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Abstract

Type 2 diabetes can be prevented if the impaired glucose tolerance is found. Oral glucose tolerance
test is needed in clinical practise for that but it is expensive and inconvenient. Obesity, hypertension,
dyslipidemia and hypertension in pregnancy are factors often found in persons with type 2 diabetes.
When there are more than one factor in same person the risk of type 2 diabetes multiplies. The
purpose of this study was to investigate the prevalence of abnormal glucose metabolism and risk
factors of type 2 diabetes in middle aged Finnish population in Savitaipale municipality and develop
a method to screen abnormal glucose metabolism in primary health care. It was also studied the
correlation of blood pressure and body mass index during pregnancy and abnormal glucose
metabolism in later life.

The study population was 1561 people born 1933–1956. 77,5% participated and 1097 people of
them not having known abnormal glucose metabolism were taken to the cross-sectional study to
develop the screening method. All 325 women who have had childbirth and files of that were taken
to the prospective pregnancy cohort study. Information was collected with interview, measurements,
laboratory research and from childbirth files.

According the World Health Organisation criteria 1999 the prevalence of diabetes was 8,7% in
men and 7,4% in women, previously undiagnosed 3,9% and 3,1%. Every fourth had abnormal
glucose metabolism (men 23,2%, women 23,5%). The prevalence of obesity, hypertension, use of
long-term antihypertensive medication and dyslipidemia (only in women) was higher among those,
who had abnormal glucose metabolism.

Logistic models were made for the classified risk factors. The model (AUC 0.718 for men, 0.761
for women) containing age, gender, waist circumference, systolic blood pressure and use of long-term
antihypertensive medication was as good as model containing in addition family history of diabetes,
smoking habits, serum lipids and long-term use of lipid lowering medication. Risk score tables were
made from classified risk factors to evaluate the probability of the abnormal glucose metabolism.

The blood pressure level and body mass index in pregnancy correlated independently with
abnormal glucose metabolism in later life, blood pressure also adjusted with body mass index.
Hypertension in pregnancy or after delivery correlated with abnormal glucose metabolism adjusted
with body mass index. Hypertension in pregnancy doubled the risk of abnormal glucose metabolism
in later life adjusted for body mass index in pregnancy and hypertension in later life. This information
is important in prevention of type 2 diabetes.

Keywords:glucose tolerance test, pre-eclampsia, pre-eklampsia, risk factors, risk score,
type II diabetes mellitus
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Tiivistelmä
Tyypin 2 diabetesta voidaan estää, mikäli heikentynyt glukoosinsieto tunnistetaan. Siihen tarvitaan
glukoosirasituskoetta, jota on pidetty kalliina ja hankalana toteuttaa. Lihavuus, kohonnut verenpaine,
dyslipidemia ja raskausdiabetes ovat tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä ja niiden ryvästyminen
samaan henkilöön lisää diabetekseen sairastumisen todennäköisyyttä.

Tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden ja poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan määrää ja
raskauden aikaisen verenpaineen yhteyttä myöhemmin ilmaantuvaan poikkeavaan
glukoosiaineenvaihduntaan tutkittiin 1933–1956 syntyneessä savitaipalelaisessa väestössä.
Tavoitteena oli kehittää perusterveydenhuoltoon soveltuva poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan
seulontamenetelmä. Kohdejoukosta (n = 1561) osallistui 77,5 %, joista 1097:llä henkilöllä ei tiedetty
olevan diabetesta. Heistä kerättiin tietoa haastattelulla, mittauksilla ja laboratoriotutkimuksilla sekä
äitiysneuvolakorteista. Raskausaineistoon ja takenevaan kohorttitutkimukseen otettiin kaikki ne 325
naista, myös diabeetikot, joista raskaudesta oli tiedot käytettävissä.

Diabetesta sairasti 8,7 % miehistä ja 7,4 % naisista, aiemmin diagnosoimattomia oli 3,9 % ja
3,1 %. Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta oli joka neljännellä. Lihavuutta, kohonnutta
verenpainetta, verenpainelääkkeen käyttöä ja naisilla dyslipidemiaa oli enemmän niillä, joilla oli
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta.

Tutkimuksessa luotiin luokitelluista muuttujista logistisia malleja. Malli, johon muuttujiksi
valittiin ikä, sukupuoli, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine ja verenpainelääkkeen käyttö,
todettiin yhtä hyväksi (miesten ROC -käyrän AUC 0.718, naisten 0.761) ennustamaan heikentynyt
glukoosinsieto ja diabetes kuin malli, johon lisäksi valittiin suvun diabetes, tupakointi, rasva-arvoja
ja lipidilääkityksen käyttö. Muuttujista tehtiin taulut, joista voi nähdä poikkeavan
glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden.

Raskauden aikainen verenpaine ja painoindeksi olivat yhteydessä myöhemmin ilmaantuvaan
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan, samoin loppuraskauden verenpaine painoindeksillä
vakioituna. Raskaudessa todettu kohonnut verenpaine oli, mutta raskauden aiheuttama kohonnut
verenpaine ei ollut, yhteydessä myöhemmin ilmaantuvaan poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan
painoindeksistä riippumatta, samoin loppuraskauden diastolinen verenpaine seulonnan diastolisesta
verenpaineesta riippumatta. Raskaudessa tai sen jälkeen todettu kohonnut verenpaine kaksinkertaisti
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskin loppuraskauden painoindeksistä tai seulonnassa
todetusta kohonneesta verenpaineesta riippumatta.

Kahdella helposti mitattavalla muuttujalla voidaan päätellä glukoosirasituskokeen tarve.
Diabetesta ehkäistäessä on tärkeä tietää, että raskauden kohonnut verenpaine ja ylipaino lisäävät
myöhempää poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa. 

Asiasanat: aikuistyypin diabetes, riskitekijät, seulontatutkimus, verenpaine
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 Lyhenteet 

 
ADA  American Diabetes Association. (Amerikan Diabetesyhdistys.) 
AGT Abnormal Glucose Tolerance. (Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. 

Sisältää diabeteksen, heikentyneen sokerisiedon ja kohonneen 
paastoglukoosin.) 

AUC  Area Under The Curve. (Käyränalainen pinta-ala.) 
BMI  Body Mass Index. (Painoindeksi.) 
DM  Diabetes mellitus 
DVP  Diastolinen verenpaine 
FPG  Fasting Plasma Glucose. (Plasman paastoglukoosi.) 
IFG  Impaired Fasting Glucose. (Kohonnut paastoglukoosi.) 
IGT  Impaired Glucose Tolerance. (Heikentynyt glukoosinsieto.) 
MBO  Metabolinen oireyhtymä. 
NGT  Normal Glucose Tolerance. (Normaali glukoosiaineenvaihdunta.) 
OGTT  Oral Glucose Tolerance Test. (Glukoosirasituskoe.) 
OR  Odds Ratio. Odds-suhde. 
QUICKI  Quantitative Insulin-Sensitivity Check Index. 
ROC  Receiver Operating Characteristic. 
SVP  Systolinen verenpaine. 
WHO  World Health Organization. (Maailman Terveysjärjestö.) 
WHR  Waist-to-Hip ratio. (Vyötärö-lantiosuhde.) 





 Kiitokset 

Tämä tutkimus käynnistyi Savitaipaleella vuonna 1996 halusta tunnistaa oireettomat 
poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa ja aikaisemmin diagnosoimatonta diabetesta 
sairastavat henkilöt ja tarjota heille apua liikunta- ja ruokatottumusten muuttamisessa 
terveelliseen suuntaan. Seulonnalla ei ollut aluksi tieteellisiä tavoitteita. Keski-ikäisen 
väestön seulonta ja liikuntaryhmien perustaminen ja johtaminen olivat suuri ponnistus 
koko kunnalle. Luottamushenkilöt ja ylin johto ymmärsivät ennakkoluulottomasti 
ennaltaehkäisyn merkityksen ja tukivat hanketta yksimielisesti monin eri tavoin. Innostus 
näkyi myös kuntalaisten vilkkaana osallistumisena tutkimukseen. Ilman Savitaipaleen 
Naisvoimistelijoiden ja Rauni Inkisen, Arja Pylkön ja Sirkku Paukkusen sekä 
terveydenhoitaja Sirpa Jukkaran vapaaehtoista panosta liikuntaryhmiä ei olisi voitu 
perustaa kaikille halukkaille. Valtakunnallinen ”Kunnossa kaiken ikää” -hanke tuki 
toimintaa taloudellisesti alusta lähtien. 

Etelä-Karjalan keskussairaalan diabeteslääkäri ja ystäväni Raimo Vanamo oli suurena 
apuna ja tukena seulontaa suunniteltaessa ja käynnistettäessä. Mikko Lehtovirta auttoi  
seulonnassa tarvittavien lomakkeiden laadinnassa. Molempien aloitteesta ryhdyin 
miettimään seulonnassa kerätyn tiedon tieteellistä hyödyntämistä ja väitöskirjaa. Siemen 
putosi muokattuun maahan, sillä isovanhempani ja vanhempani olivat istuttaneet minuun 
jo lapsena tieteellisen työn arvostuksen. 

Väitöskirjan ohjaajina ovat toimineet dosentti Mauno Vanhala ja professori Sirkka 
Keinänen-Kiukaanniemi. Mauno Vanhalan kanssa käydyt lukuisat pohdinnat auttoivat 
minua keskittymään oleelliseen ja hän tutustutti minut metaboliseen oireyhtymään sen 
asiantuntijana. Hänellä oli pienessä maaseudun terveyskeskuksessa tehtävästä 
tutkimuksesta arvokasta käytännön kokemusta ja sain hyödyntää sitä surutta. Professori 
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi otti minut hyvin vastaan Oulun tiedeyhteisöön ja opetti 
minua kärsivällisesti lukuisissa tapaamisissamme Oulussa ja eri puolilla Suomea. Häneltä 
riitti aina aikaa, usein iltakaudet, ja neuvoja kaukaa tulleelle aikuisopiskelijalle. Hänen 
valoisa asenteensa tieteeseen ja elämään yleensä rohkaisi matkan eri vaiheissa. 

Sovellussuunnittelija Markku Koiranen on suurella taidolla paneutunut 
tutkimuskysymyksiini ja opettanut minulle tilastotieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja 
tilastollista ajattelua sekä kriittisyyttä johtopäätösten tekemisessä. Systeemisuunnittelija 
Jari Jokelainen ja ATK-neuvoja Martti Lampela sekä Oulun yliopiston  



kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen henkilökunta ovat auttaneet ja 
rohkaisseet minua monin tavoin. Laboratorionjohtaja Pentti Koskela 
Kansanterveyslaitokselta auttoi laboratoriomääritysten tekemisessä. Professorit Markku 
Timonen ja Simo Näyhä antoivat arvokkaan panoksen väitöskirjatyön seurantaryhmänä. 
Heidän neuvonsa ja kommenttinsa auttoivat parantamaan väitöskirjaa monin tavoin. 
Savitaipalelaistunut professori Matti Hannuksela on myös auttanut minua arvokkailla 
neuvoilla tekstin parantamiseksi. Väitöskirjan esitarkastajat professori Leo Niskanen ja 
dosentti Risto Kaaja ovat runsaista muista velvoitteistaan huolimatta paneutuneet 
huolellisesti tutkimukseeni ja heidän neuvonsa ovat auttaneet minua laajentamaan, 
syventämään ja täsmentämään tietojani. 

Tutkimushoitaja Tuija Hurskainen paneutui tarkasti tutkittavien mittaamiseen, 
verinäytteiden ottoon, potilashaastatteluihin ja todettujen riskipotilaiden opetukseen. Hän 
joutui liian usein selviytymään yksinäisestä työstään ilman apuani. Kaija Torkkeli tallensi 
tarkasti seulonnassa kerätyn tiedon ja Iiris Kilpi keräsi ja tallensi huolellisesti 
raskausaineiston tiedot.  

Savitaipaleen kunnan luottamushenkilöt ja esimieheni kunnanjohtaja Veli Nummela 
ovat tukeneet tutkimustyötäni monin eri tavoin ja ymmärtäneet tarpeeni kehittyä ja oppia 
lisää. Terveyskeskuksen hoitajat ja lääkärit ovat tukeneet minua, vaikka se on merkinnyt 
heille hankaluutta ja ylimääräistä työtä.  

Perheenjäsenet ovat kantaneet raskaimman taakan; he ovat silti kannustaneet minua 
jatkamaan. Olen heistä hyvin kiitollinen. 

Kiitän kaikkia nimeltä mainittuja ja niitä, joita en ole erikseen maininnut. Minua 
kohtaan on osoitettu hyvyyttä, josta voin olla vain kiitollinen. 

Tutkimusta ovat rahoittaneet Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto ja Viipurin 
Tuberkuloosisäätiö. 
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1 Johdanto 

Sydän- ja verisuonitaudit ovat Suomessa aikuisväestön yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus 
2004). Näiden yhtenä taustatekijänä on insuliiniresistenssi ja siihen liittyvät tekijät kuten 
alentunut glukoosinsieto, kohonnut verenpaine, lihavuus ja dyslipidemia sekä 
raskausdiabetes ja pre-eklampsia (Haukkamaa et al. 2004). Tyypin 2 diabeteksen 
syntymisen edellytyksenä on joko insuliinin heikentynyt eritys tai insuliinin heikentynyt 
vaikutus kohdekudoksissa tai molemmat ja tyypin 2 diabeteksen riski on kohonnut 
henkilöllä, jolla on yksi tai useampia insuliiniresistenssiin liittyviä riskitekijöitä. 

Kiinnostuin tyypin 2 diabeteksesta ja sen varhaisesta tunnistamisesta ja ehkäisystä 
1990-luvulla, kun alkoi kertyä yhä enemmän tietoa insuliiniresistenssistä ja diabeteksesta 
sydän- ja verisuonitautien aiheuttajana. Tuli myös näyttöä siitä, että hyvällä hoidolla 
voidaan vähentää diabeteksen  seurannaissairauksia. Tyypin 2 diabeteksen ilmaantumista 
edeltää vuosien pituinen oireeton vaihe, jolloin glukoosinsieto on heikentynyt tai 
paastoglukoosi on kohonnut. Tutkijat havaitsivat alustavaa näyttöä myös siitä, että tyypin 
2 diabetes  voidaan ehkäistä muuttamalla elintapoja siinä vaiheessa kun glukoosinsieto on 
heikentynyt tai paastoglukoosi on kohonnut ennen diabetesta. Myöhemmin tämä 
varmistui (Tuomilehto et al. 2001, Knowler et al. 2002).  

Savitaipale on 4200 asukkaan vireä kunta Saimaan lounaisrannalla Lappeenrannan ja 
Mikkelin välillä. Halusimme Savitaipaleen terveyskeskuksessa vaikuttaa kuntalaisten 
sydän- ja verisuonisairastavuuteen ja –kuolleisuuteen ja tunnistaa ne henkilöt, jotka eivät 
vielä tienneet diabeteksestaan, heikentyneestä glukoosinsiedostaan tai kohonneesta 
paastoglukoosistaan ja auttaa heitä muuttamaan elintapojaan. Siksi käynnistimme vuonna 
1996 aikuisväestöön kohdennetun diabeteksen seulonnan ja tarjosimme korkean riskin 
henkilöille mahdollisuuden osallistua Savitaipaleen Naisvoimistelijoiden ja 
terveyskeskuksen yhteisiin liikunta- ja painonhallintaryhmiin. 

Suomessa on aloitettu vuonna 2003 ensimmäisenä maailmassa kansallinen tyypin 2 
diabeteksen seulonta- ja ehkäisyprojekti nimellä Dehkon 2D-hanke (DEHKO 2003, 
DEHKO 2004). Monet kansainväliset terveysjärjestöt ja Suomen Diabetesliitto 
suosittelevat tyypin 2 diabeteksen seulomista henkilöistä, joilla on diabeteksen 
riskitekijöitä.  Glukoosirasituskokeella voidaan seulonnassa diabeteksen lisäksi tunnistaa 
heikentynyt glukoosinsieto ja kohonnut paastoglukoosi ja kohdentaa ehkäisy oikein. 
Glukoosirasituskoetta siis tarvitaan vaikka se kuluttaakin terveydenhuollon ja tutkittavan 
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aikaa ja voimavaroja. Diabetekseen sairastumisen todennäköisyyttä ennustamaan on 
luotu seuranta-aineistoihin perustuvia riskipistemalleja jollaista käytetään myös Dehkon 2 
D-hankkeessa, mutta malleja, joilla voitaisiin tunnistaa tutkimushetken poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta, ei ole tehty (Lindström et al. 2003). Käytännön työhön 
tarvitaan kuitenkin glukoosirasituskokeeseen ohjattavien esiseula. Tähän tarkoitukseen on 
äskettäin luotu joitakin poikkileikkaustutkimuksiin perustuvia pisteytysmalleja mutta ne 
ovat kömpelöt käyttää ja tunnistavat vain mahdolliset diabeetikot eikä niiden kykyä 
tunnistaa heikentyneen glukoosinsiedon tai kohonneen  paastoglukoosin suuri 
todennäköisyys ole tutkittu (Glümer et al. 2004). Tässä tutkimuksessa esitetään kätevä 
pisteytysmalli, jolla voidaan todeta glukoosirasituskoe tarpeettomaksi jos poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys on pieni.  

