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T

oteutimme Savitaipaleella
vuosina 1996-1999 diabeteksen ehkäisyprojektin (2).
Kutsuimme kaikki vuosina 19331956 syntyneet savitaipalelaiset elintapakartoitukseen, terveystarkastukseen
ja laboratoriotutkimuksiin. Tavoitteena
oli tunnistaa henkilöt, joilla oli aikaisemmin toteamaton diabetes tai muu
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta
sekä mitata muita sydän- ja verisuoniJaakko Tuomilehto
tautien riskitekijöitä. Tarjosimme mahprofessori, THL ja Helsingin yliopisto
dollisuuden osallistua elintapaohjaukseen ja projektia varten perustettuihin
Savitaipaleen Naisvoimistelijoiden ja
kansalaisopiston järjestämiin liikuntaryhmiin. Hanke sai laajempaakin
huomiota, mm. Kunnossa Kaiken Ikää
-ohjelma palkitsi projektin vuonna 1999.
Sirkka
Alkututkimukseen osallistuneet kutsuttiin
10 vuoden seurantatutkimukKeinänen-Kiukaanniemi
professori, Oulun yliopisto
seen vuosina 2007-2008, jolloin uudelleen selvitettiin elintapoihin liittyvät
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyllä on tekijät, suoritettiin terveystarkastus
ja otettiin laboratoriokokeita. Tavoitsuuri merkitys kansanterveyden ja
teena oli selvittää glukoosiaineenvaihkansantalouden kannalta. Elintapa- dunnan ja muun terveydentilan muuinterventiolla voitaisiin vähentää
tokset ja toteuttaa elintapainterventio.
Suomessa elinaikaisia kokonaiskus- Liikuntaryhmien lisäksi toteutettiin
tannuksia 1–2 miljardilla eurolla ja painonhallintaryhmiä ja irti-tupakasta
lisätä laatupainotettuja elinvuosia ryhmiä. Osallistujien silmäterveys,
(1).
toimintakyky, elintavat ja elämänlaatu
professori, ylilääkäri, Tampereen yliopisto,
Tays Silmäkeskus
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sekä terveydenhuollon kustannukset
olivat erityisesti mielenkiinnon kohteena.
Alkututkimukseen osallistuneet
kutsuttiin vielä 22 vuoden seurantatutkimukseen vuosina 2018-2019. Tutkimusmenetelmät ja sen tavoitteet olivat
yleisesti ottaen samat kuin 10 vuoden
seurannassa. Elintapainterventiona
arvioitiin mahdollisuudet parantaa
terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia.
Osallistujille tarjottiin maksuton kuntosalin käyttöohjaus ja määräaikainen
maksuton käyttö.
Alkututkimus. Diabetesprojektiin
vuosina 1996-1999 kutsuttiin 1508 henkilöä, joista 1168 (77,5 %) osallistui (2).
Keski-ikä oli 52,6 vuotta. Tutkimukseen sisältyi kysely, mittauksia, laboratoriotutkimuksia ja rekisteritietoja.
Kysymykset liittyivät aikaisempiin sairauksiin ja lääkitykseen, leikkauksiin,
verenpaineeseen, kolesteroliin, veren
sokeriin, lihavuuteen ja tupakointiin.
Kysyttiin tutkimukseen osallistuneiden
omaan syntymään liittyviä raskausajan
tietoja. Lisäksi kysyttiin diabeteksen
esiintymistä suvussa ja naisilta omista
raskauksista ja synnytettyjen lapsien
painosta.
Pituus, paino, vyötärön ja lantion
ympärys mitattiin standardoidusti ja
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verenpaine mitattiin kahdesti. Laboratoriotutkimuksina olivat kahden tunnin
glukoosirasitustesti, insuliinimääritys
ja veren rasvat.
Tutkimusjoukon 577 naisesta 487 oli
synnyttänyt vähintään kerran, joista
325 naisen ja 641 synnytyksen äitiysneuvolakortti ja glukoosirasituskoe
olivat käytettävissä raskausaineistoon.
Äitiysneuvolakorteista kirjattiin naisen
paino ja verenpaine, virtsan valkuainen ja virtsan sokerin tulos, tieto naisen tupakoinnista sekä siitä, monesko
raskaus oli kyseessä. Synnytystiedoista
kirjattiin lapsen paino, pituus ja Apgarpisteet sekä jälkitarkastuksen tiedoista
äidin verenpaine 5-12 viikon kuluttua
synnytyksestä.
10 vuoden seurantaan kutsuttiin
alkututkimukseen osallistuneet henkilöt, heistä 920 (79 %) osallistui, naisista
486 (84,0 %) ja miehistä 433 (75,3 %).
Keski-ikä oli tuolloin 62,8 vuotta. Tutkimukseen sisältyi kysely, mittauksia, laboratoriotutkimuksia ja rekisteritietoja.
Kysely oli sama kuin alkututkimuksessa.
Näiden lisäksi tehtiin elämänlaatukysely SF36 ja 15D, Beckin masennuskysely,
näkökykyä kuvaava kysely VF-14, kysely
sosioekonomisesta statuksesta, liikkumistottumuksista ja unesta, alkoholin
käytöstä ja miehille sukupuolielämän
häiriöistä (IIEF-5, International Index
of Erectile Function).
Pituus, paino, vyötärön ja lantion
ympärys ja verenpaine mitattiin, lisäksi alaraajojen ja yläraajojen systolinen
verenpaine ja UKK kävelytestiin perustuva kuntoluokka. Silmien etuosa ja
takaosa valokuvattiin. Laboratoriotutkimuksina olivat kahden tunnin glukoosirasitustesti, insuliinimääritys ja veren
rasvat.
Terveyskeskuksen terveyskertomuksesta kirjattiin kaikki vastaanottokäynnit edellisen 10 vuoden ajalta
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Taulukko 1.
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Taulukko 2.

