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AUTISMIKIRJO NAISILLA
AUTISMI
Autismi on neuropsykiatrinen oireyhtymä. Sen
tärkeimmät oireet ovat vaikeudet sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä
toistava käyttäytyminen ja rajoittuneet
kiinnostuksenkohteet.

AUTISMI JA
SUKUPUOLI
Autismikirjon diagnostiset kriteerit on
määritelty sen mukaan, millainen oirekuva
tavallisesti on miehillä. Naisilla oirekuva on
hieman erilainen. Tämän vuoksi on
mahdollista, että kaikkia autismikirjon naisia
ei tunnisteta. Tällöin he jäävät ilman
tarvitsemaansa tukea.
Autismi on yleisempi miehillä kuin naisilla.
Jokaista autismidiagnoosin saanutta naista
kohtaan on noin 3-5 miestä, joilla on
autismidiagnoosi. Autismikirjon henkilöiden
joukossa on myös tavallista enemmän
sukupuoleltaan moninaisia henkilöitä.
Autismia on tutkittu enimmäkseen miehillä.
Tämä tutkimus on tehty systemaattisena
katsauksena, johon on otettu mukaan kaikki
löydetyt autismia naisilla käsittelevät
tutkimukset. Tässä tutkimuksessa selvitetään,
miten autismin oirekuva on naisilla erilainen
kuin miehillä. Lisäksi selvitetään, millaisia
syitä näiden erojen taustalla voi olla.

AUTISMIN
OIREKUVA
NAISILLA
Autismin oirekuvassa on havaittu monia
sukupuolieroja. Naisilla on vähemmän
rajoittunutta ja toistavaa käyttäytymistä kuin
miehillä. On myös mahdollista, että naisilla
rajoittunut ja toistava käyttäytyminen on
laadullisesti erilaista kuin miehillä, ja siksi sitä
ei aina tunnisteta. Naisilla on
enemmäliitännäisoireita, alhaisempi
kognitiivinen taso sekä enemmän
aistiärsykkeiden prosessoinnin
poikkeavuuksia, kuin miehillä. Kuvassa 1 on
esitelty autismin sukupuolieroja.

AUTISMIKIRJON NAISET VERRATTUNA
AUTISMIKIRJON MIEHIIN

vähemmän toistavaa ja rajoittunutta käyttäytymistä
enemmän poikkeavuuksia aistiärsykkeiden
prosessoinnissa
matalapi kognitivinen taso
paremmat kielelliset taidot
enemmän psykiatrisia komorbidionglmia
enemmän epilepsiaa

Kuva 1. Autsimikirjon naiset verrattuina
autismikirjon miehiin.

MISTÄ
SUKUPUOLIEROT
JOHTUVAT?
Autismin sukupuolierojen taustalla on
monenlaisia syitä (katso kuva 3).
Aivojen rakenteessa ja toiminnassa on joitain
sukupuolieroja. Nämä erot voivat saada aikaan
sukupulieroja myös autismissa. Kuvassa 2 on
esitetty aivoalueet, joilla on eroja autismikirjon
miesten ja naisten välillä.

Kuva 2. Kuvassa on esitetty aivolueita, joissa
on eroa autismikirjon naisten ja miesten
välillä. Eroja löytyy alueilta, jotka liittyvät
sosiaaliseen tiedon käsittelyyn.
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tavallisesti suuremmille testosteronimäärille
kuin tyttösikiö, joten on mahdollista, että tämä
on yksi syy siihen, että autismi on yleisempi
pojilla/miehillä kuin tytöillä/naisilla.
AUTISMIKIRJON SUKUPUOLIEROJEN
TAUSTASYITÄ
NEUROBIOLOGIA
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GEENIT
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testosteronilla on
autismikirjon
todennäköisesti
naisilla on
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enemmän uusia
autismikirjon
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miehillä
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koska miehillä on
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naisilla ja miehillä
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suojata naisia
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autismilta
autismikirjon
sukupuolieroihin

Kuva 3. Taustasyitä autismin sukupuolieroille.

SUKUPUOLIEROT
ON TÄRKEÄÄ
HUOMIOIDA
Tulevaisuudessa sukupuolierot on tärkeää
huomioida autismin diagnosoinnissa ja
tutkimusta tehdessä. Diagnosoinnissa on
tärkeää ottaa huomioon, että autismin
oirekuva on hieman erilainen naisilla
verrattuna miehiin. Tutkimusta tehdessä on
tärkeää tutkia myös naisia, ja muistaa, että
miehillä saadut tulokset välttämättä ole
suoraan sovellettavissa autismikirjon naisiin.

Kirjallisuutta:
Alttius autismiin on periytyvä, ja
tutkimuksissa on löydetty monia geenejä, jotka
altistavat autismille. Alttiusgeeneistä on
löydetty sukupuolieroja: osa geeneistä lisää
alttiutta autismin vain miehillä ja osa vain
naisilla. Monet autismin alttiugeeneistä
sijaitsevat X-kromosomissa. Naisilla on kaksi
X-kromosomia, ja jos toisessa näissä on
alttiusgeeni, niin toisen X-kromosomin geeni,
joka ei altista autismille, voi korvata toisen
geenin toimintaa. Miehillä on vain yksi Xkromosomi, joten heillä näin ei voi tapahtua.
Naisilla kaksi X-kromosomia voi siis suojata
autismilta.
Hormonitoiminnassa on sukupuolieroja.
Testosteroni vaikuttaa aivojen kehittymiseen
sikiönkehityksen aikana. Suuri määrä
testosteronia sikiönkehityksen aikana voi
lisätä alttiutta autismille. Poikasikiö altistuu
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