Raskauden aikana naisen  glukoosiaineenvaihduntaa, verenpainetta ja painoa seurataan 
tarkasti tarkoituksena turvata äidin ja lapsen hyvinvointi. Raskausdiabetes ja pre-
eklampsia lisäävät raskauden komplikaatioita. Raskausdiabeteksen tiedetään olevan 
yhteydessä myöhemmin ilmaantuvaan diabetekseen ja raskauden aiheuttaman kohonneen 
verenpaineen ja pre-eklampsian insuliiniresistenssiin (Kaaja et al. 1999). Raskauden 
aikana mitatun verenpaineen ja raskauden aiheuttaman kohonneen verenpaineen yhteyttä 
myöhemmin ilmaantuvaan glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön ei tunneta. Kohonneen 
diabetesriskin tunnistaminen varhaisessa aikuisuudessa antaisi vuosia aikaa vaikuttaa 
tyypin 2 diabeteksen riskin pienentämiseen. Tässä tutkimuksessa on selvitetty raskauden 
verenpainetason, kohonneen verenpaineen ja painon yhteyttä myöhemmin ilmaantuvaan 
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. 



2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1  Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta 

2.1.1  Luokittelut 

Diabetes mellituksella ymmärretään tilaa, jossa veren glukoosipitoisuus on pitkällisesti 
korkea ja joka aiheutuu insuliinin heikentyneestä erityksestä tai vaikutuksesta tai 
molemmista (WHO 1980). 

Maailman Terveysjärjestö (WHO, World Health Organization) on julkaissut 
ensimmäisen diabeteksen luokituksen, seulonnan ja ehkäisyn raportin vuonna 1965, jossa 
suositukset olivat varsin yleisluontoisia (WHO 1965). Ensimmäinen yleisesti hyväksytty 
diabeteksen luokitus on tehty 1980-luvun alussa (WHO 1980) ja  tarkemmat 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden luokitukset vuosina 1985 ja 1999. Niiden 
diagnostiset kriteerit on esitetty taulukossa 1 (WHO 1985, WHO 1999). Poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan diagnoosi perustuu molemmissa luokituksissa laskimosta tai 
kapillaarista otetun veren tai siitä erotetun plasman glukoosimittaukseen 8 - 14 tunnin 
paaston jälkeen tai mitattuna kahden tunnin kuluttua 75 grammaa glukoosia sisältävän 
liuoksen (300 ml) nauttimisesta. Diabeteksen ja normaalin glukoosiaineenvaihdunnan 
kahden tunnin glukoosirasituksen raja-arvot määriteltiin sillä perusteella, miten suuri tai 
pieni pitkäaikaisen korkean glukoosipitoisuuden todennäköisyys oli. Diabetesepäily tulee 
varmentaa toistamalla tutkimus mikäli tutkittavalla ei ole diabetekseen liittyviä oireita. 
Kertatutkimus riittää tutkimuskäytössä. WHO:n vuoden 1985 luokituksessa  normaaliksi 
glukoosinsiedoksi ja diabetekseksi määriteltyjen kahden tunnin sokerirasituksen raja-
arvojen väliin on määritelty heikentyneen glukoosinsiedon (IGT) luokka.  WHO:n 
vuoden  1999 luokituksessa (WHO 1999) paaston jälkeisen veren glukoosin 
normaaliarvon ja diabetekseksi luokiteltavan arvon välille on heikentyneen 
glukoosinsiedon lisäksi määritelty kohonnut paastoglukoosi (IFG).  

Amerikan diabetesyhdistyksen (ADA, American Diabetes Association) on luokitellut 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt vuonna 1997 (ADA 1997) ja 2004 (ADA 2004d). 
Vuoden 1997 luokituksessa diabetes, kohonnut paastoglukoosi ja normaali 
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glukoosiaineenvaihdunta on luokiteltu samoin paastoglukoosin kriteerein kuin WHO:n 
vuoden 1999 luokituksessa mutta heikentyneen glukoosinsiedon luokkaa ei ole (Taulukko 
1). Paastoglukoosin diabeteksen raja-arvoksi on valittu 7.0 mmol/l, koska sitä 
suuremmilla arvoilla verkkokalvon vaurioiden määrä nousee voimakkaasti.  Diagnoosi 
tehdään mittaamalla laskimoveren paastoglukoosi eikä glukoosirasituskoetta suositella. 
Vuoden 2004 luokituksessa on  kohonneen paastoglukoosin kriteeriä laskettu 
aikaisemmasta plasman paastoglukoosin arvosta ≥ 6,1 mmol/l arvoon  ≥5,6 mmol/l ja 
vastaavasti kokoveren arvosta ≥5,6 mmol/l arvoon ≥5,0 mmol/l (ADA 2004d). 
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Taulukko 1. Maailman Terveysjärjestön (WHO) vuosina 1985 ja 1999 sekä Amerikan 
Diabetesliiton (ADA) vuosina 1997 ja 2004 tekemien luokitusten kriteerit diabetekselle 
(DM), heikentyneelle glukoosinsiedolle (IGT) ja kohonneelle paastoglukoosille (IFG). 

 Veri  
(laskimo) 

Veri  
(kapillaari) 

Plasma  
(laskimo) 

Plasma 
 (kapillaari) 

WHO 1985 
Diabetes Mellitus (DM)     

Paastoglukoosi (mmol/l) tai ≥6,7 ≥6,7 ≥7,8 ≥7,8 
2 tunnin glukoosirasituskoe ≥10,0 ≥11,1 ≥11,1 ≥12,2 
(mmol/l)     

Heikentynyt sokerinsieto (IGT)     
Paastoglukoosi (mmol/l) ja <6,7 <6,7 <7,8 <7,8 
2 tunnin glukoosirasituskoe  ≥6,7 ja <10,0 ≥7,8 ja <11,1 ≥7,8 ja <11,1 ≥8,9 ja <12,2 
(mmol/l)     

ADA 1997 
Diabetes Mellitus (DM)     

Paastoglukoosi (mmol/l) ≥6,1  ≥7,0  
Kohonnut paastoglukoosi (IFG)     

Paastoglukoosi (mmol/l) ≥5,6 ja <6,1  ≥6,1 ja <7,0  
Normaali lukoosiaineenvaihdunta(NGT)     

Paastoglukoosi (mmol/l) <5,6  <6,1  
Glukoosirasituskoe*     
Diabetes mellitus (DM)     

2 tunnin glukoosirasituskoe (mmol/l) ≥10,0  ≥11,1  
Heikentynyt sokerinsieto (IGT)     

2 tunnin glukoosirasituskoe (mmol/l) ≥6,7 ja <10,0  ≥7,8 ja <11,1  
WHO 1999 

Diabetes Mellitus (DM)     
Paastoglukoosi (mmol/l) tai ≥6,1 ≥6,1 ≥7,0 ≥7,0 
2 tunnin glukoosirasituskoe  ≥10,0 ≥11,1 ≥11,1 ≥12,2 
(mmol/l)     

Heikentynyt glukoosinsieto (IGT)     
Paastoglukoosi (mmol/l) ja <6,1 <6,1 <7,0 <7,0 
2 tunnin glukoosirasituskoe  ≥6,7 ja <10,0 ≥7,8 ja <11,1 ≥7,8 ja <11,1 ≥8,9 ja <12,2 
(mmol/l)     

Kohonnut paastoglukoosi (IFG)     
Paastoglukoosi (mmol/l) ja ≥5,6 ja <6,1 ≥5,6 ja <6,1 ≥6,1 ja <7,0 ≥6,1 ja <7,0 
2 tunnin glukoosirasituskoe  <6,7 <7,8 <7,8 <8,9 
(mmol/l) 

ADA 2004 
Diabetes Mellitus (DM)     

Paastoglukoosi (mmol/l) ≥6,1  ≥7,0  
Kohonnut paastoglukoosi (IFG)     

Paastoglukoosi (mmol/l) ≥5,0 ja <6,1  ≥5,6 ja <7,0  
Normaali glukoosiaineenvaihdunta (NGT)    

Paastoglukoosi (mmol/l) <5,0  <5,6  
* ADA ei suosittele glukoosirasituskoetta kliiniseen seulontaan  
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2.1.2  Etiologia 

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantumisen edellytyksenä on haiman beetasolujen toiminnan 
vaimentuminen sekä yleensä myös insuliiniresistenssi, joskaan ei aina (Kahn 2001). 
Tyypin 2 diabeteksen perimmäistä syytä ei tiedetä, mutta perinnölliset tekijät ja ulkoiset 
tekijät vaikuttavat yhdessä tai erikseen (ADA 2004d). Tautiin liittyy myös rasvojen ja 
valkuaisaineiden aineenvaihdunnan häiriöitä (WHO 1980).  

Useimmat insuliiniresistentit potilaat ovat lihavia tai vatsakkaita. Pitkällinen korkea 
veren glukoosi pahenee vähitellen ja lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä 
oireettomillakin. Insuliiniresistenteillä henkilöillä glukoosipitoisuus on korkea, vaikka 
plasman insuliinipitoisuus on normaali tai kohonnut. Oireita aiheuttava tyypin 2 diabetes 
voi ilmaantua missä iässä tahansa, tavallisimmin keski-iässä tai vanhuudessa. Tyypin 2 
diabeteksen ilmaantumista lisäävät korkea ikä, lihavuus, liikunnan puute, 
raskausdiabetes, kohonnut verenpaine ja dyslipidemia. (Qiao 2003c, ADA 2004d.) 
Perinnöllisyydellä on suuri merkitys diabeteksen synnyssä, vaikka geenivirhettä ei 
tunneta. Diabeteksen voivat aiheuttaa myös systeemiset kortikosteroidit, tiatsididiureetit, 
beetasalpaajat ja muutkin lääkkeet voivat aiheuttaa diabeteksen (ADA 2004d). 

Tyypin 2 diabetes voi ilmaantua vaimentuneen insuliinierityksen vuoksi ilman 
vyötärölihavuutta ja insuliiniresistenssiä eikä se ilmaannu kaikille insuliiniresistenteille 
ihmisille (Arner et al. 1991, Groop et al. 1993, Ferrannini 1998). Normaalipainoisten 
diabetes johtuu pääasiassa insuliinierityksen vaimentumisesta ja lihavien 
insuliiniresistenssistä (Gerich 2003). Molemmat ilmiöt ovat diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijöitä, ja vaikka kohonneessa paastoglukoosissa ja heikentyneessä 
glukoosinsiedossa on taustalla erilainen metabolinen häiriö, molempien seulonta on 
hyödyllistä. (Ferrannini 1998, Unwin et al. 2002, Meigs et al. 2002, Kahn 2003.) 

2.1.3  Vallitsevuus 

Taulukossa 2 on diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon, kohonneen paastoglukoosin 
ja heikentyneen glukoosinsiedon, kohonneen paastoglukoosin tai molempien vallitsevuus 
eräissä maissa ja maanosissa miehillä ja naisilla erikseen tai yhteensä. Taulukosta voidaan 
todeta, että keski-ikäisillä ja iäkkäillä poikkeava glukoosianeenvaihdunta on hyvin 
yleistä. Diabeteksen ja heikentyneen glukoosisiedon vallitsevuus kasvaa iän mukana 
miehillä sekä naisilla ja on iäkkäillä hyvin korkea. Kohonneen paastoglukoosin 
vallitsevuus on valkoisessa väestössä suurin 50 - 70 vuoden iässä.  Diabeteksen 
esiintyvyys kasvaa eniten Aasiassa ja Tyynen valtameren saarilla ja nuorten sairastuvuus 
lisääntyy (King et al. 1998b). Diabetesta sairastavat ovat Aasiassa nuorempia kuin 
teollistuneissa maissa eikä kohonneen paastoglukoosin vallitsevuus juuri kasva siellä 
keski-iässä ja vanhuudessa paitsi 80 ikävuoden jälkeen (Qiao et al. 2003b). Vuonna 1995 
kaikista maailman yli 20–vuotiaista sairasti diabetesta  4 prosenttia (135 miljoonaa 
ihmistä) ja vallitsevuuden arvioidaan nousevan vuoteen 2025 mennessä 5.4 prosenttiin 
(300 miljoonaan). Diabeteksen määrä vaihteli huomattavasti sen mukaan, oliko kyseessä 
mies vai nainen ja asuiko tämä kaupungissa vai maaseudulla (King et al. 1998b). 
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Yhdysvalloissa diabetes lisääntyy vuoteen 2050 mennessä 4 prosentista 7.2 prosenttiin 
(Boyle et al. 2001). Ennusteen mukaan siellä joka kolmas vuonna 2000 syntynyt lapsi 
sairastuu diabetekseen ennen kuin täyttää 80 vuotta (Narayan et al. 2003).  

Kaikista Euroopan diabeetikoista (taulukko 2) puolet oli aiemmin diagnosoituja 
(DECODE 1999a). Uusista 60 - 79 vuoden ikäisinä diagnosoiduista diabeetikoista kaksi 
kolmasosaa täytti kriteerin kahden tunnin glukoosirasituksella sekä paastoglukoosilla ja 
kolmasosa pelkästään kahden tunnin glukoosirasituksella mitattuna (DECODE 1999c). 
Heikentyneen glukoosinsiedon ja kahden tunnin glukoosirasituskokeella todetun 
diabeteksen vallitsevuus lisääntyy lineaarisesti iän kasvaessa (Decode 2003b). Kahden 
tunnin glukoosirasituskoearvon perusteella määritelty poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta oli naisilla yleisempää kuin miehillä, paastoglukoosin arvon 
perusteella miehillä. Aiemmin diagnosoimatonta diabetesta oli 40 - 59 -ikäisillä miehillä 
enemmän kuin naisilla, yli 70-vuotiailla naisilla enemmän kuin miehillä. (DECODE 
2003b.) Aasiassa poikkeava glukoosiaineenvaihdunta oli intialaisilla yleisempää kuin 
kiinalaisilla tai japanilaisilla (Qiao et al. 2003b). 

2.1.4  Sairastavuus ja kuolleisuus 

Diabetes vaurioittaa kaikkien elinten pieniä ja suuria valtimoita ja aiheuttaa 
sepelvaltimotautia, aivohalvauksia, alaraajojen amputaatioita, verkkokalvon vaurioita ja 
sokeutumista, munuaisten vaurioita ja vajaatoimintaa, synnynnäisiä epämuodostumia, 
lisääntynyttä synnytyskuolleisuutta, vammaisuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta (Klein 
et al. 1995). Diabeteksen vallitsevuus sepelvaltimotautia sairastavien miesten joukossa 
oli 15% ja naisten 23% (Khot et al. 2003). Glukoosin määrällä on suora yhteys 
elinvaurioihin (Klein et al.  1995, Turner et al. 1998b); hyvin korkeat ja hyvin matalat 
glukoosipitoisuudet lisäävät sydänkuoleman riskiä. (DECODE 2003a.) Diabetekseen 
sairastuneen 40-vuotiaan miehen odotettavissa olevaa elinikä lyhenee 11,6 vuodella 
(elämänlaadulla vakioituna 18,6 vuodella) ja naisen 14,3 vuodella (elämänlaadulla 
vakioituna 22,0 vuodella) (Narayan et al. 2003). Diabetes suurentaa kuoleman riskin 
kaksinkertaiseksi, heikentynyt glukoosinsieto puolitoistakertaiseksi ja kohonnut 
paastoglukoosi 1.2 -kertaiseksi (DECODE 1999b). Diabeetikoiden ikävakioitu 
kuolleisuus oli miehillä ja naisilla suurempi kuin  terveiden riippumatta siitä, oliko 
diabetes todettu korkealla  paastoglukoosilla vai kahden tunnin glukoosiarvolla 
(DECODE 2003a). Valtimoiden kovettumatauti voi ilmetä ennen kuin poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta todetaan: päivystyspoliklinikalle hakeutuneista 
sydäninfarktipotilaista kahdella kolmesta oli diabetes tai heikentynyt glukoosinsieto 
(Norhammar et al. 2002).  
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Taulukko 2. Diabeteksen (DM), heikentyneen glukoosinsiedon (IGT), kohonneen 
paastoglukoosin (IFG) ja heikentyneen glukoosinsiedon, kohonneen paastoglukoosin 
tai molempien (IGT, IFG) vallitsevuus (%) eräissä maissa ja maanosissa tehdyissä 
tutkimuksissa eri ikäisillä miehillä ja naisilla erikseen (m/n) tai molemmilla yhteensä. 

