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tetaan, että tämä tutkimus ana-
lysoitiin alun perin virheellises-
ti. C-vitamiiniryhmässä flunssat
olivat tilastollisesti merkitsevästi
lyhyempiä, mikä on sopusoin-
nussa muiden tutkimusten
kanssa. Alaryhmäanalyysin pe-
rusteella tutkijat ehdottivat, että
heidän lumekontrolloidun tutki-
muksensa tulos selittyisi, para-
doksaalisesti, lumevaikutuksel-
la. Alaryhmäanalyysissä oli kui-
tenkin jätetty ottamatta huo-
mioon 42 % flunssajaksoista.
Lumevaikutus on monella
muullakin perusteella epäjoh-
donmukainen selitys tuloksille.
Väitöskirjan toisessa osuudessa
tarkastellaan E-vitamiinin vaiku-
tusta flunssaan ja keuhkokuu-
meeseen suomalaisessa SETTI-
tutkimuksessa kerätyssä aineis-
tossa. SETTI-tutkimukseen osal-
listui lähes 30 000 tupakoivaa
miespuolista koehenkilöä, joille
annettiin E-vitamiinia keski-
määrin kuusi vuotta. Koko koe-
henkilöryhmässä E-vitamiini ei
vähentänyt flunssan eikä keuh-
kokuumeen esiintymistä, mutta
E-vitamiinista näytti olevan hyö-
tyä osalle koehenkilöistä. Tämän
tuloksen perusteella joillekin 
väestöryhmille saattaa olla hyö-
tyä E-vitamiinin lisäannoksista.
Selkeämmät päätelmät edellyttä-
vät kuitenkin lisätutkimuksia.
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Väitöskirjan ensimmäisessä
osuudessa tarkastellaan alkupe-
räistutkimuksia, joissa oli selvi-
tetty C-vitamiinin vaikutusta
flunssan esiintymiseen ja kes-
toon. Päätelmänä on, että C-vita-
miinin lisäannosten säännölli-
nen käyttö ei ehkäise flunssaa
länsimaisessa väestössä. C-vita-
miinin lisäannokset saattavat
kuitenkin vähentää flunssan
esiintymistä sellaisilla henkilöil-
lä, jotka ovat fyysisesti erityisen
rasitettuja, ja sellaisilla, jotka
saavat ravinnostaan poikkeuk-
sellisen vähän C-vitamiinia.
Suurina annoksina C-vitamiini
on johdonmukaisesti lyhentänyt
flunssan kestoa ja oireiden voi-
makkuutta. Tämä osoittaa, että
C-vitamiinilla on biologista vai-
kutusta flunssaan. Teho on kui-
tenkin ollut varsin pieni ja sen
merkityksen arviointi edellyttää
lisätutkimuksia.
Lukuisissa lääketieteen oppikir-
joissa todetaan, ettei C-vitamii-
nilla ole mitään vaikutusta
flunssaan, vaikka C-vitamiini on
lumekontrolloiduissa tutkimuk-
sissa johdonmukaisesti lievittä-
nyt flunssan oireita. Väite perus-
tuu epäluotettaviin katsauksiin,
joissa esitetty tieto on ristiriidas-
sa alkuperäisten tutkimustulos-
ten kanssa.
Vaikutusvaltaisin C-vitamiinin
tehoa flunssaan selvittänyt tutki-
mus julkaistiin JAMAssa vuon-
na 1975. Väitöskirjatyössä osoi-

laalle, vaikka sen ehkäisyyn on
kehitetty uusia lääkkeitä. Sen li-
säksi että, että pahoinvointi ja
oksentelu ovat potilaalle epä-
miellyttäviä, ne voivat haitata
leikkauksesta toipumista ja lisä-
tä hoitoon liittyviä kustannuk-
sia.
Tässä väitöskirjatutkimuksessa,
joka koostui viidestä eri osatut-
kimuksesta, selvitettiin erilais-
ten yksittäisten estomenetel-
mien vaikutuksia leikkauksen
jälkeiseen pahoinvointiin ja ok-
senteluun. Yhteensä tutkittiin
590 naista, joille tehtiin nuku-
tuksessa rintaleikkaus tai gyne-
kologinen leikkaus. Tutkimuk-
sissa selvitettiin, vähentääkö
leikkauksen yhteydessä annettu
lisähappi potilaiden pahoinvoin-
tia. Lisäksi verrattiin pahoin-
vointia estävien lääkkeiden, tro-
pisetronin ja droperidolin, tehoa
ja sivuvaikutuksia sekä tutkittiin
kolmen eri nukutusmenetel-
män vaikutuksia pahoinvointiin
ja oksenteluun.
