
Toteutimme Savitaipaleella 
vuosina 1996-1999 diabe-
teksen ehkäisyprojektin (2).  
Kutsuimme kaikki vuosina 1933-

1956 syntyneet savitaipalelaiset elinta-
pakartoitukseen, terveystarkastukseen 
ja laboratoriotutkimuksiin. Tavoitteena 
oli tunnistaa henkilöt, joilla oli aikai-
semmin toteamaton diabetes tai muu 
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta 
sekä mitata muita sydän- ja verisuoni-
tautien riskitekijöitä.  Tarjosimme mah-
dollisuuden osallistua elintapaohjauk-
seen ja projektia varten perustettuihin 
Savitaipaleen Naisvoimistelijoiden ja 
kansalaisopiston järjestämiin liikun-
taryhmiin. Hanke sai laajempaakin 
huomiota, mm. Kunnossa Kaiken Ikää 
-ohjelma palkitsi projektin vuonna 1999.

Alkututkimukseen osallistuneet kut-
suttiin 10 vuoden seurantatutkimuk-
seen vuosina 2007-2008, jolloin uudel-
leen selvitettiin elintapoihin liittyvät 
tekijät, suoritettiin terveystarkastus 
ja otettiin laboratoriokokeita.  Tavoit-
teena oli selvittää glukoosiaineenvaih-
dunnan ja muun terveydentilan muu-
tokset ja toteuttaa elintapainterventio. 
Liikuntaryhmien lisäksi toteutettiin 
painonhallintaryhmiä ja irti-tupakasta 
ryhmiä. Osallistujien silmäterveys, 
toimintakyky, elintavat ja elämänlaatu 

sekä terveydenhuollon kustannukset 
olivat erityisesti mielenkiinnon koh-
teena.

Alkututkimukseen osallistuneet 
kutsuttiin vielä 22 vuoden seurantatut-
kimukseen vuosina 2018-2019. Tutki-
musmenetelmät ja sen tavoitteet olivat 
yleisesti ottaen samat kuin 10 vuoden 
seurannassa. Elintapainterventiona 
arvioitiin mahdollisuudet parantaa 
terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. 
Osallistujille tarjottiin maksuton kun-
tosalin käyttöohjaus ja määräaikainen 
maksuton käyttö.

Alkututkimus. Diabetesprojektiin 
vuosina 1996-1999 kutsuttiin 1508 hen-
kilöä, joista 1168 (77,5 %) osallistui (2). 
Keski-ikä oli 52,6 vuotta. Tutkimuk-
seen sisältyi kysely, mittauksia, labo-
ratoriotutkimuksia ja rekisteritietoja. 
Kysymykset liittyivät aikaisempiin sai-
rauksiin 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 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyllä on 
suuri merkitys kansanterveyden ja 
kansantalouden kannalta. Elintapa-
interventiolla voitaisiin vähentää 
Suomessa elinaikaisia kokonaiskus-
tannuksia 1–2 miljardilla eurolla ja 
lisätä laatupainotettuja elinvuosia 
(1).
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TRESIBA®-PERUSINSULIINI 
MUTKATTOMAAN 
ARKEEN TYYPIN 1 JA 2 