  DM IGT IFG IGT, IFG 

Tutkimuksen viite 
Maa tai 
maanosa ikä (v) % (m/n) % (m/n) % (m/n) % (m/n) 

Rajala 1995 1 Suomi 55 10,6/6,7 28,6/26,7  
Mooy et al. 1995 1 Hollanti 50-75 7,9/8,0 9,2/11,2   
King et al. 1998 1 Suomi 7,90  
Harris et al.  1998 1 USA 40-74 14,3 15,6  
Harris et al.  1998 2  40-74 12,3 9,7  
Stop-NIDDM 1 Eurooppa ja 40-70 13,3 17,3  
(Chiasson et al.  1998) Kanada  
DECODE 1998 1 Eurooppa >17 10,9  
DECODE 1998 2  >17 11,4  
DECODE 1999 a 3 Eurooppa 60-70 13,5/14,5  
  70-80 20,2/32,2  
Dunstan et al.  2002 3 Australia >25 8,0/6,8 9,2/11,9 8,1/3,4  
DECODE 2003b 3 Eurooppa 30-39 2,9/2,5 2,9/4,5 5,2/2,6 8,9/8,3 

  40-49 5,4/4,2 4,3/5,8 6,5/4,4 12,7/11,6 
  50-59 10,1/7,8 6,2/7,5 10,1/4,6 19,2/14,3 
  60-69 15,5/16,1 8,1/11,1 8,9/4,7 21,2/19,0 
  70-79 23,4/27,3 15,1/16,9 5,5/5,9 24,8/29,6 
  80-89 19,5/43,3 21,3/24,6 3,2/3,1 36,2/33,2 

DECODA  3 Kiina ja Japani 30-39 6,5/4,5 2,5/0 5,0/0,6 11,7/1,1 
(Qiao et al.  2003b)  40-49 7,4/5,4 6,8/9,2 4,5/2,9 13,7/13,5 
  50-59 14,8/10,7 8,9/10,3 5,6/5,0 16,8/17,2 
  60-69 14,9/14,2 11,9/14,1 5,1/4,4 21,8/22,2 
  70-79 15,5/16,0 13,7/16,3 5,4/5,1 21,9/25,4 
  80-89 17,9/26,0 16,1/11,7 7,1/3,9 23,2/18,2 
 Intia 30-39 11,4/12,5 10,0/12,5 5,9/7,8 19,3/24,0 
  40-49 21,8/22,7 12,0/10,2 5,5/6,5 21,3/21,2 
  50-59 33,0/32,6 9,3/9,9 5,8/6,7 19,4/21,4 
  60-69 41,0/34,6 12,5/11,3 3,3/6,5 19,5/22,6 
  70-79 32,6/33,0 12,4/11,6 3,7/5,5 22,5/23,3 
  80-89 24,2/17,7 12,6/13,3 9,0/2,7 27,1/21,2 
Rathmann et al. 2003 Saksa 55-59 16,7/8,6 8,6/10,1 9,5/2,6 18,1/12,7 
  60-64 15,3/16,9 18,8/16,7 12,9/4,4 31,7/21,1 
  65-69 22,2/16,4 19,5/18,7 8,5/5,1 28,0/23,8 
  70-74 23,1/17,0 22,8/18,9 6,4/6,6 29,2/25,5 
Mokdad et al. 2003 3 USA 30-39 4,1  
  40-49 6,6  
  50-59 11,2  
  60-69 15,1  
  =>70 15,5  
1 WHO 1985 –kriteereiden mukainen  2 ADA 1997 -kriteereiden mukainen 3 WHO 1999 – kriteereiden 
mukainen 
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2.2  Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan seulonta 

2.2.1  Seulontasuositukset 

Diabetesta sairastavista arviolta kolmasosalla tauti on diagnosoimatta (Harris et al. 1998). 
Diabeteksen hyvä hoito vähentää ja viivyttää diabeteksen komplikaatioiden kehittymistä 
ja diabeteksen varhainen toteaminen ja hoidon aloitus on hyödyllistä ja säästää 
terveydenhuollon kustannuksia (Pauker et al. 1993, Turner 1998a). Seulonnalla 
tarkoitetaan taudin etsimistä oireettomista, diagnosoinnilla tarkoitetaan oireellisen 
henkilön tutkimista pyrkimyksenä tunnistaa tauti (Engelgau et al. 2000). Seulonnan tulee 
täyttää tietyt kriteerit ollakseen eettisesti ja yhteisöllisesti hyväksyttävä. Seulottavan 
taudin tulee olla merkittävä terveysongelma, sen luonnollinen kulku tulee tuntea ja sillä 
tulee olla oireeton esiaste, joka on tunnistettavissa turvallisella ja luotettavalla tavalla. 
Taudin tai sen esiasteen varhaisesta tunnistamisesta tulee olla terveyshyötyä ja taudin 
ehkäisyyn tai sen myöhentämiseen tulee olla luotettavia menetelmiä. Seulonnan ja 
ehkäisyn kustannuksien tulee olla kohtuulliset saavutettavaan terveyshyötyyn nähden ja 
ne on voitava järjestää luontevana osana yleistä terveydenhuoltoa. (Calman et al. 1998, 
ADA 2004a, ADA 2004b, Harris et al. 2003.)  

Eri järjestöjen suositukset poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan seulonnan 
kohderyhmistä, seulontamenetelmistä, poikkeavan tuloksen kriteereistä ja 
toistotiheyksistä on esitetty taulukossa 3. Seulontamenetelmäksi suositellaan diabeteksen 
riskiryhmiin kohdennettavaa paastoglukoosia, aterianjälkeistä glukoosia ja kahden tunnin 
glukoosirasituskoetta. Poikkeavan löydöksen kriteerit ja glukoosirasituskokeen 
toistotiheyssuositukset vaihtelevat. Seulonnan vaikuttavuudesta diabeteksen 
sairastavuuteen tai kuolleisuuteen ei ole tehty satunnaistettuja kliinisiä väestötutkimuksia 
eikä kustannusvaikuttavuudesta olla yksimielisiä (Engelgau et al. 1998, Chen et al. 
2001). Amerikan Diabetesyhdistyksen suosituksen mukaan diabeteksen seulonta tulee 
suunnata kolmen vuoden välein suuren riskin henkilöihin. Heitä ovat sellaiset yli 45-
vuotiaat, joilla on joko kohonnut verenpaine (≥140/90 mmHg), dyslipidemia (HDL-
kolesteroli ≤ 0.9mmol/l tai triglyseridipitoisuus≥ 2.82 mmol/l), aiemmin todettu kohonnut 
paastoglukoosi tai heikentynyt glukoosinsieto tai jotka sairastavat sydän- ja 
verisuonitautia. Samoin suuren riskin henkilöitä ovat ne, joiden painoindeksi on ≥25 tai 
joiden vanhemmalla tai sisaruksella on diabetes tai jotka harrastavat hyvin vähän 
liikuntaa. Seulottaviin kuuluvat myös ne naiset, joilla on ollut raskausdiabetes tai jotka 
ovat synnyttäneet yli neljäkiloisen lapsen tai joilla on monirakkulainen 
munasarjaoireyhtymä. Myös alle 45 -vuotiaiden seulonta on aiheellista, mikäli he ovat 
lihavia ja heillä on lihavuuden lisäksi on jokin muu edellä luetelluista riskitekijöistä. 
(ADA 2004a, ADA 2004b.) Seulonta suositellaan sisällytettäväksi terveydenhuollon 
normaaliin toimintaan (Engelgau et al. 1998, Chen et al. 2001). 
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Taulukko 3. Eri järjestöjen suositukset poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan seulonnan 
kohderyhmistä, seulontamenetelmistä, poikkeavan tuloksen kriteereistä ja 
toistotiheyksistä.  

Järjestö 
(viite) 

Seulonnan 
kohde 

Näyte 
 

Poikkeavan 
kriteerit 

Toisto- 
tiheys 

Virtsa 2 tuntia 
ateriasta 

Positiivinen 5  
vuotta 

Plasma Paasto =>6.7 mmol/l  
 Paasto 5.5-6.6 mmol/l 

British Diabetes 
Association 
(Patterson 1993) 

Diabeteksen  
riskiryhmät 
40-75 -vuotiaat 

 2 tuntia 
ateriasta 

=>8.0 mmol/l 
6-12 

kuukautta 

Virtsa   Ei 
määritelty 

Plasma Paasto =>6.5 mmol/l  

World Health 
Organisation 
(WHO 1994) 

Diabeteksen  
riskiryhmät 

 Aterian 
jälkeinen 

=>7.0-8.0 mmol/l  

Plasma Paasto =>7.0 mmol/l 3  
vuotta 

Diabeteksen  
riskiryhmät 

 Aterian 
jälkeinen 

=>8.9 mmol/l  

Kysely  =>11.1 mmol/l  
  

2 tunnin 
sokerirasitus   

 Kokoveri Paasto =>6.1 mmol/l  

American Diabetes 
Association  
(ADA 1997) 

 Kapillaari Aterian 
jälkeinen 

=>7.8 mmol/l  

Plasma Paasto =>7.0 mmol/l Kohonnut  
verenpaine  Aterian 

jälkeinen 
=>8.9 mmol/l 

Dyslipidemia  =>11.1 mmol/l 

Kliinisen 
arvion 

mukaan 

United States 
Preventive 
Services Task Force 
(Berg et al.  2003)  

  
2 tunnin 
sokerirasitus   

Plasma Paasto 6,1-6,9 mmol/l 1-3  Diabeteksen  
riskiryhmät  7,8-11,0 mmol/l vuotta 

Tyyppi 2 Diabeteksen 
Ehkäisyohjelma 
(DEHKO 2003) 
Suomen Diabetesliitto Riskipistetesti  

2 tunnin 
sokerirasitus   

Plasma Paasto =>7.0 mmol/l Kohonnut  
verenpaine  Aterian 

jälkeinen 
=>8.9 mmol/l 

Dyslipidemia  =>11.1 mmol/l 

Kliinisen 
arvion 

mukaan 

American Academy of 
Family  
Physicians 
(AAFP 2003) 

  
2 tunnin 
sokerirasitus   
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2.2.2  Seulonnan diagnostiset menetelmät 

Oraalinen kahden tunnin glukoosirasituskoe (OGTT) on heikentyneen glukoosinsiedon ja 
diabeteksen diagnosoinnin standardi. Glukoosirasituskokeen herkkyys on diabeteksen 
tunnistamisessa 93% ja tarkkuus 99%. (Haffner et al. 1984.) Kun glukoosirasituskoe 
toistetaan niillä henkilöillä, joilla löydöksenä oli heikentynyt glukoosinsieto, noin 
50%:lla on edelleen löydöksenä heikentynyt glukoosinsieto. Mitä korkeampi kahden 
tunnin glukoosiarvo oli ensimmäisessä glukoosirasituskokeessa, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä tulos toistui. (Ricardi et al. 1985, Stolk et al. 1995.) Paastoglukoosin 
herkkyys diabeteksen tunnistamisessa oli 20% ja tarkkuus 100% (Ko et al. 1997). 
Eurooppalaisessa aineistossa kahden tunnin glukoosiarvon kriteeri täyttyi 31%:lla uusista 
diabeetikoista, paastoglukoosin kriteeri täyttyi 40%:lla ja molemmat kriteerit täyttyivät 
28%:lla (DECODE 1998); amerikkalaisessa aineistossa (NHANES III) vastaavat luvut 
olivat 41%, 14% ja 44% (Harris et al. 1997, ADA 2004b). Eron arvellaan johtuvan siitä, 
että amerikkalaiset ovat keskimäärin lihavampia ja siksi paastoglukoosin perusteella 
diagnosoituja oli vähemmän (Kahn 2003).  

Amerikan Diabetesyhdistyksen uusimman suosituksen mukaan seulontamenetelmänä 
voidaan käyttää sekä plasman paastoglukoosia (FPG) että glukoosirasituskoetta (OGTT) 
(ADA 2004b). Plasman paastoglukoosi ja glukoosirasituskoe ovat standardoituja 
menetelmiä, ja niiden herkkyys on riittävä seulomaan glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt 
keskimäärin 7-8 vuotta ennen diabeteksen oireita. (Harris et al. 1992, Harris et al. 1998.) 
Plasman paastoglukoosi ei tunnista kaikkia diabeetikoita: heikentynyt glukoosinsieto 
voidaan tunnistaa vain glukoosirasituksella ja siksi poikkeava glukoosiaineenvaihdunta 
tunnistetaan luotettavammin glukoosirasituksella kuin plasman paastoglukoosin avulla. 
(ADA 2004b.) Sekä heikentynyt glukoosinsieto että kohonnut plasman paastoglukoosi 
merkitsevät kohonnutta diabeteksen riskiä joten niiden tunnistaminen on tärkeää 
diabeteksen ehkäisemiseksi. (Tuomilehto et al. 2001, Knowler et al. 2002.) 

Aterian jälkeistä plasman glukoosin mittausta voidaan käyttää henkilöillä, joilla on 
diabetekseen viittaavia oireita.  Tutkittavan ikä ja edellisestä ateriasta kulunut aika 
vaikuttavat tulokseen niin paljon, että seulonnassa tätä menetelmää ei voida käyttää 
(Engelgau et al. 1995b, Barr et al. 2002). HbA1c:tä ei suositella seulontaan koska sen 
biologinen vaihtelu terveillä ihmisillä on suuri, herkkyys tunnistaa diabetes on huono ja 
sen  laboratoriomenetelmät ovat edelleenkin riittämättömästi standardoidut (Kilpatrick et 
al. 1998, ADA 2004b, ADA 2004c). Diabeteksen hoidon seurannassa HbA1c on sen 
sijaan hyvä ja välttämätön apuväline (Rohlfing et al. 2002, ADA 2004c). Virtsan sokerin 
mittaaminen tunnistaa vain 23% diabeetikoista eikä huonon herkkyyden vuoksi sovellu 
seulontaan (Andersson et al. 1993, Engelgau et al. 1995a). 

2.2.3  Riskipisteytyslaskurit 

Matemaattisilla malleilla voidaan arvioida diabeteksen todennäköisyys tai ennustaa 
sairastumisen todennäköisyys. Logistisessa mallissa vakioidaan diabeteksen riskitekijät 
jatkuvina muuttujina samaan malliin. Kun jatkuvat muuttujat luokitellaan kahteen tai 
useampaan luokkaan, logistinen malli antaa jokaiselle luokalle beetakertoimet joiden 
suuruus korreloi suoraan diabeteksen todennäköisyyteen. Mitä korkeammat yksittäisten 
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riskitekijöiden tasot tutkittavalla on, sitä suurempi on beetakertoimien summa ja 
diabeteksen todennäköisyys. Beetakertoimet pyöristettiin kokonaisluvuiksi yhteenlaskun 
helpottamiseksi vaikka herkkyys ja tarkkuus heikkenivätkin. Yhteispisteiden kautta 
piirrettiin kuvaaja herkkyyden ja yhdestä vähennetyn tarkkuuden kautta. Käyrää 
kutsutaan ROC –käyräksi (Receiver operating characteristic). Tämän käyrän alle jäävä 
pinta-ala (AUC) on sitä suurempi, mitä parempi herkkyys ja tarkkuus eri 
yhteispistemäärillä on. Arvottoman mallin AUC on 0.5 ja vastaa kolikon heittoa. 
Täydellisen mallin AUC olisi 1.0 ja erottelisi diabeteksen ja normaalin 
glukoosiaineenvaihdunnan erehtymättä. 

Amerikan Diabetesyhdistys on julkaissut vuosina 1989 ja 1993 riskitestit, joissa 
muuttujina olivat ikä, rotu, lihavuus, suuren lapsen synnyttäminen ja suvun diabetes. 
Vuoden 1993 testin herkkyys (46%) ja tarkkuus (59%) diabeteksen tunnistamisessa 
osoittautuivat huonoiksi. Testistä piirretty ROC-käyrän alle jäävä pinta-ala (AUC) oli 
0.71 (ADA 1993, Herman et al. 1995).   

Second National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES II) -
poikkileikkausaineistosta tehdyssä diabetesta ennustavassa mallissa selittävinä muuttujina 
olivat ikä, sukupuoli, yli 4-kiloisen lapsen synnytys, lihavuus, liikunnan määrä ja 
diabeteksen esiintyminen suvussa. Malli koostui monivaiheisesta puusta, jossa edettiin 
vaiheittain huomioimalla muuttujat yksi kerrallaan. Valkoisessa väestössä osalta mallin 
herkkyys oli 78%, tarkkuus 65% ja positiivinen ennustearvo 10%. ROC -käyrän alle 
jäävä pinta-ala oli 0.78. Mallin herkkyys ja tarkkuus diabeteksen ennustamisessa ei 
parantunut, vaikka siihen lisättiin muuttujiksi kohonnut verenpaine tai aikaisemmin 
todettu lievä glukoosiaineenvaihdunnan häiriö. (Herman et al. 1995.) 

