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f Australian aboriginaaliväestön
eliniänodote on jopa kymmenen
vuotta valtaväestöä matalampi. Suuri
osa terveyseroista selittyy sydän- ja
verisuonitaudeilla. Monet perinteiset
riskitekijät, kuten diabetes, tupakointi ja kohonneet kolesteroliarvot, ovat
väestössä yleisiä. (1,2)
Näiden perinteisten riskitekijöiden lisäksi niin sanotuilla varhaisilla riskitekijöillä on arveltu olevan
merkitystä valtimotaudin kehittymiselle. Jo 1980-luvulla huomattiin,
että pienipainoisena syntyneet
lapset sairastuvat useammin sydänja verisuonitauteihin. Niin kutsutun Barkerin hypoteesin mukaan
sikiöaikaiset epäedulliset olosuhteet, jotka johtuvat esimerkiksi
äidin aliravitsemuksesta tai istukan
vajaatoiminnasta, näkyvät pienipainoisuutena ja johtavat kehittyvien
elinten toiminnan epätarkoituksenmukaiseen ohjelmoitumiseen, mikä
vaikuttaa tulevaan sairastumisriskiin.
(3) Australian aboriginaaliväestössä
syntyy paljon pienipainoisia vauvoja
ja väestön sosioekonominen asema
on etenkin kaukana kaupungeista
yleisesti matala (4).
Aboriginal Birth Cohort (ABC)
-tutkimus perustettiin Australian
Pohjoisterritoriossa 1980-luvul>>
2022; 55 (3)

la selvittämään näiden varhaisten
riskitekijöiden merkitystä aboriginaaliväestön korkealle sairastavuudelle.
Lähes 700 vauvaa perheineen rekrytoitiin seurantatutkimukseen, jossa
on säännöllisin väliajoin kartoitettu
muun muassa osallistujien pituutta,
painoa, veren rasva- ja sokeriarvoja,
verenpainetta ja kaulavaltimon seinämäpaksuutta. (5,6)

Aineisto ja menetelmät
Väitöskirjatutkimuksessa hyödynnettiin pääasiassa ABC-tutkimuksessa
kerättyjä tietoja ja selvitettiin tiettyjen sikiöaikaisten ja varhaislapsuuden
tekijöiden vaikutusta myöhempään
sydänterveyteen. ABC-tutkimukseen rekrytoitiin 1980-luvulla 686
aboriginaaliväestöön kuuluvaa
vastasyntynyttä perheineen Austra-
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lian Pohjoisterritoriosta. Perheiden
sosioekonominen tilanne kartoitettiin
syntymän yhteydessä ja osallistujien
terveydentilaa tutkittiin laajoilla laboratoriokokeilla ja mittauksilla. Tähän
mennessä kolmessa seurannassa (11,
18 ja 25 vuoden iässä) osallistujilta on
tutkittu sydänterveyttä muun muassa laboratoriokokein, verenpainemittauksilla sekä painon ja pituuden
määrittämisellä. Kyselylomakkeilla on
kartoitettu sosioekonomista asemaa
sekä liikunta- ja ravitsemustottumuksia. Neljättä seurantaa toteutetaan
parhaillaan.
Väitöskirjatyö koostuu neljästä
artikkelista. Ensimmäisessä osatyössä kartoitettiin American Heart
Associationin (AHA) kriteerien
mukaisen ideaalisen sydänterveyden
osatekijöiden yleisyyttä kohortissa
aikuisiällä sekä lapsuusajan sosioekonomisten tekijöiden ja syntymäpainon vaikutusta aikuisiän sydänterveyteen. AHAn kriteerien mukaisesti
ideaalinen sydänterveys koostuu
seuraavista komponenteista: viitearvoissa olevat verenpaine-, kolesteroli- ja glukoositasot, sydänterveellinen
ruokavalio, tarpeeksi liikuntaa,
tupakoimattomuus ja painoindeksi <
25 kg/m2 (7). Toisessa osatyössä tutkittiin lapsuuden sosioekonomisten
tekijöiden vaikutusta verenpaineen,
kolesterolitasojen sekä painoindeksin
pitkittäiskehitykseen. Kolmannessa
osatyössä selvitettiin lihavuuden ja
laihuuden pysyvyyttä lapsuudesta
aikuisuuteen sekä sosioekonomisten
tekijöiden vaikutusta ravitsemustilaan eri ikäpisteissä. Neljännessä
osatyössä tutkittiin syntymäpainon
vaikutusta verenpaine- ja lipidiarvoihin sekä ravitsemustilaan painoindeksin ja vyötärö-pituus-suhteen
mukaan arvioituna pitkittäisseurannassa. Neljännessä osatyössä
vertailtiin tuloksia myös turkulaiseen
STRIP-kohorttiin.
Tulokset
Ihanteellinen sydänterveys oli kohortissa harvinaista. Vain muutama
tutkittava täytti kaikki ihanteellisen
sydänterveyden kriteerit. Yli 70 %
tutkittavista tupakoi aikuisiällä ja yli
puolella liikunnan määrä tai ravitsemus ei vastannut tavoitetta. Erityi-
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sesti nuoret naiset harrastivat liian
vähän liikuntaa.
Kaikkein huono-osaisimmilta
alueilta tulevat henkilöt harrastivat
yllättäen eniten liikuntaa ja heillä oli
myös parhaat verenpainearvot. Äidin
raskaudenaikainen painoindeksi
vaikutti niin, että ylipainoisten äitien
lapsilla oli useammin kohonneet
verenpaine- ja kolesteroliarvot ja he
olivat myös useammin itse ylipainoisia aikuisina. Äidin alipaino taas johti
yleisemmin myös lapsen alipainoon
aikuisena.
Alipainoisten osuus kohortissa
oli ylipäätään huomattavan suuri.
Yksitoistavuotiaista lähes 40 % oli alipainoisia. Osuus pieneni aikuisikään

