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Asetyylisalisyylihappo ja pre-eklampsian 
ehkäisy

Pre-eklampsiaan eli raskausmyrkytykseen sai-

rastuu 2–6 % kaikista raskaana olevista. Pahim-

millaan pre-eklampsian komplikaatiot uhkaavat 

sekä sikiön että äidin henkeä. Viimeaikaisten 

tutkimusten perusteella näyttää siltä, että eri-

tyisesti varhaista, ennen 34. raskausviikkoa diag-

nosoitua ja vaikeaa pre-eklampsiaa voidaan eh-

käistä pieniannoksisella asetyylisalisyyli hapolla 

(ASA). Lääkitys on aloitettava riittävän varhain, 

viimeistään 16. raskausviikolla. ASA on turvalli-

nen raskauden aikana annoksella 100 mg ker-

ran vuorokaudessa. Pre-eklamp sian ehkäisyyn 

sitä kannattaa harkita niille, joilla on suuri riski 

sairastua. Tällaisia ovat esimerkiksi aiemmassa 

raskaudessaan varhaisen pre- eklampsian sairas-

taneet.

Pre-eklampsiasta on kyse, kun verenpaine nou-
see ja virtsaan ilmestyy proteiinia kahdenkym-
menen raskausviikon jälkeen (TAULUKKO 1). 
Ainakin osalla naisista, jotka sairastuvat pre-
eklampsiaan, istukka alkaa kehittyä poikkea-
vasti jo ensimmäisen raskauskolmanneksen ai-
kana. Istukan varhaiskehityksen kannalta tär-
keät trofoblastisolut työntyvät kohdun myo-
metriumiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen 
vaihe on ennen kymmenettä raskausviikkoa 
ja toinen vaihe päättyy viikkoon 20 mennessä 
(1). Trofoblastisolut korvaavat spiraalivalti-
moiden solukkoa ja mahdollistavat pienivas-
tuksisen verenkierron (2). Pre-eklampsiassa 
trofoblastisolujen invaasio jää pinnalliseksi, 
mikä voi johtaa istukan vajaatoimintaan (3). 
Verenkiertoon vapautuu välittäjäaineita, jot-
ka häiritsevät verisuonten endoteelin toimin-
taa. Tämä johtaa pre-eklampsian kliinisiin 
oireisiin. Pre-eklampsian voi kar keasti jakaa 

varhaiseen eli ennen 34. raskausviikkoa alka-
vaan ja myöhäiseen, raskausviikolla 34 tai 
sen jälkeen alkavaan sairauteen. Varhaiseen 
pre-eklamp siaan liittyy usein edellä kuvattu 
istukan toimintahäiriö: istukassa nähdään ha-
penpuutteen aiheuttamia iskeemisiä vaurioita 
(4), sikiö on raskausviikkoihin nähden pieni, 
ja myös lähisukulaisilla on saattanut olla pre-
eklampsia. Myöhäinen pre-eklampsia johtuu 
useammin äidin metabolisesta oireyhtymästä, 
ylipainosta, raskausdiabeteksesta ja rasva-ai-
neenvaihdunnan häiriöistä. Nämä voivat altis-
taa verisuonten endoteelin toimintahäiriölle, 
jolloin kehittyy pre-eklampsian kliininen kuva. 

Pre-eklampsian merkitys

Pre-eklampsiaan kuolee maailmassa 63 000 äi-
tiä vuodessa. Sairaus selittää 12 % äitikuollei-
suudesta (5). Äitiyshuollon mahdollisuuksia 
kuolleisuuden pienentämisessä kuvaa se, että 
Suomessa pre-eklampsiasta ja eklampsiasta 
johtuvia äitikuolemia on vuosien 1972–2005 
aikana ollut 15 kahdesta miljoonasta synny-
tyksestä (0,7/100 000) (6), kun nefrogestoo-
seihin, lähinnä eklampsiaan, liittyviä äitikuo-
lemia tapahtui vuosina 1926–1935 Helsingin 
naistenklinikassa 93/100 000 ja Viipurin nais-
tensairaalassa 264/100 000 synnytystä kohden 
(7). Koska pre-eklampsia ja sen kliininen kul-
ku ovat vaikeasti ennustettavia, hyvät tulokset 
edellyttävät kaikkien äitien tiivistä seurantaa 
loppuraskauden aikana. 