Amerikkalaiseen seulontamalliin valittiin diabeteksen riskitekijöistä 16 selittävää 
muuttujaa, jotka selvitettiin kyselyllä, antropometrisilla mittauksilla tai 
laboratoriotutkimuksilla. Vasteeksi valittiin diabeteksen tai heikentyneen glukoosinsiedon 
tunnistaminen. Näin luotiin malli, johon selittäviksi muuttujiksi jäivät lihavuus 
(painoindeksi >29.7), ikä (≥62.5 vuotta) ja plasman paastoglukoosi (5.7 mmol/l). Vaikka 
13 muuttujaa poistettiin, malli ei huonontunut. Mallin herkkyys diabeteksen ja 
heikentyneen glukoosinsiedon tunnistamisessa oli 91% ja tarkkuus 55%. (Barriga et al. 
1996.) 

Hollantilaisessa (Hoorn-study) riskipisteytyslaskurissa muuttujina ovat poikkeava 
jano, kävelykipu, hengenahdistus liikkuessa, ikä, sukupuoli, lihavuus, lähisuvussa 
esiintyvä diabetes, verenpainelääkkeen käyttö ja haluttomuus pyöräillä. Vasteena oli 
diabeteksen tunnistaminen ja testi soveltuu 50 - 74-vuotiaille. Mallin ROC:n alle jäävä 
pinta-ala oli 0.80 ja toisella kohortilla testattuna 0.69. (Ruige et al. 1997.) 

Ruotsalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin 21057 miestä ja naista, 
seulontakriteereinä olivat lihavuus ja suvussa esiintyvä diabetes ja vasteena oli 
heikentyneen glukoosinsiedon tunnistaminen. Tutkijat eivät raportoineet herkkyyttä 
muuten kuin arvioimalla sen huonoksi (Lindahl et al. 1999).  

Toisessa hollantilaisessa (Rotterdam-study) riskipisteytyslaskurissa muuttujina olivat 
mallissa 1 ikä, sukupuoli, lihavuus kaksiluokkaisena muuttujana ja verenpainelääkkeen 
käyttö, mallissa 2 lisäksi suvun diabetes, painoindeksi jatkuvana muuttujana ja 
liikuntatottumukset sekä mallissa 3 lisäksi verenpaine ja vyötärö-lantiosuhde. 
Vastemuuttujana oli diabeteksen tunnistaminen. Testi soveltuu 55 - 75-vuotiaille.  Mallin 
1 AUC oli 0.68 ja mallin 2 ja 3 AUC oli 0.74. (Baan et al. 1999.)  
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Englantilaisessa riskipisteytyslaskurissa muuttujina olivat ikä, sukupuoli, 
painoindeksi,  verenpainelääkkeen tai kortikosteroidin käyttö, suvussa esiintyvä diabetes 
ja tupakointi. Vastemuuttuja oli diabeteksen tunnistaminen ja riskipisteytyslaskuri 
soveltuu 40 – 64-vuotiaille. ROC käyrän AUC oli 0.80 (Griffin et al. 2000).  

Tanskalaisessa riskipisteytyslaskurissa muuttujina olivat ikä, sukupuoli, painoindeksi, 
kohonnut verenpaine, liikunnan määrä ja suvun diabetes ja vasteena diabeteksen 
tunnistaminen. Mallin ROC -käyrän AUC oli 0.804. Testi soveltuu 30 - 60-vuotiaille 
(Glümer et al. 2004).  

Suomalaisessa riskipisteytyslaskurissa käytettiin diabetekseen sairastumista 
ennustavina muuttujina ikää, painoindeksiä, vyötärön ympärystä, aikaisemmin havaittua 
poikkeavaa glukoosiarvoa, liikunnan määrää, kasvisten ja hedelmien kulutusta, 
verenpainelääkkeiden käyttöä ja suvun diabetesta. Mallin vastemuuttujana oli 
lääkitykseen johtavan diabeteksen ilmaantuminen 7.5 vuodessa. Testin AUC oli 0.857 
kun vasteena oli diabetes ja testi soveltuu 35 - 64-vuotiaille. (Lindström et al. 2003.) 
Suomalainen tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelma Dehkon 2 D suosittelee 
glukoosirasituskoetta henkilöille, joiden testissä saamat riskipisteet ovat ≥15 (DEHKO 
2003, Lindström et al. 2003). 

2.3  Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin liittyvät tekijät ja niiden 
vallitsevuus 

2.3.1  Insuliiniresistenssi 

2.3.1.1  Insuliiniresistenssiin liittyvät tekijät 

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan insuliinin heikentynyttä vaikutusta kudoksissa. 
Diabeteksen syntyyn vaikuttavat insuliiniresistenssin lisäksi haiman beetasolujen 
toiminnan heikentyminen ja maksan glukoosituotannon lisääntyminen (Haffner et al. 
1995). Insuliiniresistenssiin liittyviä tekijöitä ovat (Reaven 2002) 
- heikentynyt glukoosinsieto ja kohonnut paastoglukoosi 
- kohonnut veren virtsahappopitoisuus ja virtsahapon alentunut erittyminen 
- dyslipidemia: kohonnut triglyseridipitoisuus, matala HDL-kolesteroli, pienentynyt LDL 
partikkelien koko ja korkea seerumin aterianjälkeinen rasvapitoisuus 
- vaikutukset verenkiertoon: sympaattisen hermoston lisääntynyt vaikutus, lisääntynyt 
natriumin pidättyminen munuaisissa ja kohonnut verenpaine 
- vaikutukset  vereen: kohonnut plasminogeenin aktivaattorin estäjä 1 (PAI-1) ja 
kohonnut fibrinogeeni ja veren hyytymisen lisääntyminen 
- vaikutukset endoteelin toimintahäiriöön: mononukleaaristen solujen tartuntavoiman 
lisääntyminen, plasman kiinni takertuvien molekyylien lisääntyminen, epäsymmetrisen 
plasman dimetyyliarginiinin lisääntyminen ja endoteelista riippuvan verisuonten 
laajentumisen lisääntyminen 
- hedelmällisyysvaikutukset: monirakkulainen munasarjaoireyhtymä. 
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Insuliiniresistenssiin yhteydessä olevia tekijöitä on kuvattu kuviossa 1 (Fonseca et al. 
2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Insuliiniresistenssiin yhteydessä olevat tekijät (Fonseca et al. 2004). 
 
Insuliiniresistenssi on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä (Lempiäinen et al. 1999, 

Kuusisto et al. 2001, Rajala et al. 2002). Insuliiniresistenssiä lisääviä tekijöitä ja siten 
myös diabeteksen riskitekijöitä ovat perinnöllinen taipumus diabetekseen, lihavuus, 
vähäinen liikunta, eräät hormonit (glukokortikoidit, katekoliaminit, glukagoni ja 
kasvuhormonit), eräät lääkkeet (kuten tiatsididiureetit) ja sikiöaikainen ravitsemushäiriö 
(Perry et al. 1995). Insuliiniresistenssi on kohonneen verenpaineen, koronaaritaudin, 
diabeteksen ja aivohalvauksen itsenäinen ennustaja (Facchini et al. 2001). Valtimoiden 
kovettumataudin kehittymiseen liittyy tulehdus (inflammatio): CRP (C-reactive protein) 
sekä valkosolujen määrä ovat sitä korkeammat mitä useampia insuliiniresistenssiin 
liittyviä tekijöitä ihmisellä on (Festa et al. 2000). Kohonnut CRP ennustaa lisääntynyttä 
tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuutta (Ridker et al. 2003, 
Laaksonen et al. 2004). Haffnerin tutkimuksessa tyypin 2 diabeetikoista 90–95 
prosentilla oli insuliiniresistenssi (Haffner et al. 1997b) ja Martinin tutkimuksessa 76 % 
insuliiniresistenteistä henkilöistä sairastui diabetekseen 25 vuoden aikana (Martin et al. 
1992). 



31 

2.3.1.2  Insuliiniresistenssin mittaaminen 

Insuliiniresistenssin mittaamisen standardi on clamp-menetelmä. Siinä nostetaan plasman 
insuliinipitoisuutta insuliini-infuusiolla ja lisääntynyt glukoosin kulutus kompensoidaan 
glukoosi-infuusiolla siten, että plasman glukoosipitoisuus pysyy samalla tasolla 
(deFronzo et al. 1979). Koe vie useita tunteja aikaa eikä sovellu jokapäiväiseen kliiniseen 
käyttöön eikä epidemiologisiin tutkimuksiin.  

Muita mittareita verrataan clamp-menetelmään. Toisella glukoosi-infuusioon 
perustuvalla FSIVGTT-menetelmällä (”Minimal Model”) paaston jälkeen infusoidaan 
glukoosia 300 mg henkilön painokiloa kohden ja kahdenkymmenen minuutin kuluttua 
infusoidaan insuliinia 0.05 yksikköä painokiloa kohden. Paastoglukoosin ja -insuliinin 
lisäksi veren glukoosi- ja insuliinipitoisuuksia mitataan 21 kertaa 4 tunnin aikana. (Coates 
et al. 1995.) Insuliiniresistenssi lasketaan kerätystä tiedosta (tietokoneohjelmalla) 
monimutkaisella kaavalla. Lisäksi  on kehitetty insuliiniresistenssi-indeksejä mittaamalla 
plasman glukoosi- ja insuliinipitoisuudet paaston jälkeen tai kahden tunnin 
glukoosirasituksessa. Yleisimmin käytettyjä paastoarvoihin perustuvia indeksejä ovat 
HOMA-IR (homeostasis assesment) (Matthews et al. 1985) ja QUICKI (Quantitative 
Insulin-Sensitivity Check Index) (Katz et al. 2000). HOMA-IR mallissa paastoplasman 
insuliinipitoisuus (mikroyksikköä millilitrassa) kerrotaan paastoplasman sokerilla 
(millimoolia litrassa) ja jaetaan luvulla 22.5. QUICKI lasketaan kaavalla 1/(log insulin 
µU/ml+(log glukoosi mg/dl)). Paastoarvoja ja glukoosirasitusarvoja käytetään 
Cederholmin indeksissä (Cederholm et al. 1990), Belfioren indeksissä (Belfiore et al. 
1998), Matsudan indeksissä (Matsuda et al. 1999), Guttin indeksissä (Gutt et al. 2000), 
Stumvollin indeksissä (Stumvoll et al. 2000) ja Soonthornpunin indeksissä 
(Soonthornpun 2003). Indekseillä ja insuliini- ja glukoosi-infuusioilla saadut tulokset 
vastaavat hyvin toisiaan (Katz et al. 2000, Mather et al. 2001, Rabasa-Lhoret et al. 2003, 
Skrha 2004).  HOMA-IR ja QUICKI korreloivat hyvin FSIVGTT:n kanssa 
insuliinisensitiivisyyden arvioinnissa erityisesti lihavilla ja tyypin 2 diabeetikoilla mutta 
ei niin hyvin normaalipainoisilla ja henkilöillä, joilla ei ole diabetesta (Katz et al. 2000, 
Conwell et al. 2004).  

Haiman beetasolujen toimintaa voidaan arvioida kun plasman glukoositasoa nostetaan 
infuusiolla ja mitataan plasman insuliinipitoisuus. Infusoitavasta glukoosimäärästä 
voidaan laskea glukoosin kulutus. (deFronzo et al. 1979.) Beetasolujen toimintaa voidaan  
arvioida käyttämällä  HOMA-beetasoluindeksiä epidemiologisissa tutkimuksissa, joissa 
tutkitaan paastoglukoosi ja -insuliini (Haffner et al. 1997a). HOMA-beetasoluindeksi 
lasketaan kaavalla: 20 kertaa paastoplasman insuliinipitoisuus (µU/ml) jaettuna 
paastoplasman glukoosipitoisuus (mmol/l), josta on vähennetty luku 3,5. 

2.3.1.3  Perinnöllisyys 

Vaikka kaksostutkimuksista ja epidemiologisista tutkimuksista tiedetään, että tyypin 2 
diabeteksen esiintyvyys ryvästyy joihinkin sukuihin, ei tällä hetkellä varmuudella ole 
tiedossa yhtään yksittäistä geenipuutosta, joka aiheuttaisi insuliiniresistenssin ja 
diabeteksen (McIntyre et al. 2002). Perinnöllisyys aiheutuu monen geenin vaikutuksesta 
(Ferrannini 1998). Lupaavimmat tulokset on saatu Calpain 10 ja PPAR gamma 2 
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Pro12A1a :sta (Stumvoll et al. 2002, Cox et al. 2001). Kaksostutkimusten perusteella 
perinnöllisyyden vaikutus insuliiniresistenssiin on 47-66% (Stern 2000). On esitetty, että 
ihmisiin on valikoitunut ”taloudellisuusgeeni” ja kyky varastoida energiaa rasvaan ja 
kestää sen avulla nälänhätä (Neel 1962, Reilly et al. 2003). Nykyaikaisen elämänmuodon 
vähentynyt liikunta ja runsasenerginen ravinto johtavat ylipainoon ja siihen yhteydessä 
olevaan insuliiniresistenssiin (Gerich 2003). 

2.3.2  Metabolinen oireyhtymä 

2.3.2.1  Luokittelut  

Metabolinen oireyhtymä (MBO) eli insuliiniresistenssioireyhtymä on ryväs sydän- ja 
verisuonitautien riskiä lisääviä tekijöitä, joiden yhteisenä tekijänä pidetään  
insuliiniresistenssiä. Vanhala on kehittänyt metabolisen oireyhtymän seulan, jossa 
ensimmäisen vaiheen muuttujina olivat suvun diabetes (1. aste), lihavuus 
(painoindeksi≥30), vatsakkuus (vyötärö-lantiosuhde ≥1.0 miehillä ja ≥0.88 naisilla) ja 
kohonnut verenpaine (≥160/95 mmHg). Jos yksikin muuttuja toteutui tutkittiin vaiheessa 
kaksi oliko triglyseridipitoisuus korkea (≥1.7 mmol/l), HDL-kolesteroli matala (<1.0 
mmol/l miehillä ja <1.2 mmol/l naisilla), glukoosiaineenvaihdunta poikkeava (WHO 
1985) tai insuliinipitoisuus korkea (≥13.0 µU/l). Mahdolliseksi metaboliseksi 
oireyhtymäksi määriteltiin samanaikaisesti kolme vaiheen yksi tai kaksi muuttujaa. 
Täydellisessä metabolisessa oireyhtymässä oli samanaikaisesti kohonnut verenpaine, 
korkea triglyseridipitoisuus, matala HDL-kolesteroli ja insuliiniresistenssi (korkea 
insuliinipitoisuus tai poikkeava glukoosiaineenvaihdunta). (Vanhala 1996.) 

Taulukossa 4 on esitetty metabolisen oireyhtymän kansainvälisesti käytetyistä 
diagnostisista kriteereistä The Adult Treatment Panel III:n (ATP III) ja Maailman 
Terveysjärjestön luokitusten mukaiset kriteerit (WHO 1999, Balkau et al. 1999, Cleeman 
2001, Bloomgarden 2003). ATP III luokituksessa tulee luetelluista ehdoista vähintään 
kolmen täyttyä, WHO 1999 luokituksessa tulee aina olla diabetes, heikentynyt 
glukoosinsieto ja/tai insuliiniresistenssi sekä lisäksi luetelluista ehdoista vähintään kaksi. 
Maailman Terveysjärjestön luokituksen herkkyys on parempi ja tarkkuus huonompi kuin 
ATP III:n (Laaksonen et al. 2002). 
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Taulukko 4. Metabolisen oireyhtymän diagnostiset kriteerit The Adult Treatment Panel 
III:n (ATP III) ja Maailman Terveysjärjestön (WHO 1999) luokitusten mukaan. 