Alueellinen huono-osaisuus
vaikuttaa olevan merkittävä
ennustetekijä.

tultaessa. Yksitoistavuotiaista ylipainoisia oli reilu kymmenen prosenttia,
mutta osuus kasvoi kolmasosaan
aikuisikään mennessä. Keskivartalolihavuus oli aikuisiällä yleistä erityisesti naisilla. Sekä ali- että ylipaino
osoittivat seurannassa pysyvyyttä.
Pääsääntöisesti ne lapset, jotka olivat
lapsena ylipainoisia, olivat myös
aikuisena ylipainoisia. Vastaavasti
sama päti alipainoisiin lapsiin.
Syntymäpainon vaikutus verenpaine- ja rasva-arvoihin oli vähäinen.
Sen sijaan syntymäpaino vaikutti
selvästi myöhempään painoindeksiin:
pienipainoisilla vauvoilla oli aikuisena useammin matala painoindeksi
ja suuripainoisilla vauvoilla korkea
painoindeksi. Sama löydös nähtiin
suomalaisessa STRIP-kohortissa.
Johtopäätökset
Tutkimuksen perusteella sosioekonomiset tekijät lapsuudessa sekä syntymäpaino vaikuttavat myöhempään
sydänterveyteen kyseisessä australialaisessa aboriginaalikohortissa.
Etenkin alueellinen huono-osaisuus
vaikuttaa olevan merkittävä ennustetekijä sydän- ja verisuonitautien
riskitekijöiden kasautumisessa. Erityi-

sen huolestuttava löydös oli suuri alipainoisten määrä huono-osaisimmilla
alueilla. Löydös kuvaa syvää taloudellista eriarvoisuutta aboriginaaliväestön ja muun väestön välillä.
Sydän- ja verisuonitaudit ovat
merkittävin kuolinsyy maailmassa, ja
terveydellinen ja taloudellinen kuormitus näkyy etenkin huonommassa
sosioekonomisessa asemassa olevissa väestöissä, kuten Australian aboriginaaliväestössä. Saamalla lisätietoa
taudin kehittymiseen vaikuttavista
tekijöistä voidaan ennaltaehkäisyä ja
hoitoa kohdistaa niihin väestönosiin,
joissa tarve on suurin. Parantamalla
äitien raskaudenaikaista seurantaa,
ravitsemusta ja muita elintapoja sekä
turvaamalla lapsille hyvä ravitsemus
ja mahdollisuus terveellisiin elintapoihin, on mahdollista vaikuttaa positiivisesti koko väestön ja jopa seuraavien sukupolvien terveyteen. 
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