 5) tutkimuksessa. He päättelivät, että pelkkä ruoasta saatu 

CoQ10:n määrä voi olla riittämätön siemennesteen parametrien optimoimiseksi. (Cha-

varro ja Tanrikut 2017, 2). Tutkimus sisälsi kaikki miehet, jotka hakivat apua parin hedel-

mättömyyteen, riippumatta sperman laadusta. Mukana oli myös normospermia -näytteet. 

Voi olla, että heterogeeninen populaatio ei hyödy CoQ10 saamisesta samoin, kuin ne, 

joilla on siemennesteen poikkeavuuksia. (Chavarro ja Tanrikut 2017, 6.) Täydentävän 

CoQ10: n suojaavaa vaikutusta siittiöön on dokumentoitu runsaasti. On epäselvää, joh-

tavatko nämä siemennesteen parametrien parannukset korkeampaan hedelmöittymista-

soon. (Chavarro ja Tanrikut 2017, 2.) 

Ravitsemus ja oksidatiivinen stressi 

Wrightin ja Milnen (2014) katsausartikkelissa käsitellään sperman oksidatiivisen stressin 

aiheuttamaan DNA-fragmantaatioon vaikuttavavia tekijöitä ja niihin puuttumista. DNA-

fragmentaatio on tärkeä tekijä miesten hedelmättömyyden etiologiassa. Se on kuitenkin 

edelleen aliarvioitu ja sen sisällyttäminen rutiininomaiseen siemennesteen analyysiin on 

kiisteltyä. (Wright ja Milne 2014, 684.)  

 DNA-fragmentaation on osoitettu olevan vankka indikaattori hedelmällisyyspotentiaa-

lista; enemmän kuin tavanomaiset siemennesteen parametrit. Miehillä, joilla on korkea 

DNA-pirstoutumistaso, on huomattavasti pienempi todennäköisyys hedelmöittämiseen 

luonnollisesti tai sellaisilla menetelmillä kuin intrauteriininen hedelmöitys ja IVF. (Wright 

ja Milne 2014, 684.) Yleisin syy DNA-fragmentaatiolle siittiöissä on reaktiiviset happilajit 

(ROS) ja niiden liiallisen määrän aiheuttama oksidatiivinen stressi (Wright ja Milne 2014, 

685). 

Tässä kohdin käsitellään vain ravitsemukseen liittyvää aluetta, vaikka oksidatiivista 

stressiä voi aiheuttaa muutkin elintapatekijät tai lääketieteelliset tekijät (Wright ja Milne 

2014, 693). Ruokavalio on merkittävä muutettavissa oleva tekijä miesten hedelmättö-

myyden hoidossa. Antioksidanteilla, kuten C-vitamiini, E-vitamiini, sinkki ja seleeni, joita 

saa ravinnosta on tärkeä merkitys siittiöiden terveydelle, ja ruokavalion muutokset on 

otettava huomioon kaikissa hoito-ohjelmissa, joihin liittyy kohonnut DNA-fragmentaatio. 

(Wright ja Milne 2014, 691 - 692.) 



77 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Karolina Sivonen 

Elintapojen muutoksia voidaan niiden riskittömyyden vuoksi helposti suositella, vaikka 

todisteita DNA-fragmentaatiosta ei olisi olemassa. Antioksidanttien nykyistä saantia voi-

daan arvioida esimerkiksi ravitsemusterapeutin avulla. Ruokavalioon on hyvä sisällyttää 

elintarvikkeita, jotka sisältävät runsaasti C-vitamiinia, E-vitamiinia, sinkkiä ja seleeniä 

(Wright ja Milne 2014, 695.) Muutettavia asioita DNA-fragmentaatiota aiheuttavan oksi-

datiivisen stressin hoidossa ravinnon keinoin ovat terveellinen ruokavalio, hedelmien ja 

vihannesten sekä antioksidanttilähteiden lisääminen, painon pudotus, C- ja E-vitamiinili-

sät. Vitamiinilisissä suositellaan varovaisuuteen yliannostuksen välttämiseksi tai tutki-

maan mahdollinen puute ja tarve ennen minkään lisän käyttöä. (Wright ja Milne 2014, 

693.) 

6.4.3 Yhteenvetoa ravitsemuksen ja hedelmällisyyden yhteyksistä 

Ravitsemuksen, energian aineenvaihdunnan ja hedelmällisyyden välisen suhteen taus-

talla olevat mekanismit ovat huonosti ymmärrettyjä (Dupont, ym. 2013, 527). On kuiten-

kin kiistatonta, että lisääntymisakselilla on läheiset yhteydet ravitsemukselliseen tilaan. 

Ravintoaineet ja metaboliset hormonit, kuten insuliini ja adipokiinit, kykenevät vaikutta-

maan lisääntymissolujen toimintaan paitsi hypotalamus – aivolisäke -tasolla, myös su-

kuelinten akselilla. (Dupont, ym. 2013, 534.) 

Monipuolinen ruokavalio, joka sisältää antioksidantteja, esimerkiksi C-vitamiinia ja E -

vitamiinia, voi olla eduksi hedelmällisyydelle naisilla (Ruder, ym. 2014).  Runsaasti C-

vitamiinia saadaan kasviksista, hedelmistä ja perunasta (THL, 2019a). E-vitamiinin hyviä 

lähteitä ovat kasviöljyt, täysvilja ja pähkinät (THL, 2019b).  

Folaatin eli foolihapon ja B12 -vitamiinin saanti voi myös vaikuttaa positiivisesti he-

delmällisyyteen. Veren folaatti- pitoisuus vaikuttaa hyödylliseltä hedelmöityksessä. Fo-

laatti ja B-12-vitamiini voivat vaikuttaa suotuisasti raskauden ylläpitoon implantaation eli 

alkion kiinnittymisen jälkeen. (Gaskins, ym. 2016.) Foolihapon hyviä lähteitä ravinnosta 

ovat tuoreet kasvikset, hedelmät ja marjat, pavut, täysjyvävilja sekä maksa (THL 2019c). 

B12-vitamiinia on ravinnossa ainoastaan eläinkunnan tuotteissa, joista parhaimmat läh-

teet ovat maksa, kala, liha ja maito (THL 2019d). Kaikissa tutkimuksissa raskaustulok-

sissa ei ole havaittu eroja foolihapon käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä (Murto, ym. 2014, 

769).  Ravinnosta saatavan foolihapon lisäksi suositellaan foolihappo -lisää, 400 µg vuo-

rokaudessa jo raskautta suunniteltaessa. Riittävä foolihapon saanti ehkäisee sikiön her-

mosto- eli neuraaliputken sulkeutumishäiriötä. 
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Hiilihydraattikuormituksen vähentäminen voi vähentää verenkierrossa olevaa insulii-

nitasoa, parantaa hormonaalista epätasapainoa ja palauttaa ovulaation parantaen ras-

kaustuloksia verrattuna tavanomaiseen ruokavalioon erityisesti ylipainoisilla naisilla, 

joilla on polykystinen munasarjaoireyhtymä (PCOS). Ei ole kuitenkaan selvää, kuinka 

alhainen hiilihydraattipitoisuus dieetissä pitäisi olla tai miten pitkään dieettiä pitäisi pitää 

yllä, jotta saavutetaan optimaaliset hedelmällisyystulokset. Kirjallisuudessa ei myöskään 

ole konsensusta siitä, mikä on ”matalahiilihydraattinen” dieetti. Tutkimus aiheesta on vä-

häistä ylipainoisilla naisilla, joilla ei ole PCOS: aa. (McGrice & Porter 2017.) 

Täysjyvän saanti on liitetty positiivisesti kohdun limakalvon paksuuteen alkionsiirtopäi-

vänä (Gaskins, ym. 2016, sivut). Viljojen, vihannesten, hedelmien ja kalan käyttö on 

liitetty positiivisesti alkion laatuun ja kehittymiseen. Alkoholin käyttö, tupakointi ja run-

sas punaisen lihan käyttö voivat puolestaan vaikuttaa alkion laatuun ja kehittymiseen 

negatiivisesti. (Braga, ym. 2015, 32 – 33.) 

Ruokavalio on merkittävä muutettavissa oleva tekijä miesten hedelmättömyyden hoi-

dossa. (Wright ja Milne 2014, 692). Terveellinen ruokavalio, hedelmien ja vihannes-

ten sekä antioksidanttilähteiden lisääminen, painon pudotus, C- ja E-vitamiinilisät 

vähentävät speman laatuun huonontavasti vaikuttavaa oksidatiivista stressiä. Antiok-

sidanteilla, kuten C-vitamiini, E-vitamiini, sinkki ja seleeni, joita saa ravinnosta on tärkeä 

merkitys siittiöiden terveydelle. Vitamiinilisissä suositellaan varovaisuuteen yliannostuk-

sen välttämiseksi tai tutkimaan mahdollinen puute ja tarve ennen minkään lisän käyttöä. 

(Wright ja Milne 2014, 691 - 693.) 

Välimeren ruokavalio on liitetty positiivisesti siittiöiden kokonaismäärään (Cutillas-

Tolín, ym. 2015, 2948). Hedelmien, vihreiden vihannesten, kalan, kanan, täysjyvä-

tuotteiden ja vähärasvaisen maitotuotteen suurempi sekä lihan, jalostettujen elin-

tarvikkeiden, makeisten ja runsaasti rasvaa sisältävien tuotteiden vähäisempi kulu-

tus on tutkimuksissa yhdistetty myönteisesti siemennesteen laatuun. (Giahi, ym. 2016; 

Gaskins, ym. 2012, 2906; Ricci, ym. 2018, 104). Kalojen kuluttamisella voi olla positiivi-

nen vaikutus siittiöiden lukumäärään ja morfologiaan, varsinkin kun sitä kulutetaan pu-

naisten, prosessoitujen lihojen sijaan. (Afeiche, ym. 2014, 1091.) 

Sokerin ja siemennesteen laadun välillä on havaittu negatiivinen yhteys (Ricci, ym. 

2018, 108-112). Ei ole mahdollista tietää, voiko havaittu ruokavalion yhteys siittiöiden 

liikkuvuuteen johtaa kliinisesti merkittäviin eroihin hedelmällisyydessä. (Gaskins, ym. 

2012, 2095.) Rasvojen saanti voi vaikuttaa kivesten toimintaan (Minguez-Alarcón, ym. 
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2017, 184). Omega-3-rasvahapot saattavat liittyä positiivisesti kivesten toimintaan, kun 

taas omega-6-rasvahappojen ja transrasvahappojen saanti näyttää liittyvän siihen nega-

tiivisesti. (Minguez-Alarcón, ym. 2017, 189.) Transrasvahappojen saannin ja siittiöiden 

kokonaismäärän kanssa on havaittu käänteinen suhde. Transrasvoja saadaan esimer-

kiksi ranskanperunoista ja kaupallisesti leivotuista tuotteista. (Chavarro, ym. 2014, 431; 

438.) Myös käänteinen suhde kolesterolin saannin ja siemennesteen tilavuuden välillä 

on löydetty (Chavarro, ym. 2014, 438).  

Ei tiedetä, onko havaituilla yhteyksillä vaikutusta hedelmällisyyteen. Lisätutkimuksia tar-

vitaan havaintojen vahvistamiseksi. (Chavarro, ym. 2014, 438; Afeiche, ym. 2014, 1091; 

Gaskins, ym. 2012, 2906.)  

Vaikka viime vuosina on julkaistu yhä enemmän tutkimuksia mikroravinnelisän käytön 

vaikutuksista IVF-hoitoon, epäjohdonmukaisuudet ja tukevien tutkimusten puuttuminen 

naisten IVF-hoidosta estävät vankkojen johtopäätösten tekemisen mikroravinteiden käy-

töstä kliinisessä käytännössä. Mikroravinnelisän käytöstä voi olla hyötyä, mutta nykyiset 

todisteet eivät riitä väitteen perustelemiseen. Siksi tarvitaan suuria kliinisiä tutkimuksia, 

joissa käytetään yksinään tai yhdistelmänä mikroravintoaineita, jotta voidaan tutkia nii-

den mahdollisia vaikutuksia kliinisiin tuloksiin IVF-hoidossa olevilla pariskunnilla. (Arhin, 

ym. 2017, 729.) Vitamiini- ja antioksidanttilisät parantavat siemennesteen laatua, 

mutta naisten suhteen on vaihtelevia tuloksia. Tulosten perusteella tutkijat ovat kuitenkin 

sitä mieltä, että mikroravintoaineet voivat olla hyödyllisiä sekä miehille että naisille. (Ar-

hin, ym. 2017, 729.) 

D-vitamiinia muodostuu auringonvalon vaikutuksesta iholla maaliskuun ja lokakuun vä-

lisenä aikana, kesäkuukausina eniten. Lisäksi D-vitamiinia saadaan ruoasta. Hyviä läh-

teitä ovat kalat, vitaminoidut maitotuotteet sekä margariinit ja kasvirasvalevitteet. (THL, 

2019e.) Naiset, joilla on korkeampi D-vitamiinipitoisuus veressä, on yhdistetty suurem-

paan todennäköisyyteen tulla IVF-hoidolla raskaaksi. Tutkimusten tiedot viittaavat siihen, 

että IVF-hoidossa D-vitamiinin vaikutukset saattavat välittyä kohdun limakalvon kautta. 

(Dabrowski, ym. 2015, 4145.) Miehille alhainen ja korkea D-vitamiinin seerumipitoisuus 

vähentää paitsi siittiöiden määrää myös niiden progressiivista liikettä sekä lisää morfolo-

gisia poikkeavuuksia. (Dabrowski, ym. 2015, 4140.)  

Nykyinen tutkimus D-vitamiinin merkityksestä hedelmällisyysvaikeuksissa, kuten 

PCOS:ssa, viiterajojen alapuolella olevissa siemennesteparametreissa ja IVF -hoidoissa 

sekä raskauden häiriöissä, viittaa siihen, että D-vitamiinilla on tärkeä merkitys ihmisen 
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lisääntymisprosesseissa. D-vitamiinilisää suositellaan hedelmöityshoidossa molemmille 

osapuolille. (Dabrowski, ym. 2015, 4148.) Ravitsemuksen vaikutuksista naisen ja mie-

hen hedelmällisyyteen tarvitaan lisää tutkimuksia. 
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7 ELINTAVOISTA APUA HEDELMÄLLISYYTEEN 

NETTISIVU – TOIVEET JA PALAUTTEET 

Projektin tavoitteena oli tuottaa nettisivu, joka toimisi apuna hedelmällisessä iässä ole-

vien ihmisten terveyden ja hedelmällisyyden edistämisessä ja sitä kautta raskauskompli-

kaatioiden vähentämisessä sekä syntyvien lasten terveyden parantamisessa. Sivun olisi 

tärkeää vastata mahdollisimman paljon ihmisten tarpeisiin. Tämän takia projektin alussa 

kartoitettiin toiveita sivun sisällöstä ja projektin lopussa pyydettiin palautetta valmiista 

sivusta.  

7.1 Toiveet  

7.1.1 Keskustelu kokemusasiantuntijan kanssa 

Toiveita kartoitettiin keskustelulla kokemusasiantuntijan kanssa sekä Webropol -kyse-

lyllä, jonka linkki saatiin kokemusasiantuntijan kautta Simpukka Ry:n suljettuun Face-

book -ryhmään. Keskustelussa kokemusasiantuntijan kanssa kävi ilmi, että tällaisen si-

vun tekeminen on todella hyvä juttu; tietoa löytyisi samasta paikasta ja se olisi juuri tälle 

ryhmälle suunnattua. Toiveina oli, että asioita käsiteltäisiin positiivisuuden kautta: sivulle 

olisi kiva mennä ja faktojen lisäksi sivulla olisi kannustavia elementtejä. Teemoja olisi 

tärkeä käsitellä nimenomaan suhteessa hedelmällisyyteen/lapsettomuuteen. Painosta-

mista ja syyllistämistä ei saisi olla muun muassa siksi, että lapsettomuuspotilailla saattaa 

olla jo valmiiksi sellainen kokemus, että ovat ”virheellisiä”. Tietoa tulisi olla kattavasti, 

mutta helppolukuisesti ja konkreettisesti.  

Käytännön vinkit, esimerkiksi mitä smoothieen voisi laittaa, olisivat hyödyllisiä. Myös kas-

vissyöjät olisi hyvä huomioida ravinto-osuudessa; kokemusasiantuntijan mukaan lapset-

tomuuspotilaalle tulee mietteitä, että pilaako hedelmällisyyden, jos ei syö joitain tuotteita. 

Sen lisäksi lisäravinteet ovat kovassa keskustelussa, koska ilmeisen moni käyttää niitä 

ja eri paikoista saa eri ohjeita. Tämä ristiriita aiheuttaa epävarmuutta, kun haluaa toimia 

oikein, eikä oikein tiedä mikä on oikein. 

Hoitohenkilökunnan olisi tiedettävä, mitä sivulla on, jotta vältytään ristiriitaisuuksilta. Sen 

lisäksi liian suuret tavoitteet ovat haitaksi; kokeemusasiantuntija tuntee lapsettomia, joilta 



82 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Karolina Sivonen 

aika loppui kesken laihduttamisen kanssa ja ikä tuli vastaan. Tiedon pitäisi tulla sopivasti 

annosteltuna eikä se saisi olla ylhäältä päin tuleva lista asioista, joita pitäisi tehdä ja joka 

tuntuu mahdottomalta toteuttaa. 

7.1.2 Webropol -kysely Simpukka Ry:lle 

Webropol -kyselyssä oli yhteensä seitsemän kysymystä/väittämää, joista väittämiä oli 

viisi ja avoimia kysymyksiä kaksi. Kyselyyn oli mahdollista vastata kahden viikon ajan.  

Seuraavassa esitellään kysymykset ja vastaukset. Kysymysten perään on merkitty kaik-

kien kysymykseen vastanneiden määrä (N). Vastausten perään on merkitty vastannei-

den määrä (N) sekä prosenttiosuus vastauksista, jonka väittämä sai (%). Avoimien ky-

symysten vastauksissa on nostettu esiin muutamia esimerkkejä. 

1. Haluan saada Naistalon lapsettomuuteen liittyvällä elintapaohjaus -nettisivulla 

tietoa ravitsemuksesta, unesta, ja liikunnasta seuraavissa muodoissa (voit valita 

useamman vaihtoehdon): (N = 26) 

- Tutkittu tieto: N=25, prosentti 96% 

- Erilaiset käytännön vinkit aiheista: N=20, prosentti 76,92% 

- Oman osaamiseni testaus: N=13, prosentti 50 % 

- Oman edistymiseni testaus: N=17, prosentti 65,38 % 

- Kuvat: N=5, prosentti 19,23% 

- Linkit muille hyödyllisille sivuille: N=12, prosentti 46, 15% 

 

2. Toivoisin sivulla olevan paljon kuvia (N = 25) 

- Kyllä: N=20, prosentti 80% 

- Ei: N=6, prosentti 24% 

 

3. Toivoisin runsaasti tietoa tekstin muodossa (N = 23) 
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- Kyllä: N=15, prosentti 65,22% 

- Ei: N=8, prosentti 34,78% 

4. Toivoisin tiedon lyhyiden infopakettien muodossa (N = 26) 

- Kyllä: N=23, prosentti 88,46% 

- Ei: N=3, prosentti 11,54% 

 

5. Toivoisin voivani myös kuunnella sisältöä lukemisen lisäksi (N = 26) 

- Kyllä: N=12, prosentti 46,15% 

- Ei: N=14, prosentti 53,85% 

 

6. Minkälainen tieto olisi sinulle hyödyllistä elämäntapojen hallinnassa tai paran-

tamisessa? (N=16) Esimerkkivastauksia: 

” Mahdollisimman konkreettinen ja toteutettavissa oleva.” 

”Oikeasti hyvä ja tasapainoinen ruokavalio. Tietopaketteja terveellisistä ja epäterveelli-

sistä ruoista. Miten liikuntaa voi harrastaa kotona? Vinkkejä painonpudotukseen.” 

” Tutkimustieto. Ei mitään samaa lässytystä, vaan oikeasti mitä vitamiineja tulisi saada, 

kuinka paljon. Kaikkea pientä nippelitietoa, mikä jää muuten saamatta.” 

”Käytännön vinkit sekä faktatieto, koska lähtökohtaisesti se motivoi, kun tietää asioiden 

taustat ja sen mikä asia vaikuttaa mihinkin.” 

”Voimavaraistava ja positiivinen lähestymistapa sekä tutkittu tieto esim. todennäköisyyk-

sistä. Kaikki tietävät perusfaktat, nyt pitäisi edistää psyykettä.” 

 

7. Mitä muita toiveita sinulla on sivulle? (N = 12) Esimerkkivastauksia: 

” Ettei kannusteta laihduttamaan, vaan annetaan paljon tietoa, tehtäviä, omaa tavoitteen 

asettelua pienten muutosten aikaansaamiseksi joka parantaa kokonaishyvinvointia (ja 

näkyy ehkä puntarilla joskus). Ja koska kyseessä on lapsettomuudesta kärsivien 
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elämäntapaohjaus toivoisin että se sisältäisi paljon materiaalia pariskunnille, että hoide-

taan molempia, ei vain naista. Ehkä se voisi myös sisältää joitain pariskunnille suunnat-

tuja yhteisiä rentoutusharjoituksia tms. jotka voisivat lisätä pariskunnan hyvinvointia ja 

yhdessä tekemistä.” 

” Toivoisin, että sivuston asiasisällössä huomioidaan henkinen jaksaminen jotenkin. Lap-

settomuus itsessään on jo vaikea ja kuluttava asia, joten elämäntapojen muuttamisessa 

voi hetkittäin henkinen jaksaminen oikeasti olla vähissä.” 

”Lempeyden ja stressittömyyden muistaminen ohjeissa.” 

7.2 Palautteet 

Palautekysely tehtiin webropol- kyselynä samaan Simpukka Ry:n suljettuun Facebook -

ryhmään kuin toive -kyselykin. Vastauksia tuli paljon vähemmän tähän kyselyyn; vastaa-

jia oli ainoastaan seitsemän ja kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Kyselyyn oli 

alun perin mahdollista vastata kahden viikon ajan. Puolivälissä ryhmää muistuteltiin ky-

selyyn vastamisesta ja vastausaikaa pidennettiin kolmella päivällä. Kysymyksiä oli yh-

teensä 12, sisältäen 10 väittämää ja kaksi avointa kysymystä. Seuraavassa esitellään 

palautekyselyn tulokset. 

1. 100 prosenttia vastaajista oli naisia.  

2. 4/6 vastaajaa (67%) oli sitä mieltä, että Elintavoista apua hedelmällisyyteen -sivustolla 

oli tarpeeksi hyödyllistä tietoa. 2/6 vastaajaa oli sitä mieltä, että tietoa ei ollut tarpeeksi. 

3. 6/7 vastaajaa (86%) oli sitä mieltä, että sivuston yleiseen terveyteen liittyvät osiot (uni, 

ravitsemus, liikunta) toivat vastaajalle hyödyllistä tietoa. 1/7 vastaaja (14,29%) oli sitä 

mieltä, että osiot eivät tuoneet hyödyllistä tietoa. 

4. 6/6 vastaajaa (100%) oli sitä mieltä, että sivuston hedelmällisyyteen liittyvät osiot 

(unen, stressin, liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hedelmällisyyteen) toivat vastaa-

jalle hyödyllistä tietoa.  

5. 5/6 vastaajaa (83,33%) oli sitä mieltä, että sivustolla oli tarpeeksi erilaisia käytännön 

vinkkejä. 1/6 vastaajan (16,67%) mielestä käytännön vinkkejä ei ollut tarpeeksi. 
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6. 5/6 vastaajan (83%) mielestä sivustolla oli tarpeeksi linkkejä muille hyödyllisille sivuille, 

kun taas 1 vastaajan (16,67%) mielestä linkkejä ei ollut tarpeeksi. 

7. 6/7 vastaajaa (85,71%) koki, että sivuston sisältö oli vataajalle kokonaisuudessaan 

hyödyllinen, 1/7 (14,29%) ei ollut tätä mieltä. 

8. 6/7 vastaajaa (85,79%) koki, että sivusto on houkuttelevan näköinen, 1/7 (14,29%) ei 

ollut tätä mieltä. 

9. 7/7 eli 100% vastaajista oli sitä mieltä, että sivuston rakenne oli selkeä. 

10. 5/6 vastaajan (83,33%) mielestä sivusto motivoi vastaajaa elintapojen parantami-

sessa, 1/6 vastaaja (16,67%) ei saanut motivaatiota. 

11. 6/6 eli 100% vastaajista koki, että sivustolla oli positiivinen lähestymistapa elintapo-

jen parantamiseen. 

12. 6/6 eli 100% vastaajista koki, että sivustolle on mukava tulla. 

13. 1/3 vastaaja piti sivustossa erityisesti siitä, että kirjoitusasun sävy oli lempeä, eikä 

syyllistystä ollut, 1/3 piti positiivisuudesta, selkeydestä ja kivasta ulkoasusta ja 1/3 piti 

selkeästä jaottelusta aihealueittain. 

14. Kehittämisehdotuksia ja lisätoiveita sivustolle: 

”Syvällisempää tietoa, tilastoja hedelmällisyyden vaikutuksista, linkkejä uusimpiin 

tutkimuksiin” 

”Toivoisin lisää tietoa Pco:n ja ruokavalion hiilihydraattien yhteydestä, paljon on koke-

muksia että vähähiilarinen ruokavalio auttaa tässä oireyhtymässä, myös normaalipainoi-

sia. Ylipäänsä toivoisin enemmän tietoa Pcos:sta ja sen moninaisuudesta. Ihan siis muu-

allekkin, lääkärit eivät siitä kummemmin ohjaa/kerro, mikäli et ole ylipainoinen. Lisäksi 

toivoisin lisää tietoa lapsettomuuden aiheuttaman psyykkisen stressin hoitoon. Tätä 

saattaakin olla sivustolla, mutta heti ei osunut silmään. Erittäin hyvät sivut kuitenkin ja 

tärkeää työtä, kiitos! :)” 

”Raudanpuute - ferritiini-arvot kun ne esim. alle 30mikrog/l eli selkeä raudanpuute (ane-

mialla tai ilman anemiaa). Tämän voisi ottaa ylipäänsä paremmin Suomessa huomioon 

ja tehdä järkevämmät suositukset ja hoitopolun.. Monessa maassa lapsettomuushoitoi-

hin ei pääse ennenkuin ferritiini tietyllä tasolla, esim. yli 60mikrog/l.” 
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”Sivuston kuvitus hieman vanhahtava/ ei insporoiva” 

”Usein vaikean tai pitkään jatkuneen lapsettomuuden taustalla on muuta kuin elintavat. 

Vaikka tämä sivu ei keskity näihin muihin syihin, olisi hyvä olla maininta siitäkin että aina 

hedelmällisyys ei parane pelkällä elintaparemontilla, vaan epämääräiset oireet on syytä 

tutkituttaa lääkärillä mahd. varhain. Elämäntapakysymyshän sekin on, tottuuko mahan 

sekaisuuteen, väsymykseen tms oireeseen, jonka taustalla voi olla hedelmällisyyttä hei-

kentävä sairaus, kuten autoimmuunisairaudet tai kilpirauhasen toimintahäiriöt.” 
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8 POHDINTA JA PROJEKTIN ARVIOINTI 

8.1 Pohdintoja projektin toteutuksesta ja päällikkyydestä 

Projekti eteni koko ajan aikataulussa ja suunnitelman mukaan, vaikka kiirettä piti ja välillä 

mietitytti, ehtiikö kaikki valmistua aikanaan. Tuntui siltä, että jatkuvasti tuli eteen uusia, 

yllättäviä asioita, jotka tuli ottaa huomioon projektin edetessä. Kiire oli toisaalta itsejär-

jestettyä tiukan aikataulusuunnitelman takia. Pala palalta vaiheista selvittiin ja nyt iso työ 

on takana päin. Projektipäällikkö oppi prosessissa paljon asioita niin itsestään kuin pro-

jektityöstä. 

Projektipäällikkyydessä mietitystä aiheuttaa ajoittainen vaikeus astua päällikön rooliin 

työskennellessä omista kollegoista koostuvan projektiryhmän kanssa. Tähän voi liittyä 

esimerkiksi miellyttämisen ja hyväksynnän tarvetta. Johtavan roolin ottamista voi kuiten-

kin todennäköisesti kehittää kokemuksen karttuessa. Toivottavaa on, että myös turhien 

paineiden ottaminen sekä liian henkilökohtaisesti asioihin suhtautuminen kehittyisivät 

kokemuksen myötä. Näin työskentely olisi todennäköisesti miellyttävämpää. Toisaalta, 

kuuluvatko nämä asiat kehittämistyön luonteeseen varsinkin, jos kyseessä on itselleen 

ja yhteisölle tärkeä asia?  

Jälkeen päin ajatellen projektipäällikkö olisi myös voinut delegoida enemmän asioita ja 

pitää projektiryhmää tiiviimmin mukana koko prosessin ajan. Tämä ei oikein ollut mah-

dollista olosuhteista johtuen. Projektiryhmän oli työskenneltävä virallisen työajan puit-

teissa, työpäivinä järjestetyllä ajalla. Projektipäällikkö työskenteli suurilta osin muulloin, 

yhteistyökokouksia lukuun ottamatta. Sopimus ja sitoutuminen projektiin oli tehty mate-

riaalin luomisesta ryhmän käymän VESOTE -koulutuksen pohjalta syksylle 2018.  

Sen lisäksi työn tutkimuksellinen osuus ja muut aikaisemmin mainitut tehtävät projekti-

päällikkö oli alusta alkaen suunnitellut itselleen tehtäväksi. Keväällä 2019 osa projekti-

ryhmästä oli myös poissa töistä ja toinen osa käynnisteli hankkeen elintapaohjausta 

muun työn ohella, joten suunniteltua aikaa projektityölle ei ollut. Projektipäällikkö pyrki 

kuitenkin pitämään ryhmänsä selvillä projektin etenemisestä. VESOTE -koulutuksen 

pohjalta, ison työn tuloksena tehdystä unta, ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevästä ma-

teriaalista tuli hyvä ja kattava kokonaisuus. 
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Kevään projektipäällikkö työskenteli siis itsenäisesti, mutta sen lisäksi ohjausryhmän 

kanssa, pääasiassa sähköpostin välityksellä. Myös tapaamisia oli.  Projektipäällikön vah-

vuuksia ovat luovuus, vuorovaikutustaidot, tiimityöskentely -taidot, asioiden eteenpäin 

vieminen, sitkeys, organisointikyky ja rohkeus. Nämä ominaisuudet voisivat sopia hyvin 

kehittämistoiminnan johtajalle. Ominaisuuksista on ollut päivätyössäkin apua. 

8.2 Tuotos 

Tuotoksesta tuli projektipäällikön, projekti- ja ohjausryhmän sekä Lisääntymislääketie-

teen yksikön henkilökunnan mielestä hieno. Tästä on kiittäminen koko projektiorganisaa-

tiota mukaan lukien projekti- ja ohjausryhmät sekä sen lisäksi aiemmin mainitut yhteis-

työkumppanit.  

Simpukka Ry:n suljetun Facebook -ryhmän palautekyselyyn tuli harmittavan vähän vas-

tauksia, ainoastaan seitsemän vastaajaa, joten kokonaisvaltaista käsitystä sivun hyö-

dyistä kohderyhmälle ei voi saada. Jää pohdittavaksi, oliko palautekysely esimerkiksi 

liian pitkä tai onko niin, että ihmiset eivät vielä olleet tutustuneet sivuun tarpeeksi syväl-

lisesti antaakseen palautetta.  

Näyttäisi kuitenkin siltä, että sivu on onnistunut esimerkiksi positiivisessa lähestymista-

vassa, jota siltä toivottiin. Sivun informaatio koetaan hyödylliseksi, mutta ymmärrettävästi 

sitä toivotaan lisää; tiedonjano on vaikeassa tilanteessa kova. Jo nyt laaja aihe oli kui-

tenkin rajattava, jotta työ olisi mahdollista toteuttaa. Sivusta oli myös tehtävä informaati-

oineen sellainen, että se sopii mahdollisimman monelle luettavaksi, eikä suosituksista 

saisi vedettyä vääriä johtopäätöksiä. Eri lukijoilla on lähtökohtaisesti eritasoista tietoa. 