ATP III  Maailman Terveysjärjestö  

 Diabetes, heikentynyt glukoosinsieto ja/tai 
insuliiniresistenssi 

Vähintään kolme seuraavista: Lisäksi vähintään kaksi seuraavista: 
Diabetes tai kohonnut paastoglukoosi Diabetes, heikentynyt glukoosinsieto tai kohonnut 

paastoglukoosi 

 Insuliiniresistenssi (clamp-menetelmä) 
Kohonnut verenpaine ≥130/85 mmHg Kohonnut verenpaine ≥140/90 mmHg 
Vyötärön  ympärys miehillä >102 cm ja naisilla >88 
cm 

Painoindeksi>30 tai vyötärö-lantiosuhde miehillä 
>0.9 ja naisilla >0.85  

Triglyseridit ≥ 1.7 mmol/l Triglyseridit ≥ 1.7 mmol/l 
HDL -kolesteroli miehillä <1.03 mmol/l ja naisilla 
<1.29 mmol/l 

HDL -kolestesteroli miehillä <0.9 mmol/l ja naisilla 
<1.0 mmol/l 

 Virtsan albumiinineritys ≥ 20µg/min tai albumiini-
kreatiniinisuhde ≥30 mg/g 

 Kohonnut veren virtsahappopitoisuus, veren 
hyytymishäiriö tai korkea plasminogeenin 
aktivaattorin inhibiittoripitoisuus (PAI-1) 

(Cleeman 2001) (WHO 1999) 

2.3.2.2  Vallitsevuus 

Yli 20-vuotiaassa valkoisessa väestössä metabolisen oireyhtymän (ATP III mukainen 
luokittelu) vallitsevuus oli miehillä 24.3 % ja naisilla 22.9%. Vallitsevuus alkaa kohota 
voimakkaasti yli 30-vuotiailla (Park et al. 2003). Kaupungissa ja maaseudulla asuvilla 
30-65-vuotiailla palestiinalaisilla (n=992) metabolista oireyhtymää oli 17% (Abdul-
Rahim et al. 2001).  Matalimmassa sosiaaliluokassa metabolista oireyhtymää oli miehillä 
2.2 kertaa ja naisilla 2.8 enemmän kuin korkeimmassa sosiaaliluokassa (Brunner et al.  
1997). Pieksämäkeläisessä aineistossa metabolista oireyhtymää oli miehistä 17%:lla ja 
naisista 8%:lla (Vanhala 1996). Metabolinen oireyhtymä lisäsi merkittävästi sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuutta verrattuna henkilöihin, joilla oli insuliiniresistenssi mutta ei 
metabolista oireyhtymää (Isomaa et al. 2001). Keski-ikäisillä kuopiolaisilla miehillä, 
joilla alkututkimuksessa ei ollut diabetesta, sydän- ja verisuonitauteja tai syöpää, oli 
metabolinen oireyhtymä (ATP III -luokituksen mukaan) 8.8% prosentilla. Metabolinen 
oireyhtymä lisäsi sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta 11.6 vuoden seurannan aikana 2.3-
kertaiseksi ja sepelvaltimotautikuolleisuutta 4.2-kertaiseksi. (Lakka et al. 2002.)  

2.4  Diabeteksen riskitekijät 

Diabeteksen ilmaantumisen todennäköisyyttä lisäävät korkea ikä, lihavuus, kohonnut 
verenpaine, dyslipidemia, suvun diabetes, liikunnan vähäisyys, raskausdiabetes, 
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monirakkulainen munasarjaoireyhtymä, heikentynyt glukoosinsieto ja kohonnut 
paastoglukoosi, ja erityisesti usean riskitekijän ryvästyminen samaan ihmiseen (ADA 
2004a). Lisäksi tunnetaan muitakin diabeteksen ilmaantumiseen yhteydessä olevia 
tekijöitä, kuten tupakointi (Wannamethee et al. 2001). Taulukossa 5 on esitetty 
lihavuuden, kohonneen verenpaineen ja dyslipidemian vallitsevuus sekä tupakoivien 
osuus eräissä tutkimuksissa. 

 
Taulukko 5. Lihavuuden, kohonneen verenpaineen ja dyslipidemian vallitsevuus (%) eri 
kriteereillä sekä tupakoivien osuus (%) eri maissa tehdyissä tutkimuksissa eri ikäisillä 
miehillä ja naisilla (m/n). 

Tutkimus Muuttuja Kriteeri ikä (v) Vallitsevuus 
(viite)    %  (m/n) 

Lihavuus     

BMI  =>30 kg/m2 >30 21.2/23,5 
Vyötärö =>102/88 cm (m/n) 34,1/46,7 

Terveys 2000 
(Aromaa et al. 2002) 
Suomi WHR >1/0.85 (m/n)  31,8/51,6 

     
BMI  25-30 kg/m2 45-55 50,3/30,6 Helakorpi et al.  2003 

Suomi  25-30 kg/m2 55-64 41,3/40,3 
  =>30 kg/m2 45-55 18,4/12,8 
  =>30 kg/m2 55-64 21,1/18,6 

BMI => 30 kg/m2 40-60 28,8/37,8 
Vyötärö >102/88 cm (m/n) 20-35 14,1/23,6 

NHANES 
(Park et al.  2003) 
USA   35-64 36/49,7 

   =>65 46,2/61,5 
BMI =>30 kg/m2 30-39 20,5 
  40-49 24,7 

BRFSS 
(Mokdad et al. 2003) 
USA   50-59 26,1 

   60-69 25,3 
 BMI =>40 kg/m2 >18 1,7/2,8 
Kohonnut verenpaine    

=>160/95 mmHg >30 25,0/18,7 Terveys 2000 
(Aromaa et al. 2002) 

Kohonnut  
verenpaine    

=>140/90 mmHg  19,2/17,4 
   

Kohonnut  
verenpaine 
tai lääkitys    

NHANES III 
(Zhu et al. 2002) 
USA 

Lääkitys Kyllä  10,5/14,0 

=>130/85 mmHg 20-35 17,1/3,9 
 35-64 40,5/24,3 

NHANES 
(Park et al.  2003) 
USA 

Kohonnut 
verenpaine 
tai lääkitys  =>65 70,8/70,3 
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Taulukko 5 jatkuu     

Tutkimus Muuttuja Kriteeri ikä (v) Vallitsevuus 
(viite)    %  (m/n) 

=>140/90 mmHg  36/30 Kohonnut  
verenpaine    

Framingham 
(Wilson et al. 1998) 
Englanti Lääkitys Kyllä  6,7/7,1 

=>140/90 mmHg 35-64 49,0/44,6 
   

Banegas et al. 1998 
Espanja 

Kohonnut  
verenpaine 
tai lääkitys    

=>140/90 mmHg  25-74 44,8/32,0 
   

Stegmayr et al. 1996 
Ruotsi 

Kohonnut 
verenpaine 
tai lääkitys    

=>140/90 mmHg >16  36,5/46,9 
   

Primatesta et al.  1998 
Englanti 

Kohonnut 
verenpaine 
tai lääkitys    

Dyslipidemia     
HDL <1.0/1.2 mmol/l (m/n) 48,0/44,0 
ja/tai Tgl  =>1.7 mmol/l    

Pieksämäki 
(Vanhala 1996) 
Suomi     

HDL <1,0 mmol/l >30 29,2/11.3 Terveys 2000 
(Aromaa et al. 2002) Tgl =>2.0 mmol/l >30 31,1/17,3 

HDL <0.9/1.0 mmol/l (m/n)    35-70 42,3/32,3 
ja/tai Tgl  =>1.7 mmol/l   

Botnia 
(Isomaa et al.  2001) 
Suomi     

Lipidilääkitys  >20 2,9/3,6 
=>1,7 mmol/l 20-35 25,1/10,7 Tgl tai 

lipidilääkitys  35-64 45,7/27,8 
  =>65 41,5/41,9 

<1,03/<1,29 (m/n)           20-35 30,9/39,2 

NHANES 
(Park et al.  2003) 
USA 

HDL tai 
lipidilääkitys mmol/l 35-64 39,9/37,9 

   =>65 36,7/35,1 
Tupakointi     

 Tupakoivat 45-55 25,2/19,1 
  55-64 25,6/15,7 
 45-55 28,5/22,8 

Helakorpi et al. 2003 
Suomi 

 

Yli vuosi sitten 
lopettaneet 55-64 34,9/14,2 

 Tupakoivat >20 30,6/25,3 NHANES III 
(Park et al.  2003)  Lopettaneet  35,2/24,1 

 Tupakoivat  40/37,6 Framingham 
(Wilson et al. 1998)     

BMI= painoindeksi, WHR= vyötärö-lantiosuhde, vyötärö=vyötärön ympärys,  
lääkitys=verenpainelääkkeen käyttö, HDL= HDL-kolesteroli, Tgl= Triglyseridit 
(m/n)=miehet/naiset 
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2.4.1  Lihavuus 

Lihavuus voidaan luokitella  painoindeksillä, joka lasketaan jakamalla paino (kiloina) 
pituuden (metreinä) neliöllä. Normaalipainoisen painoindeksi on alle 25, lievästi lihavan 
25 - 30, merkittävästi lihavan 30 - 35, vaikeasti lihavan 35 - 40 ja sairaalloisesti lihavan 
yli 40 (Aikuisten lihavuus 2002). 

Lihavuus on vähäisen liikunnan ohella merkittävä ja hyvin tunnettu tyypin 2 
diabeteksen riskitekijä (WHO 1985, WHO 1999, ADA 1997). Keski-ikäisillä miehillä, 
joiden paino nousi 12 vuoden aikana 10 kiloa, diabetesta ilmaantui 1.6 kertaa enemmän 
kuin niillä, joiden paino pysyi ennallaan. Ilmaantuvuus kasvoi, kun lähtöpaino oli jo 
korkea ja lihavuus oli kestänyt kauan (Everhart et al. 1992, Wannamethee et al. 1999). 
Lihavuudella ja tyypin 2 diabeteksella on arveltu olevan yhteinen perinnöllinen tausta 
(Dowse et al. 1993). 

Lihavia on enemmän vanhoissa ikäluokissa. Vuonna 1997 oli 21 prosenttia 45 - 55-
vuotiaista suomalaismiehistä ja 23 prosenttia suomalaisnaisista lihavia (painoindeksi≥ 
30), 55 - 64-vuotiasta 31 ja 33 prosenttia. (Lahti-Koski et al. 2000.) Kolme vuotta 
myöhemmin vastaavat luvut olivat 23.3%, 25.4%, 27.5 % ja 31.9% (Aromaa et al. 2002). 
Vuonna 1997 vyötärön ympärys oli ≥100 cm 34 prosentilla 45 - 55-vuotiaista miehistä ja 
45 prosentilla 55 – 64-vuotiaista miehistä; naisilla (vyötärön ympärys ≥90 cm) vastaavat 
luvut olivat 26 ja 36 prosenttia (Lahti-Koski et al. 2000). Suuri vyötärön ympärys 
(miehet≥102 cm ja naiset ≥88 cm) oli 30 - 65-vuotiaista miehistä 31.9 prosentilla ja 
naisista 41.7 prosentilla (Aromaa et al. 2002). Vuonna 2000 yhdysvaltalaisista miehistä  
joka viides oli lihava ja yhdessä vuodessa heidän määränsä lisääntyi 5,6 prosenttia 
(Mokdah et al. 2003). Suomalaisista lihavien (painoindeksi ≥25) osuus oli suurin 
naimisissa olevien ja eronneiden ryhmässä sekä yrittäjien, työnantajien ja vähiten 
koulutettujen ryhmissä (Helakorpi et al. 2003). 

Vyötärönympärys oli painoindeksiä voimakkaammin yhteydessä kohonneeseen 
verenpaineeseen, dyslipidemiaan, metaboliseen oireyhtymään, sydän- ja 
verisuonitauteihin ja kuolleisuuteen (Abate et al. 1995, Iwao et al. 2001, Zhu et al. 2002, 
Kanaya et al. 2003, Janssen et al. 2004). Joka neljännellä lihavalla henkilöllä, jolla on 
normaali verenpaine, on insuliiniresistenssi (Ferrannini et al. 1997). Lihavien sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuus on erityisen suuri, jos heillä on insuliiniresistenssi (Reaven 
2003a). Magneettikuvauksella mitatun sisälmysrasvan määrää voidaan arvioida vyötärön 
ympärysmitalla paremmin kuin painoindeksillä tai vyötärö-lantiosuhteella (Després et al. 
2001, Han et al. 1997). Miehillä, joiden vyötärön ympärys oli ≥ 100 cm, ja naisilla, 
joiden vyötärön ympärys oli ≥ 90 cm, oli muita enemmän insuliiniresistenssiä, diabetesta 
ja kohonnutta verenpainetta (Han et al. 1997). Sisälmysrasvan määrä oli suorassa 
suhteessa useimpiin insuliiniresistenssiin yhteydessä oleviin tekijöihin ja suureen 
diabetesriskiin (Carey et al. 1996, Després et al. 2001 Iwao et al. 2001). Poikkeavaa 
glukoosiaineenvaihduntaa on erityisen paljon, jos lihavuuteen liittyy dyslipidemia tai 
kohonnut verenpaine (Isomaa et al. 2001).  Lihavuus aiheuttaa heikentynyttä 
toimintakykyä, joka vaikeuttaa liikunnallisuutta; toisaalta laihduttamisen tuoma 
elämänlaadun paraneminen palkitsee ja rohkaisee laihduttamaan (Lean et al. 1998). 
Rasvakudos on paitsi valtava energiavarasto myös sisäerityselin, joka osallistuu 
sukuhormonien ja glukokortikoidien aineenvaihduntaan. Rasvakudos tuottaa leptiiniä ja 
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muita sytokiinejä, adinopektiiniä, plasminogeeni aktivaattorin estäjä 1:tä (PAI-1), reniini-
angiotensiinijärjestelmän valkuaisaineita ja resistiiniä (Kershaw et al. 2004). 

Niillä 30 - 55-vuotiailla amerikkalaisilla naishoitajilla, jotka lihoivat 15 vuoden aikana 
5 - 8 kiloa, diabetesriski oli 1.9 -kertainen verrattuna niihin, joiden paino nousi alle 5 
kiloa, ja 8-11 kilon painonnousu nosti diabetesriskin 2.7 -kertaiseksi. Yli 5 kilon 
laihtuminen puolitti diabetesriskin. (Colditz et al. 1995.) Tanskalaisilla keski-ikäisillä 
miehillä painon muutoksella ei ollut vaikutusta koronaaritaudin syntyyn (Suadicani et al. 
1997). 4.2 kilon painonpudotuksella, liikunnalla ja kuitupitoisella vähäenergisellä 
ruokavaliolla voitiin diabeteksen ilmaantuvuutta vähentää 58 prosenttia niillä lihavilla 
miehillä ja naisilla, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto (Tuomilehto et al. 2001, 
Knowler et al. 2002). Paljon liikuntaa harrastavilla (ylin viidennes) oli lähtöpainosta 
riippumatta 40 % pienempi riski sairastua diabetekseen kuin vähän liikuntaa (alin 
viidennes) harrastavilla. 

2.4.2  Kohonnut verenpaine 

Kohonnut verenpaine on systolinen verenpaine≥ 140 mmHg ja/tai diastolinen verenpaine 
≥90 mmHg (Verenpaine 2002). Uusimmat verenpaineluokitukset on esitetty 
suomalaisessa Käypä hoito -suosituksessa (Verenpaine 2002) ja Amerikan 
sydänyhdistyksen suosituksessa (Chobanian et al. 2003). Suomalaisten verenpainetaso on 
korkea muihin eurooppalaisiin kuten ruotsalaisiin, tanskalaisiin tai italialaisiin verrattuna 
ja aivohalvausten ilmaantuvuus on meillä muihin verrattuna suuri (Stegmayr et al. 1997). 
Kohonneen verenpaineen vallitsevuus (määritelty arvolla≥160/95 mmHg, 
verenpainelääkitystä ei huomioitu) vuonna 2000 oli 30 - 44-vuotiailla suomalaisilla 
miehillä 14.7% ja naisilla 5.0%, 30 - 64-vuotiailla miehillä 21.8% ja naisilla 13.3% ja yli 
65 -vuotiailla miehillä 34.8% ja naisilla 39.1% (Aromaa et al. 2002). Kohonnut 
verenpaine (≥140/90 mmHg) oli noin puolella 35 - 64-vuotiaista suomalaisista miehistä 
ja kolmasosalla naisista (Verenpaine 2002). Vaihdevuosien jälkeisessä iässä kohonneen 
systolisen verenpaineen ilmaantuvuus on naisilla suurempi kuin vastaavanikäisillä 
miehillä vaikka menopaussi ei aiheuta  verenpaineen ”hyppäystä” (Kaaja et al. 2002). 
Suomalaisen miesten keskimääräinen verenpainetaso on laskenut jatkuvasti: systolisen 
verenpaineen keskiarvo laski vuoden 1997 arvosta 136 mmHg vuoden 2002 arvoon 135 
mmHg ja diastolisen verenpaineen keskiarvo laski vastaavana aikana arvosta 85 mmHg 
arvoon 82 mmHg.  Naisilla systolinen verenpaine pysyi vuosina 1997 - 2002 ennallaan 
arvossa 130 mmHg, mutta diastolisen verenpaineen keskiarvo laski arvosta 80 mmHg 
arvoon 77 mmHg (Laatikainen et al. 2003). Amerikkalaisten kohonneen verenpaineen 
(≥140/90 mmHg) ikävakioitu vallitsevuus pieneni vuodesta 1960 (36,3%) vuoteen 1991 
(20.4%) (Burt et al. 1995a). Euroopassa 35 - 74-vuotiaiden kohonneen verenpaineen 
vallitsevuus (≥140/90 mmHg) oli 44% ja Pohjois-Amerikassa 28% (Wolf-Maier et al. 
2003).  

