
VÄITÖS

Yli 2.8 miljoonaa ylipainoista 
menehtyy vuosittain lihavuu-
den liitännäissairauksiin, kuten 
verenpainetautiin, tyypin 2 dia-

betekseen ja sepelvaltimotautiin, minkä 
vuoksi tehokkaampia hoitokeinoja yli-
painoon etsitään kuumeisesti.

Tavanomaiseen dieetti- ja lääkehoi-
toon verrattuna lihavuuskirurgia johtaa 
tyypin 2 diabeteksessa 76% remissioon 
ja 50% ylimääräisen rasvakudoksen vä-
henemiseen. On osoitettu, että myös 
laihtumismekanismilla on merkitystä: 
tutkittavilla, jotka laihtuvat lihavuus-
kirurgian keinoin saman verran kuin 
perinteisin keinoin, oli parempi glu-
koositoleranssi ja insuliiniherkkyys. Pe-
rinteisesti lihavuuskirurgian on ajateltu 
pienentävän ruoan varastoimiskapasi-
teettia ja samalla ateriakokoa. Tämän 
lisäksi lihavuuskirurgia muuttaa ruoka-
massan etenemisnopeutta ja kontaktia 
ohutsuolen limakalvolla. Se vaikuttaa 
inkretiinihormonien imeytymiseen, 
sappihappojen enterohepaattiseen kier-
toon ja ravinnon imeytymisnopeuteen. 
Vaikka suolisto ensimmäisenä elimenä 
imeyttää elimistöön tulevan ravinnon, 
on lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen 
tutkimuksessa keskitytty suoliston 
toimintaan varsin vähän. Väitöskirja-
tutkimuksessani selvitettiin suoliston 
verenvirtauksen ja aineenvaihdunnan 
muutoksia ylipainoisilla sekä tyypin 2 
diabeetikoilla.

Tutkimusmenetelmät
Väitöskirjatutkimuksessa verrattiin 
suoliston verenvirtauksen ja ravinto-
aineiden soluunottokyvyn muutoksia 
ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla ja 
terveillä normaalipainoisilla verrokeil-
la käyttäen positroniemissiotomogra-
fiaa (PET) yhdistettynä rakenteelliseen 
magneettikuvaukseen tai tietokoneto-
mografiaan. Tutkittavat osallistuivat 
kliinisen hoitokäytännön mukaan li-
havuusleikkaukseen tai käyttivät tut-
kimuslääkettä protokollan mukaisesti. 
PET-kuvantamisella tutkittiin suoliston 
verenvirtauksen ja verimäärän muu-
toksia sekä rasvahappojen ja sokerin 
soluunottokykyä käyttäen 15O-vettä, 
15O-leimattua hiilimonoksidia, palmi-
taattianalogi 14(RS)-[18F]fluoro-6-thia-
heptadekanoidihappoa ([18F]FTHA) 
ja 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glukoosia 
([18F]FDG). Merkkiaineen kertymä 
kohdekudoksiin vahvistettiin eläin-
mallissa.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 
verrattiin suoliston verenvirtauksen ja 
verimäärän muutoksia aterian nautti-
misen jälkeen ja inkretiinihormonien 
annostelun aikana eri aikapisteissä 
terveillä normaalipainoisilla (n=10) ja 
toisessa osassa ylipainoisilla tyypin 2 
diabeetikoilla (n=10) ennen ja 2-3 kuu-
kautta lihavuusleikkauksen jälkeen. 
Merkkiaineina käytettiin 15O-vettä 
(Kuva 1) ja 15O-leimattua hiilimonok-
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Ylipainoisten osuus väestöstä 
on lisääntynyt aina 1970-luvulta 
alkaen Suomessa. Vuonna 2017 
miehistä 72% ja naisista 63% oli 
ylipainoisia ja lihavia 26% ja 28%.  
Painonnousu kuormittaa tervey-
denhuoltoamme lisäten tyypin 
2 diabeteksen ilmaantuvuutta ja 
yleistä sairastavuutta. Noin kol-
masosa maailman aikuisväestöstä 
on ylipainoisia ja mikäli nykyinen 
painonnoususuuntaus jatkuu länsi-
maisen dieetin ja vähäliikuntaisen 
elämäntavan siivittäminä, ylipai-
noisten määrä tuplaantuu vuoteen 
2030 mennessä. 
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sidia. Tutkimuksen kolmannessa osas-
sa verrattiin suoliston rasvahappojen 
soluunottoa ja verenvirtausta normaa-
lipainoisten tutkittavien (n=15) ja sai-
raalloisen ylipainoisten (n=17) välillä. 
Ylipainoiset ohjattiin lihavuusleikka-
ukseen ja vatsan alueen kuvantamis-
tutkimukset toistettiin kuusi kuukaut-
ta leikkauksen jälkeen. Tutkimuksen 
neljännessä osassa tutkittiin tuoreilla, 
aiemmin hoitamattomilla tyypin 2 dia-
beetikoilla suoliston sokerin käyttöä 
placebo-kontrolloidusti metformiini- ja 
rosiglitatsoni-lääkitysten aikana.