DIABETESPOTILAILLE

Tresiba® degludekinsuliini, ylipitkävaikutteinen perusinsuliini, esi-
täytetyssä kynässä tai sylinteriampullissa. Käyttöaihe: Aikuisten, 
nuorten ja 1-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten diabetes mellituk-
sen hoito. Annostus: Tyypin 2 diabetes mellitusta sairastavilla poti-
lailla Tresiba® voidaan antaa yksinään tai minä tahansa yhdistelmä-
hoitona oraalisten diabeteslääkkeiden, GLP-1-reseptoriagonistien 
ja ateriainsuliinin kanssa. Tyypin 1 diabetes mellitusta sairastavilla 
potilailla Tresiba®-annoksen lisäksi on käytettävä lyhyt- tai pikavai-
kutteista insuliinia. Tresiba® annostellaan potilaan yksilöllisten tar-
peiden mukaisesti. Suositeltu aloitusannos tyypin 2 diabeteksessa 
on 10 yksikköä/vuorokausi. Tresiba®-insuliinia on kahta eri vahvuut-
ta: a) Tresiba® 100 yksikköä/ml -valmisteella voidaan antaa 1–80 yk-
sikön annos/injektio, ja annosta säätää 1 yksikön välein b) Tresiba® 
200 yksikköä/ml -valmisteella voidaan antaa 2–160 yksikön annos/
injektio, ja annosta säätää 2 yksikön välein. Annoksen tarkistus voi 
olla tarpeen, jos potilaan fyysinen rasitus lisääntyy, tavanomainen 
ruokavalio muuttuu tai hänellä on muu samanaikainen sairaus. 
Kun GLP-1-reseptoriagonisti lisätään Tresiba®-insuliinihoitoon, on 
suositeltavaa pienentää Tresiba®-annosta 20 %. Siirtyminen muista 
insuliinivalmisteista: verenglukoosin tarkka seuranta on suositelta-
vaa siirtymisvaiheessa ja sitä seuraavina viikkoina. Annoksen pie-
nentämistä 20 % aiemmasta perusinsuliiniannoksesta pitää harkita. 
Lisäksi pika- tai lyhytvaikutteisen insuliinin annosta ja annoksen 
ajoitusta tai muuta samanaikaista diabeteksen lääkehoitoa voidaan 
joutua säätämään. Verenglukoosin seurantaa on tehostettava, jos 
potilas on iäkäs tai hänellä on munuaisten tai maksan vajaatoimin-
ta. Antotapa: Tresiba® annetaan ihon alle kerran vuorokaudessa 
mihin tahansa kellonaikaan, mieluiten samaan aikaan joka päivä. 

Tilanteissa, joissa insuliinia ei ole mahdollista ottaa samaan aikaan 
joka päivä, Tresiba® mahdollistaa joustavan annostusajan. Pistosten 
välisen ajan on kuitenkin oltava aina vähintään 8 tuntia. Annoksen 
joustavuudesta lapsilla ja nuorilla ei ole kliinistä kokemusta. Tresiba® 
annetaan ihonalaisena pistoksena reiteen, olkavarteen tai vatsan 
alueelle. Lipodystrofiariskin pienentämiseksi pistoskohtaa on aina 
vaihdeltava saman alueen sisällä. Tresiba®-insuliinia ei saa antaa 
laskimoon tai lihakseen, käyttää insuliini-infuusiopumpuissa eikä 
vetää esitäytetyn kynän sylinteriampullista ruiskuun. Vasta-aiheet: 
Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai jollekin valmisteen apuai-
neelle. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Aterian 
laiminlyöminen tai suunnittelematon, voimakas fyysinen rasitus voi 
johtaa hypoglykemiaan. Lapsilla on hypoglykemiariskin minimoi-
miseksi huolehdittava insuliiniannosten sovittamisesta ruokailuun 
ja liikuntaan. Riittämätön annostus ja/tai hoidon keskeytyminen 
saattavat johtaa hyperglykemiaan ja mahdollisesti diabeettiseen 
ketoasidoosiin. Lisäksi muut samanaikaiset sairaudet voivat johtaa 
hyperglykemiaan ja lisätä siten potilaan insuliinin tarvetta. Sydämen 
vajaatoimintatapauksia on raportoitu esiintyneen, kun pioglitatso-
nia oli käytetty yhdessä insuliinin kanssa, erityisesti potilailla, joilla 
on riskitekijöitä sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle. Pioglitatso-
nihoito tulee lopettaa, jos sydänoireet pahenevat. Potilaita on neu-
vottava tarkistamaan insuliinin etiketti aina ennen pistämistä, jotta 
Tresiba®-valmisteen kaksi eri vahvuutta sekä muut insuliinivalmis-
teet eivät menisi vahingossa sekaisin. Yhteisvaikutukset: Useiden 
lääkkeiden tiedetään vaikuttavan glukoosiaineenvaihduntaan vä-
hentäen tai lisäten insuliinin tarvetta. Raskaus ja imetys: Kliinistä 
kokemusta Tresiba®-insuliinin käytöstä raskaana olevilla naisilla tai 