Tutkimuksissa kävi ilmi, että il-
man mitään ehkäisyä 60–80 %
potilaista kärsi leikkauksen jäl-
keisestä pahoinvoinnista ja ok-
sentelusta. Lisähapen antami-
sella ei pystytty estämään leik-
kauksen jälkeistä pahoinvointia
lainkaan. Tropisetroni vähensi
oksentelua hieman, mutta dro-
peridoli yksinään oli tehoton ja
aiheutti haittavaikutuksina poti-
laille uneliaisuutta ja ahdistu-
neisuuden tunnetta. Isofluraani-
ilokaasunukutuksen jälkeen pa-
hoinvointi oli yleistä, mutta sitä
voitiin vähentää 40 % antamalla
potilaille ennen nukutusta pa-
hoinvointia estävää lääkettä, on-
dansetronia. Kun potilaat nuku-
tettiin isofluraani-ilokaasun si-
jasta propofolilla, pahoinvointi
väheni kolmanneksella. 
Tämä väitöskirjatutkimus ky-
seenalaistaa aikaisemmat suosi-
tukset, joiden mukaan leikkauk-
sen yhteydessä annettu lisähap-
pi vähentää potilaiden pahoin-
vointia ja oksentelua. Aikaisem-
missa tutkimuksissa on todettu,
että naisilla on leikkauksen jäl-
keistä pahoinvointia 2–3 kertaa
useammin kuin miehillä. Myös
yleisanestesia lisää pahoinvoin-
nin riskin moninkertaiseksi

puudutuksiin verrattuna. Näin
ollen tämän tutkimuksen poti-
laat olivat leikkauksen jälkeisen
pahoinvoinnin suhteen riskipo-
tilaita. Tutkimustulokset vahvis-
tavat myös aikaisempaa käsitys-
tä siitä, että riskipotilaiden pa-
hoinvointia ei pystytä poista-
maan yhtä estomenetelmää
käyttämällä, vaan nämä potilaat
tulee hoitaa usean eri menetel-
män yhdistelmillä paremman
lopputuloksen saavuttamiseksi.
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Reisiluun yläosan murtuma on
merkittävin osteoporoosin
komplikaatio vanhuksilla kaatu-
misen vuoksi. Osteoporoosin
tutkimiseen ei ole käytettävissä
erityistä laboratoriotutkimusta.
Väitöstutkimuksessa selvitettiin
yleisesti käytössä olevien luun
aineenvaihduntaa kuvaavien la-
boratoriotutkimusten tuloksia
terveillä 40–86-vuotiailla naisil-
la. Sekä luun muodostusta että
hajoamista kuvaavat entsyymita-
sot nousivat iän myötä. Sen si-
jaan erityisesti vanhuksilla see-
rumin D-vitamiini- ja hormoni-
pitoisuus pienenivät. Ainoas-
taan seerumin kalsiumpitoisuu-
della ei todettu merkittävää
ikään liittyvää vastaavuutta.   
Lonkkamurtuma syntyy lähes
aina kaatumisessa. Väitöstutki-
muksessa verrattiin taustatietoja
123 lonkkamurtumapotilaalta ja
132 henkilöltä, jotka olivat kaatu-
neet mutta eivät saaneet murtu-
maa. Murtumapotilailla oli ylei-
sempää aiemmin sairastettu ai-
vohalvaus ja siihen liittyvä tois-
puoleinen raajahalvaus. He oli-
vat pysyvämmin laitoshoidossa
ja käyttivät enemmän keskus-
hermostoon vaikuttavia lääkkei-
tä. Heidän painoindeksinsä oli
myös matalampi.
Murtuman pitkäaikaista vaiku-
tusta elämän laatuun selvitettiin
vertaamalla 200:aa leikkauksel-
la hoidettua potilasta samanikäi-
seen normaaliväestöön. Keski-
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määräinen seuranta-aika oli
seitsemän vuotta. Murtumapoti-
laista oli pysyvään laitoshoitoon
joutunut merkittävästi useampi
kuin vertailuryhmästä. Heidän
liikuntakykynsä oli huonompi,
ja liikkumisessa he tarvitsivat
enemmän apuvälineitä. Päivit-
täisistä toiminnoista selviytymi-
nen oli merkittävästi huonom-
paa kuin vertailuryhmällä. Li-
säksi he tarvitsivat enemmän
kotiapua. Heillä oli myös vä-
hemmän sosiaalisia kontakteja
ja kodin ulkopuolisia harrastuk-
sia.
