Saatekirje Iän vaikutus hedelmällisyyteen -kaavioista
Olemme tehneet Tampereen ammattikorkeakoulussa toiminnallisen opinnäytetyön, jonka
tuotoksena ovat kaaviot iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen.
Tuotoksessamme kuvataan hedelmällisyyden laskua iän myötä kahden eri kaavion avulla. Toisessa
kaaviossa kuvataan naisen hedelmällisyyttä synnyttämättömillä sekä synnyttäneillä naisilla ja
toisessa miehen hedelmällisyyttä. Kaavioiden kääntöpuolilla on tietoa kaavion sisällöstä
käyttäjälle. Niiden avulla on tarkoitus havainnollistaa hedelmällisyyden laskua iän myötä.
Olemme lainanneet tähän muutaman pätkän opinnäytetyöstämme iän vaikutuksesta
hedelmällisyyteen.

Iän vaikutus hedelmällisyyteen naisilla









Naisen hedelmällisin ikä on 20-30 -vuotiaana, jolloin lapsettomuuden todennäköisyys on
alle 10% (1). Naisen täytettyä kolmekymmentä vuotta hedelmällisyys alkaa heikentyä ja se
laskee erityisesti 35. ikävuoden jälkeen (2).
Naisen ikä vaikuttaa erittäin merkittävästi hänen hedelmällisyyteensä. Syntyessään naisella
on noin miljoona munasolua munasarjoissaan ja hedelmällisen iän saavuttaessaan naisella
on niitä enää noin puoli miljoonaa. Sen jälkeen munasolujen määrä laskee edelleen iän
myötä eikä niiden määrän laskemista voida mitenkään kompensoida. (1.)
Hedelmällisyys päättyy keskimäärin n. 10 vuotta ennen menopaussia eli keskimäärin 41 –
vuotiaana (3). Menopaussin saavuttaessaan naisella on jäljellä munasoluja enää noin 1000
(4).
Etenkin 35-37 ikävuoden jälkeen munasolujen laatu alkaa heikentyä lisäten keskenmenon
riskiä. Tällöin munasoluja varastoivat munasarjat alkavat pienentyä sekä kuihtua. Lisäksi
munasolujen hedelmöittymiskyky heikkenee ja kromosomipoikkeavuudet lisääntyvät. (5)
Hedelmällisyys laskee voimakkaammin synnyttämättömillä naisilla eli erityisesti
ensimmäistä lastaan myöhemmällä iällä yrittävillä. Tanskalaistutkimuksen mukaan näyttäisi
siltä, että nuorella iällä synnyttäminen lisää hedelmällisyyttä ja nuorena synnyttäneillä
naisilla hedelmällisyyden lasku alkaa muutamaa vuotta myöhemmin kuin
synnyttämättömillä. Synnyttämättömillä naisilla suhteellinen hedelmällisyys ei nouse yhtä
voimakkaasti 20-30 ikävuoden välillä ja 40-vuotiaana hedelmällisyys on heikentynyt
huomattavasti verrattuna 20-vuotiaan tasoon. (6.)

Iän vaikutus hedelmällisyyteen miehillä


Miehillä hedelmällisyyden on todettu laskevan eri tutkimusten mukaan eri ikäisenä, toisissa
tutkimuksissa lasku tapahtuu jo 30 ikävuoden jälkeen, kun taas toisten mukaan se laskee
40 ikävuoden jälkeen. Lasku ei kuitenkaan ole niin merkittävää kuin naisilla. (6; 2.)






Kun mies on yli 40 -vuotias, hänen kumppaninsa raskaaksi tulemiseen kuluva aika pitenee
eikä naisen nuoremmalla iällä voida kompensoida miehen iän vaikutusta. Iän myötä
miehen siittiöiden rakenne sekä liikkuvuus heikkenevät ja siemennesteen tilavuus
pienenee. (7; 8; 9.)
Ikä lisää myös seksuaalisten toimintojen häiriöiden määrää, mikä osaltaan heikentää
hedelmällisyyttä (10).
Balasch ja Gratcós (9) toteavat tutkimuksessaan, että vaikka miehillä ei ole varsinaista ikää,
jolloin he olisivat hedelmättömiä, niin 50 –vuotiaana hedelmällisyys alkaa merkittävämmin
laskea. On todettu, että vaurioitunut DNA spermassa lisääntyy iän myötä, ja sen määrä
kaksinkertaistuu 25 ikävuoden ja 55 ikävuoden välillä. (11.)
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