imetyksen aikana ei ole. Ei tiedetä, erittyykö degludekinsuliini rinta-
maitoon. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Poti-
laan keskittymis- ja reaktiokyky saattavat heikentyä hypoglykemian 
seurauksena. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: hypoglykemia. 
Yleiset: pistoskohdan reaktiot. Harvinainen: yliherkkyys. Terveyden-
huollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista www.fimea.fi. Pakkaukset ja hinnat (vmh 
+ alv): Tresiba® Penfill®* 100 yksikköä/ml injekt. 5 x 3 ml 66,80 €.  
Tresiba® FlexTouch® 100 yksikköä/ml injekt. 5 x 3 ml 66,80 €.  
Tresiba® FlexTouch® 200 yksikköä/ml injekt. 3 x 3 ml 79,18 €. 
Ylempi erityiskorvausryhmä (100%). Diabetes, insuliinihoito (103). 
Reseptilääke. Tarkemmat tiedot: Pharmaca Fennica. Perustuu 
11/2018 päivättyyn valmisteyhteenvetoon. *Käyttö: NovoPen® 5 ja  
NovoPen Echo® -insuliinikynissä.

Tresiba®, Penfill®, FlexTouch®, NovoPen® 
ja NovoPen Echo® ovat Novo Nordisk 
A/S:n omistamia tavaramerkkejä.

1. Tresiba® valmisteyhteenveto 
11/2018 2. Heise T. ym. Diabetes 
Obes Metab. 2012;14:859-864  
3. Heise T. ym. Diabetes Obes 
Metab. 2017;19:1032-1039 4. Heise 
T. ym. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 
2015;11:1193-1201 5. Ratner R. E. ym. 
Diabetes Obes Metab 2013;15(2):175–84

*T1DM-potilailla   **meta-analyysi

1 x vrk annostelu 
joustaa tarpeen 
mukaan1

Merkittävästi vähemmän tehon 
vaihtelua päivästä toiseen verrattuna 
glargininsuliineihin U100 ja U3002–4*

Pienempi hypoglykemian 
riski verrattuna 
glargininsuliiniin U1005**
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verenpaine mitattiin kahdesti.  Labora-
toriotutkimuksina olivat kahden tunnin 
glukoosirasitustesti, insuliinimääritys 
ja veren rasvat. 

Tutkimusjoukon 577 naisesta 487 oli 
synnyttänyt vähintään kerran, joista 
325 naisen ja 641 synnytyksen äitiys-
neuvolakortti ja glukoosirasituskoe 
olivat käytettävissä raskausaineistoon. 
Äitiysneuvolakorteista kirjattiin naisen 
paino ja verenpaine, virtsan valkuai-
nen ja virtsan sokerin tulos, tieto nai-
sen tupakoinnista sekä siitä, monesko 
raskaus oli kyseessä. Synnytystiedoista 
kirjattiin lapsen paino, pituus ja Apgar-
pisteet sekä jälkitarkastuksen tiedoista 
äidin verenpaine 5-12 viikon kuluttua 
synnytyksestä. 

10 vuoden seurantaan kutsuttiin 
alkututkimukseen osallistuneet henki-
löt, heistä 920 (79 %) osallistui, naisista 
486 (84,0 %) ja miehistä 433 (75,3 %). 
Keski-ikä oli tuolloin 62,8 vuotta. Tutki-
mukseen sisältyi kysely, mittauksia, la-
boratoriotutkimuksia ja rekisteritietoja. 
Kysely oli sama kuin alkututkimuksessa. 
Näiden lisäksi tehtiin elämänlaatukyse-
ly SF36 ja 15D, Beckin masennuskysely, 
näkökykyä kuvaava kysely VF-14, kysely 
sosioekonomisesta statuksesta, liikku-
mistottumuksista ja unesta, alkoholin 
käytöstä ja miehille sukupuolielämän 
häiriöistä (IIEF-5, International Index 
of Erectile Function).

