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VÄITÖS

Diabetes ja Alzheimerin tauti
Suomessa Alzheimerin tautia sairas-
tavia henkilöitä arvioidaan olevan 
noin 100 000. FINRISKI-tutkimuksen 
perusteella on arvioitu, että tyypin 2 
diabetesta sairastaisi noin 500 000 
suomalaista (2). Tyypin 2 diabeteksen 
tiedetään olevan Alzheimerin taudin 
itsenäinen riskitekijä. Diabeteksen ja 
Alzheimerin taudin välinen yhteys to-
dettiin ensimmäisenä hollantilaisessa 
seurantatutkimuksessa (3). Myöhem-
min tämä löydös on varmistettu laajois-
sa meta-analyyseissa, joiden perusteella 
diabetekseen liittyy noin 1,5-kertainen 
riski sairastua Alzheimerin tautiin (4). 
Lisäksi on osoitettu, että henkilöt, joilla 
on diabetes ( joko tyyppi 1 tai tyyppi 2), 
pärjäävät huonommin kognitiota mit-
taavissa neuropsykologisissa testeissä, 
verrattuna diabetesta sairastamatto-
miin henkilöihin (5). Ei ole kuitenkaan 
selvää, minkä mekanismien kautta dia-
betes lisää riskiä Alzheimerin taudin 
kehittymiselle ja kognition heikkene-
miselle. Joidenkin tutkimusten mukaan 
APOEε4-genotyyppi saattaa muokata 
diabeteksen ja Alzheimerin taudin vä-
listä yhteyttä.

Diabeteksen ja Alzheimerin taudin 
välisen yhteyden löytymisen myötä on 
pyritty selvittämään näitä kahta sairaut-
ta yhdistäviä tekijöitä. On todettu, että 
tyypin 2 diabeteksen ja Alzheimerin tau-
din patogeneesistä löytyy useita soluta-

son yhtäläisyyksiä. Tyypin 2 diabetesta 
edeltää keskivartalolihavuuteen liittyvä 
rasvakudoksen inflammaatio, sytokiini-
en kuten TNF-alfan ja interleukiinien 
erittyminen sekä insuliiniresistenssi 
maksassa, lihaksissa ja rasvakudokses-
sa. Vastaavasti keskushermostossa Alz-
heimerin taudin kehittymistä näyttäisi 
edeltävän neuroinflammaatio eli mik-
rogliasolujen aktivaatio, sytokiinien eri-
tys ja neuronien insuliiniresistenssi (6).

Alzheimerin taudille tyypillisiä neu-
ropatologisia muutoksia ovat aivojen 
kuorikerrokseen kertyvät, pääosin bee-
ta-amyloidista koostuvat, neuriittiset 
plakit ja tau-proteiinista koostuvat neu-
rofibrillivyyhdet.  Laajoihin aineistoihin 
perustuvissa neuropatologisissa tutki-
muksissa diabetes-diagnoosin elämänsä 
aikana saaneilla ei ole todettu enempää 
Alzheimerin taudille tyypillisiä muutok-
sia kuin henkilöillä, joilla ei ole todettu 
diabetesta (7). Onkin esitetty, että dia-
betes lisäisi riskiä sairastua Alzheimerin 
tautiin aivojen vaskulaaristen muutos-
ten kautta eikä vaikuttamalla neuriit-
tisten plakkien tai neurofibrillivyyhtien 
muodostumiseen.

Insuliiniresistenssin vaikutus 
kognitioon ja Alzheimerin taudin 
aivomuutoksiin
Tutkimuksemme (8) tavoitteena oli sel-
vittää, onko tyypin 2 diabetekseen liit-
tyvä ja sitä edeltävä insuliiniresistenssi 

Keski-iän elämäntavat – 
ikkuna muistisairauden 
kehittymiselle?

Muistisairaudet, joista Alzheimerin 
tauti on yleisin, ovat tavallisia sai-
rauksia. Maailmanlaajuisesti noin 
50 miljoonaa ihmistä sairastaa 
keskivaikeaa tai vaikeaa muistisai-
rautta ja on arvioitu, että muisti-
sairauksien esiintyvyys tulee lähes 
kolminkertaistumaan vuoteen 
2050 mennessä (1). Muistisairau-
den tunnettuja riskitekijöitä ovat 
ikä ja matala koulutustaso. Alzhei-
merin taudin tavallisimman, van-
huusiässä alkavan muodon tärkein 
geneettinen riskitekijä on APOEε4-
genotyyppi. Lisäksi tiedetään, että 
keski-iän vaskulaariset riskitekijät 
kuten korkea kolesterolipitoisuus, 
verenpainetauti, lihavuus ja tyypin 
2 diabetes lisäävät muistisairauden 
riskiä. Ei ole kuitenkaan selvää, 
minkä mekanismien kautta tämä 
riski välittyy.
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itsenäinen kognition heikentymisen ris-
kitekijä ja toisaalta, lisääkö keski-iässä 
todettu insuliiniresistenssi aivojen 
amyloidikertymän riskiä vanhuusiäs-
sä. Aivojen amyloidikertymää pidetään 
Alzheimerin taudin varhaisena merk-
kinä. Amyloidikertymän osoittaminen 
esimerkiksi positroniemissiotomogra-
fia (PET)-kuvantamisella riittää osoi-
tukseksi ”prekliinisestä” Alzheimerin 
taudista uusimpien, tutkimuskäyttöön 
tarkoitettujen diagnostisten kriteerei-
den mukaan (9).