Kuntoutuksen merkitystä tutkit-
tiin potilailla, jotka ennen mur-
tumaa olivat asuneet kotona,
pystyneet liikkumaan omatoimi-
sesti ja tarvinneet vain vähän
apua jokapäiväisissä toiminnois-
sa. Tutkimuksessa vertailtiin te-
hostettua kuntoutusta, johon
ryhdyttiin erityisyksikössä välit-
tömästi leikkauksen jälkeen, ter-
veyskeskuksissa annettuun ta-
vanomaiseen hoitoon. Vertailu
tehtiin puolen vuoden ja vuoden
kuluttua leikkauksesta. Teho-
kuntoutus ei parantanut merkit-
tävästi potilaiden toimintakykyä.
Leikkauksen jälkeisessä koko-
naishoitoajassa ei myöskään ol-
lut merkittävää eroa ryhmien vä-
lillä. 
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Solukalvo muodostuu lipidikak-
soiskalvosta, jossa on lipidien li-
säksi proteiineja sekä sokerira-
kenteita. Lipidien koostumus
soluissa on tarkasti säädelty, ja
erilaisia lipidejä tiedetään so-
luissa olevan yli 1 000. Kalvon
perusominaisuuksia ovat dynaa-
misuus ja toisaalta järjestäyty-
minen lipidien ja proteiinien
ominaisuuksien mukaisesti. So-
lukalvot ovat herkkiä niin fysi-

kaalisille kuin kemiallisillekin
tekijöille ja ovatkin siksi erityi-
sen sopivia välittäjiä biologisille
prosesseille. 
Lipidien fysikaalinen tila ja kal-
von paikallinen lipidikoostumus
säätelevät kalvoproteiinien toi-
mintaa ja proteiinit voivat toi-
saalta kerätä ympärilleen raken-
teelleen sopivat lipidit. Pinnan
sähköiset varaukset, kompo-
nenttien kolmiulotteinen raken-
ne ja pinnan paineprofiili ovat
tärkeimmät säätelijät lipidien ja
proteiinien vuorovaikutuksessa.
Toisen luonnossa esiintyvän po-
sitiivisesti varautuneen lipidin,
sfingosiinin, esiastetta on run-
saasti tumakalvolla, ja sfingosii-
nin tiedetään osallistuvan mm.
solun kasvun ja erilaistumisen
säätelyyn. Positiivisesti varautu-
neiden lipidien ja negatiivisesti
varautuneen DNA:n vuorovai-
kutukset ovat erityisen tärkeitä,
koska geeniterapiassa voidaan
käyttää näiden muodostamia
komplekseja DNA:n siirtämi-
seen haluttuun kohdekudok-
seen. Synteettisten lipidien ra-
kennetta muokkaamalla voidaan
säädellä mm. DNA:n sitoutumi-
sen voimakkuutta siten mahdol-
lisesti tehostaa geeninsiirtoa.
Väitöstutkielman tavoitteena oli
biofysikaalisia menetelmiä käyt-
täen tutkia varautuneiden lipi-
dien keskinäisiä vuorovaikutuk-
sia ja lisäksi tarkastella varautu-
neiden makromolekyylien, ku-
ten proteiinien ja DNA:n, vuoro-
vaikutusta solukalvon kanssa.
Tutkimus osoitti, että jo pieni-
kin kalvon lipidikoostumuksen
muutos voi johtaa kalvon me-
kaanisten ja sähköisten ominai-
suuksien voimakkaaseen muut-
tumiseen. Tämä puolestaan vai-
kuttaa merkittävästi kalvon ja
sen ympäristön vuorovaikutuk-
siin. Esimerkiksi kalvon läpäise-
vien proteiinien tiedetään ole-
van herkkiä kalvon paineprofii-
lin vaihteluille, ja myös steroidi-
hormonien vaikutus voi välittyä
osin tämän mekanismin kautta.
Lipidien todettiin sekoittuvan jo
yksinkertaisissakin systeemeis-
sä epäjatkuvasti ja sekoittumi-
sen todettiin olevan herkkä pin-
nan varaustiheydelle. Sähköis-
ten vuorovaikutusten osoitettiin

olevan tärkeitä DNA:n ja proteii-
nien sitoutumisessa kalvoille.
Erityinen synteettinen positiivi-
sesti varautunut lipidi, joka ra-
kenteensa vuoksi pystyy pelkis-
tymään kahteen osaan, jakautui
ja samalla vapautti siihen sitou-
tuneen DNA:n solunsisäisen
glutationin vaikutuksesta. 