Pituus, paino, vyötärön ja lantion 
ympärys ja verenpaine mitattiin, lisäk-
si alaraajojen ja yläraajojen systolinen 
verenpaine ja UKK kävelytestiin pe-
rustuva kuntoluokka. Silmien etuosa ja 
takaosa valokuvattiin. Laboratoriotut-
kimuksina olivat kahden tunnin glukoo-
sirasitustesti, insuliinimääritys ja veren 
rasvat. 

Terveyskeskuksen terveyskerto-
muksesta kirjattiin kaikki vastaanot-
tokäynnit edellisen 10 vuoden ajalta 

Taulukko 1.   
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ja diagnoosit. Kelalta saatiin tiedot 
yksityislääkärikäynneistä ja lääke-
korvauksista, eläketurvakeskukselta 
myönnetyistä eläkkeistä, sairaaloiden 
hoitoilmoitusrekisteristä hoitopäivistä 
ja väestörekisteristä kuolemista.

22 vuoden seurantaan kutsuttiin 
kaikki 906 elossa olevaa ja alkutut-
kimukseen osallistunutta henkilöä. 
Heistä 700 (77,4 %) osallistui, naisista 
397, miehistä 303. Keski-ikä oli tuolloin 
72,7 vuotta ja keskimääräinen seuran-
ta-aika oli 21,7 vuotta.  Tutkimukseen 
sisältyi samat kyselyt ja samat labora-
toriotutkimukset kuin 10 vuoden seu-
rannassa. Kahden tunnin glukoosira-
situskokeeseen lisättiin mittaukset 30 
ja 60 minuutin kuluttua glukoosiliu-
oksen nauttimisesta. Lisäksi tutkittiin 
glykohemoglobiini (HbA1c). Pituus, 
paino, vyötärön ja lantion ympärys ja 
verenpaine kahdesti mitattiin. Kehon 
koostumus mitattiin bioimpedanssiin 
perustuvalla InBody laitteella. Silmälää-
käri tutki silmien terveyden ja suoritti 
kuvantamistutkimukset.

Väestörekisteristä saatiin tiedot 
kuolleista. Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiirin EKSOTEn terveysker-
tomusjärjestelmästä saatiin vuodesta 
2010 alkaen tiedot kirjatuista painoin-
dekseistä, verenpainearvoista, labora-
toriotuloksista, diagnooseista ja ter-
veydenhuollon ja sosiaalipalveluiden 
kustannuksista.

Glukoosiaineenvaihdunnan luoki-
tuksessa käytettiin WHO 1999 kritee-
reitä (3). 

Tutkimustuloksia
Valtimotaudin riskitekijöiden esiin-
tyvyys.
Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta, 
abnormal glucose tolerance AGT (dia-
betes DM tai heikentynyt glukoosin-
sieto IGT tai kohonnut paastoglukoosi 

Taulukko 2.   
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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). 

IFG) oli alkututkimuksessa 27 %:lla, 10 
vuoden seurannassa 37 %:lla ja 22 vuo-
den seurannassa 49 %:lla. Myös painos-
sa, 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 diabe-
tesryhmässä kuolleita oli koko seuran-
nan aikana 53 %, IGT ryhmässä 24 %, 
IFG ryhmässä 12 % ja NGT (normaali 
glukoosiaineenvaihdunta) ryhmässä 
17 %.
Kenelle glukoosirasitustesti? 
Tutkimuksessa (2) todettiin, että li-
havuus (painoindeksi BMI≥30 kg/m2), 
kohonnut verenpaine (systolinen ve-
renpaine ≥140 mmHg tai diastolinen 
verenpaine ≥90 mmHg tai verenpai-
nelääkkeen käyttö) ja naisilla dyslipide-
mia olivat tilastollisesti merkitsevästi 
yhteydessä (p<0,05) poikkeavaan glu-
koosiaineenvaihduntaan. Tutkittavien 
suvussa tiedossa ollut diabetes tai tupa-
kointi eivät olleet yhteydessä poikkea-
vaan glukoosiaineenvaihduntaan.