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan 
insuliinin eri kohde-elinten, erityises-
ti lihasten, rasvakudoksen ja maksan 
heikentynyttä vastetta insuliinille. In-
suliiniresistenssi liittyy vahvasti keski-
vartalolihavuuteen ja metabolisen oi-
reyhtymään. Viime vuosina on kertynyt 
myös enenevissä määrin näyttöä siitä, 
että insuliiniresistenssiä esiintyisi myös 
keskushermostossa (10). Joidenkin epi-
demiologisten seurantatutkimusten 
mukaan insuliiniresistenssi lisäisi riskiä 
sairastua Alzheimerin tautiin (11).  

Insuliinilla ja beeta-amyloidilla on 
aivoissa yhteinen hajottajaentsyymi 
(IDE, insulin-degrading enzyme). Alz-

heimerin taudin hiirimalleissa on osoi-
tettu, että hiirillä, jotka ovat lihavia ja 
joille kehittyy insuliiniresistenssi, tä-
män insuliinin hajottajaentsyymin mää-
rä keskushermostossa vähentyy. Näin 
ollen myös beeta-amyloidin hajottami-
nen vähenee, jolloin insuliiniresistens-
si voisi potentiaalisesti altistaa aivojen 
amyloidikertymälle (12). Insuliiniresis-
tenssin ja aivojen amyloidipatologian 
välillä onkin osoitettu yhteys yksittäi-
sessä neuropatologisessa tutkimuk-
sessa, jossa 10 vuotta ennen kuolemaa 
mitattu insuliiniresistenssi ennusti suu-
rempaa neuriittisten plakkien määrää 
(13). Toisessa seurantatutkimuksessa 
taas toistuvasti elämän aikana mitatun 
insuliiniresistenssin ja Alzheimerin 
taudille tyypillisten neuropatologisten 
muutosten välillä ei havaittu yhteyttä 
(14). Insuliiniresistenssin ja amyloidi-
kertymän välistä yhteyttä elävillä poti-
lailla on toistaiseksi tutkittu vain vähän, 
ja tulokset ovat olleet osin ristiriitaisia.

Insuliiniresistenssi ja kognitio 
suomalaisessa aikuisväestössä
Tutkimuksessamme selvitettiin insu-
liiniresistenssin ja kognition välistä 

yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen Terveys 2000 -tutkimusai-
neistossa (n=5935), joka oli kattava otos 
suomalaisesta aikuisväestöstä. Terveys 
2000 -tutkimuksessa mitattiin tiedon-
käsittelytoimintoja viidellä eri testillä. 
Kolme näistä kuuluu muistisairauksien 
seulonnassa käytettävään CERAD-tes-
tistöön. CERAD-testistöstä käytössä oli 
sanalistan oppimista, sanalistan viiväs-
tettyä mieleen painamista sekä kielel-
listä sujuvuutta mittaavat testit. Näiden 
kolmen testin lisäksi mitattiin reaktio-
nopeutta ja valikoivaa reaktionopeutta 
tietokonepohjaisella testillä. Insuliini-
resistenssin määrittämiseen käytettiin 
Homeostatic Model Assessment of 
Insulin Resistance -kaavaa (HOMA-
IR), jossa insuliiniresistenssi lasketaan 
kaavasta (paastoinsuliini x paastoglu-
koosi/22,5). Erityisen kiinnostuksen 
kohteena oli selvittää, säätelevätkö su-
kupuoli ja/tai APOEε4-genotyyppi in-
suliiniresistenssin ja kognition välistä 
yhteyttä.   

Terveys 2000 -poikkileikkausaineis-
toon perustuvassa tutkimuksessa selvi-
si, että korkeampi insuliiniresistenssiä 
kuvaava HOMA-IR-arvo oli yhteydessä 
heikompaan kielelliseen sujuvuuteen 
naisilla, mutta ei miehillä. Lisäksi to-
dettiin, että insuliiniresistenssi asso-
sioitui hitaampaan reaktionopeuteen 
sukupuolesta riippumatta. APOEε4-
genotyyppi muokkasi insuliiniresistens-
sin ja kognition välistä yhteyttä siten, 
että korkeampi HOMA-IR assosioitui 
heikompaan kielelliseen sujuvuuteen 
vain niillä henkilöillä, joilla ei ollut 
APOEε4-genotyyppiä. Tutkimuksessa 
vakioitiin muut kognitiiviseen suoriu-
tumiseen mahdollisesti aiheuttavat 
tekijät kuten ikä, sukupuoli, koulutus, 
kolesteroliarvot, painoindeksi ja liikun-
nallinen aktiivisuus.