Toisaalta paljon tietoa tarjoaa jo Naistalon muu lisääntymisterveyteen liittyvä sivusto, 

jonka alla Elintavoista apua hedelmällisyyteen -sivu sijaitsee. Siellä kerrotaan muun mu-

assa lapsettomuudesta, sen syistä ja lapsettomuustutkimuksista. Nyt tehty sivu täyden-

tää kokonaisuutta. Ehkä tulevissa projekteissa voisi laajentaa informaatiota vielä spe-

sifimpiin suuntiin, kuten palautteiden perusteella esimerkiksi ruokavalion vaikutuksista 

PCO:hon tai rauta-arvoihin. Nämä aiheet vaativat kuitenkin kokonaan omat projektinsa, 

jotta saataisiin tarpeeksi luotettavaa tietoa. 
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8.3 Integroitu kirjallisuuskatsaus ja sen luotettavuus 

Integroidun kirjallisuuskatsauksen hakuprosessi oli aikaavievä ja vaivalloinen. Materiaa-

lia oli kuitenkin saatava tarpeeksi, jotta kaikki aihealueet katettaisiin. Mukaan valittiin lo-

pulta 78 tutkimusta. Aluksi suunniteltu systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaihtui tutki-

musten tarkastelu- ja aukikirjoitusvaiheessa integroiduksi katsaukseksi, joka mahdollis-

taa eri menetelmin tehtyjen tutkimusten tarkastelun ja analysoinnin. Tulokset kirjoitettiin 

esitellen ja tiivistäen tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Esiin nostettiin stressin, unen, 

ravitsemuksen ja liikunnan vaikutukset naisen ja miehen hedelmällisyyteen. Vaikutukset 

luonnolliseen hedelmällisyyteen sekä hedelmöityshoidon tuloksiin ja välituloksiin otettiin 

huomioon. Se, vaikuttiko jokin asia hedelmällisyyteen vai ei, tuotiin tuloksissa esiin toi-

siinsa verraten. Yksiselitteisiä vastauksia vaikutuksiin ei ollut lopulta tarjolla. 

Tutkimuksessa tehtiin ainoastaan sähköinen haku. Tämä on saattanut rajata joitakin hy-

viä lähteitä pois. Toisaalta julkaisuja haluttiin vuodesta 2010 eteenpäin, joten paljon ma-

teriaalia on onneksi sähköisenä. Kieliksi tutkimuksissa rajattiin suomi ja englanti, mikä 

on myös saattanut rajata jotakin pois. Kielen kääntämiseen ei kuitenkaan ollut aikaa eikä 

rahaa käytössä, joten tämä oli ainoa mahdollinen ratkaisu. Suuri osa kansainvälisistä 

tutkimuksista julkaistaan englanniksi. Tässä katsauksessa oli ainoastaan yksi tutkija, 

mikä vähentää selvästi tutkimuksen luotettavuutta. Työn kohtuullistamiseksi mukaan 

otettujen tutkimusten laatua ei myöskään määritelty sitä varten kehitetyillä metodeilla 

vaan tutkijan omalla harkinnalla sisäänottokriteerejä apuna käyttäen. Julkaisut olivat kui-

tenkin vertaisarvioituja, mikä lisää niiden luotettavuutta.  

Tulosten analyysin hankaluus vaikuttaa myös luotettavuuteen. Varsinaista synteesiä ei 

saatu tehtyä, mutta tuloksia on pyritty raportoimaan ja vetämään yhteen mahdollisimman 

selkeästi ja rehellisesti siten, että oleelliset asiat tutkimuksista ovat näyvillä niin tekstissä, 

kuin tutkimuksista tehdyssä taulukossa (liite 1). Toisaalta materiaalin laajuus tuo tutki-

mukselle lisää arvoa.  

Tutkijan tarkka selostus laadullisen tutkimuksen toteuttamisesta parantaa sen luotetta-

vuutta. Luokittelujen tekeminen on keskeistä laadullisessa analyysissa ja niiden perus-

teet on tuotava esiin. (Hirsjärvi ym. 1997, 232.) Toiminta on tässä katsauksessa pyritty 

pitämään niin systemaattisena kuin mahdollista sekä selittämään tarkasti kaikki vaiheet. 

Tehtyjä ratkaisuja analyysissa tapahtuneessa luokittelussa on perusteltu. Ylipäätään voi 
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olla ylpeä siitä, että iso työ on tehty ja jonkinlainen luova luokittelu kirjallisuuskatsauksen 

sisällönanalyysissa on saatu aikaan. 

Mukaan valittujen tutkimusten luotettavuutta rajoittavat niiden tutkimusasetelmat, sekä 

joissakin tutkimuksissa niiden aika pieni otos (ks. liite 1). Luotettavimpina pidettyjä RCT 

-tutkimuksia on koko katsauksessa vain kolme. Aihetta/aiheita on haasteellista tutkia luo-

tettavasti täysin hallitussa ympäristössä, koska kyse on elävistä ihmisistä. Tämän takia 

kaikkea ei olla voitu ottaa huomioon erilaisissa tutkimusasetelmissa. Tutkimus alueella 

on selkeästi lisääntynyt ja observatiivisissa tutkimuksissa on havaittu elintapojen yhteyk-

siä hedelmällisyyteen.  

8.4 Tulokset 

Tuloksia tarkastellessa kävi ilmi, että elintapojen vaikutus hedelmällisyyteen ei ole yksi-

selitteistä ja tulokset saattavat olla turhauttavuuteen asti ristiriitaisia keskenään. Toiset 

tutkimukset havaitsivat vaikutuksen ja toiset tutkimukset eivät. Tämän lisäksi elintavoilla 

saattoi olla erilaiset vaikutukset luonnollisessa ja hoidollisessa kierrossa.  Monessa tut-

kimuksessa todettiin, että lisää ja laajempia RCT- ja pitkittäistutkimuksia tarvitaan ja tu-

losten vaikutuksia hedelmällisyyteen ei voitu tietää. Sen lisäksi taustamekanismit yhteyk-

sille eivät olleet selvät. 

8.5 Tämän projektin merkitys 

Kyseessä on ensimmäinen COLIFE -hankkeesta valmistunut opinnäytetyö ja on omalta 

osaltaan vienyt hanketta eteenpäin. Tästä voi mielestäni kokea ylpeyttä. Aihe on hyvinkin 

ajankohtainen. Prosessin aikana esimerkiksi ylipainon vaikutuksista terveyteen ja hedel-

mällisyyteen on uutisoitu mediassa ylipainon ollessa nousussa ja syntyvyyden ollessa 

laskussa kansallisesti ja globaalisti. Tämän projektin teoreettinen viitekehys lähtee yli-

painon vaikutuksista hedelmällisyyteen. Integroitu kirjallisuuskatsaus puolestaan on it-

sessään uniikki kattaen tutkimuskysymyksissään laajan aihealueen; unen, stressin, lii-

kunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hedelmällisyyteen. En usko, että tähän aihealuee-

seen liittyviä YAMK-kehittämisprojekteja on tehty kovinkaan useita. 

Ideavaiheessa tavoitteena oli tehdä verkkosivu, joka on suunnattu nimenomaan lapset-

tomuuspotilaille. Projektin myötä syntynyt verkkosivusto vastaa lopulta mielestäni 
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lapsettomien ihmisten ja oikeastaan kaikkien hedelmällisessä iässä olevien tarpeeseen 

edistää terveyttään ja hedelmällisyyttään. Vielä isompaa kuvaa maalatessa ja yhteiskun-

nallista merkitystä pohdittaessa, sivusto ja integroitu kirjallisuuskatsaus, johon sivusto 

osittain pohjautuu, saattavat olla mukana edistämässä viime vuosina laskussa ollutta 

suomalaista syntyvyyttä. 

Elintavat eivät ole ainoa ratkaisu lapsettomuuteen eikä tämän projektin ollut tarkoitus-

kaan olettaa niin. Lapsettomuus voidaan karkeasti jakaa ¼ naisesta, ¼ miehestä tai ¼ 

molemmista johtuviin tekijöihin sekä ¼ selittämättömiin tekijöihin, kuten kappaleessa 2 

todetaan. Mikäli raskautta ei kuulu määrätyssä ajassa, selvittelyt on syytä aloittaa. Kuten 

aiemmissa kappaleissa kuitenkin selviää, ylipaino ja myös elintavat osaltaan vaikuttavat 

hedelmällisyyteen. Voidaan kysyä, selittyisikö jokin osa selittämättömän lapsettomuuden 

tekijöistä näillä? Jos II tyypin diabetesta tai verenpainetautia voidaan hoitaa elintavoilla, 

onnistuisiko tämä jossakin määrin myös lapsettomuuden hoidossa? Saadaanko Suo-

messa ja maailmalla ongelmina olevat elintapasairaudet, kuten edellä mainittu II tyypin 

diabetes tai sydän -ja verisuonitaudit vähentymään tulevilla sukupolvilla parantamalla 

vanhempien elintapoja jo ennen hedelmöittämisajankohtaa? Tutkimukset aiheista li-

sääntyvät – ja tulevat tarpeeseen. 
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CINAHL complete nutrition AND repro-

ductive health 

2000-2018, full text, 
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CINAHL complete sleep AND reproduc-

tive health 

2000-2018, full text, 
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CINAHL complete physical exercise 
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health 
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CINAHL complete physical activity AND 
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peer reviewed 

26 

CINAHL complete stress AND infertility 
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CINAHL complete nutrition AND inferti-

lity 

2000-2018, full text, 
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suomi ja englanti 

20 

CINAHL complete sleep AND infertility 2000-2018, full text, 
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AND infertility 
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CINAHL complete stress AND infertility 

AND hormones 
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peer reviewed, kielet 
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CINAHL complete sleep AND infertility 

AND hormones 

2000-2018, full text, 

peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 

1 

CINAHL complete nutrition AND inferti-
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2000-2018, full text, 

peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 
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CINAHL complete physical exercise 

AND infertility AND 

hormones 
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peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 
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CINAHL complete sleep disorders AND 

obesity AND inferti-

lity 

2000-2018, full text, 

peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 
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CINAHL complete sleep AND obesity 

AND fertility 

2000-2018, full text, 

peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 
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CINAHL complete food AND obesity 
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peer reviewed, kielet 
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CINAHL complete stress AND obesity 

AND fertility 
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CINAHL complete physical exercise 
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ovarian axis AND 
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suomi ja englanti 
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CINAHL complete sleep AND women`s 

health AND fertility 
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CINAHL complete diet AND women`s 
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peer reviewed, kielet 

suomi ja englanti 

10 
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PubMed stress AND reproduc-

tive health 

2000-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 
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43. PubMed nutrition AND repro-

ductive health 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 
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on jo rajattu uudes-
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ductive health” -ja-
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PubMed nutrition AND ferti-

lity 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

214 

PubMed sleep AND fertility 2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

23 

PubMed physical exercise 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

52 

PubMed stress AND infertility 2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

381 

PubMed nutrition AND inferti-

lity 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

169 
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text, humans, clinical 
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review, journal article 

29 

PubMed physical exercise 

AND infertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

47 

PubMed stress AND infertility 

AND hormones 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

57 

PubMed sleep AND infertility 

AND hormones 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

10 

PubMed nutrition AND inferti-

lity AND hormones 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

33 

PubMed physical exercise 

AND infertility AND 

hormones 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

9 

PubMed sleep disorders AND 

obesity AND inferti-

lity 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

4 

PubMed sleep AND obesity 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

8 

PubMed food AND obesity 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

20 

PubMed stress AND obesity 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

8 

PubMed physical exercise 

AND obesity AND 

fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

25 

PubMed hypothalamic-pituary-

ovarian axis AND 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

2 
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nutrition AND ferti-

lity 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

PubMed sleep AND menstrual 

cycle 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

45 

PubMed sleep AND menstrual 

cycle AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

6 

PubMed diet AND menstrual 

cycle 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

66 

PubMed diet AND menstrual 

cycle AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

12 

PubMed physical exercise 

AND menstrual cycle 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

87 

PubMed physical exercise 

AND menstrul cycle 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

3 

PubMed stress AND sperm 

AND fertility 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

77 

PubMed diet AND sperm 2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

56 

PubMed sleep AND sperm 2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

9 

70. PubMed physical exercise 

AND sperm 

2010-2019, free full 

text, humans, clinical 

trial, clinical study, 

systematic reviews, 

review, journal article 

18 

Medic stressi AND hedel-

mällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

0 
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kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

Medic ravitsemus AND he-

delmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND hedelmälli-

syys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND hedel-

mällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

1 

Medic stressi AND lisäänty-

misterveys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ravitsemus AND li-

sääntymisterveys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND lisääntymis-

terveys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND lisään-

tymisterveys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic stressi AND hedel-

mättömyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

1 

Medic ravitsemus AND he-

delmättömyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND hedelmättö-

myys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND hedel-

mättömyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

1 
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Medic stressi AND hedel-

mättömyys NOT lap-

settomuudesta johtuva 

stressi 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

1 

Medic stressi AND hedel-

mättömyys AND hor-

monit 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND hedelmättö-

myys AND hormonit 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ravitsemus AND he-

delmättömyys AND 

hormonit 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND hedel-

mättömyys AND hor-

monit 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic unihäiriöt AND yli-

paino AND hedelmät-

tömyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND ylipaino 

AND hedelmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ruoka AND ylipaino 

AND hedelmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic stressi AND ylipaino 

AND hedelmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND ylipaino 

AND hedelmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic hypotalamus-aivoli-

säke-munasarja-akseli 

AND ravitsemus 

AND hedelmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND kuukautis-

kierto 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

0 



Liite 1 (8) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Karolina Sivonen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

Medic uni AND kuukautis-

kierto AND hedelmäl-

lisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ruokavalio AND kuu-

kautiskierto 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ruokavalio AND kuu-

kautiskierto AND he-

delmällisyys 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ruokavalio TAI kuu-

kautiskierto 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

255 

Medic stressi AND sperma 2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic ruokavalio AND 

sperma 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic uni AND sperma 2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic liikunta AND sperma 2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic hedelmättömyys 

AND ruokavalio 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic hedelmättömyys 

AND uni 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

0 

Medic hedelmättömyys 

AND stressi 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

1 
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kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

Medic lisääntymisterveys 

AND elintavat 2 osu-

maa 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

2 

Medic lapsettomuus AND 

elintavat 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

1 

Medic nainen AND ravitse-

mus 

2000-2018, vain koko 

tekstit, asiasanojen 

synonyymit käytössä, 

kaikki julkaisutyypit, 

kaikki kielet 

13 

109. Terveysportti, lääkä-

rin tieto-

kannat 

stressi lisääntymister-

veys 

2000-2018 7 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ravitsemus lisäänty-

misterveys 

2000-2018 6 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni lisääntymisterveys 2000-2018 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

liikunta lisääntymis-

terveys 

2000-2018 5 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

stressi hedelmättö-

myys 

2000-2018 14 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ravitsemus hedelmät-

tömyys 

2000-2018 14 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat Ter-

veysportti, lääkärin tieto-

kannat 

uni hedelmättömyys 2000-2018 4 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

liikunta hedelmättö-

myys 

2000-2018 20 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

stressi hedelmättö-

myys hormonit 

2000-2018 2 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni hedelmättömyys 

hormonit 

2000-2018 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ravitsemus hedelmät-

tömyys hormonit 

2000-2018 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

liikunta hedelmättö-

myys hormonit 

2000-2018 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

unihäiriöt ylipaino he-

delmättömyys 

2000-2018 1 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni ylipaino hedel-

mällisyys 

2000-2018 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ruoka ylipaino hedel-

mällisyys 

2000-2018 3 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

stressi ylipaino hedel-

mällisyys 

2000-2018 3 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

liikunta ylipaino he-

delmällisyys 

 10 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

hypotalamus-aivoli-

säke-munasarja-akseli 

 0 
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ravitsemus hedelmäl-

lisyys 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni kuukautiskierto  0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni kuukautiskierto 

hedelmällisyys 

 0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ruokavalio kuukautis-

kierto 

 11 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

stressi sperma  0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

ruokavalio sperma  3 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

uni sperma  0 

Terveysportti, lääkärin 

tietokannat 

liikunta sperma  4 

136. ELSEVIER: 

SCIENCE DIRECT 

 

nutrition AND repro-

ductive health 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: The Lancet, 

The Lancet Global 

Health, Asian Pacific 

Journal of Reproduc-

tion 

Yhteensä 1574 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 97 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND reproduc-

tive health 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: European 

Journal of Obstetrics 

& Gynecology and 

Reproductive Bio-

logy, Fertility and 

Sterility, Hormones 

and behaviour 

Yhteensä 4160 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 234 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND reproductive 

health 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: Fertility and 

sterility, European 

Journal of Obstetrics 

& Gynecology and 

Reproductive Bio-

logy, The Lancet, 

Ameerican Journal of 

Obstetrics and Gyne-

cology, Obstetrics, 

Gynaecology & Rep-

roducrive Medicine, 

International Journal 

of Gynecology & 

Obstetrics 

Yhteensä 4155 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 390 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

nutrition AND inferti-

lity 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: Fertility and 

Sterility, Reproduc-

tive Toxicology, 

Yhteensä 3788 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 426 
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Reproductive BioMe-

dicine Online, Mole-

cular and Cellular En-

docrinology, The 

Lancet 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

nutrition AND inferti-

lity AND hormones 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: Fertility and 

Sterility (71 osumaa), 

Best Practice & Re-

search Clinical Obs-

tetrics & Gynaeco-

logy (19), Best Prac-

tice & Research Clini-

cal Endocrinology & 

Metabolism (18), 

Reproductive BioMe-

dicine Online (14) 

Yhteensä 1351 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 122 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND infertility AND 

hormones 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: Fertility and 

Sterility (58 osumaa), 

Best Practice & Re-

search Clinical Obs-

tetrics & Gynaeco-

logy (19), Best Prac-

tice & Research Clini-

cal Endocrinology & 

Metabolism (15), 

Reproductive BioMe-

dicine Online (26), 

American Journal of 

Obstetrics and Gyne-

cology (12), European 

Journal of Obstetrics 

& Gynecology and 

Reproductive Biology 

(19), Obstetrics, 

Gynaecology & Rep-

roductive Medicine 

(18)   

Yhteensä 837 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 167 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND infertility AND 

hormones 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND infertility 

AND hormones 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fertility and 

sterility, Best Practice 

& Research Clinical 

Endocrinology & Me-

tabolism, Best prac-

tice & Research Clini-

cal Obstetrics and 

Yhteensä 849 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 98 
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Gynaecology, Repro-

ductive BioMedicine 

Online 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND infertility 

AND hormones 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep disorders AND 

obesity AND inferti-

lity 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fertility and 

sterility, Best Practice 

& Research Clinical 

Endocrinology & Me-

tabolism, Best prac-

tice & European Jour-

nal of Obstetrics & 

Gynecology and Rep-

roductive Health, The 

Lancet 

Yhteensä 460 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 48 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep disorders AND 

obesity AND inferti-

lity 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND obesity 

AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fertility and 

Sterility, The Lancet, 

Obstetrics, Gynaeco-

logy & reproductive 

Medicine, Molecular 

and Cellular Endocri-

nology 

Yhteensä 680 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 84 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND obesity 

AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

food AND obesity 

AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fertility and 

Sterility, The Lancet, 

Reproductive BioMe-

dicine Online 

Yhteensä 2343 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 242 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

food AND obesity 

AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND obesity AND 

fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: Fertility and 

Yhteensä 895 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 180 
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Sterility, The ancet, 

Best Practice & Re-

search Clinical Obs-

tetrics & Gynaeco-

logy, Obstetrics, 

Gynaecology, & Rep-

roductive Medicine, 

Reproductive BioMe-

dicine Online, Obstet-

rics and Gynecology 

Clinics of north Ame-

rica 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND obesity AND 

fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

hypothalamic-pituary-

ovarian axis AND 

nutrition AND ferti-

lity 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access 

0 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

hypothalamic-pituary-

ovarian axis AND 

sleep AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access 

0 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

hypothalamic-pituary-

ovarian axis AND 

stress AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access 

1 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

hypothalamic-pituary-

ovarian axis AND 

physical exercise 

AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access 

0 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND menstrual 

cycle 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet: fertility and 

sterility 

Yhteensä 2298 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 44 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND menstrual 

cycle 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND menstrual 

cycle AND fertility 

Fert and ster, Obst, 

gyn & reprod.med, 

reprbiomed online, 

obst and gyn clin of 

N. America 

Yhteensä 770 osu-

maa.  

Lehtierittelyllä 176 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND menstrual 

cycle AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND sperm review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fert and ster, 

General and Compa-

rative Endocrinology 

Yhteensä 5605 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 207 
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ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND sperm review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND sperm review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fertility and 

Sterility 

Yhteensä 885 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 46 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

sleep AND sperm review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND human sperm 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fert and Ster, 

Reproductive BioMe-

dicine Online 

Yhteensä 678 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 59 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical exercise 

AND human sperm 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND women`s 

health 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access 

18 247 osumaa. 

Liian laaja haku, to-

dettu jo aiemmin. 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND women`s 

health AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fert and Ster, 

The Lancet, Molecu-

lar and Cellular En-

docrinology, Repro-

ductive BioMedicine 

Online 

Yhteensä 1309 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 183 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

diet AND women`s 

health AND fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 

ELSEVIER: SCIENCE 

DIRECT 

physical activity AND 

women`s health AND 

fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

lehdet Fert and Ster, 

The Lancet, Repro-

ductive Biomedicine 

Online, Women`s 

Studies International 

Forum 

Yhteensä 2005 osu-

maa. 

Lehtierittelyllä 279 

171. ELSEVIER: 

SCIENCE DIRECT 

physical activity AND 

women`s health AND 

fertility 

review articles, re-

search articles, 2010-

2019, full text access, 

ensimmäiset 25 osu-

maa 

25 
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Tutkimuksen 

tekijät, 

tutkimusvuosi 

ja 

 -paikka 

Tarkoitus Aineisto, aineiston keruu Keskeiset tulokset 

1.Santos, C., 

Sobral, M. & 

Martins, M. 

2017. 

Portugali 

STRESSI 

Tutkitaan lapsena ja aikuisena koetun 

elämäntapahtumiin liittyvän stressin 

esiintymisen ja asteen vaikutusta naisen 

ja miehen hedelmällisyyteen  

-verraten hedelmättömyyshoitoihin ha-

keutuvien ja oletettavasti hedelmällisten 

ihmisten koettua stressiä 

-voivatko stressaavat tapahtumat elä-

mässä ennustaa naisen ja miehen hedel-

mättömyyttä 

Retrospektiivinen kyselytutki-

mus. Useita tilastollisia analy-

sointitapoja. 

1-ryhmä: 151 hedelmättömyys-

diagnoosin saanutta lapsetonta 

(74 miestä, 77 naista). 

PF-ryhmä: 225 oletettavasti he-

delmällistä lapsetonta (95 

miestä, 130 naista). 

Kysely sosiodemografisista taus-

toista 

The Life Event Inventory-kysely 

Likert-asteikolla 

 

-Ei todisteita hypoteesille siitä, 

että hedelmättömät henkilöt oli-

sivat kokeneet elämässään 

enemmän stressaavia asioita 

kuin hedelmälliset henkilöt tai, 

että elämäntapahtumien aiheut-

tama stressi vaikuttaisi hedel-

mättömyysdiagnoosiin. 

 

Rajoitukset: tutkimuksen retro-

spektiivisuus (katsaus jo tapah-

tuneisiin asioihin), myös muita 

rajoituksia 

 

2.Palomba S, 

Daolio J, Ro-

meo S, Batta-

glia FA, Marci 

R, La Sala GB. 

2018, Italia 

STRESSI 

Tiivistetään kriittisellä otteella nykytie-

tämys stressin ja elämänlaadun vaiku-

tuksista naisen lisääntymisfunktioon/toi-

mintoon/kykyyn 

Katsausartikkeli, haku tuotu 

esiin. 

-naisten stressin, elämänlaadun 

ja lisääntymisfunktion yhteydet 

tulevat selvemmin ilmi hedel-

mättömillä kuin hedelmällisillä 

naisilla.  

-Syy-seuraussuhde vaikea mää-

rittää johtuen ristiriitaisista tu-

loksista ja sopivien arvioinnin 

työkalujen puutteesta. 

-Tutkimusten useimmat tulokset 

pitävät hormonaalisen signaloin-

nin muuttumista HPA:n ja HPO-

akselin välillä todennäköisem-

pänä mekanismina, jolla stres-

siin liittyvät molekyylit mo-

duloivat negatiivisesti naisten 

hedelmällisyyttä. 

-Otos ei edusta koko naispopu-

laatiota: tutkimuksissa tutkitut 

naiset ovat rekrytoitu lapsetto-

muusklinikoilta.  

-Stressitekijän määrittäminen on 

monimutkaista, koska yksilölli-

set vasteet stressaaviin ärsykkei-

siin voivat vaihdella dramaatti-

sesti.  

-Optimaalista stressiä vastaavaa 

merkkiainetta ei ole saatavilla 

-Stressi, infertiliteetti ja elämän-

laatu vaikuttavat toinen toi-

siinsa. 

 

3.Prasad S, Ti-

wari M, Pan-

dey AN, 

Selvitetään stressin vaikutusta munaso-

lujen laatuun ja lisääntymistuloksiin. 

Katsausartikkeli. 67 lähdettä. -Ympäristön muutokset, paineet 

ja vaatimukset sekä useat muut 

tekijät aiheuttavat psykologista 
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Shrivastav TG, 

Chaube SK. 

2016, Intia 

STRESSI 

stressiä->Psykologinen stressi 

aiheuttaa elintapamuutoksia ja 

kortisolin tuotantoa lisämunuai-

sesta, joka vaikuttaa suoraan ja 

epäsuorasti munasarjan fysiolo-

giaan-> Elintavat, kuten alkoho-

lin kulutus ja tupakointi, lisäävät 

reaktiivisten happiradikaalien 

(ROS) tasoa-> ROS:n lisäänty-

nyt taso johtaa oksidatiiviseen 

stressiin-> Kortisolin lisäänty-

minen sekä oksidatiiviset stres-

sitasot vaikuttavat granulosa-so-

lutoimintoihin mahdollisesti in-

dusoimalla apoptoosia->Apop-

toosi heikentää munasolujen laa-

tua, mikä johtaa huonoon lisään-

tymistulokseen 

4.Gaskins AJ, 

Rich-Edwards 

JW, Lawson 

CC, Schern-

hammer ES, 

Missmer SA, 

Chavarro JE. 

2015. USA, Ka-

nada. 

STRESSI 

Arvioidaan työaikataulun ja fyysisten te-

kijöiden yhdistymistä hedelmällisyy-

teen. 

Kohortti vuosina 2010-2014.  

 

-1739 työssä käyvää naista 

(26 693:sta The Nurses Health 

Study 3 -internetpohjaiseen ko-

horttiin osallistuneesta naisesta), 

jotka yrittävät tulla raskaaksi.  

 

-Demografiset tiedot, elintavat, 

kuukautiskierto, BMI, ikä, ym-

päristöaltistukset, työaika ja -

vuorot sekä fyysinen työ rapor-

toitiin itsenäisesti alkukyselylo-

makkeessa, jonka jälkeen naiset 

raportoivat 6 kk välein lähetet-

tyyn kyselyyn elintapoja ja ter-

veystietoja sekä raskausyrityksen 

kestoa, unen kestoa. 

-Mikään eri työvuoromalleista ei 

liittynyt raskausyrityksen kes-

toon. 

-Yli 40 tuntia viikossa työsken-

tely ja raskaan kuorman nosta-

minen tai liikuttaminen yhdistet-

tiin raskautta suunnittelevien 

hoitajien alentuneeseen hedel-

mällisyyteen. 

-Raskaan liikkumisen ja nosta-

misen ja raskauden yrittämisen 

keston välinen yhteys oli voi-

makkaampi ylipainoisten tai li-

havien naisten keskuudessa-> 

ylipainoiset eivät välttämättä 

työn ulkopuolella noudata ter-

veellisiä elintapoja, kuten liikun-

taa ja terveellistä ruokavaliota.  

Rajoitukset:  

-yhdyntöjen määrät, jotka saatta-

vat olla pitkää päivää tekevillä 

vähäisemmät, saattavat vaikut-

taa tuloksiin.  

-puolisojen taustat eivät olleet 

tiedossa.  

-mahdolliset hedelmöityshoidot 

eivät olleet tiedossa.  

Vahvuudet:  

-mukana korkean hedelmällisyy-

den naiset, jotka usein poissa 

prospektiivisista kohorteista 

sekä tahattomasti hedelmättömät 

naiset, jotka ovat yleensä ulkona 

retrospektiivistä raskauskohor-

teista.  

-prospektiivista raporttia naisen 

meneillään olevasta raskausyri-

tyksestä pidetään kultaisen stan-

dardin metodologiana 
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hedelmällisyyden arvioinnissa 

raskauden suunnittelijoilla 

5.Dong Y, Cai 

Y, Zhang Y, 

Xing Y, Sun Y. 

2017. Kiina. 

STRESSI 

Hedelmällisyys-stressin vaikutus endo-

metriumin ja subendometriaalisen veren 

virtaukseen hedelmättömien naisten kes-

kuudessa. 

 

Poikittaistutkimus.  

 

 

-300 hedelmättömyysdiagnoosin 

saanutta naista (tuubavika tai se-

littämätön). Verrokkiryhmänä 80 

tervettä, lapsettomuusstressistä 

kärsimätöntä naista.  

 

 

-Kaikki 20-40-vuotiaita, P21-39, 

kierron 5-11 päivä, BMI alle 

24.99, ei tupakoi, ei todettuja en-

dokriinisia sairauksia, kiinankie-

len riittävä ymmärrys, ei hyd-

rosalpinxia, ei hormonaalisten 

lääkkeiden käyttöä 3 kuukau-

teen, ei leikkauksia lantion alu-

eella, ei isoa elämäntapahtumaa 

viim. 12 kk tai mielenhäiriöitä.  

 

-Fertility problem inventory-mit-

tari (FPI): 46 erilaista kohdetta 5 

eri alueelta, mukaan lukien sosi-

aaliset huolenaiheet, seksuaaliset 

huolenaiheet, suhteet, vanhem-

muuden tarve ja lapsettoman elä-

mäntavan hylkäys.  

 

-Kohteet/kysymykset pisteytet-

tiin Likertin asteikon avulla.  

 

-Isompi lukema kuvasi isompaa 

koettua psykologista stressiä. 

 

-Taustoissa (asuinpaikka, hedel-

mättömyys, hedelmättömyyden 

syy, synnytyshistoria, tutkimus-

päivä tai kuukautiskierto) ei ol-

lut tilastollisesti merkittävää 

eroa. 

 

-Sama mittaaja, sama UÄ-laite. 

 

-Hedelmällisyys-stressi yhdistet-

tiin endometriumin ja subendo-

metriumin virtausindeksiin. 

 

-3 ryhmää: Endometriumin ja 

subendometriumin virtausindek-

sit olivat merkittävästi korkeam-

pia kontrolliryhmässä kuin kor-

kean pistemäärän ryhmässä ja 

matalan pistemäärän ryhmissä. 

Alhaisen pistemäärän ryhmän 

endometrium- ja subendometri-

aaliset virtausindeksit olivat 

huomattavasti korkeampia kuin 

korkean pistemäärän ryhmässä.  

 

-Mekanismit, miten stressi vai-

kuttaa endometriumin ja suben-

dometriumin virtausindeksiin 

jäävät epäselviksi. Tutkijat anta-

vat hypoteesit, jotka liittyvät 

monimutkaisiin neuroendokrii-

nisiin tekijöihin sekä hormonei-

hin joihin kehossa oleva stressi 

vaikuttaa.  

 

Rajoitukset: 

FPI-kohteiden rajallinen määrä 

teki erittäin vaikeaksi määritellä, 

vaikuttavatko muut tekijät he-

delmällisyys -stressiin. Tule-

vissa tutkimuksissa olisi hyvä 

selvittää stressiä stressibiomark-

kereilla ja kyselyllä. 

 

Tutkimus on vain spekuloitu ja 

suora todistusaineisto hedelmäl-

lisyysstressin vaikutuksesta en-

dometriaaliseen ja subendomet-

riaaliseen verenkiertoon puut-

tuu. 

6.Boivin J, 

Griffiths E, Ve-

netis CA. 2011, 

UK, Kreikka 

STRESSI 

Tutkitaan, liittyykö emotionaalinen ah-

distuneisuus naisilla raskauden saavutta-

miseen avustetun yhden lisääntymistek-

nologian hoitokierron jälkeen. 

Meta-analyysi prospektiivisista 

psykososiaalisista tutkimuksista. 

14 tutkimusta, joissa yhteensä 

3583 hedelmättömyydestä kärsi-

vää naista. 

 

-hedelmällisyysongelmista tai 

muista hoidon yhteydessä esiin-

tyvistä elämäntapahtumista joh-

tuva emotionaalinen ahdistus ei 

todennäköisesti vaaranna mah-

dollisuutta tulla raskaaksi.  
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-Haku oli tarkkaan kuvattu. Vahvuudet: 

Kattava hakustrategia, jossa tun-

nistettiin suuri määrä tutkimuk-

sia kymmenestä maasta, keski-

määrin korkeaa laatua.  

Rajoitukset: 

Raskauden onnistumiseen tarvi-

taan usein enemmän kuin yksi 

hoito; miten vaikuttaa tilantee-

seen? 