Inkretiinihormoni GIP ja ravinnon 
nauttiminen säätelevät suoliston 
verenvirtausta
Tutkimuksemme ensimmäisessä ja toi-
sessa osassa ylipainoisten insuliiniherk-
kyys ja -puhdistuma olivat alentuneet 
verrattuna normaalipainoisiin verrok-
keihin. Kaksi kuukautta lihavuuskirur-
gian jälkeen tutkittavien paino laski 

keskimäärin 15 (12.2-20.4) kg. Insulii-
niherkkyys ja –puhdistuma, glukoosi-
herkkyys ja glukoosiarvot kohenivat. 
Normaalipainoisilla aterian jälkeinen 
suoliston verenvirtaus kiihtyi 1.7-kertai-
seksi ja GIP (glukoosista riippuvaisen 
insuliinin eritystä lisäävän)-hormonin 
annostelu johti verenvirtauksen kiih-
tymiseen 2,4-kertaiseksi sykkyräsuolen 
alueella. Pohjukaissuolen alueella ei 
todettu virtausmuutoksia. Sairaalloi-
sen ylipainoisilla diabeetikoilla suolis-
ton verenvirtaus ei poikennut terveistä 
kontrolleista edes lihavuusleikkauksen 
jälkeen. Ryhmien välisiä eroja veren vir-
tauksessa ei todettu syömisen ja GIP-
hormonin annostelun jälkeen (Kuva 2). 
Havainnot viittaavat siihen, että aterian 
jälkeinen verenvirtauksen säätely ei ole 
muuttunut lihavilla diabeetikoilla edes 
lihavuuskirurgian jälkeen, vaikka suolis-
to muuten sopeutuu kirurgian aiheutta-
miin anatomisiin muutoksiin. 

Lihavuuskirurgia lisää ohutsuolen 
rasvahappojen käyttöä 
verenkierrosta
Tutkimuksemme kolmannessa osassa 
löydökset vastasivat aiemmin todettuja: 
tutkittavien paino laski lihavuuskirurgi-
an jälkeen (6 kk) keskimäärin 26±8.3kg.  
Insuliiniherkkyys ja -puhdistuma, glu-
koosiherkkyys ja glukoosiarvot kohen-
tuivat. Painonlaskun myötä vapaiden 
rasvahappojen seerumipitoisuus jäi 
koholle (0.86 ± 0.18 mM vs. 0.76 ± 0.17 
mM; p=0.60 pre vs. post) normaalipai-
noisiin verrokkeihin nähden (0.56 ± 
0.17) mM, P < 0.03). Ylipainoisilla tyy-
pin 2 diabetesta sairastavilla tutkittavil-
la suoliston rasvahappojen soluunotto-
kyky todettiin lisääntyneeksi verrattuna 
terveisiin kontrollihenkilöihin ja yllät-
täen lihavuuskirurgia lisäsi rasvahap-
pojen siirtymistä verenkierrosta suolen 
limakalvokerrokseen. Tutkimuksemme 
osoittaa suoliston energiankäytön riip-
puvan korkeasta rasvahappo-sokerin 

Kuva 1. Fuusioitu 15O-H2O positroniemissiotomografia ja magneettiresonanssikuva. Sylinterin muotoinen 
kiinnostusalue (keltainen sylinteri) piirrettynä sykkyräsuoleen transaksiaali-(A), koronaali-(B) ja sagittaali(C)
projektioihin. Dynaamisista PET-kuvista pystytään ajan funktiona mittamaan kohdekudoksen radioaktiivisuus ja 
matemaattisten mallien avulla laskemaan esim. glukoosin kulkeutuminen mielenkiinnon kohteena olevaan kudokseen.
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käyttösuhteesta ylipainoisilla vielä laih-
tumisen jälkeenkin. 