ja diagnoosit. Kelalta saatiin tiedot
yksityislääkärikäynneistä ja lääkekorvauksista, eläketurvakeskukselta
myönnetyistä eläkkeistä, sairaaloiden
hoitoilmoitusrekisteristä hoitopäivistä
ja väestörekisteristä kuolemista.
22 vuoden seurantaan kutsuttiin
kaikki 906 elossa olevaa ja alkututkimukseen osallistunutta henkilöä.
Heistä 700 (77,4 %) osallistui, naisista
397, miehistä 303. Keski-ikä oli tuolloin
72,7 vuotta ja keskimääräinen seuranta-aika oli 21,7 vuotta. Tutkimukseen
sisältyi samat kyselyt ja samat laboratoriotutkimukset kuin 10 vuoden seurannassa. Kahden tunnin glukoosirasituskokeeseen lisättiin mittaukset 30
ja 60 minuutin kuluttua glukoosiliuoksen nauttimisesta. Lisäksi tutkittiin
glykohemoglobiini (HbA1c). Pituus,
paino, vyötärön ja lantion ympärys ja
verenpaine kahdesti mitattiin. Kehon
koostumus mitattiin bioimpedanssiin
perustuvalla InBody laitteella. Silmälääkäri tutki silmien terveyden ja suoritti
kuvantamistutkimukset.
Väestörekisteristä saatiin tiedot
kuolleista. Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin EKSOTEn terveyskertomusjärjestelmästä saatiin vuodesta
2010 alkaen tiedot kirjatuista painoindekseistä, verenpainearvoista, laboratoriotuloksista, diagnooseista ja terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
kustannuksista.
Glukoosiaineenvaihdunnan luokituksessa käytettiin WHO 1999 kriteereitä (3).