 

7.Louis GM, 

Lum KJ, Sun-

daram R, Chen 

Z, Kim S, 

Lynch CD, 

Schisterman 

EF, Pyper C. 

2011, UK 

STRESSI 

Arvioidaan syljen stressibiomarkkerit 

(kortisoli ja alfa-amylaasi) ja naisten he-

delmällisyys. 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus. 

-274 raskautta yrittävää 18-40-

vuotiasta naista seurattiin raskau-

den alkuun asti tai vaihtoehtoi-

sesti kuutta kuukautiskiertoa.  

 

-Naiset suorittivat päivittäiset 

päiväkirjamerkinnät kuukauti-

sista, yhdynnästä ja elintavoista 

(esim. tupakointi, alkoholin-

käyttö) ja testasivat virtsaansa 

kuukautiskierron 6. päivästä 20 

päivän ajan. Sylkinäytteet otet-

tiin joka kuukautiskierron 6. päi-

vänä.  

-raskaustestit raskauden selvittä-

miseen. 

-200 (73%) naisella oli täydelli-

set kortisoli- ja alfa-amylaasitie-

dot kaikista tarkasteltavista syk-

leistä. 

 

-stressi liittyy merkittävästi nai-

sen päiväkohtaisen hedelmöitty-

misen todennäköisyyden vähe-

nemiseen naisilla, joilla on suu-

rempi syljen alfa-amylaasipitoi-

suus, verrattuna naisiin, joilla on 

pienemmät pitoisuudet.  

 

-Tiedot tukevat kliinisiä ja kan-

santerveysviestejä, joiden tar-

koituksena on auttaa pariskuntia 

rentoutumaan ja minimoimaan 

rasituksia, kun yritetään saavut-

taa raskautta. 

 

Rajoitukset: 

-syljen keräysmenetelmä, mu-

kaan lukien analyysiin käytettä-

vissä oleva määrä, voi vaikuttaa 

mitattuihin pitoisuuksiin. 

 

8.Dong YZ., 

Zhou FJ., Sun 

YP. 2017, 

Kiina 

STRESSI 

Tutkitaan stressin vaikutusta Anti Mul-

lerian – hormoniin (AMH-hormoniin), 

joka on todistettu luotettavaksi klii-

niseksi munasarjojen toimintareservin 

markkeriksi. 

Poikittaistutkimus.  

 576 infertiliteetti-klinikan asiak-

kaana olleelta naiselta otettiin  

 

-AMH-verikoe kierron 2-4 päi-

vänä ja samana päivänä sylki-

näytteestä alfa-amylaasi (SAA), 

jolla määriteltiin objektiivisesti 

stressin esiintymistä. Näyte oh-

jattiin ottamaan klo 8-11 välillä 

vähintään 2 tuntia ennen syö-

mistä, juomista, tupakointia tai 

hampaiden pesua. SAA on tutki-

tusti sensitiivinen psykologisen 

stressin biomarkkeri.  

 

-Sisäänottokriteerit: 23-45 v., 

BMI <24, P21-42, ensimmäinen 

hedelmöityshoitokierto, ei ehkäi-

sypillereiden, hypertensio- tai 

hormonilääkkeiden käyttöä 3 

-AMH-arvo laski nousevan iän 

myötä ja laski merkittävästi yli 

35-vuotiailla.  

 

<35 v. ryhmän ja > 35. ryhmän 

välilä ei ollut merkittäviä eroja 

SAA-tasoissa.  

 

-Korkeampi psykologinen 

stressi yhdistettiin matalampaan 

AMH-arvoon.  

 

Rajoiteet:  

-stressi määriteltiin ainoastaan 

SAA-tason avulla. Jatkotutki-

muksen aiheena on tutkia nais-

ten stressin tasoa elämän tapah-

tumien analysoinnin ja / tai tut-

kimusten perusteella suhteessa 

seerumin AMH-tasoihin.  
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kk:een, ei taustalla kilpirauhas-

sairautta tai mielensairautta, ei 

taustalla kohtu- tai munasarja-

leikkausta. Koska naisen hedel-

mällisyys laskee iän mukana, ja-

ettiin naiset <35 v. ja >35 v. ryh-

miin. 

 

9.Schliep KC, 

Mumford SL, 

Vladutiu CJ, 

Ahrens KA, 

Perkins NJ, 

Sjaarda LA, 

Kissell KA, 

Prasad A, 

Wactawski-

Wende J, 

Schisterman 

EF. 2015, USA 

STRESSI 

Tutkitaan havaitun stressin vaikutusta li-

sääntymishormonien tasoihin ja ovulaa-

tioon.  

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus.  

 

-259 tervettä, 18-44-vuotiasta 

naista suoritti päivittäin havaitun 

stressin arvioinnin, 4-kohtaisen 

havaitun stressin asteikon (PSS-

4), neljä kertaa kutakin sykliä 

kohti. Lähtötilanteessa täytettiin 

14-osainen PSS-asteikon. 

 

-Naiset, joilla P21-35 viimeiset 6 

kk, eikä taustalla kroonisia tai 

gynekologisia sairauksia, eivät 

olleet imettäneet 6 kuukauteen, 

eivät olleet raskaana, eivät olleet 

käyttäneet pitkävaikutteista hor-

monaalista ehkäisyä 12 kk:een 

tai suun kautta otettavia e-pille-

reitä tai muuta hormonikorvausta 

3 kuukauteen. Itse raportoitu 

BMI ei saanut olla <18.5 tai >35. 

 

-Verikokeet kuukautiskierron eri 

vaiheissa, 7-8 kertaa 1 kierron (9 

kpl) tai 2 kierron (250kpl) ajan, 

keski- ja myöhäisfollikulaarivai-

heessa, LH/FSH nousun aikana, 

odotetun ovulaation aikana sekä 

aikaisessa, keski- ja myöhäis-

luteaalivaiheessa. 

 

-Päivittäinen havaittu stressi vai-

kuttaa häiritsevän kuukautiskier-

ron toimintaa naisilla, joilla ei 

ole tunnettuja lisääntymishäiri-

öitä. 

 

-Päivittäinen stressi yhdistettiin 

alempiin E2, LH, progesteroni -

arvoihin ja korkeampaan FSH-

arvoon sekä kohonneeseen sa-

tunnaiseen anovulaatioon, ver-

rattuna matalaan stressiin.  

 

-Tulokset tukevat hypoteesia, 

että stressi aktivoi HPA-akselin, 

mikä johtaa tarvittavan 

preovuloivan LH-nousun estoon 

ja sen seurauksena ovulaation 

suppressioon, kuten FSH-tasot 

osoittavat.  

 

-Tutkimus ei osoita mekanisnia, 

jolla stressi vaikuttaa lisäänty-

misfunktioon. 

 

 

10.Rooney KL., 

Domar AD. 

2018, USA 

STRESSI 

Tarkastellaan hedelmöityshoitoon liitty-

viä psykiatrisia häiriöitä ja näiden oirei-

den mahdollisia vaikutuksia hedelmöi-

tyshoidon tulokseen sekä psykologisten 

interventioiden tehokkuutta sekä ahdin-

koon että raskauteen. 

Katsaus. -Ahdistuksen ja hedelmättömyy-

den välisellä suhteella ei välttä-

mättä ole selkeää syy-seuraus-

suuntaa. 

 

-Psykologiset interventiot hedel-

mättömillä naisilla saattavat vä-

hentää ahdistusta ja johtaa huo-

mattavasti korkeampiin raskaus-

asteisiin. Kognitiivinen-käyttäy-

tymisryhmä-lähestymistapa voi 

olla tehokkain tapa saavuttaa 

molemmat tavoitteet. 

  

-Kun otetaan huomioon monien 

hedelmättömien naisten ilmoit-

tamat stressitasot, on tärkeää 

laajentaa näiden ohjelmien 
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saatavuutta. Potilaita pitää oh-

jata ja tukea hoidon aikana. 

Rajoitteet: 

-itse tehdyn raportoinnin tark-

kuus.  

11.Lynch CD, 

Sundaram R, 

Buck Louis 

GM, Lum KJ, 

Pyper C. 2012. 

UK. 

STRESSI 

Arvioidaan itse raportoidun psykososi-

aalisen stressin, ahdistuksen, masennuk-

sen ja niihin liittyvien rakenteiden vai-

kutusta hedelmällisyyteen sekä niiden 

korrelaatiota samanaikaisesti mitattujen 

stressin biomarkkereiden kanssa. 

Prospektiivinen kohorttitutkimus 

raskautta yrittävistä naisista.  

 

-339 18-40-vuotiasta naista.  

 

-Päivittäiset päiväkirjamerkinnät 

enintään kuuden kierron ajan tai 

kunnes raskaus havaittiin. Kun-

kin syklin aikana mitattiin stres-

sibiomarkkereita ja täytettiin 

psykososiaaliset kyselylomak-

keet kierron 6 päivänä. 

-339 naisesta 207 (61%) tuli ras-

kaaksi tutkimuksen aikana, 69 

(20%) ei tullut raskaaksi ja 63 

(19%) vetäytyi.  

 

-Naiset, jotka eivät tulleet ras-

kaaksi tarkkailun aikana, olivat 

järjestelmällisesti vanhempia 

kuin raskaana olevat tai vetäyty-

neet. 

 

-Itse raportoitu psykososiaalinen 

stressi, ahdistus ja masennus ei-

vät liittyneet hedelmällisyyteen. 

-Stressin tai psyykkisen häiriön 

haitallinen vaikutus hedelmälli-

syyteen ei näytä olevan havaitta-

vissa annetuilla kyselylomak-

keilla, lukuun ottamatta ehdo-

tusta mahdollisesta yhteydestä 

sosiaalisen tuen ja lisääntyneen 

hedelmällisyyden välillä. 

-Tulokset osoittavat tarpeen kor-

kean stressitason ja psyykkisiä 

häiriöitä raportoivien naisten 

tutkimiselle. 

 

Rajoitteet:  

-6 kk seuranta  

-stressin vaikutusta raskauden 

alkamisen todennäköisyyteen ei 

arvioitu naisilla, joilla raskaus-

yritys kesti kauemmin.  

-ainoat välineet, joita toistettiin 

jokaisessa syklissä, olivat PSS ja 

HAD-asteikko; sellaisenaan ei 

pystytty arvioimaan biomarkke-

reiden ja psykososiaalisten inst-

rumenttien välistä korrelaatiota 

sekä niiden yhteyttä aikaan, joka 

raskauden alkamiseen meni pit-

kittäisesti.  

-Jää vastaamatta, vaikuttavatko 

korkeat stressitasot ja psyykkiset 

häiriöt hedelmällisyyden heiken-

tymiseen.  

 

12.Ilacqua A, 

Izzo G, Eme-

renziani GP, 

Baldari C, 

-Keskustellaan elämänlaadun vaikutuk-

sista (muutettavissa olevat elämäntavat) 

ja psykologisen stressin vaikutuksista 

miesten hedelmällisyyteen  

-Esitellään kohonneen keskikehon läm-

pötilan ja epäterveellisten 

Katsausartikkeli -Psykologisten asenteiden ja he-

delmättömyyden välillä on yh-

teyksiä, mutta tällä hetkellä on 

vaikea luoda syy-seuraussuh-

detta.  
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Aversa A. 

2018. Italia. 

STRESSI+ra-

vitsemus 

ravitsemuksellisten ja fyysisen harjoitte-

lun vaikutuksista. 

-Vaikka stressi (fyysinen, emo-

tionaalinen, biologinen jne.) voi 

vähentää miesten hedelmällisyy-

den mahdollisuuksia, ei ole 

yleistä yksimielisyyttä siitä, mi-

ten sitä voidaan objektiivisesti 

mitata.  

 

-Tutkimukset ovat osoittaneet 

antioksidanttien käytön hyödyl-

lisen vaikutuksen oksidatiivisen 

stressin aiheuttaman spermatoi-

mintahäiriön avuksi miehillä, 

joilla on selittämätön hedelmät-

tömyys. Vankan näytön saami-

nen tästä on vaikeaa. 

 

-Asianmukaiset ravintoaineet 

(vihannekset, hedelmät, kala, oi-

kea rasvanlaatu) ja mahdollinen 

laihtuminen sekä liikunnan li-

sääminen voivat vaikuttaa posi-

tiivisesti miesten hedelmällisyy-

teen. 

 

-Elintapojen korjaaminen voisi 

parantaa sperman DNA:n pirs-

toutumisen astetta ja parantaa 

elämänlaatua pariskunnilla, 

jotka yrittävät parantaa hedel-

mällisyysmahdollisuuksiaan. 

Näin voitaisiin minimoida kal-

liin ja invasiivisen hedelmättö-

myyshoidon tarve. 

13.Pottinger, 

A.M., Nelson, 

K. & McKen-

zie, C. 2016. 

Jamaica. 

STRESSI 

Tavoitteena oli tutkia hedelmättömyy-

den selviytymistapoja ja raskaustuloksia 

IVF-potilailla, joilla oli lapsettomuuden 

lisäksi myös muita stressaavia elämänta-

pahtumia.  

Retrospektiivinen tutkimus.  

 

-430 naista ja miestä eli 215 pa-

ria, jotka olivat tulossa ensim-

mäiseen IVF-hoitoon lapsetto-

muusklinikalle.  

 

-Kliininen data kerättiin potilai-

den lääketieteellisistä tiedoista 

sekä potilaille jaetuista kyselylo-

makkeista. (s. 3-5.)  

-Kyselyssä mitattiin sosiodemo-

grafinen data eli sukupuoli, ikä 

ja koulutustaso, siviilisääty, suh-

teen pituus, raskausyrityksen 

kesto sekä hedelmättömyyden 

tyyppi ja syy, stressaavat tapah-

tumat elämässä, menetykset elä-

mässä, selviytymiskeinot, IVF-

hoidon tulokset  

-Tuloksissa tarkasteltiin ny-

kyistä stressitasoa, merkittäviä 

menetyksiä, selviytymismalleja, 

stressiä, menetyksiä ja selviyty-

mistä yhdessä, raskaustuloksia, 

selviytymismalleja ja raskaustu-

loksia sekä itsenäisiä raskaustu-

lokseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

-Raskausprosentti oli 28%.  

-Lapsettomuuden lisäksi muiden 

stressaavien tapahtumien koke-

minen ei vaikuttanut negatiivi-

sesti raskauden lopputulokseen. 

-Ikä oli merkittävin raskauden 

lopputulokseen vaikuttava te-

kijä.  

-Hoidon tulokseen saattaa vai-

kuttaa naisen käyttämä selviyty-

mismalli.  

-Ongelmakeskeinen selviytymi-

nen voi tarjota kontrollintunteen 

epäsuotuisissa olosuhteissa, kun 

hedelmättömyys, sen hoito ja 
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yleiset elämän stressitekijät vai-

kuttava hallitsemattomista.  

 

Neljä selviytymismallia tunnis-

tettiin. Kaikissa selviytymismal-

leissa havaittiin tilastollisesti 

merkittäviä sukupuolieroja. Nai-

set käyttivät kaikkia neljää tyy-

liä enemmän kuin miehet.  

 

Rajoitukset: 

-Retrospektiivinen ja poikkileik-

kaussuunnittelu eivät salli syy-

yhteyttä 

-Koska selviytyminen on pro-

sessi, IVF-hoitosyklin aikana 

suoritettava prospektiivinen tut-

kimus voisi paremmin selventää 

selviytymisstrategioiden vaiku-

tusta hoidon eri vaiheissa ja 

mahdollistaa myös selviytymis-

mallien tutkimisen toistuvilla 

IVF-hoitojaksoilla.  

 

14.Lynch CD, 

Sundaram R, 

Maisog JM, 

Sweeney AM, 

Buck Louis 

GM. 2014. 

USA. 

STRESSI 

Tutkitaan ovatko naisten stressitasot 

prospektiivisesti yhteydessä hedelmälli-

syyteen ja hedelmättömyyteen. 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus. 

Seurattiin 401 raskautta yrittävää 

paria Michiganissa ja Teksasissa 

12 kuukauden ajan.  

 

-Naiset olivat 18-40-vuotiaita, 

naimisissa tai vakituisessa suh-

teessa, miespartneri yli 18-vuo-

tias, kuukautiskierto 21-42 päi-

vää, kyky kommunikoida eng-

lanniksi tai espanjaksi, ei injekti-

tavaa ehkäisyä viimeiseen 12 

kuukauteen, ei lapsettomuus 

diagnoosia kummallakaan puoli-

soista, alle 2 kk raskausyritys il-

man ehkäisyä.  

-Naiset antoivat aamu-sylkinäyt-

teen seuraavana aamuna tutki-

mukseen osallistumisesta sekä 

seuraavana aamuna ensimmäis-

ten tutkimuksen aikana alkanei-

den kuukautisten alkamisesta. 

Sylkinäytteistä analysoitiin stres-

simarkkerit; kortisoli ja alfa-

amylaasi.  

 

-Parit haastateltiin alkukyselyllä 

ja naiset tekivät päivittäiset päi-

väkirjamerkinnät, joissa vastat-

tiin kysymyksiin vuodoista, yh-

dynnöistä, ajoittaisesta ehkäisyn 

käytöstä, Clear Blue -hedelmälli-

syysmittauksista (ovulaatiotesti), 

401 osallistujasta  

-347 (87%) tuli raskaaksi  

-54 (13%) ei tullut raskaaksi -

373:lla (93%) naisista oli käy-

tössä täydet tiedot sylkianalyy-

sista.  

-Hedelmällisyys väheni (meni 

pidempi aika raskauden alkami-

seen) 29% naisilla, jotka olivat 

korkeimmalla alfa-amylaasin 

tertiilillä verrattuna naisiin, jotka 

olivat alimmalla tertiilillä. Näillä 

naisilla havaittiin myös kaksin-

kertainen hedelmättömyysriski. 

-Kortisolin ja kummankaan he-

delmällisyysmittauksen välillä ei 

löytynyt yhteyttä.  

-Vaikka stressi ei ole ainoa tai 

tärkein syy, joka ennustaa mah-

dollisuutta tulla raskaaksi, voi-

daan todeta, että stressin vähen-

täminen naisella ei ole haitaksi. 

 

Rajoitukset: 

-Tutkimuksella on merkittäviä 

rajoituksia sen havainnollisen 

asetelman vuoksi.  

 

-Tutkimus ei vastaa kysymyk-

seen biologisesta mekanismista, 

jolla stressi saattaisi vaikuttaa 

hedelmällisyyteen. Tästä huoli-

matta se antaa lisää todisteita 

siitä, että stressi saattaa 
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raskaustestituloksista, tupakoin-

nista, juomisesta ja kofeiinin 

käytöstä sekä päivittäisestä stres-

sin tasosta. 

vaikuttaa itsenäisesti haitallisesti 

hedelmällisyyteen. 

 

 

15.Anttila, L. 

& Korkeila, J. 

2012. Suomi. 

STRESSI 

Käsitellään stressin vaikutusta lapsetto-

muuteen. 

Katsausartikkeli. -Pitkittynyt stressi voi naisilla 

vaikuttaa kuukautiskierron sää-

telyn häiriintymiseen ja miehillä 

sperman laadun heikkenemi-

seen.  

-Vaikka stressi voi heikentää 

naisen hedelmällisyyttä, ei se 

nykykäsityksen mukaan aiheuta 

pysyvää lapsettomuutta.  

 

-Suurin osa pareista saa avun 

lapsettomuuteen hedelmöitys-

hoidoilla ja raskaus alkaa riippu-

matta lapsettomuusstressistä.  

1.McGrice M, 

Porter J. 

2017.Australia. 

RAVITSEMUS 

Selvitetään matalahiilihydraattisten 

(<45% päivittäisestä energiasta) dieet-

tien vaikutusta lisääntymishormoneihin 

ja hedelmällisyystuloksiin ylipainoisilla 

naisilla. 

Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus, jossa 7 tutkimusta 

 

-Tutkimuksissa tuloksia olivat 

vaihdellen lisääntymishormonit, 

ovulaatio ja raskaustulokset. Tut-

kimukset olivat Australiasta, 

USA:sta ja Italiasta.  

 

-Tutkimusten interventiot olivat 

kestoiltaan 1kk-6kk. Kaikilla tut-

kittavilla oli PCOS paitsi yh-

dessä tutkimuksessa. 

-Hiilihydraattikuormituksen vä-

hentäminen voi vähentää veren-

kierrossa olevaa insuliinitasoa, 

parantaa hormonaalista epätasa-

painoa ja palauttaa ovulaation 

parantaen raskaustuloksia ver-

rattuna tavanomaiseen ruokava-

lioon erityisesti ylipainoisilla 

naisilla, joilla on PCOS.  

 

-Tutkimus aiheesta on vähäistä 

ylipainoisilla naisilla, joilla ei 

ole PCOS:aa.  

 

-Ei ole selvää, kuinka alhainen 

hiilihydraattipitoisuus dieetissä 

pitäisi olla tai miten pitkään 

dieettiä pitäisi pitää yllä, jotta 

saavutetaan optimaaliset hedel-

mällisyystulokset. Kirjallisuu-

dessa ei ole konsensusta siitä, 

mikä on ”matalahiilihydraatti-

nen” dieetti. 

 

Rajoituksia: 

-epäyhtenäinen raportointi har-

joituksista ja / tai käyttäyty-

misinterventioista matalahiili-

hydraattisen dieetin rinnakkais-

hoitoina, joten niitä ei ole rapor-

toitu tarkastelussa. 

 

2.Gaskins AJ, 

Chiu YH, Wil-

liams PL, Kel-

ler MG, Toth 

TL, Hauser R, 

Chavarro JE; 

Tutkitaan ennen IVF-hoitoa käytettyä 

täysjyvätuotteiden määrän yhteyttä IVF-

hoidon tuloksiin.  

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus.  

-liittyy EARTH-tutkimukseen 

(Ympäristö- ja lisääntymister-

veys -tutkimus, joka käynnistyi 

vuonna 2006 ja jonka tarkoituk-

sena oli tunnistaa pariskuntien 

166 naista seurattiin yhden IVF-

kierron ajan, 66 naista seurattiin 

kahden kierron ajan, 30 naista 

seurattiin 3 kierron ajan ja 11 

naista seurattiin 4-6 kierron 

ajan.  
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EARTH Study 

Team. 2016. 

USA 

RAVITSEMUS 

 

hedelmällisyyden ympäristölliset 

ja ravitsemukselliset tekijät.)  

 

273 kpl 18 – 46-vuotiasta, omilla 

soluilla IVF-hoitoon tulevaa 

naista, yhteensä 427 hoitokier-

toa.  

 

-Täysjyvien saanti arvioitiin vali-

doidulla ruokakyselyllä. Osallis-

tujia pyydettiin ilmoittamaan, 

kuinka usein he käyttivät keski-

määrin 131 ruokaa (ennalta mää-

ritellyllä annosmäärällä) edelli-

sen vuoden aikana käyttäen 9 

luokan saantitaajuutta, jotka 

vaihtelivat alle yhdestä kuukau-

sittaisesta annoksesta kuuteen tai 

useampaan annokseen päivässä.  

 

-Monivitamiinin ja ravintolisien 

käyttäjiä pyydettiin ilmoittamaan 

käyttämänsä tuotteiden merkki, 

annos ja käytön tiheys. Ravinto-

aineiden saanti arvioitiin sum-

maamalla kaikkien ravintoainei-

den ja ravintolisien ravintoaineen 

osuudet yhteen.  

 

-Määritelmän mukaan seuraavia 

elintarvikkeita ja ainesosia pidet-

tiin täysjyvätuotteina: täysjyvää 

ja täysjyväjauhoa, täysjyvä-

kauraa ja täysjyväkaurajauhoa, 

täysjyvämaissijauhoja, täysjyvä-

ruista ja täysjyväruisjauhoja, 

täysjyväohraa, bulguria, tattaria, 

ruskeaa riisiä ja ruskeaa riisijau-

hoa, popcornia, amaranttia ja 

psylliumia.  

 

-Pituus, paino ja BMI mitattiin 

tutkimuksen alussa. Myös sai-

raanhoitajan antama kyselylo-

make demografisista tekijöistä, 

sairaushistoriasta ja elintavoista 

täytettiin.  

 

-Kotona tehtävä, elintavoista, li-

sääntymisterveydestä ja sairaus-

historiasta kysymyksiä sisältävä 

kysely täytettiin.  

 

-Tiedot lapsettomuusdiagnoo-

sista ja hoitokaavasta saatiin po-

tilastiedoista.  

-Täysjyvien saanti ei liittynyt 

estradiolipitoisuuksien huip-

puun, munasolujen kokonais-

määrään tai kypsien munasolu-

jen määrään, hedelmöittyneiden 

alkioiden määrään, tai alkioiden 

laatuun.  

 

-Eniten täysjyvää käyttävien 

naisten (52.4 g/vrk) kiertojen, 

joiden seurauksena oli elävän 

lapsen synnytys, osuus oli 53% 

verrattuna täysjyvää vähiten 

käyttäviin naisiin (<21,4 g/vrk) 

joiden kierroista 35 % johti syn-

nytykseen.  

 

-Korkeampi säännöllinen täysjy-

väkulutus IVF-hoitoa edeltävänä 

vuonna liittyi lisääntyneeseen 

kohdun limakalvon paksuuteen 

alkionsiirtopäivänä ja suurem-

paan implantaatioon sekä elävän 

lapsen synnytyksen todennäköi-

syyteen.  

 

-28 gramman täysjyvän saannin 

lisääntyminen päivässä (eli n 1 

annos/vrk) liittyi 0,4 millimetrin 

kasvuun kohdun limakalvon 

paksuudessa.  

 

 

-Kohdun limakalvon paksuus on 

sen vastaanottavuuden merkki, 

mikä voi olla yksi mekanismi, 

jota kautta täysjyvän kulutus 

johtaa yllä mainittuihin tulok-

siin.  

 

-Tulokset korostavat ruokavalio-

vaikutusten merkitystä hedel-

mällisyyteen ja ehdottavat, että 

tarvitaan täydentäviä tutkimuk-

sia täysjyväsaannin vaikutuk-

sista lisääntymiseen naisilla 

luonnollisessa hedelmöittymi-

sessä sekä hedelmöityshoi-

doissa. 

 

Rajoitteita:  

-Itseraportoitu dieetti voi aiheut-

taa mittaushäiriöitä, mahdolli-

suus sekaannuksiin elintapateki-

jöillä, joita ei mitattu tai oli mi-

tattu huonosti. 

-Tulosten yleistettävyys on epä-

selvä, koska tutkimukseen 
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osallistujat raportoivat käyttä-

vänsä täysjyvää enemmän (yht 

1,2 annosta/vrk) kuin keskiver-

toamerikkalainen (o,6 an-

nosta/vrk), ja toisaalta käyttö oli 

tutkituilla pienempää, kuin hol-

lantilaiseen kohorttitutkimuk-

seen osallistuneilla, joista n. 40 

% raportoi käyttävänsä 4 an-

nosta täysjyvää päivässä.  

3.Afeiche MC, 

Chiu YH, Gas-

kins AJ, Wil-

liams PL, Sou-

ter I, Wright 

DL, Hauser R, 

Chavarro JE; 

EARTH Study 

team. 2016. 

USA. 

RAVITSEMUS 

Tutkitaan maitotuotteiden käytön vaiku-

tusta IVF-hoidon tuloksiin (tarkista vielä 

tarkka tarkoitus) 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus, joka liittyy EARTH-tutki-

mukseen  

-232 naista, jotka kävivät läpi 

yhteensä 353 IVF-kiertoa.  

 

Sama ruokakysely kuin yllä, 

mutta tässä keskityttiin vastauk-

siin maitotuotteiden kulutuksesta 

(15/131 kysymystä).  

 

Tuotteet määriteltiin kerma-

juusto ja muut juustot, vähäras-

vainen maito 1 % ja 2%. Rasvai-

set maitotuotteet määriteltiin 

täysmaidoksi, kermaksi, jääte-

löksi ja juustoksi. Vähärasvaiset 

maitotuotteet määriteltiin vähä-

rasvaiseksi maidoksi, jogurtiksi 

ja raejuustoksi. Kokonaismaito-

tuotteiden käyttö määriteltiin ras-

vaisten ja vähärasvaisten käytön 

summaksi.  

-Iän ja kaloreiden mukaan sää-

detty ero elävän lapsen synny-

tyksessä eniten maitoa käyttä-

vien (> 3,0 annosta / vrk) nais-

ten ja vähiten maitoa käyttävien 

(<1,34 annosta / päivä) naisten 

välillä oli 21% (P = 0,02).  

 

-Sen jälkeen, kun se oli mukau-

tettu muihin muuttujiin, tämä 

yhteys havaittiin vain naisilla, 

jotka olivat ≥35 vuotta.  

 

-Rasvaisten ja vähärasvaisten 

tuotteiden välillä ei ollut eroja 

tässä yhteydessä eikä tulos näyt-

tänyt liittyvät yhteen tiettyyn 

tuotteeseen. 

 

-Maitotuotteiden saanti ei liitty-

nyt munasarjojen stimulaatio-

vasteeseen eikä alkio- tai im-

plantaatiotulokseen tai kliiniseen 

raskaustulokseen. 

 

-Tulokset ehdottavat, että ravit-

semustekijät saattavat vaikuttaa 

hedelmöityshoitojen tuloksiin. 

 

Rajoitteita:  

-Mahdollisten mittausvirheiden 

ja huolimatta tulosten säätämi-

sestä useilla muuttujilla, mittaa-

mattomista tai huonosti mita-

tuista muuttujista johtuvat mah-

dolliset sekoittavat tekijät.  

 

-Tuloksia ei välttämättä pysty 

yleistämään naisiin, joilla ei ole 

todettua hedelmättömyysongel-

maa.  

 

-Biologista mekanismia, joka 

yhdistäisi maitotuotteiden käy-

tön hedelmöityshoitojen tulok-

siin, ei tunneta. 
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4.Gaskins AJ, 

Chiu YH, Wil-

liams PL, Ford 

JB, Toth TL, 

Hauser R, 

Chavarro JE; 

EARTH Study 

Team. 2015. 

USA. 

RAVITSEMUS 

 

Tutkitaan seerumin folaatin ja B-12-vi-

tamiinin pitoisuuksien yhteyttä IVF-hoi-

don tuloksiin. 

Prospektiivinen kohortti.  

 

-Satunnaistettu otos, 100 IVF-

hoitoon tulevaa naista, yllämai-

nitusta EARTH-tutkimuksesta, 

jotka olivat täyttäneet samat ruo-

kakyselyt sekä sairaanhoitajan 

antaman taustakyselyn ja kotona 

täytettävän kyselyn.   

 

-Seerumin folaatti ja B-12-vita-

miinipitoisuudet mitattiin kai-

kilta hoitokierron 3 ja 9 päivänä. 

-Naisilla, joilla oli korkeimmat 

seerumin B-12-vitamiinipitoi-

suudet, oli tilastollisesti merkit-

tävästi alhaisempi BMI kuin nai-

silla, joilla oli pienimmät arvot. 

-Folaatin ja B-12-vitamiinin 

korkeammat seerumipitoisuudet 

lisäävät elävän lapsen syntymän 

mahdollisuutta IVF-hoidon jäl-

keen.  

-Naisilla, joilla oli korkeampia 

pitoisuuksia sekä seerumin fo-

laattia että B-12-vitamiinia, oli 

suurin todennäköisyys lisäänty-

miselle.  

 

-Naisilla, joilla oli korkeimmat 

seerumin folaattipitoisuudet 

(>26.3ng/mL) oli 1.62 kertainen 

mahdollisuus elävän lapsen syn-

tymään verrattuna naisiin, joilla 

oli matallimmat arvot (<16.6 

nm/mL).  

 

-Naisilla, joilla oli korkeimmat 

B-12-vitamiinipitoisuudet 

(>701pg/mL) oli 2.04 kertainen 

todennäköisyys elävän lapsen 

syntymään verrattuna naisiin, 

joilla oli matalimmat pitoisuudet 

(<439pg(mL). 

 

-Naisilla, joilla oli molemmat 

arvot yli mediaanin, oli 1.92 

kertainen mahdollisuus elävän 

lapsen syntymään verrattuna 

naisiin, joilla arvot olivat vä-

hemmän tai yhtä kuin mediaani. 

 

-Välitulosten analyysi viittaa sii-

hen, että folaatti ja B-12-vita-

miini voivat vaikuttaa suotui-

sasti raskauden ylläpitoon im-

plantaation jälkeen. Seerumin 

folaatti vaikuttaa myös hyödylli-

seltä hedelmöityksessä. 

 

-Tulokset tukevat ennen hedel-

möitystä käytettävän foolihap-

polisän käytön tärkeyttä sekä eh-

dottavat, että myös B12-vitamii-

nin käyttöä tulisi lisätä.  

 

Rajoitteet:  

-Konsentraatioiden mittauksessa 

on voinut tapahtua virheitä.  