Sen lisäksi, että pre-eklampsia aiheuttaa 
ennenaikaisia synnytyksiä, sillä on kauaskan-
toisia seurauksia sekä sikiön että äidin myö-
hemmän terveyden kannalta. Esimerkiksi 
Helsingissä vuosina 1934–1944 syntyneistä 
niillä, jotka syntyivät pre-eklampsiaraskaudes-
ta, todettiin aikuisiässä lähes kaksinkertainen 
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aivohalvauksen (8) ja lähes nelinkertainen 
masennuksen (9) riski. Pre-eklampsian ja näi-
den sairauksien yhteiset taustatekijät saattavat 
selittää osan suurentuneista riskeistä. Osan 
arvellaan kuitenkin olevan suoraa seurausta 
pre-eklampsiasta sikiöaikaisten ohjelmoi-
tumismekanismien kautta. Mikäli näin on, 
pre-eklampsian onnistunut ehkäisy saattaisi 
vähentää myös näitä myöhäisiä riskejä. Myös 
pre-eklampsian sairastaneilla naisilla on suu-
rentunut riski sairastua sydän- ja verisuonitau-
teihin myöhemmin elämänsä aikana. Epide-
miologisten tutkimusten perusteella naisilla, 
jotka ovat sairastaneet varhaisen, ennen 34. 
raskausviikkoa alkaneen pre-eklampsian, on 
jopa kahdeksankertainen riski kuolla sydän- ja 
verisuonitauteihin verrattuna naisiin, joiden 
raskaudet ovat olleet normaaleja (10). 

Pre-eklampsian ainoa parantava hoito on 
istukan synnyttäminen. Vaikka pre-eklamp-
sian riskitekijät tunnetaan melko hyvin, keinot 
ennustaa tai ehkäistä sairautta eivät ole olleet 
riittävän tehokkaita kliinisessä työssä käytettä-
viksi. Pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa 
(mini-ASA) on tutkittu pre-eklampsian eh-
käisyssä 1970-luvulta lähtien, mutta tutkimus-
tulokset ovat olleet ristiriitaisia, eikä hoidosta 

tarpeeksi hyötyviä riskiryhmiä ole osattu tun-
nistaa. Uusimman tutkimustiedon perusteella 
mini-ASA näyttää ehkäisevän pre-eklampsiaa, 
kun lääkitys aloitetaan riskiryhmään kuuluvil-
le naisille riittävän varhain. 

Varhainen, myöhäinen ja vaikea 
pre-eklampsia

Sekä varhainen että myöhäinen pre-eklampsia 
voivat edetä vaikeaksi pre-eklampsiaksi, jossa 
verenpaine nousee korkealle ja virtsaan erit-
tyy suuria määriä proteiineja munuaisvaurion 
merkkinä. Vaikeaan pre-eklampsiaan liittyy 
usein kliinisiä oireita, kuten päänsärkyä, nä-
köhäiriöitä, ylävatsakipua, huonovointisuutta, 
kiihtyneisyyttä, vilkkaat refleksit ja turvotuk-
sia, jotka voivat ennakoida vielä vaikeampia 
komplikaatioita kuten eklampsiaa eli kouris-
tuskohtausta. Noin 25 % pre-eklampsioista 
täyttää vaikean pre-eklampsian kriteerit. 
Omassa riskiäitiaineistossamme lähes 40 %:lla 
sairastuneista diagnosoitiin vaikea pre-ek-
lampsia. Toisinaan nähdään pre-eklampsiaoi-
reiden lisääntyvän vasta synnytyksen jälkeen 
ja jopa kolmasosa eklampsioista kehittyy vas-
ta tässä vaiheessa. Eklampsia on muistettava 

TAULUKKO 1. Pre-eklampsian määritelmät.

