
Lihavuuden moninaiset vaikutukset lisääntymiseen

Lihavuus vaikuttaa munasarjojen toimintaan eri tavoin, yleensä insuliiniresistenssin kautta. Lisään-
tymisen kannalta on olennaista erottaa vyötärö- ja lantiolihavuus. Vyötärölle kertyvä rasva aiheut-
taa enemmän endokrinologisia ja metabolisia muutoksia ja on siten haitallisempaa. On myös hyvä 
muistaa, että naisen paino nousee tyypillisesti iän mukana ja toisaalta myös keskimääräinen 
synnytysikä on nousussa. Vuonna 2016 joka kolmas synnyttäjä oli ylipainoinen.1 Näin ollen 
lisääntymiseen liittyvät ongelmat ovat nekin valitettavasti nousujohteisia.2

Spontaani hedelmöittyminen häiriintyy1-3

Lihavilla naisilla kuukautishäiriöt ovat yleisiä. Ylipainoisen naisen lapsettomuuden takana onkin 
usein ovulaatiohäiriö. Lihavuus voi vaikeuttaa raskautta, vaikka ovulaatiohäiriötä ei olisikaan. Se 
heikentää munasolujen laatua ja kohdun limakalvon vastaanottavuutta. Lihavuus ja munasarjojen 
monirakkulatauti (PCOS) ovat myös tyypillinen lapsettomuuden aiheuttaja. Lihavuus voi voimistaa 
PCOS:n oireita, kuten kuukautiskierron häiriöitä.

Hedelmöittymisen keskimääräinen mahdollisuus on 20–30 % kuukautiskierron aikana. Yhdysvalta-
laisessa tutkimuksessa osoitettiin, että hedelmöittymisen todennäköisyys laskee jopa 30 %, jos 
vyötärö-lantiosuhteessa on 0,1 yksikön kasvu. Painoindeksiä (BMI) tarkasteltaessa lapsettomuus-
ongelmat kasvavat, kun indeksi on suurempi kuin 24. Nuorella lihavalla naisella myöhemmän lap-
settomuuden mahdollisuus on jopa kolminkertainen, jos painoindeksi on yli 30.

Jos paino ei ole ideaali, kannattaa raskautta suunniteltaessa kiinnittää heti huomioita painoon. Jo 
5–10 prosentin painonpudotus on hyödyksi. Erityisen tärkeää on liikunnan lisääminen. Jos myös 
ruokavaliomuutokset onnistuvat, voi mahdollinen insuliiniresistenssi parantua, mikä puolestaan 
korjaa hormonaalista tasapainoa.

Painon pudotus on tärkeää myös PCOS:n hoidossa. Ovulaatiotoiminta saattaa palautua, kun 
insuliinipitoisuuden pienentyessä muukin hormonitoiminta normalisoituu.

Raskauden aikaiset riskit ovat lihavalla naisella suuremmat1-3

Liiallisen painonnousun vaara on erityisen suuri naisilla, jotka ovat olleet ylipainoisia jo ennen 
raskautta. Selvästi ylipainoisen naisen raskaus on aina riskiraskaus, mikä tarkoittaa tiheämpää 
seurantaa. Lihavuus nostaa raskausdiabeteksen ja verenpainehäiriöiden, kuten preeklampsian 
riskiä. Keskenmenon tai toisaalta yliaikaisuuden riskit kasvavat nekin. Joissakin tutkimuksissa on 
myös osoitettu, että sikiökuoleman vaara loppuraskaudessa lisääntyy. Äidin lihavuus on lisäksi 
vakavien epämuodostumien riskitekijä. 

Raskauden aikana ei ole syytä laihduttaa, ei vaikka BMI olisi yli 30. Painonnousu tulisi kuitenkin 
rajoittaa 5–7 kg:aan. Painonnousua tulisi estää liikunnalla, ruokavaliolla ja kiinnittämällä huomioita 
syömisen hallintaan.

Synnytykseen liittyy lisähuolia1-3

Lihavuus suurentaa ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Keisarinleikkaukseen joudutaan turvautu-
maan jopa kaksi kertaa useammin kuin normaalipainoisilla. Tämä johtuu siitä, että synnytyksen 
hidastumisen tai pysähtymisen mahdollisuus on lihavilla synnyttäjillä suurempi. Sikiön koko voi olla 
liian suuri (makrosomia), mikä voi pitkittää synnytystä. Tällöin on vaarana, että sikiölle kehittyy 
helpommin hapenpuutetta ja CP-vamman ja kuoleman riski kasvaa. 

Synnytyksen yhteydessä tapahtuvien anestesiakomplikaatioiden riski suurenee lihavilla. Samoin 
synnytykseen ja keisarinleikkaukseen liittyvät haavat infektoituvat herkemmin. Lisäksi lihavuus 
lisää synnytyksen jälkeen esiintyviä virtsatieongelmia, mikä saattaa myöhemmin johtaa virtsa-
inkontinenssiin. Myös tromboembolisten komplikaatioiden riski kasvaa, mitä suurempi äidin BMI on.

Synnytyksen jälkeen on painoon kiinnitettävä huomiota. Näin on etenkin, jos liikapainoa on ollut 
jo raskautta ennen. 

Lihavuus voi vaikuttaa hedelmöityshoitojen onnistumiseen

Lapsettomuuden hoitaminen voi olla vaikeampaa, jos nainen on selvästi ylipainoinen tai lihava. 
Erityisesti vyötärölihavuudella on vaikutusta. Lihavuus voi olla jopa este hoitojen aloittamiselle. 
Joka tapauksessa hoitojen toteutus voi olla hankalampaa ja tulokset ovat selvästi heikompia kuin 
normaalipainoisilla lapsettomuuden syystä riippumatta. Lihavuus lisää tarvittavia lääkemääriä ja 
pidentää stimulaatiohoidon kestoa. Siten ollen myös hoitojen haittavaikutukset voivat olla 
suurempia.1-3 

On muistettava, että myös miehen lihavuus voi vaikuttaa hoitojen onnistumiseen. Tanskalaisessa 
tutkimuksessa osoitettiin, että naisen ja miehen korkea BMI, yksin ja yhdessä, vaikuttivat 
IVF-hoidon mahdollisuuksiin negatiivisesti.5 Painonpudotuksen taas on todettu parantavan 
siemennesteen laatua.

Lihavien naisten hedelmöityshoidoissa on päästy parempiin tuloksiin käyttämällä luovutettuja 
munasoluja.7 Mutta lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että jo 5–10 %:n painon pudotus voi 
auttaa jopa puolta lapsettomuudesta kärsivistä naisista, mikäli muita lapsettomuuden syitä ei ole. 
Lihavuuden hoitaminen ennen raskauden yrittämistä on siis merkittävä onnistumistekijä.1-3
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VASTAANOTOLLA 
LIHAVA POTILAS

Spontaanin raskauden 
mahdollisuus väheni
lineaarisesti, kun BMI oli yli 29 kg/m2. 
Pudotus oli 4 % jokaista kg/m2 kohden.4

Epiduraalipuudutuksen käyttö 
voi olla teknisesti vaikeampaa lihavalla synnyttäjällä2

Tutkimuksessa 90 %:lla naisista,
jotka pudottivat painoaan, ovulaatio-
toiminta käynnistyi viiden kuukauden 
kuluessa (painon pudotus keski-
määrin 6,5 kg)6

Naisista 67 % synnytti, osa 
spontaanin raskauden, osa 
hedelmöityshoitojen avulla690   % 67  %

BMI
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