Terveys 2011 seurantatutkimuksen 
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avulla selvitimme, ennustaako insuliini-
resistenssi kognitiivisissa testeissä suo-
riutumista 11 vuoden seurannan jälkeen 
(n=3695). Terveys 2011 -tutkimuksessa 
kognitiota mitattiin sanalistan oppimi-
sen, viivästetyn mieleen palautuksen ja 
kielellistä sujuvuutta mittaavien testien 
avulla. Reaktionopeutta mittaava testi 
oli jätetty vuonna 2011 pois tutkimus-
valikoimasta.

Tutkimuksessamme selvisi, että läh-
tötilanteen insuliiniresistenssi ennus-
ti heikompaa kielellistä sujuvuutta 11 
vuoden seurannan jälkeen. Sen sijaan 
vuoden 2000 glukoosiarvoilla ei ollut 
yhteyttä vuonna 2011 tehtyihin kogni-
tiivisiin testeihin. Tässä seurantatut-
kimuksessa sukupuolen tai APOEε4-
genotyypin ei havaittu vaikuttavan 
insuliiniresistenssin ja kognition väli-
seen yhteyteen.

Insuliiniresistenssi altistaa 
Alzheimerin taudin 
amyloidikertymälle
Selvitimme insuliiniresistenssin ja 
Alzheimerin taudille tyypillisen aivo-
jen amyloidikertymän välistä yhteyttä 
syventävällä, altiste-verrokki-asetel-
maan perustuvalla aivojen PET-tutki-
muksella, johon osallistui yhteensä 60 
Terveys 2000 -tutkimukseen osallis-
tunutta henkilöä (keski-ikä 71 vuotta). 
Tutkimusjoukko valittiin siten, että 30 
tutkittavalla oli todettu vuonna 2000 
insuliiniresistenssi, eli heillä HOMA-
IR asettui Terveys 2000 -tutkimuksen 
ylimpään tertiiliin. Verrokkiryhmän 
henkilöillä HOMA-IR asettui alimpaan 
tertiiliin. Kummastakin ryhmästä puo-
let kantoi APOEε4-genotyyppiä. Tutkit-
taville tehtiin aivojen amyloidikertymää 
kuvastava PET-kuvaus. Kenelläkään 
tutkittavista ei ollut lähtötilanteessa 
todettu diabetesta, eikä tutkittavilla 
ollut PET-kuvausten aikaan todettu 

muistisairautta.
Tutkimuksessa selvisi, että henkilöil-

lä, joilla oli todettu insuliiniresistenssi 
keski-iässä, oli lähes kaksinkertainen 
riski amyloidikertymän toteamiselle 
aivojen PET-tutkimuksessa. Altisteryh-
mään kuuluvista 60 %:lla oli amyloidi-
positiivinen PET-kuva, kun taas ver-
rokkiryhmästä vain 33,3 %:lla todettiin 
amyloidikertymä. Insuliiniresistenssin 
todettiin altistavan aivojen amyloidi-
kertymälle sekä APOEε4-genotyypin 
kantajilla että niillä, jotka eivät kanta-
neet kyseistä Alzheimerin taudille altis-
tavaa genotyyppiä perimässään.

Lopuksi
Jo aikaisemmin on tiedetty, että 
keski-iän vaskulaariset riskitekijät 
lisäävät muistisairauden riskiä. Tut-
kimuksemme perusteella näyttää sil-
tä, että insuliiniresistenssi altistaisi 
myös Alzheimerin taudille tyypillisille 
neuropatologisille muutoksille. Tällä 
hetkellä on käynnissä useita kliinisiä 
tutkimuksia, joissa selvitetään insuliini-
resistenssiin vaikuttavien lääkkeiden ja 
elämäntapainterventioiden vaikutusta 
kognitioon. Tämänhetkisen tiedon pe-
rusteella olisi kuitenkin jo perusteltua 
kartoittaa sydän- ja verisuonisairauksi-
en riskin lisäksi myös muistisairauden 
riskiä niin perus- kuin työterveyshuol-
lonkin tarkastuksien yhteydessä. On ar-
vioitu, että vaikuttamalla tärkeimpiin 
muistisairauksien muokattavissa ole-
viin riskitekijöihin, olisi mahdollista vä-
hentää muistisairauksien esiintyvyyttä 
jopa 30 % (15).
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