-Tulosten yleistäminen ei ole 

selvää, koska tutkimuksen 



Liite 1 (27) 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Karolina Sivonen 

naisten folaattiarvot ovat huo-

mattavasti korkeammat, kuin 

vertailtavilla populaatioilla Eu-

roopassa johtuen siitä, että 

USA:ssa ravintoaineita lisätään 

elintarvikkeisiin ja käytetään 

paljon lisäravinteita. B-12-vita-

miinin määrä on verrannolli-

sempi eurooppalaiseen hedel-

mättömyyspopulaatioon.  

5.Vanegas JC, 

Afeiche MC, 

Gaskins AJ, 

Mínguez-

Alarcón L, 

Williams PL, 

Wright DL, 

Toth TL, Hau-

ser R, Cha-

varro JE. 2015. 

USA. 

RAVITSEMUS 

 

 

Tutkitaan ravinnon fytoestrogeeenien 

saannin ja IVF-hoidon tulosten yhteyttä. 

 

 

Prospektiivinen kohortti  

 

315 18-46-vuotiasta naista, yh-

teensä 520 hoitokiertoa. Rekry-

tointi EARTH-tutkimukseen 

osallistuneista.  

 

-Tutkittavat vastasivat samoihin 

kyselyihin, kuin yllä mainitut. 

 

-Kotiin jaetussa kyselyssä oli 15 

kysymystä, jotka liittyivät soija-

pohjaisten ruokien käyttöön.  

 

-Viimeisen 3 kk ajalta käytetyt 

määrät; kuinka usein ja minkä 

kokoisia annoksia käyttivät. Ky-

symyksissä oli vastausvaihtoeh-

dot. 

 

-Tuloksissa sovellettaviin moni-

muuttujamalleihin sisältyi ikä, 

BMI, hedelmättömyysdiagnoosi, 

hoitoprotokolla ja rotu. 

 

-Tulokset analysoitiin erilaisiin 

tilastollisin menetelmin 

-Kliiniset raskaudet ja elävän 

lapsen syntymä aloitettua sykliä 

kohden oivat korkeammat nai-

silla, jotka raportoivat soijan 

käytön kuin naisilla, jotka eivät 

käyttäneet soijaa. 

 

-Naiset, jotka käyttivät enem-

män soijaruokaa, olivat todennä-

köisemmin aasialaisia, omasivat 

yleisesti terveellisemmät ter-

veellisemmät ruokavaliot ja hei-

dän kumppaninsa käyttivät 

myös todennäköisemmin soija-

ruokaa. 

 

-Soijan käyttö ei ollut yhtey-

dessä estradioliarvoihin, kohdun 

limakalvon paksuuteen tai alki-

oiden laatuun tai määrään. He-

delmöittymisaste oli 6% korke-

ampi naisilla, jotka käyttivät soi-

jaruokaa verrattuna naisiin, jotka 

eivät käyttäneet.  

 

-Iän mukaan säädetty kliininen 

raskausaste oli 11% korkeampi 

ja ikään mukautettu elävän lap-

sen syntymä oli 13% korkeampi. 

Yhteydet havaittiin vertailukel-

poisilla saannin tasoilla USA:n 

aikuisväestöön verrattuna. 

 

-Mekanismi, jolla ravitsemuk-

selliset isoflavonit tai muut ra-

vitsemukselliset fytoestrogeenit 

voivat vaikuttaa eläviin synty-

vyyteen hedelmättömyyshoidon 

yhteydessä, ei ole täysin selvä. 

 

Rajoitukset: 

-Mahdollisuus jäljellä olevaan 

sekaannukseen muiden tekijöi-

den vuoksi, joiden tiedetään vai-

kuttavan tai epäillään vaikutta-

van hoitotuloksiin, joita ei ollut 

saatavilla koko tutkimusryh-

mässä. Myös kyvyttömyys 
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mitata "piilotettuja" isoflavo-

nilähteitä on rajoitteena. 

 

-Tulokset eivät ehkä ole yleistet-

tävissä naisille, joilla ei ole tun-

nettuja hedelmällisyysongelmia. 

 

-Tulokset voivat kuitenkin olla 

yleistettävissä sadoille tuhansille 

pariskunnille, joille tehdään 

vuosittain hedelmöityshoitoja.  

 

Vahvuuksia:  

-Prospektiivinen asetelma, joka 

minimoi käänteisen syy-yhteyttä 

koskevan riskin  

-Otoksen koko ja osallistujien 

täydellinen seuranta mahdolli-

seen synnytykseen saakka. 

6.Gaskins AJ, 

Afeiche MC, 

Wright DL, 

Toth TL, Wil-

liams PL, Gill-

man MW, 

Hauser R, 

Chavarro JE. 

2014. USA. 

RAVITSEMUS 

Arvioidaan folaatin käytön suhdetta 

IVF-hoidon tuloksiin amerikkalaisessa 

väestössä. 

232 naista, iältään 28-46-vuoti-

aita, EARTH-tutkimukseen osal-

listuneita, IVF-hoitoon tulevia.  

 

Samat tiedonkeruut kuin yllä 

mainituissa tutkimuksissa, ruo-

kakysely, sairaanhoitajan kysely, 

kotona täytettävä kysely. Loput 

tiedot saatiin sairaskertomuk-

sista.  

 

 

-Noin 57% naisten kokonais-

folaattien saannista tuli ravinto-

lisistä ja 43% elintarvikkeista 

(sekä luonnollisista että väke-

vöitetyistä).  

 

-78% naisista otti vähintään 400 

μg/vrk täydentävää folaattia ja 

19% naisista otti vähintään 1000 

μg/vrk täydentävää folaattia. 

 

-Folaatin mediaanisaanti suh-

teessa kokonaisenergian saantiin 

oli 1778 µg/vrk (vaihteluväli oli 

277 – 5724 µg/vrk) 

 

-Folaatin kokonaissaanti liittyi 

positiivisesti implantaatioon, 

kliiniseen raskauteen ja elävän 

lapsen syntymään aloitettua syk-

liä kohti. 

 

-Yli 800 µg/vrk foolihappolisän 

käyttö IVF-hoidossa olevilla 

naisilla, taustanaan ravintoainei-

den lisääminen ravintoon 

(USA:ssa tätä tehdään) yhdistet-

tiin suurempaan todennäköisyy-

teen synnyttää elävä lapsi 

 

Rajoitukset: 

-Dieettikysely on altis mittaus-

virheille. 

 

-Löydös on vahvistettava satun-

naistetulla tutkimuksella ennen 

kuin voidaan tehdä oletus syy -

seurauksesta. 
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Vahvuudet:  

-Tutkimuksen prospektiivinen 

asetelma sekä mahdollisuus ar-

vioida sellaisia tuloksia/välitu-

loksia (esim. hedelmöittyminen, 

alkiot, kohdun limakalvo) joita 

luonnollisesti raskautta yrittä-

vien kohdalla ei päästä mittaa-

maan.   

7.Ruder EH, 

Hartman TJ, 

Reindollar RH, 

Goldman MB, 

2014, USA 

RAVITSEMUS 

Tutkitaan naisten ravitsemuksellisen an-

tioksidantin saantia suhteessa siihen, 

kuinka kauan menee aikaa raskauden al-

kamiseen niillä pareilla, joita hoidetaan 

selittämättömän lapsettomuuden takia. 

Satunnaistetun kontrolloidun tut-

kimuksen (FASTT, jonka tarkoi-

tuksena oli arvioida nopeutettua 

hedelmöityshoitostrategiaa paris-

kunnille) toissijainen analyysi. 

 

-Naiset, joilla on selittämätön he-

delmättömyys. 

 

-Naiset täyttivät yksityiskohtai-

sen ravinto- ja ravintolisäky-

selyn, jossa kysyttiin 110 ruoasta 

ja se sisälsi 16 kysymystä, jotka 

liittyivät ravintolisien käyttöön. 

 

-Pariskuntia seurattiin kunnes, 

äiti ja lapsi olivat poistuneet sai-

raalasta tai yhden vuoden ajan 

hoitoprotokollan päättymisestä. 

Lyhyempi aika raskauden alka-

miseen havaittiin naisilla, joiden 

-BMI oli <25 ja C-vitamiinin 

korkeampi saanti 

-BMI oli ≥ 25 kasvavalla suu-

remmalla määrällä β-karoteenia 

-<35-vuotiailla naisilla, joilla oli 

suurempi saanti β-karoteenia ja 

C-vitamiinia 

- ≥35-vuotiailla, joilla oli suu-

rempi E-vitamiinin saanti. 

 

-Antioksidanttisten ravintoainei-

den saanti ravintolisistä oli 

oleellista. Kirjallisuudessa ei ole 

viitteitä siitä, että ravintolisistä 

peräisin olevat antioksidantit 

olisivat biologisesti parempia 

kuin ravintolähteistä saadut. Pi-

kemminkin on todennäköistä, 

että ravintolisien käyttö auttoi 

saavuttamaan lisääntyneen saan-

nin, joka oli tarpeen vaikutuksen 

aikaansaamiseksi. 

 

Vahvuudet: suuri otoskoko, pro-

spektiivinen, yksityiskohtainen 

tieto ajasta joka raskauden alka-

miseen kului sekä yksityiskoh-

taiset ruokakyselyllä kerätyt tie-

dot ruokavaliosta ja ravintoli-

sistä. 

 

Rajoituksia: riippuvuus osallis-

tujan muistamisesta liittyen ruo-

kavalioon ja ravintolisien käyt-

töön. Osallistujat olivat pääasi-

assa valkoisia. Ruokakyselyt ei-

vät myöskään selvitä kaikkia 

ruokavalion ja energian näkö-

kohtia eivätkä ne kysy kaikkia 

mahdollisia ravintolisiä. Osallis-

tujat etsivät hoitoa selittämättö-

mään hedelmättömyyteen. 

8.Filiberto AC, 

Mumford SL, 

Pollack AZ, 

Zhang C, 

Arvioidaan isoflavonin kokonaisannok-

sen ja ovulaatiofunktion välistä yhteyttä, 

mukaan lukien satunnainen anovulaatio 

terveillä premenopausaalisilla naisilla. 

 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus. 

 

-The BioCycle 259 tervettä, 18-

44-vuotiasta naista, joilta 

-Naisilla, jotka olivat isoflavo-

nin kokonaisannoksen korkeim-

malla kvartiililla, oli merkittä-

västi alhaisempi ravinnon koko-

naiskolesteroli ja huomattavasti 
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Yeung EH, 

Schliep KC, 

Perkins NJ, 

Wactawski-

Wende J, 

Schisterman 

EF. 2013. USA. 

RAVITSEMUS 

 

 tutkittiin sukupuolihormonit: 

seerumin estradioli, vapaa estra-

dioli, progesteroni (P), luteini-

soiva hormoni (LH) ja follikkelia 

stimuloiva hormoni (FSH), sekä 

SHBG-arvot ja ovulaation tapah-

tuminen/tapahtumattomuus.  

 

-Arvot mitattiin eri määritetyissä 

kohdissa kuukautiskiertoa, kah-

deksan kertaa kierrossa, kahden 

kuukautiskierron ajan. 

 

-Ravitsemus arvioitiin 4 kertaa 

kuukautiskierrossa arviointityö-

kalun (24HDR) avulla, jolla tie-

dustellaan osallistujilta kaikki 

ruoka ja juoma, jota he ovat 

käyttäneet 24 tunnin aikana. 96% 

osallistujista suoritti neljä 

24HDR: ää ainakin yhdessä tut-

kittavassa jaksossaan, 99% suo-

ritti vähintään kolme 24HDR:ää, 

ja kaikki naiset suorittivat vähin-

tään kaksi 24HDR:ää molem-

missa sykleissä. 

 

-Pituus, paino ja BMI mitattiin. 

Kyselylomakkeilla saatiin tietoa 

mahdollisista sekoittavista teki-

jöistä, kuten ikä, rotu, fyysinen 

aktiivisuus, suun kautta otettu 

ehkäisyvalmiste, koulutus, tupa-

kointi ja lisääntymishistoria. 

 

-Verikoetulokset ja ravitsemus 

analysoitiin erilaisin ohjelmin ja 

tilastollisin menetelmin. 

 

suurempi kuitujen määrä verrat-

tuna pienimpään kvartiiliin. 

 

-Isoflavonien tavanomainen 

saanti ruokavaliossa ei liittynyt 

merkittävästi sukupuolihormo-

nimääriin kuukautiskierrossa tai 

satunnaiseen anovulaatioon. 

 

-Isoflavonin saanti liittyi merkit-

tävästi ja positiivisesti SHBG n 

seerumipitoisuuksiin.  

 

-Tulokset viittaavat mahdollisiin 

hyödyllisiin endokriinisiin vai-

kutuksiin tavanomaisissa isofla-

vonien ravitsemuksellisessa käy-

tössä, joissa ei havaittu vaiku-

tuksia ovulaatioon, mikä vähen-

tää huolta isoflavonin saannin 

vaikutuksista hedelmällisyyteen. 

 

Rajoituksia: 

-Tavallinen isoflavonin kulutus 

oli suhteellisen alhainen, ja vain 

pieni osa naisista käytti runsaasti 

isoflavoneja ruokavaliossaan. 

Siksi tutkimuksen kyky arvioida 

isoflavonirikkaita ruokavalioita 

oli rajallinen. 

 

-Tutkimuksessa ei mitattu 

isoflavonien virtsan metaboliit-

teja eikä näin pystytty validoi-

maan ruokavalion isoflavonin-

kulutusta. 

 

-Tällä hetkellä ei ole olemassa 

suositusta isoflavonien päivittäi-

sestä käyttömäärästä. 

 

9.Kim K, Wac-

tawski-Wende 

J, Michels KA, 

Plowden TC, 

Chaljub EN, 

Sjaarda LA, 

Mumford SL. 

2017, USA. 

RAVITSEMUS 

Tutkitaan, liittyykö maitotuotteiden ja 

tiettyjen ravintoaineiden saanti sukupuo-

lihormonien pitoisuuksiin kuukautiskier-

ron aikana sekä satunnaiseen anovulaati-

oon terveiden naisten keskuudessa. 

Yllä mainittu prospektiivinen ko-

horttitutkimus, The BioCycle  

 

-259 tervettä, 18-44-vuotiasta 

naista, joilta tutkittiin sukupuoli-

hormonit: seerumin estradioli, 

vapaa estradioli, progesteroni 

(P), luteinisoiva hormoni (LH) ja 

follikkelia stimuloiva hormoni 

(FSH), vapaa testosteroni, testo-

steroni sekä SHBG-arvot ja ovu-

laation tapahtuminen/tapahtu-

mattomuus. Sama 24HDR- ky-

sely tehtiin  

 

-Maitotuotteiden saanti arvioitiin 

1) kokonais- ja vähärasvaisilla 

-Tutkimuksessa havaittiin vaati-

mattomat muutokset sukupuoli-

hormoneissa: käänteiset yhtey-

det maitotuotteiden saannin ja 

estradiolin ja vapaan estradiolin 

pitoisuuksien välillä.  

 

-Jokainen annosnousu kokonais-

, matala- ja korkearasvaisissa 

maitoruoissa ja kaikki nousu 

maitotuotteiden määrissä liitetiin 

n. 5% vähenemiseen seerumin 

estradiolipitoisuuksissa, mutta 

eivät liittyneet anovulaatioon. 

 

-Tulokset viittaavat maitotuot-

teiden potentiaaliseen 
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maitotuotteilla; 2) maitotuotteet, 

mukaan lukien rasva, laktoosi, 

kalsium ja fosfori; ja 3) maito-

tuotteet, mukaan lukien maito, 

juusto, voi, kerma, jogurtti ja 

jäätelöryhmät.  

 

-Painotettuja lineaarisia sekamal-

leja käytettiin arvioimaan mai-

don ravinteiden tai ruoan saannin 

ja hormonipitoisuuksien välisiä 

yhteyksiä.  

 

-Anovulaation arvioinnissa käy-

tettiin modifioituja Poisson-reg-

ressiomalleja, joissa oli vankka 

virhearvo. Mallit sovitettiin iän, 

painoindeksin, rodun, fyysisen 

aktiivisuuden, Välimeren ruoka-

valion, kokonaisenergian, prote-

iinin, kuidun, kofeiinin ja mui-

den hormonien mukaan. 

 

vaikutukseen terveiden naisten 

lisääntymisterveydessä. 

 

Rrajoitukset: 

-Vaikka pystyttiin tunnistamaan 

ja ryhmittelemään meijerituot-

teita sisältäviä jälkiruokia, väli-

paloja ja sekoitettuja ruokia, 

niitä ei sisällytetty analyysiin, 

koska maitotuotteiden osuuden 

määrittäminen tiettyihin resep-

teihin oli vaikeaa. 

 

Vahvuudet: 

-Hormonimääritykset useassa 

kohdassa kiertoa, vahvistettuna 

hedelmällisyysmonitoreilla. (esi-

merkiksi ovulaatiotesti), joka 

paransi kykyä siepata hormo-

naalinen vaihtelu koko kierron 

ajalta sekä 24HDR- kysely. 

 

-Tulokset ovat yleistettävissä 

vain säännölliset kuukautiskier-

rot omaaviin naisiin. 

 

 

10.Sjaarda LA, 

Schisterman 

EF, Schliep 

KC, Plowden 

T, Zarek SM, 

Yeung E, Wac-

tawski-Wende 

J, Mumford 

SL. 2015, USA. 

RAVITSEMUS 

Arvioidaan hiilihydraattien (tärkkelys, 

sokeri, sakkaroosi ja kuitu), makroele-

menttien (hiilihydraatit, proteiinit, 

rasva), ruokavalion yleisen laadun ja 

hormonien (insuliini, AMH, kokonais- 

ja vapaa testosteroni) yhteyttä sekä ra-

vinnon saannin suhdetta kokonaistesto-

steronin ja korkean AMH:n eli ”PCOS-

fenotyypin” kanssa terveillä, säännölli-

sen kuukautiskierron omaavilla naisilla. 

 

 

Yllä mainittu prospektiivinen ko-

horttitutkimus, The BioCycle. 

 

-259 tervettä, normaalin kuukau-

tiskierron omaavaa, ei raportoi-

tua hedelmättömyyttä, PCOS:ää 

tai muuta endokriinistä häiriötä, 

18-44-vuotiasta naista. 

 

-Sama ym. 24HDR-ruokavalio-

kysely 4 kertaa kuukautiskirron 

aikana, hormonit mitattiin 5-8 

kertaa kierrossa, yhdessä syk-

lissä yhdeksältä naiselta ja kah-

dessa syklissä 250 naiselta. 

Hiilihydraattien kulutus oli 146-

248g/vrk mikä vastaa 43-59% 

saadusta kalorimäärästä.  

 

-Hiilihydraattien saannin, mak-

roelementeistä saatujen kalorei-

den prosentuaalisen osuuden tai 

ruokavalion kokonaislaadun ja 

insuliinin, AMH:n, kokonais- ja 

vapaan testosteronin välillä ei 

havaittu merkittäviä suhteita.  

 

-Merkittäviä suhteita ei myös-

kään havaittu ruokavalion teki-

jöiden ja subkliinisen PCOS-

kaltaisen fenotyypin välillä. 

 

-Pidempi tutkimusaika kuin 

kaksi kiertoa tai osallistujien sa-

tunnaistaminen dieetille, jossa 

erot ruokavalioissa ja hiilihyd-

raattien käytössä on suuremmat 

kuin tässä tutkimuksessa, voisi-

vat aiheuttaa mitattavampia 

eroja hormonituloksissa. 

 

-Havaintoja ei pidä yleistää klii-

nisiin PCOS-potilaisiin. 

11.Gaskins AJ, 

Mumford SL, 

Arvioidaan suhdetta folaatin saannin, 

hormonitasojen ja satunnaisten 

-Yllä mainittu, The BioCycle -

tutkimus, sama asetelma.  

 

-Naisten käyttämä ravitsemusfo-

laatti oli keskimäärin 50,8% 
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Chavarro JE, 

Zhang C, Pol-

lack AZ, Wac-

tawski-Wende 

J, Perkins NJ, 

Schisterman 

EF. USA, 2012. 

RAVITSEMUS 

anovulaatioiden välillä terveillä, sään-

nöllisesti menstruoituvilla naisilla. 

-24HDR-ruokavaliokysely ja est-

rogeeni, LH, FSH, prrogesteroni 

mitattiin 8 kertaa kierrossa ajoit-

taen ajankohdat hedelmällisyys-

monitoreilla. Ruoasta saadun ja 

synteettisen foolihapon määrät 

analysoitiin. 

synteettistä (foolihappoa) ja 

49,2% luonnollista.  

 

-Korkeampi folaatin saanti ra-

vinnosta oli marginaalisesti mer-

kitsevästi yhteydessä korkeam-

piin progesteronimääriin (P 

0,08).  

 

-Synteettisen folaatin suurempi 

saanti liittyi merkittävästi suu-

rempaan luteaaliseen progeste-

ronitasoon. 

 

-Korkea synteettisen folaatin si-

sältämä ruokavalio voi liittyä li-

sääntyneeseen progesteronita-

soon ja pienempään satunnaisen 

anovulaation riskiin.  

12.Wise LA, 

Wesselink AK, 

Mikkelsen EM, 

Cueto H, Hahn 

KA, Rothman 

KJ, Tucker 

KL, Sørensen 

HT, Hatch EE. 

2017. Tanska, 

USA 

RAVITSEMUS 

Arvioidaan maitotuotteiden käytön suh-

detta hedelmällisyyteen naisilla, jotka 

suunnittelevat raskautta. 

-Tiedot kerättiin tanskalaisesta 

(Snart Foraeldre) ja Pohjois-

Amerikkalaisesta (PRESTO) ras-

kautta suunnittelevien internet-

pohjaisesta kohorttitutkimuk-

sesta.  

 

-Tanskassa naiset (1126 kpl) oli-

vat 18-45-vuotiaita, vakituisessa 

parisuhteessa miehen kanssa, ei-

vätkä saaneet hedelmöityshoitoja 

ja joilla oli enintään 6 kk ras-

kausyritys. Tutkimuksen alussa 

osallistuja täyttivät kattavan ruo-

kakyselylomakkeen.  

 

-Pohjois-Amerikkalaisessa tutki-

muksessa oli 1300 21-45-vuoti-

asta naista samoin kriteerein. 

Myös he täyttivät ruokakyselylo-

makkeen (joka oli eri kuin tans-

kalaisten täyttämä). Taustatieto-

kyselyt sisälsivät demografiset 

tiedot, elintavat, käyttäytymiste-

kijöihin liittyviä tietoja sekä tie-

dot lisääntymis- ja sairaushistori-

asta.  Kummassakaan tutkimuk-

sessa päivittäinen kalorimäärä ei 

saanut olla alle 600 kcal tai yli 

3800 kcal.  

 

-Jatkokysely -lomakkeet suori-

tettiin joka 8. viikko 12 kk ajan 

tai ilmoitettuun raskauteen asti. 

Maitotuotteiden kokonaiskäyttö 

laskettiin laskemalla yhteen 

kaikki maitotuoteannokset yksit-

täisistä elintarvikkeista ja resep-

teistä.  

-Yhteydet maitotuotteiden kulu-

tuksen ja hedelmällisyyden vä-

lillä olivat tutkimuksessa epä-

johdonmukaiset.  

 

-Tanskalaisessa tutkimuksessa 

maitotuotteiden saanti ja maito 

liittyivät lisääntyneeseen hedel-

mällisyyteen. Maitotuotteiden 

kokonaiskuluksen yhteys hedel-

mällisyyteen havaittiin kuitenkin 

vain nuorilla, alle 30-vuotiailla 

naisilla.  

 

-Pohjois-Amerikkalaisessa ko-

hortissa hedelmällisyyden ja 

maitotuotteiden välillä oli vain 

vähän yhteyttä, vaikka juuston 

ja korkean maitotuotteiden käy-

tön ja kohonneen hedelmällisyy-

den suhde havaittiin, mutta vain 

alle 30-vuotiailla naisilla. 

 

-Maidon saannin ja hedelmälli-

syyden väliset yhteydet olivat 

pieniä ja epäjohdonmukaisia ko-

horttien välillä.  

 

-Tulokset eivät tue hypoteeseja, 

joiden mukaan suurirasvaisen 

maitotuotteen suurempi kulutus 

parantaa hedelmällisyyttä tai 

että laktoosin tai vähärasvaisen 

maitotuotteen suurempi kulutus 

vahingoittaa hedelmällisyyttä. 
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-Myös maitotuotteiden sisältä-

mät ravintoaineet laskettiin, mu-

kaan lukien kalsium, fosfori, ka-

lium, D-vitamiini, magnesium ja 

laktoosi. Multivitamiinien ja ra-

vintolisien käyttö huomioitiin. 

 

-Tiedot mahdollisista sekoitta-

vista tekijöistä kerättiin alkuky-

selyssä, BMI laskettiin. 

13.Danielewicz 

A, Przy-

byłowicz KE, 

Przybyłowicz 

M. 2018, Puola 

RAVITSEMUS 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida ra-

vitsemustottumusten ja miesten epänor-

maalien siemennesteen laatuparametrien 

välistä yhteyttä. 

-Poikittaistutkimus. 

 

-114 20-55-vuotiasta miestä, 

joita otettiin siemennestenäytteet 

ja he vastasivat validoituun puo-

likvantitatiiviseen 165-osaiseen 

ruokavalio kyselyyn. Kaksi ruo-

kavaliota johdettiin: terveellinen 

ja länsimaalainen. 

 

-Terveelliselle dieetille oli omi-

naista hedelmien, vihannesten, 

palkokasvien, keittojen, sekaruo-

kien, täysjyvätuotteiden, mehu-

jen ja pähkinöiden runsas kulu-

tus. 

 

-Länsimaalaiselle ruokavaliolle 

ominaista oli makeisten, napos-

teltavien, prosessoidun lihan, 

eläinrasvan, puhdistettujen vilja-

tuotteiden, punaisen lihan, peru-

noiden ja maitotuotteiden runsas 

kulutus 

-Länsimaalainen dieetti voi li-

sätä epänormaalien siemenneste-

parametrien riskiä: Länsimaalai-

sessa dieetissä havaittiin suun-

taus epänormaalin siittiöiden ko-

konaismäärän, progressiivisen 

liikkuvuuden ja morfologian (P-

trendi <0,050) lisääntyneeseen 

riskiin.  

 

-Terveellisen ruokavalion 

kanssa ei havaittu yhteyttä para-

metrien huononemisessa tai pa-

ranemisessa.  

 

-Ehkä terveellisen ruokavalion 

ja siemennesteen laadun välinen 

yhteys saattaisi paljastua, jos 

tutkittiin suurempaa otosta. Tätä 

suhdetta on selvitettävä lisää pit-

kittäisissä tutkimuksissa. 

 

Rajoitteet:  

-poikittaistutkimusasetelma, 

pieni otos ja vain yksi sperma-

näyte/hlö. 

14.Ricci E, Al-

Beitawi S, Cip-

riani S, Alteri 

A, Chiaffarino 

F, Candiani M, 

Gerli S, Viganó 

P, Parazzini F., 

2018, Italia. 

RAVITSEMUS 
 

Tarkastellaan eri elintarvikkeiden / ruo-

kavalion mallien ja siemennesteen omi-

naisuuksien yhteyksiä terveillä miehillä 

ja miehillä, jotka ovat lapsettomuuskli-

nikan asiakkaita. Kansainväliset tutki-

mukset. 

-Systemaattinen narratiivinen 

kirjallisuuskatsaus.  

 

-23 julkaisua, jotka perustuivat 

11 tutkimukseen. Tutkimuksiin 

sisältyi yhteensä 8477 tervettä 

miestä ja 1204 lapsettomuuskli-

nikalla asioivaa miestä. 

 

-Kaikissa tutkimuksissa ruoan 

kulutus selvitettiin ruokakyselyn 

avulla. Ruokatuotteiden määrä 

vaihteli kyselyissä 19 tuotteesta 

195 tuotteeseen. Kaikki paitsi 

yksi kysely olivat validoituja. 

 

-Useassa julkaisussa analyysit 

suoritettiin samasta otoksesta eri 

elintarvikeryhmistä. 

-Tulokset tukevat hypoteesia 

siitä, että hedelmät ja vihannek-

set, niiden sisältämät vitamiinit 

sekä kala- tai vähärasvaiset mai-

totuotteet pääasiallisinaproteii-

nin lähteinä, liittyvät parempaan 

siemennesteen laatuun.  

 

-Tällaista ruokavaliota käyttävät 

miehet myös todennäköisesti 

elävät muuten terveellisemmin, 

heillä on pienempi BMI ja he 

ovat fyysisesti aktiivisempia. 

 

-Suosituksia voidaan antaa luot-

tavaisesti terveellisen ruokava-

lion monien hyödyllisten vaiku-

tusten vuoksi, vaikka lisätutki-

muksia tarvitaan nykyisten epä-

johdonmukaisten havaintojen 
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selvittämiseksi ja taustalla ole-

vien mekanismien valaisuksi. 

 

-Yleisesti ottaen hedelmien ja 

vihannesten kulutuksella oli 

suotuisa yhteys lapsettomuuskli-

nikoiden miesten sperman liik-

kuvuuteen ja morfologiaan. Li-

han nauttimisen ja matalamman 

sperman laadun yhteys havait-

tiin useassa tutkimuksessa, 

mutta tulokset eivät olleet täysin 

yhteneväiset.  

 

-Vaikka kalan saanti vaikutti 

liittyvän lapsettomuusklinikoi-

den miesten siemennesteen laa-

tuun positiivisesti, todisteet ovat 

epäjohdonmukaisia.  

 

-Maitotuotteiden vaikutus sper-

man laatuun vaikutti johdonmu-

kaiselta: täysrasvaisten tuottei-

den saanti oli haitallista ja vähä-

rasvaisten tuotteiden kulutus oli 

hyödyllistä eri spermaparamet-

reille.  

 

-Rasvan (kokonais- tai tyydytty-

neen) haitallinen vaikutus siitti-

öiden lukumäärään ja siittiöiden 

pitoisuuteen tunnistetaan joh-

donmukaisesti kaikissa vali-

tuissa tutkimuksissa.  

 

-Luotettavia päätelmiä kui-

duista, kokojyvästä ja viljasta ei 

voida tehdä, koska neljän näistä 

tuotteista raportoineen tutkimuk-

sen tulokset olivat epäjohdon-

mukaisia.  

 

-Ruokavalioista huomattiin joh-

donmukaisesti, että hedelmien ja 

vihannesten runsas käyttö ja ka-

lan sekä täysjyvän käyttö ovat 

hyödyllisiä. Näennäisesti vä-

hemmän terveelliset ruokavaliot 

eivät kuitenkaan näyttäneet joh-

donmukaisesti liittyvän huonon-

tuneisiin sperman parametreihin.  

 

-Useimmat tulokset viittaavat 

siihen, että sokerin ja siemen-

nesteen laadun välillä oli nega-

tiivinen yhteys. Soijaruoka ja 

isoflavonien saanti eivät liitty-

neet siittiöiden liikkuvuuteen, 
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siittiöiden morfologiaan tai sie-

mennesteen tilavuuteen.  

15.Minguez-

Alarcón L, 

Chavarro JE, 

Mendiola J, 

Roca M, Tanri-

kut C, Vioque 

J, Jørgensen N, 

Torres-Can-

tero AM., 2017, 

Espanja 

RAVITSEMUS 

 

Tutkitaan rasvojen saannin yhteyttä li-

sääntymishormoni -tasoihin ja kivesten 

tilavuuteen. 

Poikittaistutkimus.  

 

-209 tervettä, 18-23-vuotiasta 

vapaaehtoista miestä. 

 

-Miehet täyttivät elämäntapaa, 

ruokavaliota ja tupakointia kos-

kevat kyselylomakkeet, jonka li-

säksi tehtiin fyysinen tarkastus ja 

otettiin veri- sekä siemenneste-

näytteet. Verikokeet: FSH, LH, 

SHBG, E2, kokonaistestosteroni, 

vapaa testosteroni, inhibiini B  

 

-Fyysisessä tarkastuksessa mitat-

tiin pituus, paino, BMI, tutkittiin 

kivekset ja mitattiin kivesten ti-

lavuus. Ruokavaliosta kysyttiin 

101 tuotteesta koostuvalla vali-

doidulla ruokakyselyllä. (s. 185.) 

-Rasvojen saanti voi vaikuttaa 

kivesten toimintaan. 

 

-Omega-3-rasvahapot saattavat 

liittyä positiivisesti kivesten toi-

mintaan, kun taas omega-6-ras-

vahappojen ja transrasvahappo-

jen saanti näyttää liittyvän siihen 

negatiivisesti.  

