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Sisältö

• Varhainen stressialtistus?

• Mitä tiedetään mekanismeista?

• Yhteydet myöhempään terveyteen?

• Stressimateriaalia: www.finnbrain.fi

• Take home message: varhainen stressialtistus lisää 
monien sairauksien riskiä vähintään 2 kertaiseksi

http://www.finnbrain.fi/
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Prenataalistressi

• Äidin oireet (ahdistuneisuus, masentuneisuus)

• Äidin kortisolitasot

• Äidin sytokiiniprofiilit

• Stressaavat elämäntapahtumat (avioero, läheisen kuolema, 
työttömyys jne)

• Päivittäiset, toistuvat lievän stressin lähteet

• Luonnonkatastrofit, onnettomuudet ja vastaavat



Lapsen stressi

• Vaikeampi rasti

• Kaltoinkohtelu, joka on dokumentoitu

• Elämäntapahtumat (esim. vanhempien ero)

• Lievempi stressi??

• Hiuskortisoli?



Vanhempien kokema varhainen 
stressi ennen lasten hommaamista

• Kyselylomakkeet (FinnBrainissa TADS)

• Vanhempien biomarkkerit (esim. telomeeripituudet)



• Epidemiologiset tutkimukset, jotka
osoittivat, että sairaudet voivat ohjelmoitua
jo kohdussa muodostivat kivijalan
tutkimussuunnalle, jota nykyään kutsutaan
nimellä DOHaD (Developmental Origins of 
Health and Disease) eli “Terveyden ja 
sairauden kehitykselliset juuret”

http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601101004,00.html


Monet biologiset järjestelmät
ohjelmoituvat jo raskauden aikana

“Common chronic illnesses such as cancer,
cardiovascular disease and diabetes result not always
from bad genes and an unhealthy adult lifestyle, but
from poor intrauterine and early postnatal health”

David Barker 1938-2013



Bleker et al. 2019



Miksi tällaista biologisten systeemien
ohjelmoitumista tapahtuu?

• Raskausaikana äiti välittää sikiölle viestejä siitä, minkälaiseen
maailmaan hän syntyy

• Kun nämä viestit eivät täsmää syntymän jälkeisen todellisuuden
kanssa, voi sairastumisriski kasvaa

Vaiserman 2017
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Hollannin nälkätalvi

• Saksalaiset estivät ruuan ja polttoaineiden kuljetuksen toisen 
maailmansodan loppupuolella v. 1944–45

• Tunnettu Hollannissa nimellä Hongerwinter

• Koski n 4.5 miljoonaa ihmistä, jotka selvisivät 
”soppakeittiöiden” ansiosta 

• Yli 20.000 ihmistä kuoli

https://en.wikipedia.org/wiki/File:BC856_HUI-2050.jpg


The New York Times Jan 31, 2018



• Hollannin nälkätalven aikana raskaana olleiden 
äitien lasten sepelvaltimotaudin, diabeteksen, 
ylipainon, rintasyövän ja depression esiintyvyys on 
kohonnut ja vaikutuksia on osoitettu myös 
hyperkolesterolemiaan, verensokerin ja insuliinin 
tasoihin, sekä kognitiivisiin toimintoihin (esim. Lumey et 
al., 2011; Roseboom et al., 2011).



PNAS 2008



Project Ice Storm 

• Aloitetiin yhden Kanadan vaikeimman myrskyn, 
Quebecin 1998 jäämyrskyn jälkeen

• Jäinen myrsky kesti viisi päivää ja jätti  3 miljoonaa 
ihmistä ilman sähköä jopa 45 päiväksi tammikuussa

• Vähintään 27 ihmistä kuoli

• Viisi kuukautta myrskyn jälkeen 224 tuolloin raskaana 
ollutta naista rekrytoitiin projektiin



In Project Ice Storm we were able to separate the
"objective" stressors (days without power) from the
"subjective" reactions (post-traumatic stress symptoms)
and physiological reactions (cortisol over 24 hours), and
maternal personality factors of 178 pregnant women
exposed to the disaster

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ice_storm.jpg


• Child follow-ups at ages 6 months, and 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11,
13, 15, 17, and 19 years show significant effects of
objective and subjective prenatal maternal distress on
temperament, parent- and teacher-rated behaviour
problems, motor development, physical development,
and IQ, attention, and language development

• The majority of these effects persist at our most recent
assessments.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ice_storm.jpg


Seckl & Holmes 2006

11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 2

Millä mekanismilla prenataalistressi vaikuttaa sikiön
kehitykseen?