Pre-eklampsian määritelmiä

Pre-eklampsia Systolinen verenpaine ≥ 140 mmHg tai diastolinen verenpaine  
≥ 90 mmHg 20. raskausviikon jälkeen ja proteinuria ≥ 0,3 g/vrk

Varhainen pre-eklampsia Ennen 34 + 0 raskausviikkoa diagnosoitu pre-eklampsia

Vaikea pre-eklampsia Pre-eklampsian riskit täyttyvät, ja lisäksi todetaan yksi tai useampi 
seuraavista: 

Systolinen verenpaine ≥  160 mmHg tai diastolinen verenpaine  
≥ 110 mmHg tai proteinuria ≥ 5,0 g/vrk

Eklampsia Pre-eklampsiaan liittyvä kouristus

Raskaushypertensio Systolinen verenpaine ≥ 140 mmHg tai diastolinen verenpaine  
≥ 90 mmHg raskausviikon 20 + 0 jälkeen ilman proteinuriaa (voi olla 
myös pre-eklampsian ensioire)

Krooninen verenpainetauti Systolinen verenpaine ≥ 140 mmHg tai diastolinen verenpaine  
≥ 90 mmHg ennen raskausviikkoa 20 + 0 tai verenpaine ei palaudu 
normaaliksi synnytyksen jälkeen

Liitännäispre-eklampsia  
(superimposed)

Verenpainetaudin yhteydessä ilmaantuu ensi kertaa 20. raskausviikon 
jälkeen merkittävä proteinuria
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myös muualla kuin synnytyspäivystyksissä, 
sillä joskus äiti kouristaa jopa viikkojen kulut-
tua synnytyksen jälkeen (11). 

Vaikeaan pre-eklampsiaan liittyy usein istu-
kan vajaatoiminta, joka voi aiheuttaa sikiön 
hapen ja ravintoaineiden puutetta. Vaikea-astei-
sena tämä voi johtaa sikiön menehtymiseen. Va-
roittavina merkkeinä nähdään sikiön hidas kas-
vu, muutokset sikiön bioprofiilissa ja poikkea-
vat virtaukset sikiön dopplerkaikukuvauksessa. 

Varhaisen pre-eklampsian vuoksi lapsi voi-
daan joutua synnyttämään hyvinkin ennen-
aikaisesti äidin tai sikiön tai molempien voin-
nin perusteella. Pre-eklampsian komplikaa tioi-
hin liittyy siis myös keskosuus ongelmineen. 
Näiden iatrogeenisesti päätettyjen raskauksien 
vuoksi pre-eklampsia on syynä arviolta noin 
10 %:ssa ennenaikaisista synnytyksistä (12) ja 
suuremmasta osasta hyvin ennenaikaisia syn-
nytyksiä. 

ASAn vaikutusmekanismit

Pre-eklampsiassa on todettu prostaglandii-
nien, tromboksaanin ja prostasykliinin, mää-
rissä suhteellinen epätasapaino. Mini-ASAn 
vaikutusmekanismin pre-eklampsian ehkäi-

syssä ajatellaan perustuvan sen vaikutuksiin 
elimistön prostaglandiinituotannossa (KUVA). 
Verihiutaleissa muodostuvalla tromboksaanil-
la on verisuonia supistava ja verihiutaleiden 
aktiivisuutta lisäävä eli hyytymistä auttava 
vaikutus, kun taas prostasykliinilla on päinvas-
tainen vaikutus. Arakinoidihappo on näiden 
prostaglandiinien esiaste. Syklo-oksigenaasien 
(COX-1- ja COX-2-syntaasit) vaikutukses-
ta arakinoidihaposta syntyy prostanoideja 
(PGH2), ja edelleen pääte-elimissä prostaglan-
diineja, kuten tromboksaania ja prostasyklii-
nia. Mini-ASA estää annoksella 0,5–2,0 mg/
kg/vrk palautumattomasti COX-1-syntaasia. 
COX-2-syntaasin estoon tarvitaan selvästi 
suurempia ASA-annoksia (13). Koska COX-1 
on pääasiallinen syklo-oksigenaasi verihiuta-
leissa, niiden tromboksaanituotanto estyy mi-
ni-ASAa käytettäessä tehokkaasti. Verisuonten 
COX-2-välitteiseen prostasykliinituotannon 
estoon mainittu asetyylisalisyylihappo annos 
on liian pieni (14, 15).