 

Rajoitteet:  

-käänteinen syy-yhteys on mah-

dollinen tutkimusasetelman 

vuoksi 

-ei voida sulkea pois mittaa-

matta jääneiden sekoittavien te-

kijöiden vaikutusta, havaittujen 

yhteyksien sattuman mahdolli-

suutta 

-ruokavalion virheellinen luokit-

telu on mahdollista 

-yhteydet kivesten tilavuuden 

kanssa on vaikea arvioida, koska 

tiedetään vain vähän siitä, miten 

paljon ulkoiset tekijät, kuten 

ruokavalio, voivat vaikuttaa tu-

lokseen 

16.Xia W, Chiu 

YH, Afeiche 

MC, Williams 

PL, Ford JB, 

Tanrikut C, 

Souter I, Hau-

ser R, Cha-

varro JE; 

EARTH study 

team, 2016, 

USA. 

RAVITSEMUS 

 

Tutkitaan miesten maitotuotteiden käy-

tön vaikutusta koeputkihedelmöityshoi-

don tuloksiin. 

Prospektiivinen EARTH-tutki-

mus.  

 

-142 miestä, jotka olivat puoli-

sonsa kanssa IVF-hoidossa, yh-

teensä 248 hoitokiertoa. 130 

miehen puolison ravitsemustie-

dot olivat saatavilla ja näillä yht. 

219 hoitokiertoa. 

 

-Mitattiin paino, pituus, BMI, 

täytettiin terveyskyselyt sisältäen 

demografiset tiedot, elintapatie-

toja ja lisääntymishistorian. 

 

-131 tuotteen ruokakysely täytet-

tiin. 15 kysymystä liittyi maito-

tuotteisiin. 

 

-Täysrasvatuotteiksi määriteltiin 

täysmaito, kerma, jäätelö ja 

juusto. Vähärasvaisiksi vähäras-

vainen maito, jogurtti ja rae-

juusto. 

 

-Kokonaismaitotuotteiden määrä 

oli täysrasvaisten ja vähärasvais-

ten tuotteiden yhteenlaskettu 

määrä. 

-Miehet, jotka käyttivät enem-

män maitotuotteita, saivat enem-

män kaloreita, maitoproteiineja, 

maitorasvoja, tyydyttyneitä ras-

voja ja tyydyttymättömiä ras-

voja. Maitotuotteiden nauttimi-

nen liittyi myönteisesti harkitse-

vaan ruokavalioon. Miehet, 

jotka kuluttivat enemmän 

maitotuotteita, myös todennä-

köisesti liikkuivat enemmän. 

 

-Maitotuotteiden kokonaissaanti 

ei liittynyt hedelmöittymistulok-

siin.  

 

-Tulokset olivat samanlaisia, 

kun 

tavanomaista hedelmöittämistä 

ja ICSI-syklejä tutkittiin erik-

seen, kun vähärasvaisia ja 

täysrasvaisia maitotuotteita tar-

kasteltiin erikseen ja kun tulok-

sia tarkistettiin edelleen suh-

teessa naispuolisen kumppanin 

käyttämiin maitotuotteisiin. 

 

-Miesten maitotuotteiden koko-

naiskulutus, vähärasvaisten 
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-Kaksi ruokavaliota tunnistettiin: 

harkitseva ja länsimaalainen. 

 

-Selittävät muuttujat: ikä, BMI, 

liikunnan määrä, kaksi ruokava-

liota, alkoholi, kofeiini, koko-

naisenergia, naisen ikä, naisen 

maitotuotteiden käyttö, tupa-

kointi. Muuttujat säädettiin ensin 

kaikkien muiden muuttujien 

paitsi naisen maitotuotteiden 

käytön mukaan, sitten naisen 

maitotuotteiden käytön mukaan. 

maitotuotteiden tai täysrasvais-

ten tuotteiden kulutus ei liittynyt 

implantaatioon, kliiniseen ras-

kauteen tai elävän lapsen synty-

mään. Tulokset ovat ristiriidassa 

kasvavan kirjallisuuden kanssa, 

jossa on löydetty yhteyksiä mai-

totuotteiden käytön ja siemen-

nesteen laadun kanssa.  

 

-On mahdollista, että  

maitotuotteiden vaatimattomilla 

vaikutuksilla siemennesteen laa-

tuun ei ole merkitystä, kun ote-

taan huomioon koeputkihedel-

möityshoidon suuret positiiviset 

vaikutukset. On myös mahdol-

lista, että tämä ristiriita heijastaa 

yksinkertaisesti siemennesteen 

laatuparametrien huonoa suori-

tuskykyä hedelmällisyyden en-

nustajina. 

17.Xia W, Chiu 

YH, Williams 

PL, Gaskins 

AJ, Toth TL, 

Tanrikut C, 

Hauser R, 

Chavarro JE., 

2015. USA 

RAVITSEMUS 

 

Arvioitiin miesten lihan kulutuksen yh-

teyttä pariskuntien koeputkihedelmöitys-

hoidon tuloksiin. 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus, EARTH. 

 

-141, 18-51-vuotiasta miestä, 

jotka kävivät naispuolisen kump-

paninsa kanssa koeputkihedel-

möityshoidossa. Yhteensä 246 

hoitokiertoa. (s. 972) 

 

-131 kohdan ruokakyselyyn vas-

tattiin. 

 

-Kokonaislihankäyttö määritel-

tiin yhteenlaskettuna määränä 

prosessoimatonta punaista lihaa, 

prosessoitua punaista lihaa, siipi-

karjaa, kalaa ja sisäelimiä. 

Kaksi ruokavaliota, harkitseva ja 

länsimaalainen, tunnistettiin.  

 

-Mahdollisten sekoittavien teki-

jöiden huomioon ottamiseksi 

käytettiin neljää mallikokonai-

suutta. 

-Miehet, jotka kuluttivat enem-

män lihaa, oli suurempi BMI ja 

suurempi alkoholin, kofeiinin, 

proteiinin, rasvan, kokonaiskalo-

rien ja hiilihydraattien saanti. 

Miesten kokonaislihankäyttö 

liittyi positiivisesti puolison li-

han käyttöön sekä länsimaalai-

seen ruokavalioon.  

 

-Siipikarjan nauttiminen liittyi 

korkeampaan hedelmöitysastee-

seen. Voi olla sattumalöydös. 

 

-Prosessoidun/jalostetun lihan 

saanti liittyi pienempään hedel-

möitysasteeseen pareilla, joille 

tehtiin IVF-hedelmöitys, mutta 

ei ICSI-hedelmöityksessä. 

 

-Erot hedelmöitysasteissa eivät 

kuitenkaan johtaneet eroihin 

kliinisten raskauksien tai elävän 

lapsen synnytyksen määrissä. 

 

18.Mínguez-

Alarcón L, 

Afeiche MC, 

Chiu YH, Va-

negas JC, Wil-

liams PL, Tan-

rikut C, Toth 

TL, Hauser R, 

Tutkittiin miesten soijaruoan käytön yh-

teyttä hedelmöityshoidon tuloksiin pa-

reilla. 

-Prospektiivinen kohorttitutki-

mus EARTH.  

 

-184 miestä, jotka olivat nais-

puolisen puolison kanssa koeput-

kihedelmöityshoidossa. 324 hoi-

tokiertoa, joista 282 oli tuore-

kiertoja  

 

-Soijatuotteiden käyttö hoitoa 

edeltävien 3 kuukauden aikana.  

-Soijaruokien käyttö ja soijan 

isoflavonit eivät liittyneet hoito-

tuloksiin.  

 

-Tulokset ovat ristiriidassa sen 

kanssa, että aiemmissa tutki-

muksissa on todettu soijansaan-

nin ja siemennesteen käänteinen 

suhde.  
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Chavarro JE. 

2015, USA. 

RAVITSEMUS 

 

-Ruokakyselyssä oli 15 soijaruo-

kaa: joihin sisältyi tofu, tempeh, 

soijamakkarat, soijahampurilai-

set, soijapakkaukset, misokeitto, 

soijamaito, soijajogurtti, tofu-

kerma, soijapavut, soijajuomat, 

soijaproteiini ja soijapatukat.  

 

-Myös 131 kohdan ruokaky-

selyyn vuoden ajalta vastattiin ja 

siitä arvioitiin ruokavaliota.  

 

-Tulokset säädettiin mahdollisten 

sekoittavien tekijöiden suhteen: 

ikä, BMI, rotu (aasialainen tai 

muu), hoitoprotokolla 

 

 

-Tulokset ovat samansuuntaiset 

kuin aiemmissa tutkimuksissa 

todetut havainnot siitä, että elin-

tavat, jotka ovat yhdistetty sie-

mennesteen laatuun, eivät aina 

vaikuta hedelmöityshoitojen tu-

loksiin. 

 

Rajoitukset: ruokakysely, tulok-

sia ei voida yleistää koko väes-

töön  

19.Afeiche MC, 

Gaskins AJ, 

Williams PL, 

Toth TL, 

Wright DL, 

Tanrikut C, 

Hauser R, 

Chavarro JE. 

2014, USA 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin lihan kulutuksen ja siemennes-

teen laatuindikaattorien välistä suhdetta 

miehillä, jotka olivat hedelmöityshoi-

doissa. 

Prospektiivinen kohortti 

EARTH.  

 

-18-55-vuotiaat miehet, jotka 

puolisojensa kanssa olivat hedel-

möityshoidoissa (IUI tai IVF).  

 

-Yhteensä 338 siemennestenäy-

tettä, 57 miestä antoi yhden näyt-

teen, 51 miestä toimitti 2 näy-

tettä, ja 47 miestä antoi 3 tai 

enemmän näytettä. Enimmäis-

määrä näytteitä ihmistä kohti oli 

6. Näytteet annettiin 18 kuukau-

den aikana. 

 

-131-kohtainen ruokakysely täy-

tettiin. 

 

-Ruokavaliot harkitseva, länsi-

maalainen. 

 

-Sekoittavat tekijät: ikä, tupa-

kointi, BMI, ruokavalio, koko-

naisenergia, rotu, aiemmat hedel-

mättömyystutkimukset. 

 

-Lihan kokonaismäärä määritel-

tiin prosessoidun punaisen lihan, 

prosessoimattoman punaisen li-

han, sisäelinten, siipikarjan ja 

kalan saannilla. 

 

-Prosessoimaton punainen liha 

määriteltiin naudanlihaksi, sian-

lihaksi tai kinkuksi. 

 

-Sisäelimet määriteltiin naudan-, 

vasikan-, sian-, kanan- tai kalk-

kunanmaksaksi. 

-Kalojen kuluttamisella voi olla 

positiivinen vaikutus siittiöiden 

lukumäärään ja morfologiaan, 

varsinkin kun sitä 

kulutetaan punaisten, prosessoi-

tujen lihojen sijaan.  

 

-Vaikka havaittiin eroja siittiöi-

den kokonaismäärässä ja siittiöi-

den morfologiassa käsitellyn li-

han ja kalan saannin kvartiililla, 

spermaindikaattorien arvot oli-

vat silti sperma-arvioinnin nor-

maalialueella 

 

Rajoitukset: 

-Tuloksien perusteella ei voida 

tehdä johtopäätöstä sperman laa-

dusta suhteessa hedelmällisyys-

potentiaaliin.  

 

-Vain yksi ruokakysely täytet-

tiin.  
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-Siipikarja määriteltiin kanaksi 

tai kalkkunaksi nahalla tai ilman. 

 

-Kala määriteltiin tummali-

haiseksi kalaksi (tonnikala, lohi), 

vaalealihaiseksi kalaksi (esim. 

turska, koljaa) tai äyriäisiksi 

(katkaravut, kampasimpukat).  

20.Afeiche, M., 

Bridges, N., 

Williams, P. 

Gaskins, A., 

Tanrikut, C., 

Petrozza, J. 

Hauser, R., 

ScD & Cha-

varro, J. 2014, 

USA. 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin maitotuotteiden käytön vaiku-

tusta siemennesteen parametreihin (siit-

tiöiden kokonaismäärä, sperman kon-

sentraatio, eteenpäin liikkuvat siittiöt, 

morfologia) miehillä, jotka olivat hedel-

möityshoidoissa 

Pitkittäistutkimus EARTH: sta. 

155 miestä.  

 

Saman systeemit, kuin ym., 

mutta kysyttiin maitotuotteiden 

kulutusta. Selvitettiin kokonais-

käyttöä sekä rasvaisten ja rasvat-

tomien tuotteiden käyttöä.  

-Vähärasvaiset maitotuotteet, 

etenkin vähärasvainen maito, 

liittyivät positiivisesti siittiöiden 

pitoisuuteen ja eteenpäin liikku-

vuuteen.  

 

-Juuston saanti liittyi pienempiin 

spermapitoisuuksiin tupakoitsi-

joiden keskuudessa.  

 

-Vaikka havaitut suhteet ovat 

biologisesti uskottavia, tiedot 

ruokavalion yleisestä suhteesta 

ja erityisesti maitotuotteiden 

suhteesta, siemennesteen laa-

tuun tai miesten hedelmättö-

myyteen, ovat edelleen rajalli-

set.  

21.Giahi L, 

Moham-

madmoradi S, 

Javidan A, Sa-

deghi MR. 

2016, Yhdisty-

neet arabiemii-

rikunnat 

RAVITSEMUS 

 

 

Tutkitaan ravitsemuksen ja ruokavalion 

vaikutusta miesten hedelmättömyyteen. 

Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus.  

 

-23 kansainvälistä tutkimusta 

Iranista, USA:sta, Italiasta, 

Egyptistä, UK:sta, Saksasta, 

Puolasta, Espanjasta ja Brasili-

asta, jotka täyttivät sisäänottokri-

teerit.  

 

-12 satunnaistettua, kontrolloitua 

tutkimusta, 3 avointa (open la-

bel) tutkimusta, 4 seurantatutki-

musta, 3 poikkileikkaustutki-

musta, 1 tapaustutkimus. 

-Kaikki tutkimukset kertoivat 

tuloksista siemennestemuuttu-

jien, raskaustapausten tai mo-

lempien osalta. 

 

-7 tutkimusta arvioi ruokailutot-

tumusten ja ruoan syömisen vai-

kutusta 

 

-4 arvioi karnitiinin kulutuksen 

vaikutusta 

 

-3 selvitti seleenin vaikutusta 

 

-2 arvioi koentsyymi Q10 vaiku-

tusta  

 

-Loput artikkelit tutkivat sahra-

min, soijapohjaisten elintarvik-

keiden, C-vitamiinin, klomi-

feenisitraatin, n-3 monityydytty-

mättömien rasvahappojen, bee-

takaroteenin ja ubikinolin vaiku-

tusta 

 

- Suurimmalla osalla ruokavali-

oita tutkineista artikkeleista oli 

asetelma, joka rajoittaa syy-yh-

teyden määrittämistä ruokava-

lion ja siemennesteen laadun pa-

rametrien välillä. Näissä 
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tutkimuksissa todettiin, että he-

delmien, vihreiden vihannesten, 

kalan, kanan, täysjyvätuotteiden 

ja vähärasvaisen maitotuotteen 

sekä lihan, jalostettujen elintar-

vikkeiden, makeisten ja run-

saasti rasvaa sisältävien tuottei-

den vähäisempi kulutus voi vai-

kuttaa myönteisesti siemennes-

teen laatuun. 

 

-Tutkimukset, joissa tutkittiin 

mikroravintoaineiden vaikutusta 

siemennesteen laatuun, raportoi-

vat ristiriitaisia tuloksia. 

 

-Katsaus osoittaa, että näyttö 

ruokavalion tai ravitsemuksen 

yhteydestä miehen hedelmälli-

syyteen on vähäistä. 

 

-Tuleva tutkimus edellyttää vah-

vempia tutkimusmalleja. Mu-

kana olevien artikkelien tulosten 

vaihtelu vaikeuttaa vahvan joh-

topäätöksen tekemistä. 

22.Gaskins AJ, 

Colaci DS, 

Mendiola J, 

Swan SH, Cha-

varro JE. 2012, 

USA 

RAVITSEMUS 

 

 

Tutkitaan ruokavalioiden yhteyttä sie-

mennesteen laatuun nuorilla miehillä. 

Poikittais- ja seurantatutkimus, 

the Rochester Young Men’s 

Study RYMS on osa kansainvä-

listä monikeskustutkimusta 

(Suomi, Yhdysvallat, Espanja ja 

Tanska), jonka tavoitteena on ar-

vioida ympäristön epäpuhtauk-

sien merkitystä siemennesteen 

laadulle.  

 

-188 18-22-vuotiasta miestä, va-

paaehtoisia, terveitä, ei aiempaa 

tietoa hedelmällisyyspotentiaa-

lista. 

-131-kohtaiset ruokakyselyt (1 

viime vuoden ajalta), siemennes-

tenäytteet (2900). 

 

-Sekoittavat tekijät huomioitiin: 

BMI, demografia, psykologinen 

stressi, sairaus- ja lisääntymis-

historia, fyysinen aktiivisuus, 

lääkitys, tupakointi, infektio-

tausta. 

-Länsimaalainen ja harkitseva 

ruokavalio tunnistettiin. Länsi-

maalaiselle oli ominaista punai-

nen ja prosessoitu liha, puhdiste-

tut jyvät, pizza, välipalat, kor-

keaenergiset juomat ja makeiset.  

 

-Harkitsevalle ruokavaliolle oli 

ominaista kalan ja kanan käyttö, 

hedelmät, vihannekset, palko-

kasvit, täysjyvätuotteet.  

 

-Harkitseva ruokavalio liittyi 

merkittävästi korkeampaan siit-

tiöiden eteenpäin liikkuvuuteen, 

mutta ei liittynyt sperman kon-

sentraatioon eikä morfologiaan.  

 

-Länsimaalainen ruokavalio ei 

liittynyt sperman parametreihin. 

 

-Tulokset tukevat ehdotusta, että 

hedelmiä, vihanneksia, kalaa, 

kanaa ja täysjyvätuotteita sisäl-

tävä ruokavalio voi olla edulli-

nen ja turvallinen tapa parantaa 

vähintään yhtä siemennesteen 

laadun mittayksikköä. 

 

-Ei ole mahdollista tietää, voiko 

havaittu ruokavalion yhteys siit-

tiöiden liikkuvuuteen johtaa 
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kliinisesti merkittäviin eroihin 

hedelmällisyydessä.  

23.Cutillas-

Tolín A, 

Mínguez-

Alarcón L, 

Mendiola J, 

López-Espín 

JJ, Jørgensen 

N, Navarrete-

Muñoz EM, 

Torres-Can-

tero AM, Cha-

varro JE 2015, 

Espanja. 

RAVITSEMUS 

 

 

Tutkittiin, onko ruokavaliolla yhteyttä 

siemennesteen laatuun, lisääntymishor-

moni -tasoihin tai kivesten tilavuuteen 

kivesten toimintakyvyn markkereina. 

Poikkileikkausnäyte.  

 

-209 18 – 23-vuotiasta miestä. 

 

-101 -kohtainen, validoitu, ruo-

kakysely, siemennestenäyte, hor-

moniarvot LH, FSH, SHGB, tes-

tosteroni, testo-vl, estradioli, in-

hibiini-B 

 

-Mahdolliset sekoittavat tekijät 

huomioitiin.  

-Välimerellinen ja länsimaalai-

nen dieetti  

 

-Välimerellisessä vähärasvaiset 

maitotuotteet, munat, siipikarja, 

kala, tomaatit, vihannekset, pal-

kokasvit, hedelmät, täysjyvä-

tuotteet, viini, kahvi, keitot, val-

kosipuli. 

 

-Länsimaisessa runsaasti kas-

viöljyjä, runsaasti rasvaisia mai-

totuotteita, jalostettua lihaa, 

puhdistettuja jyviä, ranskalaisia 

siruja, välipaloja, pizzaa, marga-

riinia, voita, makeisia, olutta, 

hedelmämehuja, majoneesia ja 

mausteita.  

 

-Molemmissa malleissa oli run-

saasti teetä, perunoita, pähki-

nöitä, oliiveja ja oliiviöljyä. 

 

-Välimeren ruokavalio liittyi po-

sitiivisesti siittiöiden kokonais-

määrään (P, trendi 0,04).  

 

-Länsimainen malli liittyi posi-

tiivisesti morfologisesti normaa-

lien siittiöiden prosenttiosuuteen 

(P, trendi 0,008).  

 

-Käänteinen yhteys löytyi länsi-

maisen ruokavalion noudattami-

sen ja ylipainoisten tai lihavien 

miesten siemennesteen konsent-

raation välillä, mutta ei hoikilla 

miehillä (P, trendi 0,04). 

 

-Kumpikaan ruokavalio ei liitty-

nyt hormoni -tasoihin tai kives-

ten tilavuuteen 

 

Syy - seuraus -päätelmä on ra-

jallinen 

24.Dabrowski 

FA, 

Grzechocinska 

B, Wielgos M. 

2015, Puola 

RAVITSEMUS 

 

 

Tarkastellaan D-vitamiinin vaikutusta li-

sääntymisterveyteen. 

Katsaus perustuen 235 alkuperäi-

seen kansainvälisen artikkeliin, 

joiden tulokset on tiivistetty ja 

niistä keskusteltu kriittisesti. 

-Naisilla, joilla oli korkeampi D-

vitamiinipitoisuus veressä, oli 

suurempi todennäköisyys tulla 

IVF-hoidolla raskaaksi.  

 

-IVF-hoidossa D-vitamiinin vai-

kutukset saattavat välittyä koh-

dun limakalvon kautta. 

 

-Miehille alhainen (<50 nmol / 

l) ja korkea (> 125 nmol / l) D-
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vitamiinin seerumipitoisuus vä-

hentää paitsi siittiöiden määrää 

myös niiden 

progressiivista liikettä sekä lisää 

morfologisia poikkeavuuksia. 

 

-Tutkimus D-vitamiinin merki-

tyksestä hedelmällisyysvaikeuk-

sissa, kuten PCOS:ssa, kohdun 

myomissa, viiterajojen alapuo-

lella olevissa siemennestepara-

metreissa ja IVF -hoidoissa sekä 

raskauden häiriöissä, viittaa sii-

hen, että D-vitamiinilla on tär-

keä merkitys ihmisen lisäänty-

misprosesseissa.  

 

-D-vitamiinilisää suositellaan 

hedelmöityshoidossa molem-

mille osapuolille.  

 

-D-vitamiinilisää suositellaan 

huomattavan puutteen varalta, 

etenkin lihavilla, insuliiniresis-

tenteillä naisilla, joilla on alhai-

nen AMH-taso, sekä miehillä, 

joilla on oligo- ja astenosoos-

permia.  

25.Chavarro 

JE, Mínguez-

Alarcón L, 

Mendiola J, 

Cutillas-Tolín 

A, López-Espín 

JJ, Torres-

Cantero AM. 

2014, Espanja. 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin, onko rasvahappojen saannilla 

yhteys nuorten miesten siemennesteen 

laatuun 

The Murcia Young Men’s Study, 

poikittaistutkimus.  

 

-209 tervettä, 18-23-vuotiasta 

yliopisto-opiskelijaa.  

 

-Fyysinen tarkastus, siemennes-

tenäyte, validoitu 101-kohtainen 

ruokakysely. 

 

-Miehet jaettiin ryhmiin rasvojen 

käytön mukaan. Miehet, jotka 

käyttivät vähiten rasvaa kussakin 

rasvaryhmässä, katsottiin vertai-

luryhmäksi. 

 

-BMI, tupakointi, pidättäytymis-

aika, alkoholi, kofeiini, muu ra-

vitsemus huomioitiin analyy-

sissa. 

-Havaittiin käänteinen suhde 

transrasvahappojen saannin ja 

siittiöiden kokonaismäärän 

kanssa.  

 

-Transrasvat saatiin pääasiassa 

ranskanperunoista ja kaupalli-

sesti leivotuista tuotteista. Myös 

käänteinen suhde kolesterolin 

saannin ja siemennesteen tila-

vuuden välillä löydettiin. 

 

-Ei tiedetä, onko havaituilla yh-

teyksillä vaikutusta hedelmälli-

syyteen. 

 

-Tyydyttymättömien ja monityy-

dyttymättömien rasvahappojen 

saanti ei liittynyt siemennesteen 

parametreihin. 

 

Rajoitteita: tutkimusasetelma, 

mittaamattomat mahdolliset se-

koittavat tekijät, vain 1 sperma-

näyte per hlö, useat tilastolliset 

testit mahdollisesti.  

26.Abbasihor-

mozi S, Kouh-

kan A, 

Tutkittiin D-vitamiinitason yhteyttä 

sperman laatuun ja lisääntymishomoni-

tasoihin miehillä, joilla on alentunut he-

delmällisyys 

Poikittaistutkimus.  

-278 miestä, hedelmättömyyskli-

nikan asiakkaita. 

 

-Yhtäläisyyttä seerumin D-vita-

miinitasojen, siemennesteen laa-

dun ja hormonien välillä ei ha-

vaittu kokonaisotoksessa.  
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Alizadeh AR, 

Shahverdi AH, 

Nasr-Esfahani 

MH, Sadighi 

Gilani MA, 

Salman Yazdi 

R, Mati-

nibehzad A, 

Zolfaghari Z, 

2016, Iran 

RAVITSEMUS 

 

-Miehet jaettiin kahteen ryh-

mään: 186 normospermia ja 92 

oligoasthenozoospermia. 

 

-2 kyselyä: 

  

Demografia, lääketieteellinen ja 

lääkkeiden käytön historia, tupa-

kointi, alkoholi, altistuminen au-

ringonvalolle, aurinkorasvan 

käyttö, hedelmättömyyshistoria. 

 

Ruokakysely 

 

-Verikokeet: D-vitamiini, lh, fsh, 

lisäkilpirauhashormoni, testoste-

roni, vapaa testosteroni. 

 

-Siemennestenäytteet. 

 

-Data säädettiin iän, BMI:n ja 

vuodenajan mukaan. 

-D-vitamiinitasoilla oli kuiten-

kin positiivinen korrelaatio siit-

tiöiden liikkuvuuden kanssa oli-

goasthenoteratozoospermia-ryh-

mässä. 

 

-Jatkotutkimusehdotus: RCT-

tutkimukset ja D-vitamiinilisä 

hoitona hedelmättömillä mie-

hillä, joilla on matala sperman 

liikkuvuus.  

27.Arab A, Ra-

fie N, Man-

sourian M, Mi-

raghajani M, 

Hajianfar H., 

2018, Iran 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin ruokavalioiden ja sperman laa-

dun yhteyksiä 

Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus ja meta-analyysi kansainvä-

lisistä seurantatutkimuksista 

 

-6 tutkimusta. (samoja kuin tässä 

katsauksessa ja laadultaan yksi 

oli 10 arvoinen eli paras, ja loput 

9 arvoisia) 

 

 

-Viisi ruokavaliota: terveelli-

nen/harkitseva, epäterveelli-

nen/länsimaalainen, terveelli-

nen/välimerellinen, epäterveelli-

nen/perinteinen hollantilainen 

sekä terveellinen/terveystietoi-

nen ruokavalio 

➔ yhdistettiin terveel-

liseksi ja epäterveel-

liseksi ruokavalioksi 

niiden ominaisuuksien 

perusteella.  

 

-Terveellisellä ruokavaliolla voi 

olla positiivinen yhteys sperman 

konsentraatioon. Pienen 

otoskoon vuoksi tuloksia on tul-

kittava varovaisesti. 

28.Liu CY, 

Chou YC, 

Chao JC, Hsu 

CY, Cha TL, 

Tsao CW. Tai-

wan, 2015 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin yhteyksiä eri ruokavalioiden ja 

sperman laadun välillä yleisessä aasia-

laisessa miesväestössä 

Poikittainen kohorttitutkimus. 

7282 yli 18-vuotiasta miestä. 

 

-Kysely ravitsemuksesta, sovel-

lettu taiwanilaiseen ruokavali-

oon. 

 

-Spermanäyte. 

 

-Ikä, BMI, vyötärönympärys, 

lantionympärys, vyötärön ja lan-

tion suhde, vyötärön ja pituuden 

suhde, rasvaprosentti 

”Terveellinen ruolavalio”, "Län-

simainen ruokavalio", ”Korkea-

hiilihydraattinen ruokavalio”, 

"Erittäin makeat välipalat ja so-

kerilla makeutetut juomat- ruo-

kavalio" sekä ”Korkeanatriumi-

nen ruokavalio” 

 

"Länsimainen ruokavalio" liittyy 

heikompaan sperman konsent-

raatioon ja morfologiaan,  

 

"Erittäin makeat välipalat ja so-

kerilla makeutetut juomat- ruo-

kavalio" liittyy alhaisempaan 

sperman konsentraatioon.  
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”Korkeahiilihydraattinen ruoka-

valio” liittyy lisääntyneeseen 

esiintyvyyteen epänormaalissa 

siittiöiden kokonaisiikkuvuu-

dessa ja eteenpäinliikkuvuu-

dessa.  

 

-Havaitut yhteydet ovat biologi-

sesti uskottavia, silti tiedot ruo-

kavalion tai erillisten ruoka-ai-

neiden yhteyksistä sperman laa-

tuun ja miehen hedelmättömyy-

teen ovat rajalliset 

29.Afeiche M, 

Williams PL, 

Mendiola J, 

Gaskins AJ, 

Jørgensen N, 

Swan SH, Cha-

varro JE. 2013, 

USA 

RAVITSEMUS 

 

Tutkittiin maitotuotteiden käytön vaiku-

tuksia sperman laatuun fyysisesti aktiivi-

silla nuorilla miehillä (2266). 

Poikittaistutkimus The Rochester 

Young Men’s Study (RYMS) 

 

-Taustakysely: fyysinen aktiivi-

suus, tv, tupakointi 

 

-Osallistujien äidit täyttivät myös 

kyselyn demografiatiedoista, 

elintvoista ja tupakoinnista ras-

kauden aikana. 

 

-Ruokakysely, 131 kohtaa. Vii-

meisen vuoden ajalta. Täysras-

vaiset tuotteet: täysmaito, kerma, 

jäätelö, kermajuusto, muu juusto. 

Vähärasvaiset tuotteet: vähäras-

vainen maito, 1 ja 2 % maito, jo-

gurtti, raejuusto. 

 

-Mitattiin fyysisen tarkastuksen 

yhteydessä: pituus, paino, suku-

puolielinten poikkeavuudet huo-

mioitiin. 

 

-Verikokeet: LH, FSH, SHBG, 

E2, inhibiini B, testosteroni, va-

paa testosteroni.  

 

-Ikä, painoindeksi (BMI), pidät-

tymisaika, tupakointi, liikunta, 

TV-katselu, rotu, rekrytointi-

jakso (2009 vs. 2010), alkoholin 

saanti ja kokonaiskalorimäärä 

huomioitiin sekoittavina teki-

jöinä.  

 

-Täysrasvaiset maitotuotteet oli-

vat käänteisesti yhteydessä siitti-

öiden eteenpäinliikkuvuuteen ja 

normaaliin morfologiaan.  

 

-Maitotuotteiden saanti liittyi 

positiivisesti fyysiseen aktiivi-

suuteen, tv-katseluun (tuntia/vii-

kossa), kokonaisenergian, rasvo-

jen ja proteiinien saantiin sekä 

harkitsevaan ja länsimaalaiseen 

ruokamalliin.  

 

-Maitotuotteiden saannin ja tu-

pakoinnin välinen suhde oli 

käänteinen.  

 

-Miehet olivat fyysisesti hyvin 

aktiivisia: kohtalaisesta voimak-

kaaseen liikuntaan keskimäärin 

10 tuntia viikossa, joka saattaa 

vaikuttaa tutkimuksen yleistettä-

vyyteen  

 

Rajoitteet: syys - suhde, huomi-

oimatta jääneet sekoittavat teki-

jät, yleistettävyys miehiin, joilla 

madaltunut hedelmättömyys. 

30.Agrawal, R., 

Burt, E., Gal-

lagher, A.M., 

Butler, L., 

Venkatakrish-

nan, R. & 

Verrattiin monen ravintoaineen (multi-

ple micronutrient, MMN) ravintolisän 

käyttöä pelkän foolihapon käyttöön ovu-

laatioinduktiohoidossa olevien naisten 

raskaustuloksiin 

Prospektiivinen satunnaistettu 

tutkimus.  

-56 naista, joille tehtiin ovulaati-

oinduktiohoitoja pistoksin tai 

tabletein. 

 

-Hormoni, sokeri, verenkuva, 

rauta, hemoglobinopatia, vit B, 

vit D, folaatti, calsium, 

-Ryhmien välillä ei ollut tilastol-

lisesti merkittäviä eroja iässä, 

BMI:ssä, synnyttäneisyydessä, 

diagnoosissa, PCOS:ssa eikä 

tehdyssä ovulaatioinduktiossa 

tai verkikoetuloksissa, jotka 

otettiin tutkimuksen alussa. 
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Peitsidis, P. 

2012, UK. 

RAVITSEMUS 

 

magnesium, elektrolyytit ja 

maksa-arvot verikokeina. 

 

-Naiset kirjasivat itse päivittäiset 

ravitsemustietonsa koko tutki-

muksen ajan.  

 

-Naiset satunnaistettiin MMN-

ryhmään (n= 30, joista 1 kes-

keytti) ja foolihappo -ryhmään 

(n= 28, joista 1 keskeytti). (55, 

57.) 