Raskauden aikaiset kortisolitasot ja lapsen
mantelitumakkeen (amygdalan) koko

Buss et al. 2012
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Sandman et al. 2010

Äidin raskauden aikainen ahdistuneisuus ja 6-9 
vuotiaiden lasten aivojen harmaan aineen tilavuus



Äidin raskaudenaikainen masennus ja 6-9 vuotiaiden
lasten aivojen kuorikerroksen paksuus

Sandman et al. 2015



Quon & Goss Am J Respir Crit Care Med
2012

At birth, infants with asthma already demonstrate maladaptive T-helper 2
immune responses . Immune development is epigenetically regulated in
utero, and therefore maternal stress in the prenatal period may alter
neonatal immunity and asthma risk

Prenatal maternal stress has been associated with elevated cord blood IgE
and altered innate and adaptive cytokine responses. Although complex and
incompletely understood, maternal stress may also modulate interactions
between the central nervous system and the immune system in utero
through the hypothalamic–pituitary–adrenal axis





• Aloitimme vuonna 2010 keräämään syntymäkohorttia 
raskausviikolla 14 (www.finnbrain.fi) 

• Mukana on nyt 11000 yksilöä (äiti, isä, syntyvä lapsi)

• Suunniteltu jatkuvaksi useita vuosikymmeniä

• Tällä hetkellä hankkeessa työskentelee noin 120 tutkijaa, 
joista 44 tekee hankkeessa väitöskirjaa
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Parental stress 
exposures

GWK 14  24  34  BIRTH  1-3 d  1m  2m  2,5m  3m  6m  8m  1y  1,5y  2y  2,5y  4y  5y       6-13y                                  

Neuropsychological measurements

Brain imaging (sMRI, DTI, fMRI, NIRS, EEG)

Biological samples (blood, placenta, hair etc) (relevant time points in the text )

Questionnaires, National registries



EEG-ERP  yhden vuorokauden ikäisille 
vauvoille (ja myöhemmin)

https://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwimmszU6ZTbAhWKh6YKHfWBClkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/profile/Henriette_Schneider-Hassloff2&psig=AOvVaw1AyM2FtOh8XrBuao1e_Ual&ust=1526924092120610


Aivojen MRI yhden kuukauden
ikäisille vauvoille (ja 
myöhemmin)



	

Aivojen optinen kuvantaminen
(NIRS) kahden kuukauden ikäisille

vauvoille (ja myöhemmin)



Silmänliiketutkimukset 8 kuukauden ikäisille
lapsille (ja myöhemmin)



Myöhemmät mittauspisteet: nyt 
meneillään  5 vuotiaiden lasten 
tutkimukset, jossa toistetaan 
lähes kaikki edellisten pisteiden 
mittaukset



Neuropsychological investigation and parent-child
interaction visits 8 months, 2.5 years, 5 years



Mitä muuta olemme mitanneet ja 
keränneet?
• Lapsen ja vanhempien neuropsykologista suoriutumista

• Lapsen temperamenttia ja neurologista kehitystä

• Lapsen ja äidin ulostenäytteitä

• Lapsen ja äidin hiuksia kortisolimittauksia varten

• Sylkeä kortisolimittauksia varten

• Lapsen ja vanhempien verta (DNA, mRNA, metabolomiikka)

• Istukkanäytteitä

• Äidinmaitoa

• Lasten hampaita

• Siemennestettä

• Vanhempien oireita ja koettua stressiä

• Rekisteridataa

• Vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta



Lehtola et al. 2020





Nolvi et al. 2016

Äidin raskauteen liittyvä ahdistuneisuus
assosioituu lapsen temperamenttiin
(negatiiviseen emotionaalisuuteen)





Korhonen et al. 2019



https://www.patientcareonline.com/sites/default/files/dermatitis-Skylines-shutterstock.jpg


Yhteenveto

• Prenataalistressillä on monimuotoisia vaikutuksia 
lapsen kehitykseen ja terveyteen

• Intrauteriiniset olosuhteet tuskin ”aiheuttavat” 
sairauksia, vaan vaikuttavat sairauksien riskeihin, 
muuttamalla fenotyyppistä herkkyyttä erilaisille 
endogeenisille ja eksogeenisille tekijöille

• Aukot tiedossa: altisteen keston, tyypin ja 
voimakkuuden merkitys?



Short & Baram 2019

Varhaislapsuuden stressi



Short & Baram 2019





Negatiiviset lapsuuden kokemukset ja 
sepelvaltimotauti

Dong et al. 2004



Dube et al. 2009





Yhteenveto

• Varhaislapsuuden stressi lisää riskiä hyvin moniin 
sairauksiin

• Mekanismeina plastiset muutokset biologiassa ja 
vaikutukset käyttäytymiseen



Yeshurun et al. 2019

We review the recent evidence suggesting that these transgenerational effects are
mediated by epigenetic mechanisms, including changes in DNA methylation and 
small non-coding RNAs in the sperm. 

We discuss the urgent need for more research exploring transgenerational
epigenetic effects in animal models and human populations. These future studies
may identify epigenetic mechanisms as potential contributors to the ‘ missing
heritability’ observed in genome-wide association studies of psychiatric illnesses and 
other human disorders.

Isän varhainen stressi
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Paternal cumulative early life stress and 
child brain development

Karlsson et al (in press)





Geneettiset riskit Prentaalistressi

X

Ohjelmoitunut fenotyyppi

X

Varhaislapsuuden stressi

X

Myöhemmät stressikokemukset

Montako “osumaa” tarvitaan ennenkuin
terveys on uhattuna?

Esim. Daskalaikis et al.  2013

SAIRAUSRISKI RESILIENSSI



Parker et al. 2011



Kiitos!