Voiko pre-eklampsiaa ehkäistä?

Pre-eklampsian ehkäisy on ollut vilkkaan tut-
kimuksen kohteena. Osaan pre-eklampsian 

Arakidonihappo

Prostanoidit

Mini
ASACOX-2 COX-1

Prostasykliini Tromboksaani

Inaktivoi verihiutaleita
Laajentaa verisuonia

Aktivoi verihiutaleita
Supistaa verisuonia

Arakinoidihaposta syntyy syklo-oksigenaasi-1- ja -2 
(COX-1 ja -2) entsyymien vaikutuksesta prostanoideja 
ja edelleen pääte-elimissä prostaglandiineja.

Tromboksaania syntyy COX-1:n vaikutuksesta 
verihiutaleissa ja prostasykliiniä COX-2:n vaikutuksesta
verisuonen seinämässä.

Mini-ASA estää palautumattomasti COX-1:n toimintaa 
mutta ei vaikuta COX-2:een.

Asetyylisalisyylihappo ja pre-eklampsian ehkäisy

KUVA. Mini-ASAn vaikutusmekanismi.
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riskitekijöistä kuten ylipainoon on mahdollista 
vaikuttaa. Antioksidantteja kohtaan tun nettu 
innostus laimeni, kun suuren riskin naisille toi-
sella raskauskolmanneksella aloitettu C- ja E-
vitamiini ei estänyt pre-eklampsiaa (16). Kal-
siumlisän on todettu vähentävän tehokkaasti 
pre-eklampsian riskiä: Cochrane-kat sauk sen 
(17) mukaan vähintään 1 g kalsium lisää saa-
neilla suuren riskin äideillä pre-eklampsian 
riski oli 0,22-kertainen lumetta saaneisiin ver-
rattuna. Hoito oli kuitenkin tehokasta nimen-
omaan äideillä, jotka muuten saivat ravinnosta 
niukasti kalsiumia. Tällaisille äideille suoma-
laiset ravitsemussuositukset suosittelevat joka 
tapauksessa kalsiumlisää (18). Statiinien tehoa 
pre-eklampsian ehkäisyssä selvitetään parhail-
laan StAmP-tutkimuksessa Britanniassa (19). 
Statiinien turvallisuudesta erityisesti alkuras-
kaudessa ei ole riittävästi tietoa. Tutkimukses-
sa lääkitys aloitetaan raskausviikoilla 24–32.

Mitä mini-ASA:sta tiedetään 
aiempien pre-eklampsiatutkimusten 
perusteella? 

Asetyylisalisyylihapon tehoa pre-eklampsian 
ehkäisyssä on tutkittu jo 1970-luvulta läh-
tien. Tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. 
TAULUKKOON 2 on kerätty tässä katsauksessa 

mainitut pre-eklampsian estoa antitrom-
booteilla käsittelevät meta-analyysit. Näissä 
meta-analyyseissä lääkitys on aloitettu satun-
naistetusti pre-eklampsian riskissä oleville 
naisille. Vuonna 2007 julkaistussa päivitetyssä 
Cochrane-katsauksessa (20) on kerätty tiedot 
siihen asti julkaistuista tutkimuksista, joissa 
selvitettiin antitromboottien, lähinnä mini-
ASAn, vaikutusta pre-eklampsian ehkäisyssä 
riskiryhmissä. Meta-analyysiin oli hyväksytty 
kaikki satunnaistetut tutkimukset, joissa oli 
verrattu antitrombootteja lumelääkkeeseen 
tai lääkkeettömään hoitoon pre-eklampsian 
ehkäisyssä. Näissä tutkimuksissa lääkitys oli 
aloitettu raskauden eri vaiheissa ensimmäisen 
raskauskolmanneksen lopulta aina viimeiselle 
raskauskolmannekselle saakka. Meta-analyy-
sissä todettiin lääkeryhmässä 17 % vähemmän 
pre-eklampsiaa kuin verrokeilla. Yhtä estet-
tyä pre-eklampsiaa kohden oli hoidettava 72 
naista (NNT). Kirjoittajat olivat määritelleet 
suuren riskin ryhmään ne naiset, jotka olivat 
sairastaneet aiemmin vaikeaksi luokitellun 
pre-eklampsian tai jotka sairastivat diabetes-
ta tai kroonista verenpainetautia, tai joilla oli 
diagnosoitu munuaissairaus tai jokin autoim-
muunisairaus. Näillä suuren riskin naisilla yhtä 
ehkäistyä pre-eklampsiaa kohden oli hoidetta-
va 19 (NNT) naista. 