 

-Kumpaakin valmistetta käytet-

tiin noin 4 viikkoa ennen hoidon 

aloitusta ja jatkettiin koko tutki-

muksen ajan  

 

-Molemmissa ryhmissä joko 

Clomifen 50-150 mg pd 2-6 tai 

Menopur 75 IU alkaen pd 4. 

 

-Ulossulku: Ne, joiden puoli-

soilla oli siemennestepoik-

keavuuksia, jos oli ollut multivi-

tamiineja käytössä 6 vk ennen 

tutkimuksta, tupakoivat, paljon 

alkohoin käyttöä, BMI alle 19 tai 

yli 34.  

 

-Otoksen koon tehon laskennan 

perusteella tutkimukseen tarvit-

tiin kaikkiaan 52 osallistujaa. 

 

-Foolihapon lisäksi MMN-lisäys 

tässä tutkimuksessa sisältää B-

vitamiinia, antioksidantteja, E-

vitamiinia (a-tokoferolia), C-vi-

tamiinia (askorbiinihappo), sink-

kiä, seleeniä, A-vitamiinia (b-ka-

rotenoidit), muita multivita-

miineja / mineraaleja, inositolia, 

N-asetyylikysteiiniä ja L-arginii-

nia 

-Kumulatiivinen hedelmöitty-

misaste kolmen hoitokierron jäl-

keen oli MMN-ryhmällä 69% ja 

foolihappo -ryhmällä 40,7%. 

 

-Käynnissä olevan raskauden 

aste oli MMN-ryhmällä 60% ja 

foolihapporyhmällä 25%.  

 

-MMN-ryhmän naiset tarvitsivat 

vähemmän yrityksiä tulla ras-

kaaksi: 15 tuli raskaaksi ensim-

mäisessä kierrossa, 4 toisessa 

kierrossa, ja yksi kolmannessa 

kierrossa verrattuna foolihappo -

ryhmään: 2 ensimmäisessä, 2 

toisessa ja 3 kolmannessa kier-

rossa.  

 

-Ruokavaliotietueet vahvistivat, 

että molemmilla ryhmillä oli 

riittävän tasapainoiset ruokava-

liot ja ruokailutottumukset eivät 

eronneet ryhmien välillä. 

 

-MMN-lisäravinto adjuvanttina 

normaalien ovulaation induk-

tiotapojen hoitoon naisilla, joille 

tehdään hoito anovulaation tai 

selittämättömän hedelmättö-

myyden takia, parantaa raskau-

den määrää.  

 

-MMN-lisäyksen edulliset vai-

kutukset saattoivat liittyä paitsi 

useisiin vitamiineihin ja kiven-

näisaineisiin, mutta myös anti-

oksidantteihin: insuliiniherkkyy-

den paraneminen inositolin vai-

kutuksesta ja veren virtauksen 

paraneminen L-arginiinin vaiku-

tuksesta. 

31.Murto, T., 

Skoog Svan-

berg, A., 

Yngve, A., 

Nilsson, T.K., 

Altmäe, S., 

Wånggren, K., 

Salumets, A. & 

Stavreus-

Evers, A. 2014, 

Ruotsi 

Arvioitiin foolihappo -lisän käyttöä ja 

folaattistatusta suhdetta IVF-raskaustu-

lokseen naisilla, joilla on selittämätön 

hedelmättömyys.  

 

Lisäksi foolihappolisän käyttöä ja folaat-

tistatusta verrattiin hedelmättömien ja 

hedelmällisten naisten välillä. 

-Pitkittäinen kohorttitutkimus 

foolihapon, folaattistatuksen ja 

raskaustulosten välisen suhteen 

selvittämiseksi naisilla, joilla oli 

selittämätön hedelmättömyys. 

 

-Prospektiivinen tapaus-kontrol-

litutkimus vertaamaan foolihap-

polisän käyttöä ja folaattistatusta 

hedelmällisten ja hedelmättö-

mien naisten välillä. 

 

-368 naista yhteensä, 180 hedel-

mättömyysklinikan asiakasta 

-Naisilla, joilla oli selittämätön 

hedelmättömyys, käyttivät huo-

mattavasti enemmän foolihap-

poa ja heillä oli parempi folaatti-

status kuin hedelmällisillä nai-

silla verrokkiryhmässä. Tämä ei 

kuitenkaan osoittanut positii-

vista vaikutusta raskaustulok-

seen. Raskaustuloksissa ei ollut 

eroja foolihapon käyttäjien ja ei-

käyttäjien välillä 
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RAVITSEMUS 

 

ryhmässä, joilla selittämätön he-

delmättömyys ja 188 vertailuryh-

mässä, joilla todettu hedelmälli-

syys  

 

-Kysely ravintolisän käytöstä, 

itse mitattu pituus ja paino, BMI, 

ikä, koulutus  

 

-Verikokeet folaatti- ja ho-

mokysteiiniarvojen määrittä-

miseksi 

 

-Hedelmättömillä ovulaation in-

duktio klomifeenilla + IUI tai 

IVF/ICSI 

 

 

32.Arhin, S.K., 

Zhao, Y., Lu, 

X., Chetry, M. 

& Lu, J. 2017, 

Kiina. 

RAVITSEMUS 

 

Tarkoituksena oli systemaattisesti tiivis-

tää kliinisiä todisteita mikro -ravinteiden 

vaikutuksesta IVF-hoidon ensisijaisiin 

tulosparametreihin  

Systemaattinen kirjallisuuskat-

saus. 

 

-5 sisäänottokriteerit täyttävää 

tutkimusta, josta 3 x RCT ja 2 x 

eksploratiivinen tutkimus. 

 

-Kansainvläisiä tutkimuksia: Is-

rael, Australia, Egypti, Ranska, 

Iran. 

 

-Asetelmat olivat keskenään eri-

laiset 

 

-Tutkimuksissa mukana olleet 

mikroravintoainelisät: E-vita-

miini, foolihappo, monivitamii-

nit. 

- Kaikissa tutkimuksissa todet-

tiin, että mikroravintolisän 

käyttö vaikuttaa positiivisesti 

IVF-hoidon kliinisiin tuloksiin 

raskauden ja / tai elävän synty-

vyyden osalta. 

 

-Vaikka viime vuosina on jul-

kaistu yhä enemmän tutkimuk-

sia mikro-ravintoainelisän käy-

tön vaikutuksista IVF-hoitoon, 

epäjohdonmukaisuudet ja tuke-

vien tutkimusten puuttuminen 

naisten IVF-hoidosta estävät 

vankkojen johtopäätösten teke-

misen mikroravinteiden käytöstä 

kliinisessä käytännössä. 

 

-Vitamiini- ja antioksidanttilisät 

parantavat siemennesteen laatua, 

mutta naisten suhteen on vaihte-

levia tuloksia.  

33.Tiseo BC, 

Gaskins AJ, 

Hauser R, 

Chavarro JE, 

Tanrikut C; 

EARTH Study 

Team. USA, 

2017. 

RAVITSEMUS 

 

Arvioitiin ruoasta saadun koentsyymi 

Q10 saantia suhteessa sperman laatuun.  

 

 

EARTH prospektiivinen ko-

hortti. 

-211 miestä, 18-55-vuotiaita, 

jotka olivat puolisonsa kanssa 

hedelmättömyysklinikalla hedel-

mällisyystutkimuksissa. 

 

-476 spermanäytettä. 76 miehellä 

yksi näyte, 69 miehellä 2 näy-

tettä ja 66 miehellä ≥ 3 näytettä. 

Näytteiden enimmäismäärä oli 

9/hlö. 

 

-Ruokakysely, 131-kohtainen, 

viimeseltä vuodelta. Myös 

vitmiini- ja raviontoainelisän 

käyttöä kysyttiin. 

 

-Kukaan ei käyttänyt Q1o -lisää.  

 

-Ruoasta saadun koentsyymi 

Q10:n ja perinteisten siemennes-

teen parametrien (sperman pitoi-

suus, kokonais- ja eteenppäin-

liikkuvuus ja morfologia) välillä 

ei ollut yhteyttä 

 

-BMI:llä, tupakoinnilla tai ro-

dulla ei ollut vaikutusta. 

 

-CoQ10: n keskimääräinen ra-

vinnon saanti tässä tutkimuk-

sessa oli 10 kertaa pienempi 

kuin kliinisissä tutkimuksissa 

käytetty lisä (200mg -600 mg), 
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Taustatietokysely, antropometri-

set mittaukset 

 

Ikä, BMI, rotu huomioitiin ana-

lyysissä 

joka osoitti parempaa siittiöiden 

liikkuvuutta. 

-Tutkimus sisälsi kaikki miehet, 

jotka hakivat apua parin hedel-

mättömyyteen, riippumatta sper-

man laadusta. Mukana oli myös 

normospermia -näytteet. Voi 

olla, että heterogeeninen popu-

laatio ei hyödy CoQ10 saami-

sesta samoin, kuin ne, joilla on 

siemennesteen poikkeavuuksia.  

 

Rajoitteet: ruokakysely, jossa 

tutkittavan piti muistaa viimei-

sen vuoden syömiset sekä ruoan 

sisältämän CoQ10 -määrän arvi-

ointi kirjallisuuden perusteella  

34.Wright, C., 

Milne, S. & 

Leeson, H. 

2014, Irlanti. 

RAVITSEMUS 

 

 

Sperman oksidatiivisen stressin aiheutta-

maan DNA-fragmantaatioon vaikuttavat 

tekijät ja niihin puuttuminen 

 

 

Katsausartikkeli, kansainväliset 

artikkelit. 

 

 

Käsittelen vain ravitsemukseen 

liittyvää aluetta, vaikka oksida-

tiivista stressiä voi aiheuttaa 

muutkin elintapatekijät tai lää-

ketieteelliset tekijät. 

 

-Ruokavalio on merkittävä muu-

tettavissa oleva tekijä miesten 

hedelmättömyyden hoidossa.  

 

-Antioksidanteilla, kuten C-vita-

miini, E-vitamiini, sinkki, se-

leeni, joita saa ravinnosta on tär-

keä merkitys siittiöiden tervey-

delle, ja ruokavalion muutokset 

on otettava huomioon kaikissa 

hoito-ohjelmissa, joihin liittyy 

kohonnut DNA-fragmentaatio. 

 

-Elintapojen muutoksia voidaan 

niiden riskittömyyden vuoksi 

helposti suositella, vaikka todis-

teita DNA-fragmentaatiosta ei 

ole olemassa. Ruokavalioon on 

hyvä sisällyttää elintarvikkeita, 

jootka sisältävät runsaasti C-vi-

tamiinia, E-vitamiinia, sinkkiä ja 

seleeniä.  

 

-Muutettavia asioita DNA-frag-

mentaatiota aiheuttavan oksida-

tiivisen stressin hoidossa ravin-

non keinoin: 

 

-Terveellinen ruokavalio, hedel-

mien ja vihannesten sekä antiok-

sidanttilähteiden lisääminen, 

painon pudotus, C- ja E-vitamii-

nilisät. Vitamiinilisissä suositel-

laan varovaisuuteen yliannos-

tuksen välttämiseksi tai 
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tutkimaan mahdollinen puute ja 

tarve ennen minkään lisän käyt-

töä. 

35.Braga, Da-

niela Paes Al-

meida Fer-

reira, Halpern, 

G., Setti, A.S., 

Figueira, 

R.C.S., Iaco-

nelli, A. & Bor-

ges, E. 2015. 

Brasilia. 

RAVITSE-

MUS+muut 

elintavat 

 

Arvioitiin ravitsemuksen ja ”sosiaalisten 

tapojen” (elintapojen) vaikutusta alkion 

kehitykseen.  

 

Myös vaikutusta kliinisiin raskaustulok-

siin arvioitiin. 

-269 ICSI-kierrossa olevaa 

naista, 2659 heiltä saatua alkiota.  

 

-1400 alkiota viljeltiin 5 päivän 

ikäisiksi, jotta voitiin arvioida ra-

vitsemuksen ja ”sosiaalisten ta-

pojen” vaikutusta alkion kehityk-

seen. Myös vaikutusta kliinisiin 

raskaustuloksiin arvioitiin.  

 

-Ruokakysely viimeisimmän 

vuoden ajalta  

 

-Kysely liikunnasta, painonpudo-

tus-ruokavaliosta viimeisen 3 

kuukauden ajalta, aterioiden 

määrästä/vrk sekä tupakoinnista. 

Myös BMI mitattiin. 

 

-Sekoittavina tekijöinä analyy-

sissa huomioitiin naisen ikä, ke-

rättyjen munasolujen määrä, he-

delmöittymisaste 

-Viljojen, vihannesten, hedel-

mien käyttö liittyi positiivisesti 

alkion laatuun jakautumisvai-

heessa. 3 päivän ikisen alkion 

laatuun vaikutti negatiivisesti al-

koholin käyttö ja tupakointi. 

 

-Blastokystin kehittymiseen vai-

kutti positiivisesti hedelmien ja 

kalan käyttö. Painonpudotus-

dieetti ja punaisen lihan käyttö 

sekä alkoholi ja tupakka vaikut-

tivat blastokystin kehittymisen 

todennäköisyyteen negatiivi-

sesti.  

 

-Ravinto ja elintavat elivät vai-

kuttaneet blastokystin laatuun. 

 

-Punaisen lihan käyttö, painon-

pudotusdieetti ja BMI vaikutti-

vat negatiivisesti kliinisen ras-

kauden todennäköisyyteen  

 

Rajoitus: miehen tietoja ravitse-

muksesta ja elintavoista ei ollut  

Oma pohdinta: ei mainittu, min-

kälaisista painonpudotusdiee-

teistä oli kyse. 

36.Dupont, J., 

Reverchon, M., 

Bertoldo, M.J. 

& Froment, P. 

2013, Ranska. 

Tarkastelussa ravintoantureita pidetään 

molekyyli -linkkeinä ravintomolekyy-

lien ja naisten ja miesten hedelmällisyy-

den seurausten välillä. Siinä keskitytään 

joidenkin merkityksellisten hormonien, 

kuten insuliinin ja adipokiinien, ja ener-

giasubstraattien (glukoosi, rasvahapot ja 

aminohapot) rooleihin ja molekyylime-

kanismeihin gonadotrooppisessa akse-

lissa (keskushermosto ja gonadit). 

Katsaus kansainvälisistä artikke-

leista. 

-Ravitsemuksen, energian ai-

neenvaihdunnan ja lisääntymis-

toiminnon välisen suhteen taus-

talla olevat mekanismit ovat 

huonosti ymmärrettyjä. 

 

-On kiistatonta, että lisääntymis-

akselilla on läheiset yhteydet ra-

vitsemukselliseen tilaan.  

 

-Ravintoaineet (glukoosi, rasva-

hapot, aminohapot) ja metaboli-

set hormonit, mukaan lukien in-

suliini ja adipokiinit, kykenevät 

vaikuttamaan lisääntymissolujen 

toimintaan paitsi keskitasolla 

(hypotalamus - aivolisäke), 

mutta myös sukuelinten akse-

lilla. 

 

-Useimmat kuvatut tutkimukset 

suoritetaan kuitenkin in vitro -

olosuhteissa ja ne esittävät joita-

kin tärkeitä rajoituksia (Epäkyp-

sät solut, munasarjojen hypersti-

mulaation aiheuttamat 
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erilaistuneet solut tai lineaariset 

solut, jotka voivat menettää jon-

kin verran spesifisyyttä).  

1.Kloss JD, 

Perlis ML, 

Zamzow JA, 

Culnan EJ, 

Gracia CR. 

2015. USA 

UNI 

Tarkoituksena on syntetisoida se, mitä 

tiedetään unihäiriöistä suhteessa 

lisääntymiskykyyn. 

Katsaus -Unen ja hedelmällisyyden väli-

nen suhde on suurelta osin tun-

tematon. Vähäinen tutkimus  

yllättävää, koska uni on niin tär-

keä osa fyysistä ja emotionaa-

lista terveyttä ja hyvinvointia.  

 

-On olemassa ainakin kolme 

mahdollista reittiä, joilla unihäi-

riö voi liittyä hedelmättömyy-

teen: 1) HPA:n aktivaatio, joka 

saa unihäiriön aikaan, voi myös 

häiritä lisääntymistä; 2) muuttu-

nut unen pituus ja / tai unen jat-

kuvuuden häiriö voi itsessään 

häiritä lisääntymistä tai johtaa 

edelleen lisääntyneeseen HPA:n 

aktivoitumiseen (2a) Unetto-

muus voi esiintyä yhdessä HPA: 

n aktivaation kanssa tai johtaa 

siihen, mikä johtaa hedelmättö-

myyteen, 2b) unihäiriö voi vai-

kuttaa hedelmöittymiseen li-

sääntymishormonien tukahdutta-

misen tai lisääntyneen erittymi-

sen kautta, 2c) unettomuus voi 

vaikuttaa hedelmöittymiseen 

vaarantuneen immuniteetin 

kautta; 3) vuorokausirytmihäi-

riö, joka on riippumaton HPA-

akselin aktivoinnista, unen kes-

tosta ja / tai unen jatkuvuuden 

häiriöistä, voi johtaa hedelmät-

tömyyteen. 3a) Hedelmällisyy-

teen liittyvillä hormoneilla on 

vuorokausikuvio normaaleissa 

unen olosuhteissa, 3b) häiriö 

liittyy lisääntymishormonien 

muuttuneeseen erittymiseen, 3c) 

liittyy huonontuneisiin lisäänty-

mistuloksiin; 3d) Melatoniini, 

joka on keskeinen vuorokausi-

rauhashormoni, liittyy hedelmäl-

lisyyteen. 

 

Liittyen kohtaan 2, on olemassa 

useita tapauksia, joissa unen 

määrä tai laatu, unihäiriö ja / tai 

häiriötön uni voivat vaikuttaa 

useisiin erilaisiin lisääntymiseen 

liittyviin hormoneihin. Koska 

hormonit, joita tarvitaan onnis-

tuneeseen ovulaatioon, hedel-

möittymiseen ja implantaatioon, 

synkronoivat keskenään, unen 
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jatkuvuuden häiriöillä voisi olla 

merkittävä vaikutus lisääntymi-

seen tarvittavan hormonitoimin-

nan häiritsemisessä.  

 

-Perinteiset ajattelutavat ovat, 

että lisääntymissiirtymiin (kuu-

kautiset, raskaus, menopaussi) 

liittyvät endokrinologia, mie-

lialahäiriöt ja / tai elämäntapa-

muutokset aiheuttavat haavoittu-

vuuden unettomuudelle. Tässä 

on esitetty, että myös päinvastai-

nen voi olla totta. Unen jatku-

vuuden häiriöt voivat vaikuttaa 

hedelmällisyyteen.  

 

-Unihäiriön kohdennettu hoita-

minen voi olla apuna hedelmäl-

lisyyden ja elämänlaadun paran-

tamisessa. On mahdollista, että 

stressi vaikuttaa hedelmällisyy-

teen ja jos krooninen unetto-

muus tuottaa stressiä, vaikuttaa 

se myös hedelmällisyyteen.  

2.Moen BE, 

Baste V, Mor-

ken T, Alsaker 

K, Pallesen S, 

Bjorvatn B. 

2015, Norja. 

UNI 

Selvitettiin, liittyykö yötyön tekeminen 

kuukautisten ominaisuuksiin sekä onko 

kuukautisten ja vuorotyöhäiriön (SWD, 

shift work disorder) välillä yhteyttä. 

Poikittaistutkimus.  Tutkimuk-

sessa käytetyt tiedot saatiin ”The 

Survey of Sleep, Shift work and 

Health” -tutkimuksesta, jossa 

keskitytään uneen, vuorotyöhön 

ja eri terveysnäkökohtiin.  

 

-Populaationa oli Norjan Nurses 

Organisationin jäsenet. Organi-

saatio käsittää lähes kaikki Nor-

jassa työskentelevät hoitajat. 

6000 hoitajalle lähetettiin kysely.  

 

-Otos koostui 5400 hoitajasta, 

koska 600 kyselyä palautui joh-

tuen väärästä osoitteesta. 2058 

hoitajaa palautti täytetyn kyse-

lyn, joten vastausprosentti oli 

38%  

 

-Ulossulkukriteerit: mieshoitaja, 

yli 50-vuotias naishoitaja, ei 

kuukautisia, pilleri tai kohdun si-

säinen ehkäisy. Ulossulun jäl-

keen jäljelle jäi 766 hoitajaa. Ky-

selyssä kysyttiin ikää, työpro-

senttia, tupakointia, kofeiinin 

käyttöä, alkoholin käyttöä, pi-

tuutta, painoa, työvuoro -aikatau-

lua (kolmivuoro, pelkkä päivä, 

pelkkä ilta, yö, päivä ja ilta, 

muut), yötöiden määrää elä-

mässä, yötyön määrää viimeisen 

-Tutkimuksessa ei havaittu yh-

teyttä yötyön ja kuukautiskier-

ron pituuden tai kuukautisten 

säännöllisyyden välillä.  

 

-Kuukautisten epäsäännöllisyyk-

sien ja vuorotyö -häiriön välillä 

ei löydetty yhteyttä. Sekoitta-

vien tekijöiden huomioiminen ei 

muuttanut tuloksia.  

 

-Lisää tutkimuksia aiheesta 

muissa maissa tarvitaan tutki-

musasetelmana pitkittäistutki-

mus ja suurempi määrä osanot-

tajia. On huomioitava, että tässä 

tutkimuksessa tutkittiin yövuo-

ron yhteyksiä kuukautisiin.  

 

-Lisää tutkimusta pitäisi tehdä 

muuttuvan vuorotyön yhteydestä 

kuukutisiin. 

 

-Rajoitteita: esimerkiksi lisään-

tymishistoriasta ja hormonipille-

reiden käytöstä ei kysytty, vas-

tausprosentti oli alhainen eikä 

voida tietää mitä loput hoitajat 

olisivat vastanneet ja onko heillä 

enemmän tai vähemmän kuu-

kautisongelmia.  
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vuoden aikana, kuukautiskierron 

säännöllisyydestä ja pituudesta, 

vuodon pituudesta.  

 

-Vuorotyö-häiriö diagnoosia var-

ten kysyttiin, onko vaikeuksia 

nukkumisessa tai kärsiikö lialli-

sesta väsymyksestä, liittyykö 

uni- tai unettomuusongelma työ-

aikatauluihin, joiden takia tekee 

töitä silloin kun normaalisti nuk-

kuisi, onko em.  uni- tai unetto-

muusongelma kestänyt vähintään 

kuukauden. Diagnoosi asetettiin, 

mikäli kaikkiin kysymyksiin oli 

vastattu myöntävästi. Regressio-

analyysejä käytettiin yhteyksien 

selvittämiseksi.  

-Tuloksia ei välttämättä voida 

yleistää muihin hoitajapopulaati-

oihin, koska työvuorot voivat 

olla erilaiset.  

3.Lawson CC, 

Whelan EA, 

Lividoti Hibert 

EN, Spiegel-

man D, 

Schernhammer 

ES, Rich-Ed-

wards JW. 

2011, USA. 

UNI 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuorottele-

van vuorotyön ja kuukautiskierron pi-

tuuden sekä säännöllisyyden yhteyttä. 

Poikittaistutkimus, jossa poikit-

tainen data (vuodelta 1993) saa-

tiin suuresta pitkittäisestä kohort-

titutkimuksesta, Nurses’ Health 

Study II  

 

-Yhteensä 116,608 rekisteröityä 

naishoitajaa.  

 

-Tutkimukseen liittyvät kyselyt 

lähetetään 2 vuoden välein. Vuo-

den -93 kyselyyn oli sisällytetty 

kysymykset vuorotyöstä ja kuu-

kautisista.  

 

-Ulossulku: kuukautiset pysy-

västi loppu, pillerit käytössä, 

amennorrea, kohtu tai munasar-

jat poistettu, puuttuvat tiedot, lo-

pulta oli 71 077 naishoitajaa, iäl-

tään 28-45-vuotiaita, joilla oli 

kuukautiset eikä käytössä suun 

kautta otettavaa ehkäisyä. 

 

-Taustatiedot selvitettiin: tupa-

kointi, BMI, kuukautisten alka-

misikä, synnyttäneisyys, rotu, 

fyysinen aktiivisuus, tupakointi, 

kofeiinin ja alkoholin käyttöön.  

 

-Kyselyssä kysyttiin: kuinka 

kauan kuukausissa on tehnyt 

vuorotyötä, kuukautisten sään-

nöllisyydestä ja kierron pituu-

desta. 

 

-Sekoittavat tekijät huomioitiin. 

-Vuorotyö määriteltiin vähintään 

kolmeksi yövuoroksi kuukau-

dessa aamu- ja iltavuorojen li-

säksi. Raportointi rajattiin kah-

teen viime vuoteen.  

 

-Vuorottelevan vuorotyön tekijät 

todennäköisemmin tupakoivat ja 

olivat vähemmän todennäköi-

sesti fyysisesti aktiivisia.  

 

-10%: lla oli epäsäännöllinen 

kierto (vaihtelu yli 7 vrk). -

70%:lla kierto oli 26-31 vrk 

-1% oli alle 21 vrk kierto 

-16%:lla 21-25 vrk 

-11%:lla 32-3 

-1%:lla yli 40 

 

Pitkää ja lyhyttä kiertoa vertail-

tiin 26-31 päivän kiertoon  

 

-Naisilla, jotka olivat tehneet 

vuorotyötä yli 20 kuukautta, oli 

todennäköisemmin epäsäännöl-

liset kuukautiskierrot, heillä oli 

myös todennäköisemmin alle 21 

päivän pituiset kierrot tai yli 40 

päivän kierrot.  

 

-Vuorotyö liittyi lievästi kuu-

kautiskiertoon mahdollisin vai-

kutuksin hedelmällisyyteen ja 

muihin kuukautiskiertoon liitty-

viin terveyteen vaikuttaviin asi-

oihin. 

 

Rajoitteet: Tutkimuksessa ei ky-

sytty nukkumiskäyttäytymiseen 

liittyviä kysymyksiä. 
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4.Nam, G.E., 

Han, K. & Lee, 

G. 2017, Etelä-

Korea. 

UNI 

Tutkittiin unen pituuden yhteyttä kuu-

kautiskierron epäsäännöllisyyteen ko-

realaisilla naispuolisilla nuorilla. 

Väestöpohjainen poikittaistutki-

mus käytti Korean kansallisen 

terveys- ja ravitsemustutkimuk-

sen (KNHANES) keräämiä tie-

toja (25534 tutkimukseen osallis-

tunutta).  

 

-801 naispuolisen 12-18-vuoti-

aan nuoren tiedot analysoitiin. 

 

-Hierarkkinen monimuuttuja lo-

gistinen regressioanalyysi suori-

tettiin kuukautiskierron epäsään-

nöllisyyden riskin arvioimiseksi 

unen keston suhteen.  

-15%:lla tutkittavista oli epä-

säännölliset kuukautiskierrot. 

  

-Keskimääräinen unen kesto oli 

huomattavasti lyhyempi niillä, 

joilla oli epäsäännöllinen kuu-

kautiskierto kuin niillä, joilla 

kierto oli säännöllinen.  

 

-Yhteys ei muuttunut edes otta-

essa huomioon mahdolliset häi-

ritsevät tekijät, kuten ikä, kotita-

louksien kuukausitulot, alkoho-

linkäyttö, tupakointi, fyysinen 

aktiivisuus, painonpudotus -yri-

tykset, hemoglobiini -taso, kuu-

kautisten alkamisikä, BMI, psy-

kologinen stressi ja masennusti-

lanne.  

 

-Nuorten, joiden unen kesto oli 

yli 6 h, nuoret, joilla oli masen-

nusta, oli todennäköisemmin 

kuukautiskierron epäsäännölli-

syyttä kuin niillä, joilla ei ollut 

masennusta. 

 

-Nuorten naisten lisääntymister-

veyden parantamiseksi tarvitaan 

pidempi unen kesto  

 

Rajoitteet: 

-Tiedot kerättiin retrospektiivi-

sellä itseraportoinnilla, joten 

harhat ovat mahdollisia.  

 

-Syy-seurausta on tulkittava va-

rovasti pyrkiessä tunnistamaan 

muuttujien välisiä suhteita, 

koska kyseessä on poikittaistut-

kimus.  

 

-Erilaisia unen ominaisuuksia ei 

pystytty tutkimaan ja tulevissa 

tutkimuksissa pitäisi tutkia 

uneen liittyviä tekijöitä, jotta 

voidaan selvittää, liittyykö unen 

pituus itsenäisesti kuukautiskier-

ron epäsäännöllisyyteen.  

5.Liu MM, Liu 

L, Chen L, Yin 

XJ, Liu H, 

Zhang YH, Li 

PL, Wang S, Li 

XX, Yu CH, 

2017. Kiina 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

unen keston ja nukkumaanmenoajan vai-

kutuksia siittiöiden terveyteen ja 

mahdollista tähän liittyvää mekanismia. 

Prospektiivinen tutkimus. 

 

-981 tervettä, 18-50 -vuotiasta 

miestä (1843). 

 

1) hyvä ja säännöllinen unen 

kesto ja ihanteellinen nukku-

maanmeno on vahvistettu 

-Sperman morfologia, siittiöiden 

määrä sekä eloonjäämisaste ja 

liikkuvuus arvioitiin. 

 

-Morfologialla ei ollut merkittä-

viä eroja minkään ryhmän vä-

lillä, mikä viittaa siihen, että 

morfologia ei ole sensitiivinen 
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UNI viimeisten 6 kuukauden aikana 

ennen tutkimuksen alkua. 

 

2) ei neurologisten tai psykiatris-

ten häiriöiden kliinisiä ilmene-

mismuotoja eikä trauma tai leik-

kaushistoriaa. 3) ei ole terveydel-

listä tilaa, jossa 

ei olisi mitattavissa sperma-ar-

voa siemennesteessä 

tai siemennesteessä ei ole siitti-

öitä; 4) ei ole lääketieteellisiä on-

gelmia 

kuten krooninen systeeminen 

sairaus, hormonaalinen sairaus, 

virtsainfektiot tai varikoseele. 5) 

ei ole käytetty reseptilääkkeitä 

viimeiseen 1 kuukauteen ennen 

tutkimuksen alkua. 

 

-Miehet jaettiin satunnaistesti 

ryhmiin tutkimusasetelman mu-

kaisesti unen pituuden ja nukku-

maanmenoajan perusteella. A, B 

ja C eli nukkumaanmenoajat 8-

22, 22-00, 00 jälkeen. Kaikkien 

ryhmien sisällä osallistujat jaet-

tiin ryhmiin unen pituuden mu-

kaan: <6 h (lyhyt), 7-8 (nor-

maali), >9 (pitkä). Tutkimuksen 

kesto oli 3 kk. 

 

-Siemennestenäytteet otettiin 

kertaalleen.  

mittari arvioidessa unen vaiku-

tuksia sperman laatuun.   

 

-Eteenpäin liikkuvien siittiöiden 

määrä oli merkittävästi pie-

nempi kaikilla lyhytunisilla ja 

osalla pitkäunisista. Myös myö-

häinen nukkumaanmeno -aika 

laski liikkuvien siittiöiden luku-

määrää. 

 

-Lisääntynyt ASA -tuotanto liit-

tyi lyhyempään uneen, mutta ei 

nukkumaanmeno -aikaan.  

 

6.Chen Q, 

Yang H, Zhou 

N, Sun L, Bao 

H, Tan L, 

Chen H, Ling 

X, Zhang G, 

Huang L, Li L, 

Ma M, Yang 

H, Wang X, 

Zou P, Peng K, 

Liu T, Cui Z, 

Ao L, Roenne-

berg T, Zhou 

Z, Cao J. 2016, 

Kiina. 

UNI 

Tutkittiin unen keston yhteyttä siemen-

nesteparametreihin ja lisääntymishor-

moni -tasoihin. 

Pitkittäistutkimus, kohortti The 

MARCHS yliopisto-opiskeli-

joista Kiinassa. 796 rekrytoitiin 

2013 ja 656 (82.4%) seurattiin 

2014. (79.) 

 

-Unikyselyt + unen laatuindeksi 

sekä siemenneste- ja verikoe-

näytteet (LH, FSH, estradioli, 

progesteroni, testo, prolaktiini) 

tehtiin tutkimuksen alussa 2013 

ja seurannassa 2014. 

 

-Ikä, tupakointi, alkoholi, tee, 

kahvi huomioitiin  

 

-Ulossulkukriteerit urologisiin 

häiriöihin tai tiloihin liittyen 

 

-Unen keston ja siemennesteen 

parametrien muutosta verrattiin 2 

vuoden välillä, jotta voitaisiin 

selvittää, onko unen keston muu-

toksen ja siemennesteen 

-Liian pitkä ja liian lyhyt unen 

kesto liittyi siemennesteen mää-

rän vähenemiseen ja siittiöiden 

kokonaislukumäärän vähenemi-

seen. Lisäksi, unen aiheuttama 

siemennesteen ”vajaatoiminta” 

tuntui olevan palautuva, mikä 

osoitti unen "korjaamisen" mah-

dollisuuden paitsi 

ehkäisyyn, mutta myös hoitoon. 