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Suomessa noin 5 % raskauksista
päättyy keskossynnytykseen 
(< 37 raskausviikkoa). Kesko-
suus on suurin yksittäinen lap-
sen terveyttä uhkaava tekijä, ja
vaikeimpia ongelmat ovat hyvin
ennenaikaisissa synnytyksissä
(< 32 raskausviikkoa). Yliaikaisia
(2 viikkoa lasketun ajan) on 2–
4 % synnytyksistä, ja myös näi-
den lasten sairastuvuus on sel-
västi suurempi kuin täysaikais-
ten. Synnytyksen ajoitushäiriöi-
den syitä ei tunneta, mutta ne
voivat liittyä kohdunkaulakana-
van pehmentymiseen ja avautu-
miseen, jotka ovat monimutkai-
sesti ja hyvin tarkasti hormonaa-
lisesti säädeltyjä tapahtumia. 
Typpioksidi (NO) on ns. vapaa
radikaalikaasu, jota rakentuu
kohdunkaulakanavan soluissa.
Typpioksidia voidaan mitata
määrittämällä sen jakaantumis-
tuotteita (Nox). Näin on tehty ai-
emmin mm. verestä ja virtsasta.
Kohdunsuun NO-synteesi li-
sääntyy esimerkiksi tulehduk-
sessa. 
Väitöskirjatyössä kehitettiin me-
netelmä, jolla pystytään mittaa-
maan NO-synteesiä kohdunkau-
lakanavassa. Lisäksi tutkittiin
typpioksidin merkitystä koh-
dunsuun kypsymisessä. Koh-
dunsuun NO-tuotanto lisääntyy
raskausaikana, kohdunsuun
kypsyessä ja aivan erityisesti
synnytyksessä. Alkuraskauden
häiriöissä (tuulimunaraskau-

dessa ja oireettomassa kesken-
menossa eli kun sikiö on todet-
tu menehtyneeksi tai puuttuu)
kohdunkaulakanavan NO-tuo-
tanto on moninkertainen nor-
maaliin alkuraskauteen verrat-
tuna. Mitä pienempi on veren
progesteronipitoisuus, sitä suu-
rempi on NO-tuotanto. Yliaikai-
sessa raskaudessa kohdunkaula-
kanavan NO:n vapautuminen
on poikkeuksellisen vähäistä ja
pienet pitoisuudet liittyvät syn-
nytyksen pysähtymiseen ja pi-
dempään synnytyksen kestoon.
Synnytyksen käynnistyksessä
käytettävä misoprostoli lisää
kohdunkaulakanavan NO-tuo-
tantoa sekä alku- että loppuras-
kauden aikana, mutta ei muilla
kuin raskaana olevilla naisilla.
Herkkyys reagoida misoprosto-
liin on yhteydessä kohdunsuun
kypsymiseen ja lisääntyi loppu-
raskaudessa. Keltarauhashor-
monin vastavaikuttaja mifepris-
toni (jota käytetään alkuraskau-
den keskeytyksissä) stimuloi se-
kä typpioksidia että sen syntee-
siä säätelevää iNOS-entsyymiä
alkuraskaudessa. 
Kohdunkaulakanavan typpioksi-
di kypsyttää kohdunkaulakana-
vaa ja siten ajoittaa synnytystä
tai keskenmenoa. Tulokset anta-
vat uutta tietoa raskauden kes-
ton säätelystä ja häiriöistä. Tes-
tiä voitaneen jatkossa käyttää
myös kliinisessä työssä, mutta
tämä vaatii vielä lisätutkimuk-
sia. On mahdollista luoda uusi
testi, joka pystyy erottelemaan
ennenaikaisesti supistelevista
äideistä ne, jotka todella synnyt-
tävät ennenaikaisesti. Toisaalta
voidaan tunnistaa ne naiset, joil-
la synnytys ei spontaanisti käyn-
nisty ennen kuin raskaus ja syn-
nytys on yliaikainen ja siksi ris-
kialttiimpi sekä äidille että syn-
tyvälle lapselle. Väitöskirjatyössä
saatujen tulosten perusteella
voidaan myös kehittää uusia
hoitomuotoja raskaushäiriöihin,
esimerkiksi estää ennenaikaista
synnytystä hidastamalla tai estä-
mällä kohdunsuun NO-tuotan-
toa ja hoitaa yliaikaisten ras-
kauksien NO-vajetta typpioksi-
dia luovuttavalla lääkeaineella.