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdun-
nan AGT todennäköisyys oli sitä suu-
rempi mitä vanhempi tutkittava oli. Sa-
moin todettiin korkean verenpaineen, 
painoindeksin ja erityisesti naisilla vyö-
tärön ympäryksen olevan poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan riskitekijä 
(vakioimattomat odds-suhteet, OR). 
Seerumin kolesterolin, tupakoinnin 
tai suvussa esiintyvän diabeteksen ei 
itsenäisinä tekijöinä havaittu kasvat-
tavan todennäköisyyttä. Havaintojen 
perusteella luotiin malleja poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan todennä-
köisyydestä. Tuloksena oli yksinker-
tainen kliiniseen käyttöön soveltuva 
pistemalli (taulukot 1 ja 2), jonka pe-
rusteella voidaan arvioida poikkeavan 

glukoosiaineenvaihdunnan todennä-
köisyys ja tarve ohjata potilas glukoo-
sirasituskokeeseen.

Pistemallien toimivuutta on testattu 
muissa aineistoissa samoin tuloksin.

Raskauden aikaisen verenpaineen 
yhteys myöhempään diabetekseen
Tutkimukseen osallistuneiden naisten 
loppuraskauden systolisen ja diasto-
lisen verenpaineen todettiin olevan 
yhteydessä myöhempään poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan (vakioitu 
seulonnan iällä ja painoindeksillä) (4). 

Saku Väätäisen 10 vuoden seuran-

taan perustuvassa väitöstutkimukses-
sa (esittely tässä lehdessä) havaittiin, 
että diabetes ja heikentynyt glukoosin-
sieto olivat yhteydessä alentuneeseen 
terveyspainotteiseen elämänlaatuun ja 
heikentyneeseen yleiseen terveyteen 
(5). 

Yöllisen heräilyn havaittiin heiken-
tävän elämänlaatua (6).

Yhteenveto
Diabeteksen vallitsevuus on keski-ikäi-
sessä väestössä korkea ja kasvaa ikään-
tymisen mukana. 22 vuoden seuran-
nassa joka toisella tutkitulla todettiin 
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poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. 
Jo heikentynyt glukoosinsieto IGT on 
yhteydessä kuolleisuuteen ja heikenty-
neeseen elämänlaatuun. Diabeteksen 
ilmaantuvuutta voidaan vähentää elin-
tapoja muuttamalla ja saavuttaa mittava 
hyöty diabetekseen liittyvien kustan-
nusten pienentymisenä ja laatupaino-
tettujen elinvuosien lisääntymisenä. 

Poikkeava glukoosiaineenvaihdun-
ta tulee tunnistaa ajoissa pistemallin 
mukaisella riskitestillä, ja jos se on kor-
kea, tehdä glukoosirasituskoe. Plasman 
glukoosin paastoarvo ei riitä tunnista-
maan kuin osan henkilöistä, joilla on 
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. 
Glukoosirasituskoe on erityisen hyödyl-
linen henkilöille, joilla pisteytysmallin 

perusteella poikkeavan glukoosiaineen-
vaihdunnan todennäköisyys on suuri. 

Raskaus on ikkuna naisen myöhem-
pään sydänterveyteen. Loppuraskau-
dessa ja jälkitarkastuksessa todettu 
korkea verenpaine ennustavat myö-
hemmin ilmaantuvaa poikkeavaa glu-
koosiaineenvaihduntaa. 

Tutkimusta on tukenut Viipurin Tu-
berkuloosisäätiö, VTR rahoitus ja EK-
SOTEn tutkimusrahasto.
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Kuva 2. Loppuraskauden systolinen verenpaine on yhteydessä myöhemmin 
ilmaantuvaan poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan AGT.
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