Kohonneen systolisen verenpaineen esiintyvyys lisääntyi iän mukana ja oli 60–70-
vuotiaiden ikäryhmässä 50% ja yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä 75%. Kohonneen 
diastolisen verenpaineen vallitsevuus alkoi pienetä 50 - 60-vuotiaiden ikäryhmästä 
alkaen, joten ikääntyessä systolisen ja diastolisen verenpaineen ero (pulssipaine) kasvaa. 
(Franklin et al. 1997, Kaaja et al. 2002.) 55-vuotiaan riski saada kohonnut verenpaine 
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ennen 90 vuoden ikää on 90% ja verenpainelääkityksen aloittamisen riski 60% (Vasan et 
al. 2002). Yli 65-vuotiaan riski saada kohonnut verenpaine 4 vuoden kuluessa on 50%, 
jos systolinen verenpaine on 130 - 139 mmHg tai diastolinen 85 - 89 mmHg, ja 26%, jos 
systolinen verenpaine on 120 - 129 mmHg tai diastolinen verenpaine 80 - 85 mmHg 
(Vasan et al. 2001). 

Kohonnut verenpaine lisää sydän- ja verisuonitaudin riskiä huomattavasti enemmän 
kuin muut insuliiniresistenssiin liittyvät riskitekijät (Reaven 2003b). Sepelvaltimotautia 
sairastavilla miehillä kohonneen verenpaineen vallitsevuus oli 38 % ja naisilla 56% (Khot 
et al. 2003). Verenpaineella on suora yhteys ja sydän- ja verisuonisairauksiin sekä 
munuaissairauksiin riippumatta muista sydän- ja verisuonitautien riskitekijöistä 
(Anderson et al. 1991). Alle 50-vuotiailla diastolinen verenpaine oli voimakkaampi 
sydän- ja verisuonitautien riskitekijä kuin systolinen, yli 50-vuotiailla systolinen 
verenpaine oli voimakkaampi riskitekijä kuin diastolinen (Franklin et al. 2001). 
Kuolleisuus sepelvaltimotautiin ja aivohalvauksiin lisääntyi progressiivisesti ja 
lineaarisesti kaikissa yli 40-vuotiaiden ikäryhmissä, kun systolinen verenpaine nousi 
suuremmaksi kuin 115 mmHg ja diastolinen suuremmaksi kuin 75 mmHg (Lewington et 
al. 2002). Sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riski kaksinkertaistui niillä, joiden 
systolinen verenpaine oli 130 - 139 mmHg tai diastolinen verenpaine oli 85 - 89 mmHg 
verrattuna niihin, joiden verenpaine oli < 120/80 mmHg (Vasan et al. 2001). Kohonnut 
systolinen ja diastolinen verenpaine lisää diabeetikon munuaissairauden ja sydän- ja 
verisuonitaudin riskiä merkittävästi (Mehler et al. 1997). Kohonneen verenpaineen 
Käypä hoito -suositus asettaa verenpaineen hoidon tavoitteeksi 140/85 mmHg ja 
diabeetikon verenpaineen hoidon tavoitteeksi 140/80 mmHg (Verenpaine 2002). 
Hoitotulokset olisivat paremmat, jos lääkärit tietäisivät yleisemmin korkean systolisen 
verenpaineen merkityksen kuolleisuuden lisääjänä (Lloyd-Jones et al. 2000). Kohonneen 
systolisen verenpaineen hoidolla voidaan vähentää kokonaiskuolleisuutta ja sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuutta (Staessen et al. 1999, Turner et al. 1998b).  

Liikunnan lisääminen ja 4,4 kilon painonpudotus laskivat merkitsevästi lihavien 30 - 
54-vuotiaiden miesten ja naisten verenpainetta, sen sijaan liikunnan lisäys ilman 
laihtumista ei vaikuttanut yhtä voimakkaasti (Watkins et al. 2003). Pysyvä painonpudotus 
vähensi kohonneen verenpaineen todennäköisyyttä 65% (Stevens et al. 2001). 
Hedelmien, vihanneksien, vähärasvaisen ravinnon, erityisesti maitotuotteiden, käyttö 
laskivat systolista verenpainetta 5 mmHg ja diastolista verenpainetta 3 mmHg ja ehkäisi 
kohonnutta verenpainetta (Appel et al. 1997, Moore et al. 1999). Stevo Julius on esittänyt 
hypoteesin, että verenpaineen nousu kiihdyttää tavallista voimakkaammin beeta-
adrenergistä reseptoria, jolloin sen vaste ärsytyksille alkaisi heiketä, energiankulutus 
laskea ja paino nousta (Julius et al. 2000).  

Verenpainetta alentavaa lääkettä käytti 15.5 prosenttia henkilöistä, joilla oli normaali 
glukoosiaineenvaihdunta, 21.9% henkilöistä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto tai 
kohonnut paastoglukoosi, ja 46.3 % henkilöistä, joilla oli tyypin 2 diabetes (Isomaa et al. 
2001). Kohonneen verenpaineen hoidossa ACE-estäjä paransi ja diureetti heikensi 
insuliiniherkkyyttä (clamp-menetelmä) (Pollare et al. 1989). Niillä ihmisillä, joiden 
kohonnutta verenpainetta hoidettiin kalsiumsalpaajilla, tyypin 2 diabeteksen 
ilmaantuvuus oli 4 vuoden aikana  9.8%; ACE-estäjillä hoidetuilla se oli 8.1% ja 
tiatsididiureeteilla 11.6% (Wright 2002). Yli kymmenentuhannen 45–64-vuotiaan 
henkilön kohonneen verenpaineen kolmen vuoden hoito tiatsididiureeteilla, 
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kalsiumsalpaajilla tai ACE-estäjillä ei lisännyt tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden 
riskiä verrattuna lääkkeettömään kohonneen verenpaineen hoitoon, mutta hoito 
beetasalpaajilla lisäsi (Gress et al. 2000). Tyypin 2 diabetesta sairastavalla atenololi 
(beetasalpaaja) vähensi suurten valtimoiden kovettumatautien ilmaantuvuutta (Holman et 
al. 1998). 

2.4.3  Dyslipidemia 

Dyslipidemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa seerumin LDL-kolesterolipitoisuus on yli 
3,0 mmol/l tai triglyseridipitoisuus on yli 2,0 mmol/l tai HDL-kolesterolipitoisuus on alle 
1,0 mmol/l (Tikkanen et al. 2004). 

Tyypin 2 diabetekseen liittyy aterianjälkeisen korkean glukoosin lisäksi korkea veren 
lipidipitoisuus (Ginsberg et al. 2001, Goldberg 2001). Korkea triglyseridipitoisuus, 
matala HDL -kolesteroli ja suuri pienten tiheiden LDL -kolesterolipartikkeleiden määrä 
sekä vapaat rasvahapot ovat voimakkaasti yhteydessä metaboliseen oireyhtymään ja 
tyypin 2 diabetekseen (Reilly et al. 2003, Bloomgarden 2003). LDL -kolesterolin 
kokonaismäärä ei yleensä ole tyypin 2 diabetesta sairastavilla korkeampi kuin muilla 
(ADA 2004f). Tyypin 2 diabetekseen liittyy myös HDL-kolesterolin partikkeleiden koon 
pieneneminen ja puolella diabetesta sairastavista suomalaisista triglyseridipitoisuus on yli 
1.7 mmol/l ja neljäsosalla yli 2.3 mmol/l ja LDL-kolesterolipitoisuus viidellä kuudesta 
miehestä oli yli 2.6 mmol/l eli yli tavoitetason (Taskinen 2002). Korkeaan kolesteroliin 
tai matalaan HDL-kolesteroliin liittyi kohonneen glukoosipitoisuuden lisäksi kohonnut 
verenpaine, lihavuus, kohonnut virtsahappopitoisuus ja virtsan valkuaisainepitoisuus. 
Korkea kolesteroli tai matala HDL-kolesteroli eivät yksinään lisänneet diabeteksen 
ilmaantuvuuden riskiä viiden vuoden seurannassa. Kahden metabolisen oireyhtymän 
tekijän ryvästyessä diabeteksen ilmaantuvuus oli 6-kertainen, kolmen ryvästyessä 9-
kertainen ja neljän tai useamman ryvästyessä 33-kertainen (Klein et al. 2002). Lihavuus 
oli miehillä ja naisilla yhteydessä kohonneeseen kolesteroliin ja korkeaan 
triglyseridipitoisuuteen ja miehillä lisäksi matalaan HDL-kolesteroliin, myös kun tulos 
vakioitiin iällä, rodulla, liikuntatottumuksilla, tupakoinnilla, alkoholinkulutuksella ja 
tulotasolla (Janssen et al. 2002). Pieni tiheä LDL -kolesteroli on yhteydessä etenkin 
keskivartalolihavuuteen (Tchernof et al. 1996). Tupakointi lisäsi dyslipidemiaa (Kong et 
al. 2001), sen sijaan vaihdevuosien jälkeinen hormonihoito vähensi veren rasvoja sekä 
diabetesta sairastavilla että terveillä naisilla (Crespo et al. 2002). 

Eurooppalainen ja amerikkalainen kohonneen kolesterolin ohjelmat ja suomalainen 
Käypä hoito-suositus korostavat kohonneen kolesterolin lisäävän voimakkaasti sydän- ja 
verisuonitautien riskiä etenkin diabeetikolla (Grundy et al.  2002, deBacker et al. 2004, 
Tikkanen et al. 2004). Pienen tiheän LDL -kolesterolin suuri pitoisuus, pieni HDL -
kolesterolipitoisuus ja suuri triglyseridipitoisuus ovat itsenäisiä sepelvaltimotaudin 
riskitekijöitä ja näitä kolmea kutsutaan diabeettiseksi dyslipidemiaksi (Turner et al. 
1998c, Grundy et al. 1999a). Erityisesti triglyseridin suuri määrä suhteessa HDL-
kolesterolin määrään lisäsi sydäninfarktin riskiä: ylimmän viidenneksen suhteellinen riski 
alimpaan viidennekseen verrattuna oli viisitoistakertainen (Gaziano et al. 1997). 
Sepelvaltimotautia sairastavista keski-ikäisistä miehistä joka kolmannella oli 
dyslipidemia ja naisista joka toisella (Khot et al. 2003) ja sepelvaltimotauti oli 
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harvinainen henkilöllä, joilla oli hyvin matala LDL -kolesteroli vaikka hänellä olisi 
ollutkin muita sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä (Grundy et al. 1999b). Diabeteksen 
ja korkean LDL-kolesterolin yhteistä sepelvaltimotaudin riskiä voitiin vähentää 
lipidilääkityksellä (Pyörälä et al. 1997, Goldberg et al. 1998, Kreisberg et al. 2001) ja 
elintapamuutoksilla (Tuomilehto 2003). Simvastatiinilääkitys vähensi kaikilla 
diabeetikoilla myös aivohalvausten ilmaantuvuutta LDL-kolesterolin määrästä 
riippumatta. Kohonneen kolesterolin hoidon tavoitteena on kolesteroli alle 5 mmol/l ja 
LDL-kolesteroli alle 3 mmol/l, diabetekseen tai sydän- ja verisuonitautiin liittyneenä 
kolesterolin tulee olla alle 4.5 mmol/l ja LDL-kolesterolin alle 2.5 mmol/l. (Grundy et al. 
2002, De Backer et al. 2004, Tikkanen et al. 2004.) 

2.4.4  Suvun diabetes 

Diabetesta oli 2 - 3 kertaa enemmän niillä amerikkalaisilla naisilla, joiden vanhemmilla 
tai sisaruksilla oli diabetes (Pradhan et al. 2001). Eräässä intialaisessa työssä diabetesta 
tai heikentynyttä glukoosinsietoa oli 55% prosenttia, jos molemmilla vanhemmilla oli 
diabetes, 22.1 prosenttia, jos toisella oli ja 15.6 prosenttia ellei kummallakaan 
vanhemmlla ollut diabetesta (Mohan et al. 2003). Diabeteksen ilmaantuvuus oli niillä 
pima-intiaaneilla pienempi, joiden vanhemmilla ei ollut diabetesta, verrattuna niihin, 
joiden toisella vanhemmalla oli diabetes (McCance et al. 1994). Niillä meksikolaisilla 
naisilla, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto, oli suvussa merkitsevästi enemmän 
diabetesta kuin glukoosiaineenvaihdunnaltaan terveillä (Ferrannini et al. 2004). 
Sisaruksen diabetes ennusti diabeteksen todennäköisyyden paremmin kuin vanhempien 
diabetes joskaan ympäristötekijöiden merkitystä ei voitu arvioida tarkasti (Beaty et al. 
1982).  

2.4.5  Raskausdiabetes 

Raskausdiabeteksella (gestaatiodiabetes) tarkoitetaan raskauden aikana ensimmäisen 
kerran todettua glukoosiaineenvaihdunnan häiriötä. Raskausdiabetes tunnistetaan 
glukoosirasituskokeella mutta kliinistä työtä vaikeuttaa se, että poikkeavan löydöksen 
raja-arvoissa on ollut vaihtelua (Schwartz et al. 1999). Glukoosirasituskoe tehtiin ensin 
sadalla grammalla glukoosia ja raja-arvot olivat laskimoveren paasto-glukoosi ≥5.0 
mmol/, yhden tunnin glukoosiarvo ≥9.2 mmol/l ja kahden tunnin glukoosiarvo ≥8.1 
mmol/l (O´Sullivan et al. 1964). Sen jälkeen on esitetty useita eri raja-arvoja 50 
gramman, 75 gramman ja 100 gramman glukoosirasitustesteille (Carpenter et al. 1982, 
Sacks et al. 1995, Vidaeff et al. 2003, ADA 2004e). Viimeisimmässä yleisesti 
hyväksytyssä ja Suomessa paljon käytetyssä testissä glukoosirasituskoe (75 grammaa 
glukoosia) tehdään 24. - 28. raskausviikolla ja poikkeavat laskimoveren plasman 
glukoosiarvot ovat paastoarvo ≥5.3 mmol/, yhden tunnin arvo ≥10.0 mmol/l ja kahden 
tunnin arvo ≥8.6 mmol/l (Metzger et al. 1998, WHO 1999, ADA 2004e). 
Raskausdiabetesdiagnoosi edellyttää kahta poikkeavaa arvoa. 

Raskausdiabeteksen perussyynä on beetasolujen kykenemättömyys reagoida riittävästi  
insuliiniresistenssiin, joka raskauden aikana lisääntyy ja aiheuttaa poikkeavan 
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glukoosiaineenvaihdunnan. Raskausdiabetes on myöhemmin ilmaantuvan diabeteksen 
tunnettu riskitekijä. (Buchanan et al. 1999, Kim et al. 2002.) Kun raskausdiabetes 
hoidettiin ruokavaliolla, oli kahdella naisella kolmesta 10 vuoden kuluttua poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta: diabetes 40 prosentilla ja heikentynyt glukoosinsieto tai 
kohonnut paastoglukoosi 26 prosentilla. Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus on 
kaksinkertaistunut 1990-luvulla johtuen lihavuuden yleistymisestä ja siitä, että paino ei 
palaudu normaaliksi raskauden jälkeen (Lauenborg et al. 2004). Raskausdiabeteksen 
riskitekijöitä ovat naisen ikä ≥35 vuotta, aikaisemmin diagnosoitu heikentynyt 
glukoosinsieto, aikaisemmin syntynyt kookas lapsi, diabeteksen esiintyminen suvussa, 
painoindeksi ≥25, tavallista suurempi painon nousu varhaisessa aikuisuudessa ja 
tupakointi (Solomon et al. 1997, WHO 1999). Tuorein kansainvälisesti hyväksytty 
raskausdiabeteksen seulontasuositus esittää sellaisille odottaville äideille, joilla on 
suurentunut riski, kaksivaiheista seulaa: ensin tehdään 50 gramman glukoosirasituskoe 
ilman paastoa, ja mikäli glukoosi on ≥7.8 mmol/l tehdään standardoitu glukoosirasituskoe 
(ADA 2004e). Virtsan sokerin toistuvalla tutkimisella raskauden aikana voidaan tunnistaa 
vain 10% raskausdiabeteksesta eikä sitä enää suositella raskausdiabeteksen 
tunnistamiseen (Buhling et al. 2003). 