Määrä Lääkityksen 
aloitus

Alaryhmät Riskisuhde (95 %:n LV)

(20) 59 tutkimusta

37 560 tutkittavaa

1.–3.  
raskaus-
kolmannes

Pre-eklampsia

ASA-annos > 75 mg/vrk

ASA-annos ≤ 75 mg/vrk

0,83 (0,77–0,89)

0,66 (0,51–0,80)

0,88 (0,81–0,95)

(21) 31 tutkimusta

32 217 tutkittavaa

1.–3.  
raskaus-
kolmannes

Pre-eklampsia 0,9 (0,83–0,98)

(26) 4 tutkimusta

392 tutkittavaa

Ennen ras-
kausviikkoa 
16 + 0

Vaikea pre-eklampsia

Ei-vaikea pre-eklampsia

0,22 (0,08–0,57)

0,81 (0,33–1,98)

(27) 5 tutkimusta

556 tutkittavaa

Ennen ras-
kausviikkoa 
16 + 0

Pre-eklampsia alle 37 + 0

Pre-eklampsia yli 37 + 0

0,11 (0,04–0,33)

0,98 (0,42–2,33)

(24) 3 tutkimusta

346 tutkittavaa

Ennen ras-
kausviikkoa 
16 + 0

Pre-eklampsia

Vaikea pre-eklampsia

0,55 (0,37–0,83)

0,27 (0,11–0,69)

TAULUKKO 2. Yhteenveto meta-analyyseistä, joissa on tutkittu antitromboottien tehoa pre-eklampsian eh-
käisyssä. 
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YDINASIAT

 8 Pre-eklampsiaa, erityisesti sen vaikeaa ja varhais-
ta tautimuotoa, voidaan ehkäistä raskausviikolla 
12–16 aloitetulla pieniannoksisella asetyylisalisyy-
lihapolla (mini-ASA).

 8 Tavallisesti käytetty annos on 100 mg vuorokau-
dessa 35. raskausviikolle saakka.

 8 Lääkitystä kannattaa harkita niille, joilla on suu-
rentunut pre-eklampsian riski.

Cochrane-katsauksen kirjoittajat (21) jul-
kaisivat samana vuonna myös meta-analyysin, 
johon oli otettu mukaan tutkimukset, joista 
oli saatavilla tietoa yksittäisistä tutkittavista. 
Tutkijat totesivat mini-ASAn ehkäisevan pre-
eklampsiaa kohtalaisesti ja suosittelivat sen 
aloitusta riskiryhmille. Cochrane-katsaukses-
sa analysoitiin myös mini-ASAn annoksen 
merkitystä sen pre-eklampsiaa ehkäisevään 
tehoon. Analyysin perusteella naisilla, joil-
la mini-ASAn annos oli yli 75 mg/vrk, oli 
pre-eklampsian riski 0,66 ja mikäli annos oli 
75 mg/vrk tai vähemmän, riski oli 0,88. Ero 
oli tilastollisesti merkitsevä. 

Varhaisissa tutkimuksissa mini-ASA on 
aloitettu raskauden eri vaiheissa sekä riski-
ryhmässä oleville että niille, joilla ei ole pre-
eklamp sian tunnettuja riskitekijöitä. Vasta 
myöhemmin on ajateltu, että mini-ASAn 
aloituksen varhaisella ajankohdalla olisi mer-
kitystä sen pre-eklampsiaa estävään tehoon ja 
että se kannattaisi aloittaa nimenomaan niille 
naisille, joilla on todettu pre-eklampsian riski-
tekijöitä. Lääkityksen aloitusajankohdan erot 
selittänevät paljolti tutkimusten ristiriitaisia 
tuloksia. Mini-ASAn teho pre-eklampsian eh-
käisijänä perustunee nimenomaan siihen, mi-
ten se vaikuttaa kehittyvään istukkaan ja siten 
aloitusajankohdalla on merkitystä. 