Metformiini-lääkitys lisää suoliston 
limakalvokerroksen sokerinkäyttöä 
verenkierrosta
Lihavuuskirurgian lisäksi myös dia-
beteksen lääkehoidon on osoitettu 
muuttavan suoliston sokerinkäyttöä. 
Koska aikaisemmissa prekliinisissä tut-
kimuksissa on osoitettu metformiinin 
kertyvän korkeina pitoisuuksina juuri 
ohutsuoleen, on suolistoa spekuloitu 
metformiinin mahdolliseksi kohdeku-
dokseksi ja metformiinin yleisten suo-
likanavan haittavaikutusten johtuvan 
suoliston aineenvaihdunnan muutok-
sista.

Tutkimuksen neljännessä osassa ro-
siglitatzoni ja metformiini-lääkehoito 
johtivat Hba1c -tason ja paastoglu-
koosi-arvojen laskuun. Metformiini-
lääkitys lisäsi 26. viikon käytön jälkeen 
ohutsuolen sokerinkäytön 2-kertaiseksi 

(P<0.001) ja paksusuolessa 3-kertaisek-
si (P<0.001). Rosiglitatzoni-hoito johti 
vähäiseen mutta merkittävään soke-
rinkäytön lisääntymiseen (P=0.029). 
Metformiini-lääkitys lisää suoliston so-
kerinkäyttöä ja herkistää suolistoa insu-
liinin vaikutuksille, jopa korjaavan sen 
terveiden tasolle. Edeltävät tutkimukset 
ovat osoittaneet metformiinin vaikutta-
van pääosin maksassa, mutta tutkimuk-
semme perusteella suoliston osuus lää-
kevaikutuksessa on merkittävä.

Pohdinta
Olemme vasta alkaneet ymmärtää 
suolikanavan merkitystä koko kehon 
aineenvaihduntaan vaikuttavana eli-
menä. Viimeisen vuosikymmenen 
aikana suolisto on noussut yhdeksi 
keskeisimmistä tutkimuskohteista au-
toimmuunitautien ja tyypin 2 diabetek-
sen patogeneesissä. Suolisto osallistuu 
sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, 
säätelee mahalaukun tyhjenemistä ja 

ruokahalua. Suolen bakteeristo ja sen 
potentiaaliset vaikutukset aineenvaih-
duntasairauksien ja systeemisen tuleh-
dusreaktion synnyssä ovat lisänneet 
suoliston kiinnostavuutta aineenvaih-
duntasairauksissa.

PET-kuvantaminen tarjoaa kajoa-
mattoman menetelmän suoliston ai-
neenvaihdunnan tutkimiseen. Se mah-
dollistaa aiemmin vain prekliinisissä 
tutkimuksissa tehtyjen havaintojen 
vahvistamisen myös ihmisillä. Tutki-
muksemme osoittaa, että suolistossa 
tapahtuu merkittäviä aineenvaihdun-
nallisia muutoksia tyypin 2 diabetek-
sessa, ylipainossa ja lihavuusleikkauk-
sen jälkeen. Avoimeksi jää, säätelevätkö 
tyypin 2 diabeteksen ja lihavuuden 
hoitojen myötä lisääntyneet suoliston 
rasvahappojen tai sokerinkäyttö koko 
elimistön aineenvaihduntaa vai ovatko 
ne seurausta suoliston sopeutumisesta 
muuttuneeseen energia-aineenvaih-
duntaan.  

Kuva 2. Kaaviossa A on kuvattu 
sykkyräsuolen alueen verenkierron 
muutoksia ajan funktiona 
ateriavalmisteen nauttimisen jälkeen. 
Kaaviossa B verenkiertomuutokset 
glukoosista riippuvaisen insuliinin 
eritystä lisäävän hormonin (GIP) 
aikana. Kaavioissa C ja D inkretiinien 
plasmakonsentraatiot ajan 
funktiona. Tulokset on ilmoitettu 
mediaanina (IQR). *P < 0.05 vs. 
perustaso. MMS= ateriakorvike, 
GLP-1=glukagonin kaltainen 
polypeptide-1. Lihavuuskirurgian 
jälkeen ravintoaineiden nopeampi 
kulkeutuminen ohutsuoleen aikaansaa 
inkretiinihormonien voimakkaamman ja 
aikaistetun erityksen, minkä ajatellaan 
kohentavan sokeriaineenvaihduntaa.
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