 

-Niille, jotka olivat muuttaneet 

unen kestoaan 7,0–7,5 h / 

vrk:een, todettiin siemennesteen 

parametrien nousu, mikä osoitti 

unen ja siemennesteen yhteyden.  

 

-Kuitenkin siemennesteen para-

metrien lisääntyminen niillä, 

jotka muuttavat unen kestoa 

kohti ”oikeaa” pituutta, näytti 

pieneltä (tosin merkittävältä), 

mikä osoitti, että siemennesteen 

laadun vahingoittuminen, jos 
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parametrien muutoksen välillä 

yhteys.  

sitä voidaan palauttaa, saattaa 

vaatia pitkää palautumista tai se 

ei ollut täysin 

palautuva. 

 

-Lisääntymishormonit eivät ol-

leet yhteydessä unen pituuteen 

 

-Koska epätavallinen unikäyt-

täytyminen on yleistä nyky-yh-

teiskunnassa, tuloksilla voi olla 

vaikutuksia maailmanlaajuiseen 

kansanterveyteen. 

 

Rajoitteet: 

-Tuloksia tulisi tulkita varoen 

Epänormaalit siemenneste -para-

metrit eivät ehdottomasti mer-

kitse hedelmättömyyttä. On kui-

tenkin ollut laajaa näyttöä siitä, 

että siemennesteparametrit, ku-

ten siittiöiden kokonaismäärä, 

liittyvät lisääntymistulokseen ja 

voidaan käyttää raskauden to-

dennäköisyyden ennustajana.  

 

-Ainoastaan keskimääräinen 

unen kesto laskettiin ja arjen 

muutoksia unen määrässä ei 

huomioitu. Kaikkia mahdollisia 

sekoittavia tekijöitä ei huomi-

oitu, kuten ympäristölliset altis-

tukset, masennus, sosio-eko-

nominne status. 

  

7.Palnitkar, G., 

Phillips, C.L., 

Hoyos, C.M., 

Marren, A.J., 

Bowman, M.C. 

& Yee, B.J. 

2018, Australia 

UNI 

Selvitetään unihäiriön ja miehen inferti-

liteetin välistä yhteyttä tukevia todis-

teita. Katsauksessa pyritään esittämään 

yhtenäinen hypoteesi, että unihäiriö on 

tärkeä tekijä idiopaattisessa (selittämä-

tön) miesten hedelmättömyydessä. 

Teoreettinen katsaus, jossa kan-

sainvälisiä tutkimuksia. 

-Todisteet viittaavat siihen, että 

miesten hedelmällisyys on vä-

hentynyt merkittävästi viime 

vuosikymmeninä, ja syyt ovat 

epäselvät.  

 

-Uni- ja vuorokausibiologia liit-

tyy läheisesti hedelmällisyyden 

normaaliin biologiaan, joten on 

todennäköistä, että unihäiriöt 

vaikuttavat negatiivisesti hedel-

mällisyyteen. 

 

-Vaikka miehen lisääntymishor-

monien, seksuaalisen toiminnan 

ja unihäiriön välisestä suhteesta 

on jonkin verran ymmärrystä, on 

vielä osoitettava, onko unihäi-

riön ja miesten hedelmällisyy-

den välinen suhde olemassa.  

 

-Mahdolliset mekaaniset reitit, 

jotka yhdistävät unihäiriöitä 
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ja miesten selittämätöntä hedel-

mättömyyttä, ovat hypoksia, ok-

sidatiivinen 

stressi, systeeminen tulehdus, 

poikkeava lisääntymishormo-

nien eritys, insuliiniresistenssi ja 

dyslipidemia. 

 

-Ylipainosta ja metabolisesta oi-

reyhtymästä johtuviin hedelmäl-

lisyyden ja lisääntymisfunktion 

häiriöihin saattaa liittyä saman-

aikainen unihäiriö, kuten 

obstruktiivinen uniapnea tai 

unen lyhyt kesto. 

8.Hammoud 

AO, Carrell 

DT, Gibson M, 

Peterson CM, 

Meikle AW. 

2012, USA 

UNI 

Katsauksessa esitellään eräitä tunnettuja 

reittejä lihavuuteen liittyvien aineen-

vaihdunnan muutosten yhteydestä hor-

monaalisen profiilin muutoksiin ja siten 

miesten lisääntymistoimintoihin.  

 

Tutkitaan myös havaintoja unihäiriöistä, 

mukaan lukien uniapnea, suhteessa liial-

liseen painoon ja miesten lisääntymispo-

tentiaaliin. 

Katsaus. -Lihavuuden ja miesten hy-

pogonadismin (mieshormonin 

eli testosteronin puutostila) väli-

nen suhde näkyy useissa tutki-

muksissa  

 

-Sukupuolitoimintojen ja mies-

ten painon lisääntymisen välillä 

on myös selkeä kielteinen suhde 

 

-Lihavuuden ja siittiöiden para-

metrien muutoksen välinen 

suhde näyttää heikentyneen ver-

rattuna testosteronitasojen vähe-

nemiseen.  

 

-Hypogonadismin ja seksuaali-

sen toimintahäiriön sekä sie-

mennesteen parametrien muu-

toksen seurauksena hedelmälli-

syys vähenee väestön tasolla.  

 

-Uniapnea, itsenäisesti ja liikali-

havuuden yhteydessä, on ilme-

nemässä hypogonadismin, sek-

suaalisen toimintahäiriön ja to-

dennäköisesti hedelmällisyyden 

heikkenemisen riskitekijäksi.  

 

-Ylipainoisilla miehillä uniapnea 

on todennäköisesti itsenäinen te-

kijä, joka vähentää hedelmälli-

syyttä. Uniapnea lihavilla mie-

hillä voi itsenäisesti pahentaa li-

havuuden aiheuttamien hormo-

naalisten muutosten negatiivisia 

vaikutuksia lisääntymisjärjestel-

mässä.  

 

-Miehet, joilla on hypogonadis-

mia, erektiohäiriöitä ja hedel-

mättömyyttä, on tutkittava liika-

lihavuuden ja uniapnean varalta. 
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-Näiden muuttuvien riskitekijöi-

den korjaaminen voi parantaa li-

sääntymiskykyä. 

9.Lim AJ, 

Huang Z, Chua 

SE, Kramer 

MS, Yong EL. 

2016. Singa-

pore. 

UNI 

Tutkitaan liittyvätkö elintapatekijät, mu-

kaan lukien lyhyt uni, riittämätön lii-

kunta ja vuorotyö yksin tai yhdessä 

PCO:lle tyypillisiin lisääntymis- tai ai-

neenvaihduntahäiriöihin terveessä popu-

laatiossa. 

Prospektiivinen poikittaistutki-

mus 

 

-231 naista Singaporen yliopis-

tollisesta sairaalasta sisältäen ter-

veysalan työntekijöitä, terveitä 

lähetepotilaita Naistenklinikalta 

ja vapaaehtoisia yliopistoyhtei-

söstä 

 

-Kysely, jolla kartoitettiin kuu-

kautiskierron pituus, unen pituus, 

liikunnan määrä ja vuorotyö. 

 

-Hyperandrogenismi (hirsutismi-

pisteet, testosteroni, SHBG), mu-

nasarjan morfologia ja toiminta 

(antraalifollikkelien määrä, mu-

nasarjan tilavuus, AMH) sekä ai-

neenvaihdunnan mittaukset 

(BMI, vyötärö-lantio-suhde, ve-

renpaine, paastosokeri, paastoin-

suliini, paastolipidit) toteutettiin 

antropometrisin mittauksin, klii-

nisin tutkimuksin, transvaginaa-

lisin uä-tutkimuksin ja veriko-

kein.  

 

-Kierron pituudet luokiteltiin: 

<25 vrk, 25-34 vrk, >/= 35. Alle 

25 luokiteltiin lyhyeksi, yli tai 

sama kuin 35 luokiteltiin pit-

käksi.  

 

-Unen kesto luokiteltiin < 4h, 4-

6 h, 6-8 h, >8 h. 

 

-Vuorotyön yleisyys: ei vuoro-

työtä, < 3 kertaa/kk, 4-10 ker-

taa/kk, > 10 kertaa/kk. 

 

-Tupakointi, alkoholi ja stressi 

huomioitiin. 

 

  

-Lyhyt unen kesto ennemmin 

kuin vuorotyö liittyi merkittä-

västi kuukautiskierron pituuteen.  

 

-Sekoittavien tekijöiden huomi-

oimisen jälkeen naisilla, jotka il-

moittivat alle 6 tunnin unen, oli 

3,9-kertainen riski lyhyisiin kuu-

kautiskiertoihin. 

 

-Tulokset osoittavat, että nai-

silla, jotka nukkuvat liian vähän, 

on lisääntynyt riski insuliini-

resistenssiin ja kuukautishäiriöi-

hin. Riittävä uni voi olla tärkeä 

tekijä naisten suojelemiseksi 

ovulaatiohäiriöiltä, mahdollisilta 

hedelmällisyysongelmilta ja in-

suliiniresistenssiltä. 

 

Rajoitteita:  

-Yleistettävyys, koska tutkitta-

via oli vain yhdestä paikasta  

 

-Unen laatua tai vaiheita ei mi-

tattu ja unen pituus oli muistin 

varassa 

 

-Huomioimatta jääneet sekoitta-

vat tekijät kuten ruokavalio tai 

masennusstatus.  

1.Ahrens KA, 

Vladutiu CJ, 

Mumford SL, 

Schliep KC, 

Perkins NJ, 

Wactawski-

Wende J, 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tutkia 

fyysisen aktiivisuuden ja 

lisääntymishormonien, mukaan lukien 

estradioli, progesteroni, LH, FSH, testo-

steroni ja leptiini, yhteyttä läpi kuukau-

tiskierron.  

 

The BioCycle Study  

-259 naisen kohortti 

 

-2 kuukautiskierron seuranta 

 

-hormoniverikokeet mitattiin 

(leptiini, estradioli, progesteroni, 

lh, fsh, testosteroni) 5-8 kertaa 

kierrossa  

-Fyysinen aktiivisuus ei näyttä-

nyt muuttavan merkittävästi hor-

monitasoja kuukautiskierron ai-

kana tai vaikuttavan merkittä-

västi satunnaiseen anovu-

laatioriskiin.  

 

-Havainnot viittaavat siihen, että 

fyysinen aktiivisuus ei vaikuta 
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Schisterman 

EF., 2014, USA 

LIIKUNTA 

Toissijaisena tavoitteena oli tutkia fyysi-

sen aktiivisuuden yhteyttä satunnaiseen 

anovulaatioon.  

-fyysisen aktiivisuuden arviointi 

käyttäen validoituja kyselyjä 

sekä päivittäisiä päiväkirjoja. 

 

-Kuukautiskierrosta määritettiin 

pituus, folikulaari- ja luteaali-

vaihe, vuodon pituus, ja veren 

kokonaismenetys kuukautisten 

aikana. 

 

-Yleinen fyysinen aktiivisuus 

(FA) arvioitiin tutkimuksen 

alussa kyselylomakkeella, edelli-

sen viikon FA arvioitiin toisella 

kyselylomakkeella ja päivittäi-

nen raskas liikunta mitattiin 

käyttäen päiväkirjaa. 

 

-Ulossulku: naiset, joilla on to-

dettu ovulaatiohäiriö tai epäsään-

nölliset kuukautiskierrot, BMI 

<18 tai >35. 

 

-Sekoittavat tekijät huomioitiin: 

Yleinen fyysinen aktiivisuus, 

BMI, rotu, ikä, koettu stressi. 

haitallisesti hedelmällisyyteen ja 

vahvistaa sen myönteistä vaiku-

tusta naisten terveyteen. 

 

Rajoitteet:  

 

-Fyysisen aktiivisuuden itsera-

portointi ei välttämättä ole luo-

tettavin mittaustapa.  

 

-Vaikka yleinen fyysinen aktii-

visuus mitattiin lähtötilanteessa, 

osallistujat kehotettiin muista-

maan aktiivisuus edellisen seit-

semän päivän ajalta, joten se ei 

välttämättä vastaa tavallisia fyy-

sisen aktiivisuuden tasoja. 

2.Gaskins AJ, 

Williams PL, 

Keller MG, 

Souter I, Hau-

ser R, Cha-

varro JE; 

EARTH Study 

Team USA, 

2016. 

LIIKUNTA 

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, 

liittyykö hoitoa edeltävä fyysinen aktii-

visuus ja istuva elintapa IVF-hoidon tu-

loksiin. 

EARTH-tutkimus, prospektiivi-

nen kohortti  

 

-IVF-hoidossa olevat naiset, 273 

naista, 427 sykliä, ikä 18-46 

vuotta, omat solut käytössä. 

 

-Taustakysely 

 

-Validoitu kyselylomake liikun-

nasta viimeisen vuoden ajalta en-

nen hoidon aloitusta (keskimää-

räinen liikunnan määrä viikossa) 

 

-Naiset ilmoittivat myös keski-

määräisen viikoittaisen ajan 

edellisen vuoden aikana, kun he 

istuivat töissä, ajon aikana ja ko-

tona. 

 

-Vaikuttavat tekijät huomioitiin: 

ikä, BMI, rotu, hedelmättömyys-

diagnoosi, tupakointi, hedelmöi-

tystyyppi. 

-IVF-naisryhmässä fyysiseen 

toimintaan kulunut aika vuotta 

ennen hedelmällisyyshoidon 

aloittamista ei liittynyt merkittä-

västi implantaatioon, kliinisen 

raskauden tai elävän lapsen syn-

tymän todennäköisyyteen.  

 

-Kun tutkittiin erityisiä fyysisiä 

aktiviteetteja, vain suurempi 

käytetty aika aerobicissa, souta-

misessa ja hiihto- tai porraslait-

teessa liittyi merkittävästi elävän 

lapsen syntymän todennäköisyy-

teen.  

 

-Tietyt fyysisen aktiivisuuden 

muodot voivat olla hyödyllisiä 

ja tietyt ryhmät, kuten normaalit 

BMI-ryhmät, voivat hyötyä voi-

makkaasta fyysisestä aktiivisuu-

desta ennen IVF-hoidon aloitta-

mista. 

 

-Tutkimus osoittaa, että fyysisen 

aktiivisuuden yleinen lisäänty-

minen ennen hedelmällisyyshoi-

toa ei todennäköisesti vaikuta 

haitallisesti IVF-hoidon tulok-

siin.  
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3.Evenson KR, 

Calhoun KC, 

Herring AH, 

Pritchard D, 

Wen F, Steiner 

AZ., 2014, 

USA. 

LIIKUNTA 

Arvioidaan fyysisen aktiivisuuden vai-

kutusta IVF-hoitoon. 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus.  

 

-121 naista, jotka tulivat tuore- 

tai pakkasalkionsiirtoon lapsetto-

muusklinikalle.  

 

-Kysely viimeisen vuoden aikai-

sesta liikunnasta  

 

-Kiihtyvyysmittarin kättö alkion-

siirtopäivästä raskausverikokee-

seen.  

 

Kyselyssä selvitettiin aktiivi-

suutta kysyen 1) kotitöistä 2) 

työstä 3) aktiivisesta elämisestä 

4) urheilusta/harjoittelusta. 

 

-Kyselyn luotettavuudesta ja kel-

poisuudesta on näyttöä.  

 

-Kokonaisaktiivisuus laskettiin. 

 

-Muita taustatekijöitä: ikä, kou-

lutus, rotu, siviilisääty, tupa-

kointi, alkoholi, pituus, paino, 

raskaushistoria, BMI, aiemmat 

IVF-hoitokierrot, alkiotiedot, 

syntymätulokset. 

 

-3 ei täyttänyt kyselyä. 

-12 ei käyttänyt kiihtyvyysmitta-

ria. 

-Alkionsiirron jälkeen naiset 

harjoittavat enimmäkseen ke-

vyttä liikuntaa ja istumista; 

sen vuoksi voimakkaan fyysisen 

aktiivisuuden vaikutusta implan-

taatioon ei voitu määrittää. 

 

-Itse raportoitu fyysinen aktiivi-

suus vuoden aikana ennen hoi-

tosyklin alkua liittyi korkeam-

piin implantointikertoimiin ja 

kliiniseen kohdunsisäiseen ras-

kauteen IVF-hoidon jälkeen.  

 

-Urheilu ja treenaus eivät kui-

tenkaan vaikuttaneet lopulta elä-

vän lapsen syntymän todennä-

köisyyteen IVF-hoidon jälkeen.  

 

-Fyysisessä kokonaisaktiivisuu-

dessa ne, joilla oli edeltävänä 

vuonna suurempi aktiivisuusin-

deksi, saivat todennäköisemmin 

kaikki kolme edullista raskaus-

tulosta (positiivinen raskaustesti, 

kliininen raskaus ja elävän lap-

sen syntymä) 

 

-Kiihtyvyysmittarin mittaama 

fyysinen aktiivisuus ja istuma-

ton käyttäytyminen alkionsiirron 

jälkeen eivät liittyneet IVF-tu-

loksiin 

 

Rajoitukset:  

-Esim. yleistettävyys  

 

-kiihtyvyysmittarit eivät veden-

kestäviä, kiihtyvyysmittarien eri 

käyttömäärän huomiointi las-

kuissa. 

4.Roupas ND, 

Georgopoulos 

NA. 2011. 

Kreikka. 

LIIKUNTA 

Katsauksessa pyritään antamaan yleis-

katsaus nykyisestä ymmärryksestä fyysi-

sen harjoittelun vaikutuksesta lisäänty-

mistoimintoihin ja luun aineenvaihdun-

taan, mukaan luettuina siihen liittyvän 

patologian arviointi- ja hallintastrategiat. 

Katsaus.  

 

-Kansainväliset artikkelit.  

 

-PUBMED-haku suoritettiin ja 

kaikki artikkelit, jotka julkaistiin 

vuosina 1980–2010 harjoituksen, 

urheilijoiden, kuukautiskierron ja 

primaarisen ja sekundaarisen 

amenorrean otsikkosanoilla, tar-

kistettiin. 

-Intensiivinen fyysinen harjoit-

telu voi vaikuttaa haitallisesti 

fyysiseen terveyteen.  

 

-Naisten lisääntymisjärjestelmä 

on erittäin herkkä muutoksille, 

jotka liittyvät sekä sisäisiin että 

ulkoisiin tekijöihin.  

 

-Naispuoliset urheilijat, jotka 

harjoittelevat intensiivisesti ja 

altistuvat siihen liittyvälle psy-

kologiselle stressille sekä tiu-

kalle ruokavaliolle, ovat alttiita 

lisääntymishäiriöiden ja luun pa-

tologian kehittymiselle. 
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-Liikuntaan liittyvä lisääntymis-

häiriö näyttää olevan alkuperäl-

tään monitekijäinen. Havainnot 

osoittavat rasvakudoksen endo-

kriinisen roolin aineenvaihdun-

nan ja lisääntymisen säätelyssä 

ja antavat lisää tietoa liikuntaan 

liittyvän lisääntymishäiriön pa-

tofysiologiasta.  

 

-Kliiniset oireet vaihtelevat pri-

maarisesta amenorreasta tai vii-

västyneestä kuukautisten alka-

misesta luteaalivaiheen vajaa-

vuuteen, oligomenorreaan, 

anovulaatioon ja sekundaariseen 

amenorreaan. Amenorrea on va-

kavin kliininen seuraus ja liittyy 

luun patologiaan. 

5.Palomba, S., 

Falbo, A., 

Valli, B., Mo-

rini, D., Villani, 

M.T., Nicoli, A. 

& La Sala, 

G.B. 2014. Ita-

lia. 

LIIKUNTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

säännöllisen liikunnan ja lisääntymistu-

loksen välistä yhteyttä hedelmättömillä, 

ylipainoisilla potilailla, joille tehdään 

koeputkihedelmöityshoito ja tuoresiirto. 

Havainnoiva retrospektiivinen 

kohorttitutkimus. 

216 naista. 

 

-Kaikki saatavilla olevat kliiniset 

ja biologiset tiedot rekisteröitiin 

jokaisesta tutkittavasta 

 

-Hyvin validoidun kansainväli-

sen kyselylomakkeen perusteella 

muotoiltuja itsenäisiä puolikvan-

titatiivisia yleisiä terveyskyselyjä 

käytettiin yleisesti IVF / ICSI-ai-

kataulussa ja hoidon alussa ja 

analysoitiin.  

 

-Tulosten perusteella fyysinen 

aktiivisuus luokiteltiin: a) ei vii-

koittaista liikuntaa; b) kevyt fyy-

sinen aktiivisuus suurimman 

osan viikosta; (c) rasittava fyysi-

nen aktiivisuus (subjektiivinen 

lisääntynyt syke, hengitys ja hi-

koilu) vähintään 20 min kerran 

tai kahdesti viikossa; ja (d) rasit-

tava fyysinen aktiivisuus vähin-

tään 20 min kolme tai useampia 

kertoja viikossa. 

 

-Luokittelu kahteen ryhmään 

säännöllisen liikunnan perus-

teella (kyllä / ei).  

 

-Naiset, jotka ilmoittivat sekä ke-

vyen että rasittavan fyysisen ak-

tiivisuuden, määriteltiin säännöl-

lisesti fyysisesti aktiivisiksi.  

 

-Lopulliseessa analyysissä 216 

sykliä (86 = 39,8%, IVF- ja 130 

= 60,2%, ICSI-sykliä). 

 

-41 ylipainoista potilasta, jotka 

liikkuivat säännöllisesti, 175 yli-

painoista potilasta, jotka eivät 

liikkuneet säännöllisesti. 

 

-Alhaisempaa lantio-vyötärö-

suhdetta havaittiin säännöllistä 

liikuntaa harrastavilla ylipainoi-

silla naisilla, verrattuna niihin, 

jotka eivät harrastaneet liikun-

taa.  

 

-Säännöllinen fyysinen aktiivi-

suus, ennen IVF / ICSI-hoidon 

aloittamista, liittyy merkittävästi 

ja suoraan ylipainoisilla hedel-

mättömillä potilailla lisäänty-

neeseen lisääntymiskykyyn il-

man painonpudotusta. 

 

-Raskausprosentit olivat huo-

mattavasti suuremmat potilailla, 

jotka harrastivat liikuntaa sään-

nöllisesti verrattuna niihin, jotka 

eivät harrastaneet. 

(16/41 = 39,0% vs. 28/175 = 

16,0%; P = 0,002) ja elävän lap-

sen syntymät (10/41 = 24,4% vs. 

13/175 = 7,4%; P = 0,004)  

 

-Merkittävimmät tekijät sään-

nöllisen fyysisen aktiivisuuden 

lisääntymistulokselle näyttivät 

liittyvän lähinnä sen implantaa-

tiovaikutukseen. 
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Sisäänottokriteerit olivat ensisi-

jainen lapsettomuus, joka vaati 

IVF / ICSI-hoitoa, naisten liha-

vuus ja vakaa BMI.  

 

-Ylipaino määritettiin: BMI> 30 

-Luokka I (BMI 30–34,9 kg / 

m2),  

 

-Luokka II (BMI 35–39,9 kg / 

m2)  

-Luokka III (BMI 40 kg / m2).  

 

Sekoittavat tekijät, kuten kohdun 

patologiset tilat, endometrioosi, 

diabetes mellitus, miesten liha-

vuus ja vakava siittiöiden patolo-

gia olivat ulossulkukriteereitä. 

 

-Tutkimus on taipuvainen ehdot-

tamaan, että fyysinen aktiivisuus 

aiheuttaa paikallisen insuliinille 

herkistävän vaikutuksen suoraan 

endometriumille.  

 

Rajoitteet: 

-Ei täysin edustava otos tarkko-

jen sisäänottokriteerien takia  

 

-Otoksen koko ei ollut täysin 

optimaalinen, jonka takia melko 

rajallinen tutkimuksen teho syn-

tyvyyden havaitsemiseksi -> vä-

hintään 76 tutkittavaa olisi 

tarvittu molempiin ryhmiin, jotta 

olisi saatu 80 % teho.  

 

-Ruokavaliot eivät olleet tie-

dossa, vaikka poissuljettiinkin 

dieettiohjelmaa toteuttavat nai-

set ja ne, joilla oli ruokava-

liomuutoksia 

6.Jóźków P, 

Rossato M. 

2017, Puola, 

Italia 

LIIKUNTA 

Selvitettiin intensiivisen harjoittelun vai-

kutusta siemennesteen laatuun. 

Katsaus kansainvälisistä artikke-

leista. 

-Tutkimusten erilaiset tutkimus-

asetelmat, otoskoot, tutkittavien 

geneettinen tausta, infertiliteetti, 

siemennesteanalyysin metodolo-

gia, näytteenottoajankohdat, eri 

sp viitearvot, harjoittelun eri in-

tensiteetit ja kestot vaikuttavat 

katsauksen luotettavuuteen ja 

haastavat niiden vertaamista 

keskenään. 

 

-Yleisesti ottaen kirjallisuuden 

tarkastelu tukee todisteita siitä, 

että urheilu vaikuttaa siemen-

nesteen laatuun.  

 

-Harrastusurheilijoilla harjoitte-

lulla näyttää olevan lähinnä po-

sitiivisia tai neutraaleja vaiku-

tuksia siemennesteen laatuun, 

kun taas ammattilaisurheilijoi-

den tulisi olla tietoisia mahdolli-

sista riskeistä.  

 

-Voimakas harjoittelu voi vai-

kuttaa alentavasti siemennesteen 

pitoisuuteen sekä liikkuvien siit-

tiöiden ja morfologisesti nor-

maalien siittiöiden prosentti-

osuuteen. Näiden tekijöiden vai-

kutusta hedelmällisyyteen ei 

tunneta.  

 

-Näyttää järkevältä neuvoa kaik-

kia aktiivisia miehiä 
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minimoimaan kivesten lämmi-

tys, ylläpitää oikeaa kehon mas-

saa, välttää tupakointia, alkoho-

linkäyttöä, dopingia ja ympäris-

tömyrkkyjä sekä puuttua 

uniapneaan (jos sellainen on). 

Näillä toimenpiteillä on myön-

teisiä vaikutuksia spermatoge-

neesiin ja pitäisi johtaa terveisiin 

jälkeläisiin.  

 

7.Hajizadeh 

Maleki, B. & 

Tartibian, B. 

2017, Iran. 

LIIKUNTA 

Tutkittiin ensimmäistä kertaa siemen-

nesteen tulehdusmarkkereiden ja oksida-

tiivisen stressin tilan sekä siemennesteen 

parametrien ja DNA:n eheyden muutok-

sia 24 viikon kohtalaisen aerobisen har-

joituksen jälkeen hedelmättömillä poti-

lailla 

Satunnaistettu kontrolloitu tutki-

mus.  

 

-Yhteensä 1026 miestä, 25-40-

vuotiasta, ei-liikunnallista (”is-

tuva” elintapa), hedelmättömyys-

klinikan asiakasta, joilla yli vuo-

den hedelmättömyys, seulottiin  

 

-419 satunnaistettiin harjoittelu- 

(EX, n 210) tai ei harjoittelu 

(NON EX, n = 209) -ryhmiin.  

 

-Asthenozoospermia, n = 83 

(eteenpäin liikkuvuus <32%); as-

tenoteratozoospermia, n = 84 

(eteenpäin liikkuvuus <32% ja < 

4% morfologialtaan normaaleja); 

oligoasthenozoospermia, n = 80 

(sperman pitoisuus 

<15 106 siittiötä / ml, siittiöiden 

eteenpäin liikkuvuus <32%); oli-

gospermia, n = 88 (<15 106 siit-

tiötä / ml); 

oligoasthenoteratozoospermia, n 

= 84 (eteenpäin liikkuvuus 

<32%, <15 106 siittiötä / ml ja < 

4% morfologialtaan normaaleja).  

 

-33 ei pystynyt suorittamaan tut-

kimusprotokollaa loppuun.  

 

-Ensimmäisten 12 viikon aikana 

EX-ryhmä harjoitteli (25–30 min 

/ vrk, 3–4 päivänä / viikko) 45–

55%: lla VO2max-arvosta 

 

-intensiteettiä nostettiin 

viimeisten 12 viikon aikana (40–

45 min / vrk, 4-6 päivänä / 

viikko ja 56–69% VO2max: sta).  

 

-NON-EX-ryhmää pyydettiin pi-

tämään elämäntapansa muuttu-

mattomina 24 viikon seuranta-

ajan. 

 

-386 potilasta oli lopulta mu-

kana analyysissa. 

 

-Lähtötilanteessa EX- ja NON-

EX-ryhmät olivat samankaltaisia 

fyysisten ominaisuuksien, kehon 

koostumuksen, siemennesteen 

laadun, siittiöiden DNA-frag-

mentaation, tulehduksen merk-

kien ja oksidatiivisen stressin 

suhteen (P> 0,05). Ruokavaliot 

olivat samanlaisia kaikissa ryh-

missä eivätkä muuttuneet 24 vii-

kon interventioaikana. 

 

-12 ja 24 viikon kohdalla paino, 

BMI, kehon rasva ja vyötärön 

ympärysmitta olivat merkittä-

västi pienentyneet lähtötasosta 

EX-ryhmässä (P <0,05).  

 

-Arvot pysyivät huomattavasti 

pienempinä myös 30 päivän pa-

lautumisajan jälkeen (P <0,05).  

 

-Kohtalainen aerobinen harjoitus 

aiheutti maksimaalisen hapenot-

tokyvyn merkittävän nousun 12 

ja 24 viikon kohdalla (P <0,05), 

arvot pysyivät huomattavasti 

lähtötasoa korkeampina myös 

30 vuorokauden jälkeen (P 

<0,05). 

 

-12 ja 24 viikon kohdalla siitti-

öiden progressiivinen liikku-

vuus, morfologia, siemennesteen 

pitoisuus ja siittiöiden luku-

määrä olivat merkittävästi pa-

rantuneet EX-ryhmässä (P 

<0,05). Arvot pysyivät merkittä-

västi korkeampina myös 30 päi-

vää myöhemmin.  

 

-Proinflammatoristen sytokii-

nien, oksidatiivisen tilan, sie-

mennesteen laatuparametrien, 
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-Ensimmäinen siemennestenäyte 

otettiin 24 tuntia ennen harjoi-

tusta (tutkimuksen alku). Lisä-

näytteitä kerättiin 24 h kuluttua 

viimeisestä harjoituksesta vii-

koilla 12 ja 24; sekä päivinä 7 ja 

30 palautumisaikana. Potilaita 

pyydettiin olemaan urheilematta 

palautumisaikana. 

 

-Ruokavaliotiedot kerättiin vali-

doidulla ruokakyselyllä tutki-

muksen alussa sekä 30 päivää 

tutkimuksesta. Potilaita pyydet-

tiin pitämään ruokavalionsa sa-

manlaisena kuin yleensä tutki-

muksen ajan sekä ohjattiin ole-

maan käyttämättä lääkkeitä tai 

ravintolisiä, jotka voivat vaikut-

taa hedelmällisyyteen. 

sperma-DNA: n eheyden ja li-

sääntymistulosten muutosten 

suuruus lisääntyi liikunnan voi-

makkuuden ja keston parannuk-

sella 

 

-Liikuntaharjoittelu heikensi 

suosiollisesti sekä siemennes-

teen tulehdusmarkkereita että 

oksidatiivisen stressin markke-

reita ja paransi antioksidantti-

suojajärjestelmää.  

 

-Muutokset korreloivat siemen-

nesteen parametrien, sperman 

DNA:n eheyden ja raskaustulos-

ten parannusten kanssa (P 

<0,05).  

 

-139 kumppania/197 kumppa-

nista tuli raskaaksi (70,5%), 

joista 31 oli spontaaneja ras-

kauksia. 4 kumppania sai kes-

kenmenon.  

 

-Laskettu elävän lapsen synty-

vyyden kokonaismäärä oli 

91,4% intervention jälkeen.  

 

-Vertailuryhmässä (NON-EX) 

raskausprosentti oli 2,6% eli ras-

kauksia oli 5/189. Syntyvyyden 

kokonaismäärä oli 0%. (63-65.)  

 

-Tulokset antavat tietoa kohta-

laisen aerobisen liikunnan har-

joittelun tehokkuudesta miesten 

hedelmättömyyden hoitovaihto-

ehtona. 

8.Hajizadeh 

Maleki, B. & 

Tartibian, B. 

2017, Iran. 

LIIKUNTA 

Tutkittiin yhdistetyn aerobisen ja paino-

harjoittelun vaikutusta hedelmättömien 

miesten hedelmällisyyteen. 

Satunnaistettu kontrolloitu tutki-

mus. Sama asetelma kuin yllä, 

paitsi 1296 miestä seulottii 

 

-556 satunnaistettiin EX (n = 

278) ja NON-EX (n = 278) -ryh-

miin.  