Merja Vainio julkaisi väitöskirjatutkimuk-
sessaan lupaavia tuloksia riskiäideille 12. ras-
kausviikolla aloitetusta mini-ASAsta (22). 
Tutkittavat oli valittu riskitekijöiden ja poik-
kea van kohtuvaltimovirtauksen perusteella. 
Mini-ASA-ryhmässä oli pre-eklampsian riski 
0,2 verrattuna lumelääkettä käyttäneeseen 
ryhmään. Ebrashy julkaisi samansuuntaisia 
tutkimustuloksia: pre-eklampsian riski oli 0,6 
mini-ASA-ryhmässä (23). Omassa tutkimuk-
sessamme määrittelimme poikkeavan kaiku  ku-
vauksen kriteerit tiukemmin. Erot mini-ASA- 
ja lumeryhmän välillä eivät olleet merkitseviä: 
mini-ASA-ryhmässä pre-eklampsian riski oli 
0,7, varhaisen pre-eklampsian 0,2 ja vaikean 
pre-eklampsian riski 0,4. Kun nämä kolme 
tutkimusta, joissa kliinisten riskitekijöiden li-
säksi tutkittavat on valittu kohtuvaltimoiden 
poikkeavan virtauksen perusteella, yhdistettiin 
meta-analyysiksi, mini-ASAn pre-eklampsiaa 

ehkäisevä vaikutus tuli selvästi esiin (24, 25). 
Mini-ASA-ryhmässä esiintyi 45 % vähemmän 
pre-eklampsiaa (NNT 6) kuin verrokkiryh-
mässä ja 73 % vähemmän vaikeaa pre-eklamp-
siaa (TAULUKKO 2).

Roberge tutkimusryhmineen julkaisi viime 
vuonna kaksi meta-analyysiä, joissa mini-ASA 
on aloitettu riskissä oleville naisille ennen 16. 
raskausviikkoa. Toisessa todettiin mini-ASAn 
estävän merkittävästi vaikeaa pre-eklampsiaa, 
mutta sillä ei ollut vaikutusta ei-vaikeaksi luo-
kiteltuun pre-eklampsiaan (26). Toisessa me-
ta-analyysissä mini-ASA näytti estävän mer-
kittävästi pre-eklampsiaa, joka johtaa ennen-
aikaiseen, alle 37+0 raskausviikkoa tapahtu-
vaan synnytykseen (27). Näiden tutkimusten 
perusteella mini-ASA siis ehkäisee paremmin 
ennenaikaista ja vaikeaa pre-eklampsiaa, tai 
ainakin siirtää taudin alkua myöhemmäksi ja 
lieventää sitä. Meta-analyyseihin hyväksytty-
jen tutkimusten määrä on pieni, koska suu-
rimmassa osassa aiemmin tehtyjä tutkimuksia 
mini-ASA on aloitettu vasta 16. raskausviikon 
jälkeen. 

Mini-ASAn turvallisuus ja  
vasta-aiheet

Mini-ASAn käytöstä raskausaikana on kerty-
nyt paljon kokemusta kymmenillä tuhansilla 
naisilla, ja sen perusteella mini-ASAa voidaan 
pitää turvallisena. Normaalien asetyylisali-
syylihapon vasta-aiheiden kuten aiemmin 

Asetyylisalisyylihappo ja pre-eklampsian ehkäisy
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sairastetun vatsahaavan ja ASA-yliherkkyyden 
lisäksi ei raskaana olevallakaan ole muita ris-
kejä. Mini-ASAa käytettäessä on muistettava, 
että se aiheutt aa suolistokanavan verenvuoto-
ja 1–2 henkilölle tuhannesta käyttäjästä (14). 
Niille astmaatikoille, joille tulehduskipulääk-
keet eivät ole aiemmin sopineet, mini-ASAa ei 
voi suositella. Ennen 12. raskausviikkoa aloite-
tusta mini-ASAsta on vähemmän kokemusta. 