Raskausdiabeteksen vallitsevuus on suurin aasialaisella rodulla (7%-15%) ja pienin 
valkoisilla (2%-5%) (Solomon et al. 1997, King 1998a). Tanskalaisilla raskausdiabetesta 
oli 0.7%:lla niistä, joilla ei ollut lainkaan raskausdiabeteksen riskitekijöitä, ja 5.3% niistä, 
joilla oli ainakin yksi riskitekijä (Jensen et al. 2003). Kahden, kolmen tai neljän 
riskitekijän ryvästyessä raskausdiabeteksen vallitsevuus oli 6.3%, 20.6% ja 33.3% (King 
1998a). Yhdysvalloissa oli vuonna 1988 raskausdiabetesta 3.47%:lla (Engelgau et al. 
1995c).  

Terveellä naisella plasmatilavuus kasvaa raskauden aikana ja maksa tuottaa runsaasti 
glukoosia sikiön kasvua ja aivojen kehittymistä varten. Insuliiniherkkyys vähenee ja  
plasman insuliinipitoisuus nousee loppuraskaudessa 3.0 - 3.5-kertaiseksi. (Catalano 1994, 
Ryan 2003.) Lihavilla naisilla, joille kehittyy raskausdiabetes, insuliinipitoisuus ja 
glukoosipitoisuus nousevat enemmän ja insuliiniresistenssi on voimakkaampi sekä 
raskauden aikana että sen jälkeen (Suhonen et al. 1993, Catalano et al. 1999). 
Glukoosirasitus tulee tehdä kuusi viikkoa synnytyksen jälkeen ja kolmen vuoden välein 
(ADA 2004e). Normaalissa raskaudessa veren rasvapitoisuudet nousevat ja on 
todennäköistä, että vapaat rasvahapot lisäävät insuliiniresistenssiä (Hubel 1996, Sivan et 
al. 1998).  

Raskausdiabetes ja plasman paastoglukoosin kohoaminen suuremmaksi kuin 6.6 
mmol/l kaksinkertaistaa lapsen epämuodostumariskin ja lisää suurikasvuisuutta (Schaefer 
et al. 1997). Diabeteksen hyvällä hoidolla riskejä voidaan vähentää kustannustehokkaasti 
(Kitzmiller et al. 1998). Raskausdiabetes on yhteydessä raskauden aiheuttamaan 
kohonneeseen verenpaineeseen sekä pre-eklampsiaan (Joffe et al. 1998,Vambergue et al. 
2002) ja keisarinleikkauksen todennäköisyys on keskimääräistä suurempi (ADA 2004e). 
Pienikokoisena tai suurikokoisena syntymisen on katsottu olevan geneettisistä syistä 
yhteydessä myöhemmin ilmaantuvaan insuliiniresistenssiin ja diabetekseen (Barker et al. 
1993, Lithell et al. 1996). Ponderali-indeksiä (paino jaetaan pituuden kuutiolla) on 
käytetty ottamaan huomioon painon lisäksi myös lapsen pituus (McKeigue et al. 1998). 
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2.4.6  Ravitsemus ja vähäinen liikunta 

Liikunnallinen elämäntapa suojaa diabetekselta (Hu et al. 1999) ja vähäinen liikunta 
työssä ja vapaa-ajalla lisää diabeteksen ja lihavuuden riskiä (Hu et al. 2001b). Tyypin 2 
diabeteksen ehkäisytutkimuksissa liikunta vähensi ilmaantuvuutta niillä, joilla oli todettu 
heikentynyt glukoosinsieto (Pan et al. 1997, Tuomilehto et al. 2001, Knowler et al. 
2002), diabeetikolla taas insuliiniherkkyys parani neljästi viikossa toistuvalla liikunnalla 
(Zinman 2004). Miehillä, jotka viettivät television ääressä yli 40 tuntia viikossa, oli 
diabetesriski kaksinkertainen verrattuna televisiota seuraamattomiin miehiin, vaikka tulos 
vakioitiin iällä, painoindeksillä, tutkimuksessa käytetyllä yksilöllisellä seuranta-ajalla, 
tupakoinnilla, diabeteksen esiintymisellä suvussa ja alkoholinkäytöllä (Hu et al. 2001).  

Isoissa seuruututkimuksissa on voitu havaita kuitupitoisen ruokavalion olevan 
yhteydessä vähäiseen diabeteksen ilmaantuvuuteen (Hu et al. 1999, Folsom et al. 2000, 
Hu et al. 2001). Tyydytettyjen rasvojen käyttö altistaa poikkeavalle 
glukoosiaineenvaihdunnalle, ja kasvisten, juuresten ja kalan käyttö suojaa siltä, samoin 
tyydyttämättömien rasvojen käytön lisääminen ja tyydyttyneiden rasvojen vähentäminen 
paransi insuliiniherkkyyttä silloin, kun rasvojen osuus energiansaannissa oli alle 37% 
(Feskens et al. 1995, Vessby et al. 2001). Vähän viljakuitua sisältävä ruokavalio oli 
yhteydessä 1.37-kertaiseen diabetesriskiin, kun huomioitiin muut diabeteksen riskitekijät 
(Salmeron et al. 1997). Sydän- ja verisuonitautien riskin pienentämiseksi suositellaan 
ruokavaliota, jossa rasvojen osuus kokonaisenergian saannissa on 25 - 35%, 
hiilihydraattien 50 - 60% ja valkuaisaineiden 15%; kuitua tulisi saada 20 - 30 grammaa 
päivässä (Cleeman 2001). 

2.4.7  Muut diabetekseen liittyvät tekijät 

2.4.7.1  Tupakointi 

Vuonna 2003 suomalaisista 45 - 54-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin joka neljäs ja 
tupakanpolton oli lopettanut joka kolmas. Naisista tupakoi joka viides ja lopettaneita oli 
joka neljäs (Helakorpi et al. 2003). Vuonna 2002 yhdysvaltalaisista tupakoi 22.5% 
(Mendez et al. 2004). Tupakoinnin ja käytetyn tupakan määrän on todettu olevan 
yhteydessä diabeteksen ja kohonneen paastoglukoosin ilmaantuvuuteen ja tupakoinnin 
arvellaan olevan diabeteksen itsenäinen riskitekijä. Tupakoivien diabetesriski oli 
tupakoimattomiin verrattuna 1.7-kertainen; lopettaminen vähensi riskiä ja viiden vuoden 
kuluttua lopettamisesta riski oli sama kuin tupakoimattomilla (Nakanishi et al. 2000, 
Wannamethee et al. 2001, Hu et al. 2001). Eräässä amerikkalaisessa seuruututkimuksessa 
askin päivässä polttavien miesten ja naisten diabeteksen riski oli 1.2-kertainen, kaksi 
askia polttavien miesten 1.45-kertainen ja naisten 1.74-kertainen tupakoimattomiin 
verrattuna. Lopettamisen jälkeen miesten diabetesriski pieneni samaksi kuin 
tupakoimattomilla 10 vuodessa ja naisten 5 vuodessa (Will et al.  2001). On arveltu, että 
tupakan vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan johtuu sen suorasta insuliiniresistenssiä 
pahentavasta vaikutuksesta tai sen taipumuksesta lisätä sisälmysrasvaa (Barrett-Connor et 
al. 1989, Facchini et al. 1992, Sargeant et al. 2001, Kong et al. 2001). Tupakointi lisää 
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myös sepelvaltimotautia: sitä sairastavista miehistä tupakoi 42%, naisista 30% ja alle 45-
vuotiaista 72% (Khot et al. 2003). 

Taulukossa 6 on kuvattu diabetekseen yhteydessä olevia muita tekijöitä ja niiden 
vaikutus glukoosiaineenvaihduntaan. 

  
Taulukko 6: Tyypin 2 diabeteksen riskiä lisääviä ja vähentäviä tekijöitä 

Tekijä Vaikutus Viite 
Monirakkulainen 
munasarjaoireyhtymä 

Diabeteksen määrä on suurempi Palmert et al. 2002 

Fertiliteetti Diabeteksen määrä on synnyttämättömillä 
suurempi kuin synnyttäneillä 

Charles et al. 1994 

Estrogeeni ja progestiini Diabeteksen ilmaantuvuus pienentyy 
vaihdevuosien jälkeen 

Kanaya et al. 2003b 

Beetasalpaajahoito Diabeteksen ilmaantuvuus kasvaa Gress et al. 2000 

Epäsäännölliset kuukautiset Diabeteksen määrä on suurempi Roumain et al. 1998, 
Solomon et al. 2001b 

Varhainen pituuskasvu Suurina syntyneiden pituuskasvun hidastuminen 
3 kuukauden iässä  ja nopea kasvu 2-vuotiaana 
lisäävät diabetesriskiä 

Eriksson et al. 2003 

Pieni syntymäpaino Diabetesriski on suurentunut Barker et al. 1993 

Masennus Diabetesriski on suurentunut Lawlor et al. 2003,  
Arroyo et al. 2004 

Tulehdus 
(inflammatio) 

Diabetesriski on suurentunut Pradhan et al. 2001, 
Nakanishi et al. 2003 

Hepatiitti C Diabetesriski on suurentunut  Mehta et al. 2000 

Alkoholi 12-36 g alkoholia päivässä käyttävillä 
diabetesriski on pienentynyt 

Howard et al. 2004 

Kahvi Runsaasti käyttävillä diabetesriski on 
pienentynyt 

Tuomilehto et al. 2004 

Magnesium Vähäinen saanti lisää diabetesriskiä Lopez-Ridaura et al. 2004 

Rautavarastot Suurentuneet varastot lisäävät diabetesriskiä Jiang et al. 2004 

2.4.7.2  Raskauden aikainen verenpaine ja raskauden aiheuttama 
kohonnut verenpaine 

Raskaudessa mitattu systolinen verenpaine ≥140 mmHg tai diastolinen verenpaine ≥90 
mmHg määritellään kohonneeksi verenpaineeksi (essentielli), jos se ilmaantuu ennen 20. 
raskausviikkoa tai ei palaudu normaaliksi synnytyksen jälkeen. Kohonnut verenpaine on 
raskauden aiheuttamaa kohonnutta verenpainetta jos se ilmaantuu ensimmäisen kerran 
20. raskausviikon jälkeen ja palautuu normaaliksi 6 viikon kuluessa synnytyksestä. Pre-
eklampsia (aiemmin toksemia) on raskauden aiheuttama kohonnut verenpaine, johon 



44 

liittyy proteiinien eritystä virtsaan ≥300 mg vuorokaudessa. Pre-eklampsia voi aiheuttaa  
naisen kouristelua ja silloin on kyseessä eklampsia (voi ilmaantua myös ilman pre-
eklampsiaa) (Gifford et al. 2000, Seely et al. 2003). Pre-eklampsiaa on eniten 
ensimmäisessä raskaudessa ja riski nousee naisen ikääntyessä ja sitä tavataan muita 
enemmän pre-eklampsian sairastaneiden tyttärillä ja poikien puolisoilla. (Roberts et al. 
2003.) 

Normaalissa raskaudessa sydämen iskutilavuus lisääntyy 30 - 40% johtuen veren 
tilavuuden 50%:n kasvusta. Samalla verenpaine laskee ja on matalimmillaan 
keskimmäisen raskauskolmanneksen aikana. (Symonds 1995.) Normaalisti verenpaine 
nousee viimeisen raskauskolmanneksen aikana raskautta edeltävälle tasolle, mutta 
raskauden aiheuttamassa kohonneessa verenpaineessa tuon tason yli. Raskauden 
aiheuttamaa kohonnutta verenpainetta on 5% - 10%:ssa raskauksista. Neljällä viidestä se 
on lievää eikä vaaranna raskautta (Seely 1999, Seely 2003), mutta joka viidennellä 
raskauden aiheuttama kohonnut verenpaine aiheuttaa, toisinaan hyvinkin nopeasti, 
vaikean pre-eklampsian tai eklampsian. Ne lisäävät ennenaikaisen synnytyksen riskiä ja 
siten vastasyntyneiden sairastavuutta ja kuolleisuutta. (Seely et al. 2003.) Yhdysvalloissa 
raskauden aiheuttama kohonnut verenpaine on synnytyskuolleisuuden toiseksi yleisin syy 
(Gifford et al. 2000). 

Raskauden aiheuttaman kohonneen verenpaineen patogeneesiä tai yksittäisiä syitä ei 
tunneta tarkasti. Pre-eklampsian syiksi on epäilty istukan spiraalimaisten verisuonten 
häiriytynyttä kasvua ja istukan sopeutumattomuutta raskauteen (Zhou et al. 1993, Roberts 
et al. 2003) tai mahdollisesti istukkaan kohdistuvaa poikkeavaa immuunivastetta (Seely 
et al. 2003). Valtimoiden endoteelin toimintahäiriö on luonteenomaista pre-eklampsialle 
ja äkillisille sydän- ja verisuonitapahtumille sepelvaltimotaudista riippumatta (Halcox et 
al. 2002, Roberts et al. 2003). Pre-eklampsiaan liittyvät myös veren hyytymisjärjestelmän 
vilkastuminen, verisuonten hapenpuute ja tulehdus sekä istukan, munuaisten, maksan ja 
aivojen verisuonien supistelu ja hapenpuute (Ness et al. 1996, Gifford 2000, Solomon et 
al. 2001a, Seely et al. 2003).  

Insuliiniresistenssi on yhteydessä raskauden aiheuttamaan kohonneeseen 
verenpaineeseen ja pre-eklampsiaan (Kaaja et al. 1999). Vuosia pre-eklampsiaraskauden 
jälkeen olivat kohonneen paastoglukoosin ja kohonneen verenpaineen määrät 
korkeammat kuin normaaliraskauden jälkeen (Sibai et al. 1986, Nisell et al. 1999), 
samoin keskimääräiset verenpainetasot olivat korkeammat (Laivuori et al. 1996). 
Insuliiniresistenssi ja korkea insuliinipitoisuus ovat havaittavissa vielä vuosia pre-
eklampsiaraskauden jälkeen (Fuh et al. 1995, Laivuori et al. 1996, Bartha et al. 2002). 
Raskauden aiheuttamaan kohonneeseen verenpaineeseen ovat yhteydessä myös 
dyslipidemia (Hubel et al. 1996, Kaaja et al. 1999), lihavuus (Sattar et al. 2001), 
kohonnut leptiinipitoisuus (Anim-Nyame et al. 2000), kohonnut tuumorinekroosifaktori-
alfa -pitoisuus (TNF-α) (Visser et al. 2002), kohonnut plasminogeenin aktivaattorin 
estäjä 1:n pitoisuus (PAI-1) (Shaarawy et al. 1996, Chappel et al. 2002), kohonnut 
testosteroni-pitoisuus (Laivuori et al. 1998), matala Sex Hormone Binding Globuline-
pitoisuus (SHBG) (Wolf et al. 2002) ja monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (Urman et 
al. 1997). Pre-eklampsia on sepelvaltimotaudin itsenäinen riskitekijä myös vakioituna 
muilla perinteisillä riskitekijöillä (Haukkamaa et al. 2004). Pre-eklampsia ja 
ennenaikainen synnytys lisäsivät myöhemmin ilmaantuvaa kohonnutta verenpainetta, 
sydäninfarkteja, sepelvaltimotautia sekä laskimotukoksia ja siten sydän- ja 
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verisuonitautikuolleisuus oli yli kahdeksankertainen (Hannaford et al. 1997, Smith et al. 
2001, Irgens et al. 2001).  

Pre-eklampsian ja raskauden aiheuttaman kohonneen verenpaineen, joka ei johda pre-
eklampsiaan, ja raskauden aikana mitatun keskimääräisen verenpainetason  yhteydestä 
myöhemmin ilmaantuvaan poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan tiedetään vähän. 

2.5  Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 

Diabeteksen vuotuinen ilmaantuminen oli 5.7% niillä henkilöillä, joilla oli heikentynyt 
glukoosinsieto tai kohonnut paastoglukoosi: se on normaaliin glukoosiaineenvaihduntaan 
verrattuna 5 - 8-kertainen (Edelstein et al. 1997). Diabetekseen sairastumista ennustavat 
korkea ikä, suuri painoindeksi, suuri vyötärö-lantiosuhde, heikentynyt glukoosinsieto, 
ennen kaikkea korkea paastoinsuliini ja alentunut insuliinin tuotanto (Haffner et al. 
1995). 

Taulukossa 7a on esitetty tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn satunnaistettuja kontrolloituja 
interventiotutkimuksia eri maissa ja maanosissa ja taulukossa 7b kohorttitutkimuksia. 