 

-35 ei pystynyt suorittamaan tut-

kimusprotokollaa 

 

-yhteensä 521 potilasta. Kaik-

kien puolisot olivat saaneet nor-

maalit tulokset hedelmällisyys-

tutkimuksissa. 

 

Miehet olivat tupakoimattomia 

eikä heillä ollut alkoholiriippu-

vuutta, kukaan ei käyttänyt 

Harjoittelun aiheuttamat muu-

tokset tulehdus- ja oksidatiivisen 

stressin statuksessa korreloivat 

siemennesteen parametrien, siit-

tiöiden DNA-eheyden ja ras-

kaustulosten suotuisien paran-

nusten kanssa (P <0,05).  

 

-Yhteenvetona voidaan todeta, 

että nämä tulokset tukevat näyt-

töä yhdistetyn aerobisen ja pai-

noharjoittelun myönteisistä vai-

kutuksista miesten hedelmättö-

myyteen. 

 

Rajoitteet:  

-Oksidatiivisen stressin ja tuleh-

duksen markkerit tutkittiin vain 

siemennesteestä. Hormonaalisia 
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antioksidantteja kuten vita-

miineja tai lääkkeitä, jotka saat-

taisivat vaikuttaa hypotalamus - 

aivolisäke – sukuelin -akseliin, 

kuten anabolisia steroideja, 3 

kuukautta ennen tutkimusta.  

 

-Poikkeuksena yllä olevaan tut-

kimukseen, EX-ryhmän potilaat 

tekivät 24 viikon ajan ja 3 harjoi-

tusta viikossa ei-peräkkäisinä 

päivinä.  

 

-Harjoittelu:  

-10 minuutin lämmittely -jak-

sosta, johon sisältyi kävely ja 

lenkkeily sekä lihasvenyttelyt. 

 

-30–35 min kävelyä / juoksua 

juoksumatolla 

 

-30–35 min painoharjoittelua si-

sältäen harjoituksia kaikille pää-

lihasryhmille. 

profiileja ei pystytty arvioimaan. 

Itseraportoitu data 

 

-Otos ei välttämättä ole edusta 

Iranin väestöä.  

 

-Harjoitteluprotokollan yhdiste-

tyn luonteen vuoksi ei pystytä 

määrittämään, mikä interventio 

vaikutti eniten tuloksiin. 

 

Raskausprosentti oli EX-ryh-

mässä 74% (191/258), 11 eli 

5,8% sai keskenmenon. Laskettu 

elävän lapsen syntyvyyden ko-

konaismäärä oli 94,2%. NON-

EX-ryhmässä raskausprosentti 

oli 2,7% (7/263) ja syntyvyys 

42,9%. 

9.Hajizadeh 

Maleki, B. & 

Tartibian, B. 

2018, Iran. 

LIIKUNTA 

Tutkittiin painoharjoittelun vaikutusta 

hedelmättömien miesten hedelmällisyy-

teen. 

Satunnaistettu kontrolloitu tutki-

mus.  

 

-1228 ei-liikunnallista hedelmät-

tömyysklinikan mies -potilasta 

seulottiin, 430 satunnaistettiin, 

EX (n= 216) ja NON-EX 

(n=214) ryhmiin.  

 

-23 potilasta ei vienyt tutkimus-

protokollaa loppuun 

 

-407 otettiin analyysiin.  

 

-EX-ryhmä harjoitteli painohar-

joittelua 3 kertaa viikossa, ei -pe-

räkkäisinä päivinä.  

 

-Harjoittelua edelsi todella mata-

lan intensiteetin kävely lämmit-

telyksi. Painoharjoittelu sisälsi 

harjoitukset kaikille päälihasryh-

mille. 

-24 viikkoa kestävä painohar-

joittelu aiheuttaa positiivisia ja 

suotuisia vaikutuksia siemennes-

teen parametreihin, siittiöiden 

DNA-eheyteen, raskaustulok-

seen, tulehdusmarkkereihin ja 

oksidatiiviseen stressiin sekä he-

delmättömien potilaiden siemen-

nesteen antioksidanttikapasiteet-

tiin, mikä osaltaan parantaa mie-

hen hedelmällisyyttä. 

 

-Interventio-ryhmässä raskaus-

prosentti oli 36,2%. 13 sai kes-

kenmenon, josta laskettu elävän 

lapsen syntyvyyden kokonais-

määrä oli 81,9%. 

 

-Vertailuryhmässä raskauspro-

sentti oli 6/208 (2.9%) ja synty-

vyys 16,7%. 

 

-Uusissa tutkimuksissa on tullut 

todisteita siitä, että kehon ko-

honnut rasva on tärkeä tekijä ok-

sidatiivisen stressin markkerien 

ja tulehduksellisten välittäjien 

tuotannossa. Tutkijat uskovat-

kin, että painoharjoittelu on pa-

rantanut miehen hedelmälli-

syyttä epäsuorasti vähentämällä 

kehon rasvaa.  
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10.Gaskins AJ, 

Afeiche MC, 

Hauser R, Wil-

liams PL, Gill-

man MW, Tan-

rikut C, 

Petrozza JC, 

Chavarro JE. 

2014, USA. 

LIIKUNTA 

Tutkimuksessa selvitettiin, liittyykö 

miesten fyysinen aktiivisuus siemennes-

teen parametreihin ja hedelmällisyyshoi-

tojen tuloksiin 

EARTH-tutkimus.  

 

-231 18-55-vuotiasta miestä. 

 

-Vapaa-ajan viettäminen fyysi-

seen aktiivisuuteen ja istumiseen 

liittyvässä toiminnassa kuluneen 

vuoden aikana raportoitiin käyt-

täen validoitua kyselylomaketta  

 

-Edellisen vuoden keskimääräi-

nen määrä/ viikko, joka käytet-

tiin seuraaviin aktiviteetteihin: 

kävely, lenkkeily, juoksu, pyö-

räily, uinti, tennis, squash, pai-

nonnosto, aerobic ja kohtalainen 

(esim. pihan ja puutarhanhoito) 

ja raskas (esim. kaivaminen ja 

leikkaaminen) ulkotyö.  

 

-Keskimääräisen viikoittainen 

aika edellisen vuoden aikana, 

joka kului istumiseen töissä, ajon 

aikana ja kotona.  

 

-Kullakin toimintakysymyksellä 

oli 13 luokkaa, joihin vastattiin 

"koskaan" - "40 + tuntia vii-

kossa". 

 

-231 miehestä 48% antoi yhden 

näytteen, 30% antoi 2 näytettä, 

12% 3 näytettä ja 10% ≥ 4 näy-

tettä (enintään 6). 

 

-Yhteyksien analysointiin käytet-

tiin sekamalleja. 

 

-Ikä, pituus, BMI huomioitiin, 

tausta- ja terveystietoihin liittyvä 

taustakysely kotona. 

 

-Puolison ikä, BMI ja lapsetto-

muusdiagnoosi huomioitiin. 

-Hedelmöityshoidossa olevilla 

miehillä korkeampi kohtalainen 

tai voimakas fyysinen aktiivi-

suus, erityisesti painonnosto ja 

ulkoilu, liittyivät suurempaan 

sperman konsentraatioon.  

 

-Fyysisen aktiivisuuden ei ha-

vaittu liittyvän inseminaation tai 

koeputkihedelmöityshoidon jäl-

keiseen kliiniseen raskauteen tai 

elävän lapsen syntyvyyteen.  

 

-Pyöräilyyn käytetty pidempi 

aika oli yhteydessä matalam-

paan sperman konsentraatioon.  

 

-Fyysisen aktiivisuuden tyypit 

vaikuttavat siemennesteen laatu-

parametreihin eri tavalla.  

 

-Lisää tutkimusta tarvitaan, jotta 

voidaan selvittää miehen fyysi-

sen aktiivisuuden ja raskauteen 

kestävän ajan yhteyksiä ei-klii-

nisessä populaatiossa. 

11.Mínguez-

Alarcón L, 

Chavarro JE, 

Mendiola J, 

Gaskins AJ, 

Torres-Can-

tero AM. 2014. 

Espanja 

LIIKUNTA 

Tutkittiin fyysisen aktiivisuuden yh-

teyttä siemennesteen laatuun terveillä 

nuorilla miehillä. 

Poikittaistutkimus.  

 

-215 tervettä, 18-23- vuotiasta 

yliopisto-opiskelijaa  

 

-Lääkärintarkastus, taustatietolo-

makkeet (sis. demografia, lääke-

tieteelliset, lisääntymishistorian 

tiedot), validoitu ruokakysely 

 

-Liikuntakyselyssä vastattiin, 

kuinka monta tuntia viikossa on 

harrastettu voimakasta, 

-Keskimäärin miehet harrastivat 

5 tuntia viikossa kohtalaista ja 

voimakasta liikuntaa. 

 

-Fyysinen aktiivisuus ei liittynyt 

siemennesteen parametreihin. 

 

-Toisin kuin aikaisemmissa tut-

kimuksissa urheilijoista, nämä 

tiedot viittaavat siihen, että fyy-

sinen aktiivisuus ei ole haital-

lista kiveksen toiminnalle  

 

Rajoitteet:  
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kohtalaista tai kevyttä liikuntaa 

viimeisen 3 kuukauden aikana. 

 

-1 spermanäyte/henkilö. 

 

-Analyysissa otettiin huomioon 

sekoittavat tekijät: BMI, tupa-

kointi, mahdollinen varikoseele, 

tv:n katselu, kofeiinin käyttö, vi-

tamiinien käyttö. 

 

-Miehet jaettiin fyysisen aktiivi-

suuden kvartaaleihin. Miehet, 

joilla on 

alin fyysinen aktiivisuusluokka 

katsottiin vertailuryhmäksi. 

-Tutkimusasetelma on poikittai-

nen; rajoittaa kykyä selvittää 

syy-yhteyttä.  

 

-Mahdollisesti kapea ikäluokka 

rajoitti  

 

-Vain yksi siemennestenäyte  

 

-Fyysisen aktiivisuuden luokitte-

luvirheet ovat mahdollisia kyse-

lyssä.  

 

-Kyselyssä ei määritelty eri akti-

viteetteja eikä töihin liittyvää tai 

päivittäisen elämän liikuntaa.  

 

-Hormoni- arvoja ei otettu. 

12.Rosety MÁ, 

Díaz AJ, Ro-

sety JM, Pery 

MT, Brenes-

Martín F, Ber-

nardi M, 

García N, Ro-

sety-Rodríguez 

M, Ordoñez 

FJ, Rosety I. 

2017, Espanja. 

LIIKUNTA 

Päätavoitteena oli määrittää lyhytaikai-

sen aerobisen harjoitusohjelman vaiku-

tus siemennesteen laatuun ja lisäänty-

mishormoniprofiiliin lihavilla aikuisilla, 

jotka eivät liiku. 

Pitkittäistutkimus.  

 

-90 vapaaehtoista 25-40-vuoti-

asta ylipainoista miestä, BMI yli 

tai yhtä kuin 30.  

 

-Miehet jaettiin satunnaisesti 2 

ryhmään, 45 interventioryh-

mässä, 45 vertailuryhmässä. 

 

 

-Miehillä ei saanut olla osallistu-

mista mihinkään harjoitteluohjel-

maan 6 kuukautta ennen tutki-

mukseen osallistumista, ei kroo-

nisia sairauksia, genitaali-infek-

tiota, ei varikoseelea, aikaisem-

paa leikkausta sukupuolielinten 

alueella, ei lääkitystä tai antiok-

sidanttia, joka voisi vaikuttaa ti-

lanteeseen tai tupakan tai alko-

holin käyttöä.  

 

-16 viikon aerobinen harjoitte-

luohjelma, 3 kertaa viikossa 

juoksumattoharjoittelua: lämmit-

tely 10-15 minuuttia, 35-50 mi-

nuuttia juoksumatolla (ajan kas-

vaessa 5 minuuttia per 4 viik-

koa), intensiteetti 50-65 % mak-

simisykkeestä (kasvaen 5% per 4 

viikkoa, jäähdyttely 5-10 mi-

nuuttia.  

 

-Siemennestenäytteet ennen ja 

jälkeen ohjelman 

 

-Hormoni-näytteet ennen ja jäl-

keen: LH, FSH, testosteroni, est-

radioli.  

-Siemennesteestä analysoitiin 

volyymi, konsentraatio, eteen-

päin liikkuvat ja morfologia. 

 

Negatiiviset, merkittävät korre-

laatiot löydettiin interventioryh-

män: 

-vyötärönympäryksen ja sper-

man pitoisuuden välillä 

-vy:n ja eteenpäin liikkuvien 

siittiöiden välillä 

-vy:n ja testosteronin välillä 

 

-Testosteronin ja estradiolin 

suhde parani merkittävästi.  

 

-Vertailuryhmässä ei havaittu 

mitatuissa parametreissa merkit-

täviä muutoksia. 

 

-Aerobinen harjoittelu parantaa 

siemennesteen laatua lihavilla 

ei-liikkuvilla aikuisilla. Ha-

vainto voitaisiin selittää ainakin 

osittain interventio-ohjelman 

päättymisen jälkeisellä lisäänty-

mishormoniprofiilin parantumi-

sella. 

 

Rajoitteet:  

-lyhyt interventio 

-pieni osallistujamäärä 

-ei seurantaa, pysyivätkö paran-

tuneet tulokset 

 

Vahvuudet:  

-erinomainen sitoutuminen tut-

kimukseen (kukaan ei keskeyttä-

nyt),  
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-Kehon koostumus ja fyysinen 

kunto arvioitiin. Ikä, BMI, vyö-

tärönympärys, veren lipidit ja ve-

rensokeri mitattiin ja päivittäinen 

energiansaanti arvioitiin.  

 

-Ryhmät eivät eronneet toisis-

taan tilastollisesti. 

 

-Molemmat ryhmät täyttivät ruo-

kapäiväkirjaa 7 päivän ajan ra-

vitsemuksen selvittämiseksi. 

 

P <0.05 

-ohjelma oli tehokas ja helppo 

seurata.  

-Suurin osa aiemmista tutkimuk-

sista on hedelmättömyysklini-

koilta, joka saattaa vääristää tu-

loksia kohti alentuneesti hedel-

mällisiä miehiä.  

-Tutkimusasetelma; ei ole luo-

tettu ainoastaan osallistujien it-

seraportointiin elintavoista ja 

BMI:sta.  

 

-Kun otetaan huomioon, että 

spermatogeneesi kestää noin 64 

päivää, tämän tutkimuksen seu-

ranta-ajalla (112 päivää) olisi 

voitava havaita interventio-oh-

jelman aiheuttamat muutokset.  

13.Wise LA, 

Cramer DW, 

Hornstein MD, 

Ashby RK, 

Missmer SA. 

2011, USA 

LIIKUNTA 

Tutkittiin yhteyksiä säännöllisen liikun-

nan ja siemennesteen laadun välillä. 

Prospektiivinen kohorttitutki-

mus.  

 

-2261 IVF-hoitoon puolison 

kanssa tulevaa miestä.  

 

-Yhteensä 4565 siemennestenäy-

tettä ennen ensimmäistä IVF-

hoitoa. 

 

-Kysely yleisestä terveydestä, 

lääketieteellisestä historiasta ja 

fyysisestä aktiivisuudesta.  

 

-Kysymykset liikunnan säännöl-

lisyydestä, kuinka monta vuotta 

on liikkunut säännöllisesti, lii-

kuntaan käytetystä ajasta vii-

kossa, kuinka monta kuukautta 

vuodesta liikkuu, mikä on yleisin 

liikuntamuoto (sai vastata use-

amman vaihtoehdon). 

 

-Liikunnan intensiteettiä ja mää-

rää arvioitiin ja miehet luokitel-

tiin näiden mukaisiin ryhmiin 

 

-Analyyseissä huomioitiin tunne-

tut tai epäillyt sekoittavat tekijät: 

ikä, BMI, monivitamiinien 

käyttö, urogenitaaliset anomaliat, 

genitaali-infektiohistoria, hedel-

mättömyys, alkoholin käyttö, ko-

feiinin käyttö, tupakointi, alus-

vaatetyyppi, hypertensio, koulu-

tus, etnisyys.  

 

 

 

-Arvioitiin siemennesteen vo-

lyymi, pitoisuus, siittiöiden liik-

kuvuus, morfologia ja siittiöiden 

kokonaisliikkuvuus (total motile 

sperm, TMS). 

 

-ei havaittu yhteyksiä tavan-

omaisen liikunnan ja siemennes-

teen parametrien välillä, mutta 

pyöräily ≥ 5 tuntia viikossa liit-

tyi sperman pitoisuuden TMS:n 

vähenemiseen.  

 

-Yhteydet eivät vaihdelleet mer-

kittävästi iän, BMI:n, tai male 

factor- infertiliteetti historian 

perusteella. 

 

-Mediaani-BMI oli 22.7 (vaihte-

luväli 20.8-25.7). Niistä mie-

histä, jotka liikkuivat säännölli-

sesti, viikoittaisten harjoitusten 

tuntimäärän mediaani oli 4,0 

(aihteluväli 2,5–6,0 tuntia). In-

tensiteetti oli vaihteluväliltään 

4.8-8.0 alle 4:n ollessa matala, 

4-6 ollessa kohtalainen ja 7 tai 

yli ollessa raskas (mediaani 7). 

 

Rajoitteet:  

-Itseraportoitu kysely ja vain ny-

kyisien liikunnan harrastajien 

arviointi.  

-Liikuntamuotojen sisällä ei ky-

sytty intensiteettiä.  

-Yleistettävyys; eroavatko he-

delmättömyysklinikalle tulevat 

miehet yleisestä populaatiosta 

liikunnan JA sperman suhteen? 

Todennäköisesti eivät liikunnan 
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suhteen. Mahdollista yleistää sa-

moja ominaisuuksia omaaviin 

miehiin. 

 

-Itseäni pohdituttaa: ei juurikaan 

ylipinoisia ihmisiä, aika kapea 

BMI-vaihtelu. Tutkittiin liikku-

vaa populaatiota, ei ylipainoisia, 

ei-liikkuvia, jotka aloittaisivat 

liikunnan ja menettäisivät vyötä-

rörasvaa tai laihtuisivat tutki-

muksen aikana. 

 

Vahvuudet: mm. laaja tutkimus 

pitkältä aikaväliltä. 

14.Gaskins AJ, 

Mendiola J, 

Afeiche M, 

Jørgensen N, 

Swan SH, Cha-

varro JE. 2015. 

USA. 

LIIKUNTA 

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 

siemennesteen laadun ja liikunnan sekä 

TV:n katsomisen välisiä suhteita nuor-

ten, terveiden miesten keskuudessa. 

Poikittais- ja seurantatutkimus. 

Rochester Young Men's Study. 

18-22-vuotiaat miehet 

 

-189 miestä. 

 

-Kysely, jossa selvitettiin fyy-

sistä aktiivisuutta (voimakas, 

kohtalainen, kevyt ja kuinka 

monta tuntia viikossa) ja televi-

sion katselun määrää (tuntia päi-

vässä) viimeisen 3 kuukauden 

ajalta. 

 

-Ruokakysely. 2 ruokavaliota: 

harkitseva ja länsimaalainen. 

 

-Fyysinen tutkimus, jossa mitat-

tiin pituus, paino, kivesten koko 

sekä mahdolliset poikkeavuudet 

kiveksissä. 

 

-Taustatietokysely: demografia-

tiedot, lääketieteellinen ja lisään-

tymishistoria, psykologinen 

stressi, lääkkeiden käyttö (antibi-

ootit, masennuslääkkeet ja hor-

monit) sekä tupakointi. (3-4.) 

 ->Sekoittavat/myötävaikuttavat 

tekijät huomioitiin. 

-Korkeampi kohtalainen tai voi-

makas fyysinen aktiivisuus ja 

vähäisempi TV:n katselu liittyi-

vät suurempiin sperma -pitoi-

suuksiin ja siittiöiden kokonais-

määrään, mutta eivät liittyneet 

siittiöiden morfologiaan, liikku-

vuuteen tai sperman näytemää-

rään.  

 

-Fyysisen aktiivisuuden lisään-

tyminen voi vaikuttaa positiivi-

sesti siittiöiden määrään ja sper-

man pitoisuuteen lisääntymis-

ikäisillä miehillä. 

 

-TV:n katselun muutosvaikutus 

fyysisen aktiivisuuden ja siittiöi-

den määrän väliseen suhteeseen 

oli odottamaton -> mahdollista, 

että kyseessä on sattumalöydös 

 

Rajoitukset: 

-Tutkimusasetelma rajoittaa ky-

kyä määrittää syy-yhteys havai-

tuista suhteista.  

 

- Ei ole mahdollista päätellä, 

ovatko havaitut sperma-arvojen 

erot kliinisesti merkittäviä eroja 

hedelmällisyydessä.  

 

-Kuten muissakin tarkkailututki-

muksissa, fyysisen aktiivisuuden 

ja TV-katselun virheellinen luo-

kittelu on mahdollista.  

 

-Tietoa fyysisen liikunnan muo-

dosta ei kerätty, joten mahdolli-

nen merkitys tuloksiin jäi rajoi-

tetusti arvioiduksi.  
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-Otoksen koon takia, ei voida 

sulkea pois sattuman mahdolli-

suutta. 

-Vain yksi näyte per osallistuja.  

-Otos oli homogeeninen; yleis-

tettävyys?   

15.McKinnon, 

C.J., Hatch, 

E.E., Rothman, 

K.J., Mikkel-

sen, E.M., Wes-

selink, A.K., 

Hahn, K.A. & 

Wise, L.A. 

2016. USA, Ka-

nada. 

LIIKUNTA 

Arvioidaan ylipainon, fyysisen aktiivi-

suuden ja hedelmällisyyden yhteyksiä 

naisilla. 

Prospektiivinen internetpohjai-

nen kohottitutkimus.  

 

-2062 raskautta suunnittelevaa 

naista. 

 

-Online-peruskyselylomake; tie-

dot demografiasta, lääketieteelli-

sestä ja lisääntymishistoriasta 

sekä elintavoista.  

 

-Online-seurantakyselyt 8 viikon 

välein yli 12 kuukauden ajan tai 

kunnes raskaus alkoi. 

 

-Seurantakyselyt päivittivät tie-

toja raskausstatuksesta ja ajan 

myötä muuttuvista altistuksista. 

Naisten miespuolisia kumppa-

neita kutsuttiin täyttämään va-

paaehtoinen kertaluonteinen ky-

selylomake terveydentilastaan. 

 

-Kiinnostuksen kohteet: pituus, 

paino, vyötärön ympärys, lanti-

onympärys, painon muutos 17-

vuotiaasta nykypainoon 

 

-Fyysistä aktiivisuutta selvitettiin 

kysymällä eri aktiviteettien 

(useita kevyestä raskaaseen lii-

kuntaan) harrastamista tun-

neissa/viikko.  

 

-Istumisen määrää erilaisissa ti-

lanteissa selvitettiin 

 

-Taustatekijät huomioitiin data 

analyysissa: tietoja iästä, rodusta 

/ etnisestä alkuperästä, koulutuk-

sesta, kotitalouden tuloista, syn-

nyttäneisyydestä, tupakoinnista, 

alkoholin käytöstä, sukupuoliyh-

teyden tiheydestä, menetelmistä, 

joilla parannetaan mahdollisuuk-

sia hedelmällisyyteen (esim. 

kohdunkaulan liman seuranta, 

kuukautisten kartoitus, kehon 

lämpötila), viimeisestä ehkäisy-

menetelmästä, kumppanin iästä 

ja kumppanin pituudesta ja pai-

nosta.  

-Vahvistettiin aikaisempien tut-

kimusten tuloksia, jotka osoitta-

vat yleisen lihavuuden ja naisten 

vähentyneen hedelmällisyyden 

välisen yhteyden.  

 

-Löytyi myös todisteita siitä, 

että keskivartalolihavuus on tär-

keä riskitekijä vähentyneen he-

delmällisyyden kannalta. 

 

-Fyysisen aktiivisuuden ja he-

delmällisyyden välinen yhteys 

oli monimutkaisempi: 

-kohtalainen fyysinen aktiivi-

suus liittyi parempaan lisäänty-

vyyteen kaikkien naisten koh-

dalla 

-voimakas fyysinen aktiivisuus 

liittyi vain ylipainoisten ja liha-

vien naisten kasvaneeseen li-

sääntyvyyteen 

 

Rajoitteet: 

-Itse -raportointi, intrenetpohjai-

suus (?). 

Vahvuudet: 

-Suurin osa osallistujiasta osal-

listui raskausyrityksen alussa ja 

68% oli alle 3 kuukauden ras-

kausyritys taustalla.  

 

-Tietoa kerättiin myös painon 

muutoksesta ja kehon rasvan ja-

kautumisesta.  

 

-Yleistettävyys. 
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16.Ramezanza-

deh, F., 

Kazemi, A., 

Yavari, P., 

Nasr-Esfahani, 

M.H., Nejat, S., 

Rahimi-Fo-

roshani, A. & 

Saboor-

Yaraghi, A. 

2012, Iran. 

LIIKUNTA, 

ravinto, BMI 

Selvitettiin yhteyksiä BMI:n, kaloreiden 

saannin ja fyysisen aktiivisuuden vaiku-

tuksia koeputkihedelmöityshoidon tu-

loksiin. 

Prospektiivinen tutkimus.  

 

-236 IVF-hoidossa olevaa hedel-

mättömyydestä kärsivää naista. 

 

-BMI, fyysisen aktiivisuuden 

taso ja kalorien saanti arvioitiin 

kyselylomakkeiden avulla tutki-

muksen alussa. Yhteydet näiden 

tekijöiden ja koeputkihedelmöi-

tyshoidon tulosten välillä analy-

soitiin.  

 

-Naiset jaettiin neljään ryhmään 

BMI:n ja fyysisen aktiivisuuden 

perusteella: normaali BMI ja ei-

aktiivinen, normaali BMI ja ak-

tiivinen, ylipaino ja ei-aktiivinen, 

ylipaino ja aktiivinen. 

 

 

-Munasolujen määrä oli huomat-

tavasti korkeampi normaalipai-

noisilla naisilla verrattuna yli-

painoisiin naisiin, fyysisen aktii-

visuuden tasosta riippumatta 

 

Rajoitukset: 

-Esimerkiksi pieni otoksen koko 

ja miesten komponenttitietojen 

puuttuminen (koska alkion laatu 

liittyy sekä miehen että naisen 

komponentteihin).  

 

-Rajoituksista huolimatta tutki-

muksessa selvennetään BMI:n 

vaikutus koeputkihedelmöitys-

hoidon tuloksiin riippumatta 

fyysisestä aktiivisuudesta ja ka-

lorien saannista. 

 

-Hedelömittymisaste, jakautu-

misnopeus, korkealaatuisten al-

kioiden lukumäärä ja raskaus-

aste eivät liittyneet BMI:hin 

 

-Iällä on voimakas negatiivinen 

vaikutus koeputkihedelmöitys-

hoidon parametreihin (tekijöi-

hin/muuttujiin/tuloksiin). 

 

-Omaa pohdintaa: ei ilmoitettu 

sitä miltä ajalta kyelyissä kysyt-

tiin asioita. Urheilulajien erittely 

kyselyssä? Ruoka-aineiden erit-

tely? Ylipaino oli määritelty 

vain yli tai yhtä kuin 25. BMI 

keskiarvo oli 24.1 +- 7.35 kg/m2 

eli korkein BMI oli 31,45? Vari-

aatio aika pientä? 

17.Kucuk, M., 

Doymaz, F. & 

Urman, B. 

2010, Turkki 

LIIKUNTA 

Tutkittiin fyysisen aktiivisuuden ja ener-

gian kulutuksen vaikutusta koeputkihe-

delmöityshoidon tuloksiin. 

-131 naista, jotka olivat ensim-

mäisessä IVF-hoidossaan ja en-

simmäisessä tuorealkionsiir-

rossa. 

 

-Validoitu fyysisen aktiivisuuden 

kyselylomke, kyselyn teki haas-

tattelija.  

 

-Kyselylomaketta käytettiin fyy-

sisen aktiivisuuden ja energian-

kulutuksen arviointiin ennen 

(hoitosykliä) ja hoidon jälkeen 

(alkionsiirron jälkeen). Kysyttiin 

viimeisen viikon aktiivisuutta. 

 

-Naiset jaettiin ryhmiin heidän 

hoidon aikaisen fyysisen aktiivi-

suutensa perusteella. Arvioitiin 

-Ennen hoitoa voimakkaan aktii-

visuuden ryhmässä oli 15 henki-

löä (vs. 0 hlö hoidon aikana), 

kohtalaisen aktiivisuuden ryh-

mässä 99 (vs. 63 hoidon aikana), 

kevyen aktiivisuuden ryhmässä 

17 (vs. 68 hoidon aikana). 

 

-Naisilla oli taipumus vähentää 

fyysisen aktiivisuutensa tasoa 

hoidon aikana. Hoidettavat poti-

laat pienensivät merkittävästi 

fyysisen aktiivisuutensa tasoa, 

vaikka heitä ei kehotettu teke-

mään niin.  

 

-Kohtalaisen aktiivisuuden ryh-

män naisilla, jotka olivat fyysi-

sesti aktiivisempia hoidon 
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kevyen liikunnan määrää, kohta-

laista aktiviteettia ja voimakasta 

aktiviteettia.  

 

-Kukaan naisista ei yltänyt hoi-

don aikana voimakkaan aktivi-

teetin ryhmään. Arvioitiin siis 

kevyen (n=68) ja kohtalaisen lii-

kunnan (n=63) ryhmiä.  

 

-Molemmat ryhmät olivat keske-

nään verrannollisia iän, BMI:n, 

stimulaatioprotokollan, saatujen 

munasolujen, hedelmöittyneiden 

munasolujen ja siirrettyjen alki-

oiden suhteen. 

 

aikana, oli lisääntynyt elävän 

lapsen syntymän aste siirtoa 

kohden (kohtalainen aktiivisuus 

47,6% vs. matala aktiivisuus 

22,1%) ja implantaatioaste (koh-

talainen aktiivisuus 29,6% vs. 

matala aktiivisuus 19,4%) ver-

rattuna matalan aktiivisuuden 

ryhmään (P <0,05).  

 

-Fyysisen aktiivisuuden rajoitta-

minen hoidon aikana näytti vai-

kuttavan lopputulokseen huo-

mattavasti 

18.Pärn, T., 

Grau Ruiz, R., 

Kunovac Kal-

lak, T., Ruiz, 

J.R., Davey, E., 

Hreinsson, J., 

Wånggren, K., 

Salumets, A., 

Sjöström, M., 

Stavreus-

Evers, A., Or-

tega, F.B. & 

Altmäe, S. 

2015, Ruotsi.  

LIIKUNTA, 

BMI 

Tutkittiin kehon rasvapitoisuuden, fyysi-

sen aktiivisuuden ja muiden elintapate-

kijöiden vaikutusta siemennesteen laa-

tuun. 

-62 miestä, jotka tulivat hedel-

mättömyysklinikalle ensim-

mäistä kertaa. 

 

-Kiihtyvyysmittarilla mitattiin 

fyysinen aktiivisuus viikon 

ajalta. 

 

-Rasvan arviointi: pituus, paino, 

vyötärön ympärys. 

 

-Kysely elintavoista ja sosioeko-

nomisesta asemasta: koulutus, 

ammatti, tupakointi, nuuskaami-

nen, tv:n katselu. 

 

-Fyysinen kunto: handgrip 

strength -testi ja itseraportoituna 

kansainvälinen kuntoskaala. 

 

-Siemennesteanalyysi.  

 

-Ylipainoisilla miehillä (BMI ≥ 

30) ja niillä, joiden vyötärön 

ympärysmitta oli 102 cm tai 

enemmän, oli pienempi siemen-

nesteen tilavuus kuin muilla 

miehillä (P <0,05).  

 

-Miehillä, jotka käyttivät kohta-

laisen voimakaaseen fyysiseen 

aktiivisuuteen keskimääräisen 

ajan 10 minuutin ajanjaksoissa, 

oli huomattavasti parempi sie-

mennesteen laatu kuin niillä, 

jotka harjoittivat vähäistä tai 

suurta määrää aktiviteetteja (P 

<0,05).  

 

-Yhteyksiä ei löytynyt istuvaan 

tai kohtalaisen voimakkaaseen 

fyysiseen aktiivisuuteen, kun 

sitä ei ylläpidetty 10 minuutin 

ajan.  

 

-Kaikki tutkitut fyysisen aktiivi-

suuden muuttujat eivät liittyneet 

merkittävästi siemennesteen laa-

tuun.  

 

-Löydökset tukevat aikaisempia 

tutkimuksia, jotka koskevat ke-

hon suuren rasvamäärän negatii-

vista yhteyttä sperman laatupa-

rametreihin, erityisesti volyy-

miin. (Data ehdottaa, että koulu-

tetuilla miehillä ja niillä, jotka 

eivät käytä nuuskaa, voi olla pa-

rempi siemennesteen laatu.) 

 

-Pieni otoskoko. 

 