Mini-ASA lisää vuotoaikaa, joten sen käy-
tön optimaalinen lopettaminen ennen synny-
tysajankohtaa on tärkeää. Koska tämänhetki-
sen tietämyksen mukaan mini-ASAn suurin 
hyöty pre-eklampsian ehkäisyn kannalta on 
raskauden alkupuolella, hoito kannattaa lo-
pettaa hyvissä ajoin ennen kuin saavutetaan 
täysiaikainen raskaus, esimerkiksi 35. raskaus-
viikon täyttyessä. Mikäli synnyttäjä sairastuu 
ennen tätä ajankohtaa, on mini-ASA varminta 
lopettaa välittömästi ensioireiden ilmaannut-
tua. Leikkausta edeltävää arviointia koskevan 
suosituksen mukaan mini-ASA ei estä epidu-
raali- tai spinaalipuudutuksen käyttöä (28).

HELLP-oireyhtymään liittyy hyytymisteki-
jöiden poikkeavuuksia ja verihiutaleiden pieni 
määrä. Kirjallisuudessa ei ole raportoitu ras-
kaudenaikaisen mini-ASAn käyttöön liittynei-
tä vaikeita verenvuotokomplikaatioita, ei edes 
niillä naisilla, jotka ovat sairastuneet HELLP-
oireyhtymään mini-ASAa käyttäessään. 

Riskiryhmät

Kenelle mini-ASAa voisi suositella? Kenellä 
on suurentunut pre-eklampsian riski? Miten 
riskiäidit löydetään? Pre-eklampsia on selväs-
ti yleisempi ensisynnyttäjillä, joille useammin 
kehittyy myös vaikea tauti. Miten suuren ris-
kin naiset löydetään ensisynnyttäjien joukos-
ta? Vuonna 2010 Britanniassa julkaistussa ras-
kausajan verenpaineongelmien hoitoa käsit-
televässä suosituksessa, mini-ASA neuvotaan 
aloittamaan riskiryhmään kuuluville naisille 
(29). Suosituksessa on jaettu pre-eklampsian 
riskitekijät kahteen ryhmään: suuren ja koh-
talaisen sairastumisriskin aiheuttaviin (TAU-

LUKKO 3). Mikäli raskaana olevalla on yksikin 
suuren riskin aiheuttava tekijä tai kaksi koh-
talaista riskitekijää, suositellaan mini-ASAn 
aloittamista annoksella 75 mg kerran vuoro-
kaudessa 12. raskausviikolta lähtien ja lääki-
tystä suositellaan käyttämään synnytykseen 
saakka. Kohtalaiseksi riskitekijäksi on määri-
telty myös pre-eklampsian esiintyminen su-
vussa. Suositus ei määrittele tarkemmin, keitä 
sukulaisia tämä tarkoittaa. Mikäli nainen on 
itse syntynyt pre-eklampsiaraskaudesta, hä-
nellä on 2,2-kertainen riski sairastua siihen 
(30). Ainakin tällaisissa tapauksissa voi katsoa 
perinnöllisen riskitekijän täyttyvän.

Pre-eklampsiariskin ennustamiseen alku-
raskaudessa on kehitelty laskentaohjelmia. 
Akolekar työryhmineen esittelee ohjelman, 
johon tallennetaan tietoja raskaana olevan 
naisen riskitekijöistä, verenpainetasot ja koh-
tuvaltimoista dopplerkaikukuvauksella mita-
tut pulsatiliteetti-indeksit (30). Indeksi ku-
vaa virtausvastusta kohtuvaltimoissa. Lisäksi 
ohjelmaan tallennetaan raskauteen liittyvän 
plasman proteiini A:n (pregnancy associated 
 plasma proteinA, PAPP-A) ja istukan kasvu-
tekijän (placental growth factor, PlGF) pitoi-

TAULUKKO 3 .  NICE-suositus mini-ASAn käytöstä 
ras kausaikana pre-eklampsian ehkäisyssä Isossa-
Britanniassa (29) 