Tutkimustuloksia
Valtimotaudin riskitekijöiden esiintyvyys.
Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta,
abnormal glucose tolerance AGT (diabetes DM tai heikentynyt glukoosinsieto IGT tai kohonnut paastoglukoosi
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IFG) oli alkututkimuksessa 27 %:lla, 10
vuoden seurannassa 37 %:lla ja 22 vuoden seurannassa 49 %:lla. Myös painossa, verenpaineessa ja veren rasvoissa oli
tilastollisesti merkittävä nousu.
Seuranta-aikana kuoli 245 henkilöä
(21,3 %), naisista 70 ja miehistä 175.
Heistä 171 henkilöä kuoli 10-22 vuoden
kuluttua alkututkimuksesta, 49 naista
ja 122 miestä. Alkututkimuksen diabetesryhmässä kuolleita oli koko seurannan aikana 53 %, IGT ryhmässä 24 %,
IFG ryhmässä 12 % ja NGT (normaali
glukoosiaineenvaihdunta) ryhmässä
17 %.
Kenelle glukoosirasitustesti?
Tutkimuksessa (2) todettiin, että lihavuus (painoindeksi BMI≥30 kg/m2),
kohonnut verenpaine (systolinen verenpaine ≥140 mmHg tai diastolinen
verenpaine ≥90 mmHg tai verenpainelääkkeen käyttö) ja naisilla dyslipidemia olivat tilastollisesti merkitsevästi
yhteydessä (p<0,05) poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. Tutkittavien
suvussa tiedossa ollut diabetes tai tupakointi eivät olleet yhteydessä poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan.
Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan AGT todennäköisyys oli sitä suurempi mitä vanhempi tutkittava oli. Samoin todettiin korkean verenpaineen,
painoindeksin ja erityisesti naisilla vyötärön ympäryksen olevan poikkeavan
glukoosiaineenvaihdunnan riskitekijä
(vakioimattomat odds-suhteet, OR).
Seerumin kolesterolin, tupakoinnin
tai suvussa esiintyvän diabeteksen ei
itsenäisinä tekijöinä havaittu kasvattavan todennäköisyyttä. Havaintojen
perusteella luotiin malleja poikkeavan
glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyydestä. Tuloksena oli yksinkertainen kliiniseen käyttöön soveltuva
pistemalli (taulukot 1 ja 2), jonka perusteella voidaan arvioida poikkeavan
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Kuva 1. Esimerkkinä naisten pisteytysmallin ja mallin 1 (ei esitelty tässä artikkelissa)
ROC käyrät (Receiver Operating Characteristic), pisteytysmallin pisteiden
katkaisupisteet ja katkaisupisteen ylittävien tapausten osuus sekä poikkeavan
glukoosiaineenvaihdunnan pienen, keskimääräisen ja suuren todennäköisyyden
katkaisupisteet. Käyrän alle jäävä pinta-ala on 0,76 (miehillä vastaava pinta-ala 0,687).

glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys ja tarve ohjata potilas glukoosirasituskokeeseen.
Pistemallien toimivuutta on testattu
muissa aineistoissa samoin tuloksin.

Raskauden aikaisen verenpaineen
yhteys myöhempään diabetekseen
Tutkimukseen osallistuneiden naisten
loppuraskauden systolisen ja diastolisen verenpaineen todettiin olevan
yhteydessä myöhempään poikkeavaan
glukoosiaineenvaihduntaan (vakioitu
seulonnan iällä ja painoindeksillä) (4).
Saku Väätäisen 10 vuoden seuran-

taan perustuvassa väitöstutkimuksessa (esittely tässä lehdessä) havaittiin,
että diabetes ja heikentynyt glukoosinsieto olivat yhteydessä alentuneeseen
terveyspainotteiseen elämänlaatuun ja
heikentyneeseen yleiseen terveyteen
(5).
Yöllisen heräilyn havaittiin heikentävän elämänlaatua (6).

Yhteenveto
Diabeteksen vallitsevuus on keski-ikäisessä väestössä korkea ja kasvaa ikääntymisen mukana. 22 vuoden seurannassa joka toisella tutkitulla todettiin
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Kuva 2. Loppuraskauden systolinen verenpaine on yhteydessä myöhemmin
ilmaantuvaan poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan AGT.

poikkeava glukoosiaineenvaihdunta.
Jo heikentynyt glukoosinsieto IGT on
yhteydessä kuolleisuuteen ja heikentyneeseen elämänlaatuun. Diabeteksen
ilmaantuvuutta voidaan vähentää elintapoja muuttamalla ja saavuttaa mittava
hyöty diabetekseen liittyvien kustannusten pienentymisenä ja laatupainotettujen elinvuosien lisääntymisenä.
Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta tulee tunnistaa ajoissa pistemallin
mukaisella riskitestillä, ja jos se on korkea, tehdä glukoosirasituskoe. Plasman
glukoosin paastoarvo ei riitä tunnistamaan kuin osan henkilöistä, joilla on
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta.
Glukoosirasituskoe on erityisen hyödyllinen henkilöille, joilla pisteytysmallin
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perusteella poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys on suuri.
Raskaus on ikkuna naisen myöhempään sydänterveyteen. Loppuraskaudessa ja jälkitarkastuksessa todettu
korkea verenpaine ennustavat myöhemmin ilmaantuvaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa.
Tutkimusta on tukenut Viipurin Tuberkuloosisäätiö, VTR rahoitus ja EKSOTEn tutkimusrahasto.
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