Mini-ASA 75 mg päivässä raskausviikolta  
12 + 0 lähtien synnytykseen saakka suuressa  
pre-eklampsian riskissä oleville naisille:

Edellisessä raskaudessa hypertensiivinen sai-
raus

Krooninen munuaissairaus

Autoimmuunisairaus (lupus erythematosus dis-
seminatus tai antifosfolipidioireyhtymä)

Tyypin I tai II diabetes

Krooninen hypertensio

Mini-ASA 75 mg päivässä raskausviikolta  
12 + 0 lähtien synnytykseen saakka, mikäli  
naisella on kaksi kohtalaista riskitekijää: 

Ensisynnyttäjä

Ikä 40 vuotta tai yli

Edellisestä raskaudesta yli 10 vuotta

Painoindeksi 35 kg/m2 tai enemmän alkuras-
kaudessa

Pre-eklampsia sukulaisella

Kaksosraskaus

Suomessa tavallisesti käytetty annos on 100 mg 
vuorokaudessa

KATSAUS
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Summary

Acetylsalicylic acid and prevention of preeclampsia
Two to six percent of all pregnant women develop preeclampsia. In the worst case its complications 
threaten the life of both the fetus and the mother. It seems that especially an early and severe 
preeclampsia diagnosed before 34 weeks of pregnancy can be prevented by using low-dose 
acetylsalicylic acid medication, which shall be started sufficiently early, not later than pregnancy 
week 16. Acetylsalicylic acid is safe during pregnancy at a daily dose of 100 mg. For the prevention 
of preeclampsia, it is worth considering for women who are at high risk of developing the disease. 

suudet, jotka on määritetty ensimmäisen ja 
toisen raskauskolmanneksen taitteessa. Ohjel-
maan syötettävät riskitiedot ovat ikä, etninen 
alkuperä, paino, tupakointi, hedelmöityshoi-
dot, diabetes, kohonnut verenpaine, systee-
minen lupus erythematosus disseminatus, 
fosfolipidi vasta-aineoireyhtymä, tieto pre-
eklampsian esiintymisestä suvussa ja lisäksi 
aiempi ras kaus historia. Riskilaskentaohjelman 
kehittäjät tunnistivat 95 % varhaiseen pre-ek-
lampsiaan sairastuvista naisista, kun sallittiin 
10 % vääriä positiivisia tuloksia. Vaikka tällai-
set laskentaohjelmat ovat lupaavia, niiden te-
hosta ei kuitenkaan vielä ole tarpeeksi näyttöä, 
jotta niitä voisi hyödyntää kliinisessä työssä.

Suomessa ei ole yhtenäistä käytäntöä mi-
ni-ASA-hoidon perusteista eikä asiasta ole 
uusimpaan tietoon perustuvaa suositusta Bri-
tannian tapaan. Asia soveltuu pohdittavaksi 
asiantuntijaryhmään, jonka tavoitteena olisi 
antaa valtakunnallinen ohjeistus mini-ASAn 
käytöstä pre-eklampsian ehkäisyssä. 

Lopuksi

Tulevaisuudessa osaamme ehkä tunnistaa ny-
kyistä paremmin pre-eklampsian alaryhmiä ja 
kohdentaa myös mini-ASA-lääkityksen siitä 

eniten hyötyville. Tutkimustiedon karttuessa 
voimme saada uusia lääkeaineita pre-eklamp-
sian ehkäisyyn. Tämänhetkisen tutkimustie-
don perusteella mini-ASAn aloitusta annok-
sella 100 mg kerran vuorokaudessa varhaisilla 
raskausviikoilla kannattaa harkita niille, joilla 
on suuren riskin kliinisiä riskitekijöitä. Tällai-
sia riskitekijöitä on ainakin aiempi vaikea tai 
varhainen pre-eklampsia. Lääke on turvallinen 
raskauden aikana. Asiantuntijaryhmän valmis-
telema valtakunnallinen ohjeistus mini-ASAn 
käytöstä pre-eklampsian ehkäisyssä selkeyttäi-
si käytäntöjä. ■
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