 
Taulukko 7a.  Diabeteksen ehkäisyn satunnaistettuja kontrolloituja interventiotutkimuksia eri 
maissa ja maanosissa, tutkimuksen viite, osallistujien määrä, sukupuoli, osallistumiskriteerit 
ja seuranta-ajat, osallistujien ikä, toteutettu muutos ja todettu päätetapahtuma. 
Tutkimus (maa) Osallistujien Toteutettu muutos Todettu päätetapahtuma 
(viite) ikä(v)   
Da Qing (Kiina) 
(Pan et al. 1997) >25  Diabeteksen 1 ilmaantuvuus 

n=577, naiset 67% keskiarvo 44 Ruokavalio 1% vuodessa 
IGT ja painoindeksi >25  Liikunnan lisääminen 0.83% vuodessa 
Seuranta 6 vuotta  Ruokavalio ja liikunnan 

lisääminen 
0.96% vuodessa 

  Verrokit 1,57% vuodessa 
DPS (Suomi) 
(Tuomilehto et al. 2001) 40-65  Diabeteksen 2 ilmaantuvuus 

n=522, naiset 68% keskiarvo 55 
IGT ja painoindeksi >31  

Ruokavalio,  liikunnan lisääminen 
ja painonpudotus 

3.2% vuodessa 

Seuranta 3.2 vuotta  Verrokit 7.8% vuodessa 
   (58% ero kokonais-

ilmaantuvuudessa) 
DPP (USA) 
(Knowler et al.  2001) >25  Diabeteksen 3 ilmaantuvuus 

n=3234, naiset 68% keskiarvo 51 4.8% vuodessa 
IGT ja painoindeksi >34  

Ruokavalio, liikunnan lisääminen 
ja painonpudotus  

Seuranta  2.8 vuotta  Verrokit 
   

11.0 % vuodessa 
(58% ero kokonais-
ilmaantuvuudessa) 

  Metformiini 1700 mg/vrk 7.8% vuodessa 
  Lume 
   

11% vuodessa 
(31% ero kokonais-
ilmaantuvuudessa) 
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Taulukko 7a jatkuu 
Tutkimus (maa) Osallistujien Toteutettu muutos Todettu päätetapahtuma 
(viite) ikä(v)   
STOP-NIDDM (Kanada, Eurooppa) 
(Chiasson et al. 2002) 40-70  Diabeteksen 2 

ilmaantuvuus 
n=1429, naiset 51% keskiarvo 54.5 Acarbosi  300 mg/vrk 32.4% seuranta-aikana 
IGT ja painoindeksi 25-40 Lume kolmasti päivässä 41.5% seuranta-aikana 
Seuranta 3.3 vuotta    

TRIPOD (USA) 
(Buchanan et al. 2002)   Diabeteksen 3 

ilmaantuvuus 
n=236, naiset 100% =>18 Troglitatzoni 400 mg/vrk 5.4 % vuodessa 
GDM ja painoindeksi > 30    keskiarvo 35 Lume 
Seuranta 30 kuukautta   

12.1% vuodessa 
(55% ero kokonais-
ilmaantuvuudessa) 

ORLISTAT (USA ja Eurooppa) 
(Heymsfield et al. 2000) >18  IGT:n muuttuminen 

diabetekseksi 
n=675, naiset 83% keskiarvo 44 Orlistaatti 360 mg/vrk 3.0% seuranta-aikana 
Painoindeksi 30-43  Lume 7.6% seuranta-aikana 
Seuranta 1.6 vuotta    

XENDOS (Ruotsi, USA) 
(Torgerson et al. 2004)  30-60  Diabeteksen 2 

ilmaantuvuus 
n=3305, naiset 55.3% keskiarvo 43 6.2% seuranta-aikana 
painoindeksi => 30  

Elintapamuutokset ja 
 Orlistaatti 360 mg/vrk 

NGT 79%, IGT 21%  
Henkilöt, joilla IGT 
18.8% 
9.0 % seuranta-aikana 

Seuranta 4 vuotta  

Elintapamuutokset ja 
Lume 

   
Henkilöt, joilla IGT 
28.8% 
(Kokonaisriskin 
vähentyminen 37,3%) 

DM =diabetes, IGT= heikentynyt glukoosinsieto, NGT= normaali glukoositoleranssi, GDM= raskausdiabetes  
1WHO 1985= Maailman Terveysjärjestön  poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1985. 
2WHO 1999= Maailman Terveysjärjestön  poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1999. 
3ADA 1997= Amerikan Diabetesliiton poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1997. 
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Taulukko 7b. Diabeteksen ehkäisyn kohorttitutkimuksia, tutkimuksen viite, osallistujien 
määrä, sukupuoli, osallistumiskriteerit ja seuranta-ajat, osallistujien ikä, toteutettu 
muutos ja todettu päätetapahtuma. 
Tutkimus (maa) Osallistujien Toteutettu muutos Todettu päätetapahtuma 
(viite) ikä(v)   
HOITAJATUTKIMUS (USA) 
(Hu et al. 2001a) 30-55 

n=84941 naista  
Seuranta 16 vuotta  

Diabeteksen 
ilmaantuminen voi 
pienentyä  terveellisillä 
elämäntavoilla 91 % 

  

Normaalipainoisia, liikuntaa 
harrastavia, terveellistä ruokaa 
syöviä, tupakoimattomia ja vain 
vähän alkoholia käyttäviä 
verrattiin muihin  

Folsom 2000 (USA) 
n=34257, naiset 100%  55-69 
Seuranta 12 vuotta  

Liikuntaa harrastavia 
verrattiin 
liikuntaa harrastamattomiin 

Diabeteksen  
ilmaantuvuudessa 
31% vähentyminen 

LÄÄKÄRITUTKIMUS (USA) 
(Dam van et al.  2002) 40-75 

n=42504 miestä keskiarvo 
53 

Rasvainen, energiapitoinen ruoka, 
makeat ruoat ja juomat 

Seuranta 12 vuotta   

Diabetesriski 1  iällä ja 
painoindeksillä 
vakioituna ylimmässä 
kvintiilissä 
1,54-kertainen alimpaan  
verrattuna 

  Edellinen ruoka  ja vähäinen 
liikunta 

Riski 1.96 -kertainen 

  Edellinen ruoka ja lihavuus Riski 11.2 -kertainen 
DM =diabetes, IGT= heikentynyt glukoosinsieto, NGT= normaali glukoositoleranssi, GDM= raskausdiabetes  
1WHO 1985= Maailman Terveysjärjestön  poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1985. 
2WHO 1999= Maailman Terveysjärjestön  poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1999. 
3ADA 1997= Amerikan Diabetesliiton poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kriteerit vuodelta 1997. 

 
Liikuntaa lisäämällä, painoa pudottamalla ja ruokavaliota muuttamalla voidaan niiden 

lihavien henkilöiden diabeteksen ilmaantuvuutta vähentää yli puolella, joilla on todettu 
heikentynyt glukoosinsieto. Menestyksellisen intervention edellytys on heikentyneen 
glukoosinsiedon tai kohonneen paastoglukoosin tunnistaminen. Diabetesta edeltävät 
lievät glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt ovat yleensä oireettomia ja tunnistettavissa vain 
seulonnalla. (Pan et al. 1997, Knowler et al. 2002.) Suomessa toteutetussa DPS -
tutkimuksessa (Diabetes Prevention Study) 522 keski-ikäistä lihavaa suomalaista miestä 
ja naista, joilla oli todettu heikentynyt glukoosinsieto, satunnaistettiin hoitoryhmään ja 
kontrolliryhmään. Hoitoryhmässä jokainen sai yksilöllisen ohjelman ja tavoitteet 
painonsa pudottamiseksi, ravinnon rasvan vähentämiseksi ja rasvakoostumuksen 
muuttamiseksi, ravinnon kuidun lisäämiseksi ja liikunnan lisäämiseksi. Ryhmiä seurattiin 
keskimäärin 3.2 vuotta. Hoitoryhmässä rasvan kulutus väheni ja sen koostumus muuttui, 
hedelmien osuus ravinnossa lisääntyi, sokerin ja suolan käyttö väheni ja liikunnan määrä 
lisääntyi merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmässä. Paino laski kontrolliryhmässä 
0.8 kiloa ja hoitoryhmässä 4.2 kiloa ja diabetes ilmaantui kontrolliryhmässä 23%:lle ja 
hoitoryhmässä 11%:lle, siis 58 % vähemmän. Diabeteksen ilmaantuminen oli sitä 
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vähäisempää mitä enemmän elintavoissa tapahtui muutoksia, eikä yksikään niistä 
sairastunut, joiden kaikki tai lähes kaikki tavoitteet toteutuivat. (Tuomilehto et al.  2001.) 

Hoidettaessa heikentynyttä glukoosinsietoa metformiinilla diabeteksen ilmaantuvuus 
väheni 31% (Knowler et al. 2002) ja hoidettaessa troglitatsonilla raskausdiabeteksen 
sairastaneita keskimäärin 35-vuotiaita naisia tyypin 2 diabeteksen vuotuinen 
ilmaantuvuus (5.4%) oli merkitsevästi pienempi kuin lumelääkkeellä (12.1%) (Buchanan 
et al. 2001). Heikentyneen glukoosinsiedon hoidossa 3.3 vuoden aikana akarboosilla 
hoidetuista 32 prosentille ilmaantui tyypin 2 diabetes, lumelääkkeellä hoidetuille 42 
prosentille. Lisäksi akarboosia saaneiden glukoosiaineenvaihdunta korjautui normaaliksi 
merkittävästi useammin kuin lumelääkettä saaneiden (Chiasson et al. 2003). Orlistaatilla 
ja lumelääkkeellä hoidettiin ylipainoisia (painoindeksi>30) miehiä ja naisia neljä vuotta: 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli hoitoryhmässä merkitsevästi pienempi (6.2%) kuin 
lumelääkeryhmässä (9%) (Torgerson et al. 2004). Keskimäärin 53-vuotiaiden henkilöiden 
kohonneen verenpaineen hoidossa kaptopriili vähensi merkitsevästi 6 vuoden aikana 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta (Hansson 1999). Viiden vuoden pravastatiinihoidolla 
tyypin 2 diabeteksen riski väheni 30% lumelääkkeellä hoidettujen riskiin verrattuna 
(Freeman et al. 2001). 

2.6  Kirjallisuusyhteenveto 

Vyötärölihavuus, synnynnäiset tekijät ja ympäristötekijät, kuten terveydelle epäedullinen 
ravitsemus ja liikunnan puute, aiheuttavat insuliiniresistenssiä, jonka ilmentymiä ovat 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt, dyslipidemia ja kohonnut verenpaine. Lievän 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriön vaikeutuminen diabetekseksi voidaan estää 
korjaamalla ravitsemusta, lisäämällä liikuntaa sekä laihduttamalla. Diabetesta 
suositellaan seulottavaksi veren plasman paastoglukoosimäärityksellä ja 
glukoosirasituskokeella henkilöistä, joilla on jo todettu jokin diabeteksen riskitekijöistä. 
Sellaisia pisteytysmalleja ei ole, joilla seulottaisiin glukoosirasituskokeeseen ohjattavat 
henkilöt ja jotka tunnistaisivat diabeteksen lisäksi heikentyneen glukoosinsiedon ja 
kohonneen paastoglukoosin. 

Raskausdiabetes lisää myöhemmin ilmaantuvan diabeteksen riskiä. Raskauden 
aiheuttama kohonnut verenpaine ja pre-eklampsia ovat yhteydessä äidin 
insuliiniresistenssiin, mutta niiden ja naisen painon yhteydestä myöhemmin ilmaantuvaan 
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan tiedetään vähän. 



3 Tutkimuksen tarkoitus ja kysymyksenasettelu 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli työikäiseen väestöön kohdennetun seulonnan 
perusteella kehittää perusterveydenhuoltoon soveltuva seulontamenetelmä poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan toteamiseksi. 
 
Yksityiskohtaiset tutkimustehtävät olivat 
 
1. Tutkia diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon ja kohonneen paastoglukoosin 

vallitsevuus WHO 1999 -, WHO 1985 -, ADA 1997 - ja ADA 2004 -kriteereillä 1933 
-1956 syntyneessä savitaipalelaisessa väestössä. 

2. Tutkia diabeteksen yhteydessä esiintyvien sairauksien ja lääkkeiden käytön sekä 
diabeteksen tunnettujen riskitekijöiden esiintyminen 1933 - 1956 syntyneessä 
savitaipalelaisessa väestössä ja tutkia riskitekijöiden vallitsevuus poikkeavassa 
glukoosiaineenvaihdunnassa. 

3. Luoda diabeteksen riskitekijöistä malleja, jotka tunnistavat poikkeavan 
glukoosinaineenvaihdunnan. 

4. Analysoida raskaudenaikaisen verenpaineen, raskauden aiheuttaman kohonneen 
verenpaineen ja painoindeksin yhteyttä myöhemmin todettuun poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan.  



4 Aineistot ja menetelmät 

4.1  Aineistot 

4.1.1  Tutkimusväestö 

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat 1933 - 1956 syntyneet 27.5.1996 Savitaipaleella 
kirjoilla olleet 1561 henkilöä (miehiä 830, naisia 731). Tutkimukseen osallistui 1168 
henkilöä (77,5% kutsutuista), 587 miestä (73,4% kutsutuista) ja 581 naista (82% 
kutsutuista). Tutkimus toteutettiin aamupäivisin 27.5.1996 - 5.5.1999 Savitaipaleen 
pääterveysaseman tiloissa. Tutkittavat kutsuttiin tutkimukseen kirjeellä, jossa selvitettiin 
tutkimuksen luonne, tarkoitus, sen kulku ja siihen valmistautuminen sekä osallistumisen 
vapaaehtoisuus. Tutkimustilaisuuteen tullessaan tutkittava oli paastonnut 12 tuntia, se 
varmistettiin vielä kysymällä. Hoitaja selvitti vielä sanallisesti tutkimuksen kulun, ja 
tutkittava allekirjoitti suostumuksen. 

Tutkimukseen kutsuttiin kohdejoukosta 1508 henkilöä (800 miestä, 708 naista) 
ikäluokka kerrallaan. Tutkimukseen jätettiin kutsumatta 53 henkilöä (30 miestä, 23 
naista), sillä tutkimus lopetettiin ennen kuin kaikki vuonna 1933 syntyneet (n=41 ,18 
miestä, 23 naista) ehdittiin tutkia, 10 henkilöä (kaikki miehiä) kuoli, yksi muutti 
paikkakunnalta ja yksi jäi erehdyksessä kutsumatta. Liitteessä 2 on esitetty tutkimuksen 
kohdejoukko: kutsutut, ei osallistuneet ja osallistuneet syntymävuoden ja sukupuolen 
mukaan jaoteltuina. Tutkimukseen osallistumattoman joukon diabeteksen määrä tutkittiin 
potilasasiakirjoista. 

Kutsutuista 77,5% osallistui tutkimukseen (miehistä 73,4%, naisista 82,1 %). Naiset 
osallistuivat tutkimukseen useimmissa ikäluokissa aktiivisemmin kuin miehet.  

4.1.2  Seulontamenetelmän kehittämiseen muodostettu aineisto 

Diabeteksen esiseulontamallin kehittämistä varten tutkimukseen osallistuneista 1168 
henkilöistä poistettiin ne 71 (43 miestä, 28 naista) tutkittua, joiden diabetes oli 
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diagnosoitu aikaisemmin tai joiden glukoosirasituskoe epäonnistui tässä tutkimuksessa. 
Heistä 54:llä (31 miehellä, 23 naisella) oli tyypin 2 diabetes ja yhdellä miehellä ja 
naisella tyypin 1 diabetes. Glukoosirasituskoe epäonnistui seitsemällä tutkitulla (miehiä 
4, naisia 3): yksi mies ja nainen sai pahoinvointia, yksi mies ja kaksi naista kieltäytyi 
tutkimuksesta, yhdeltä mieheltä jäi epähuomiossa kahden tunnin näyte ottamatta ja 
yhdeltä mieheltä jäi kahden tunnin tulos kirjaamatta. Kahdeksalla tutkitulla (7 miestä ja 1 
nainen) glukoosirasituskoe jätettiin tutkittavan omasta pyynnöstä tekemättä. Seulonta-
aineistoon jäi 1097 henkilöä (544 miestä, 553 naista). 

4.1.3  Raskausaineisto.  

Raskausaineiston kohdejoukko oli 581 seulontaan osallistunutta naista. Kohdejoukosta 
poistettiin ne viisi naista (0,9% kohdejoukosta), joiden glukoosirasituskoe epäonnistui 
(n=4) tai joilla oli tyypin 1 diabetes (n=1). Jäljelle jääneistä 576 naisesta 487:lla (83,8% 
kohdejoukosta) oli ollut kyselyn mukaan yhteensä 1281 synnytystä. Synnyttämättömiä 
naisia oli 89 (15,3% kohdejoukosta). Äitiysneuvolakortti ja glukoosirasituskokeen tulos 
oli käytettävissä 325 naisen (55,9% kohdejoukosta) 641 synnytyksestä, ja tämä joukko 
muodosti raskausaineiston. 

Äitiysneuvolakortista kirjattiin naisen paino ja verenpaine, virtsan valkuaisen ja 
virtsan sokerin tulos, tieto naisen tupakoinnista sekä siitä, monesko raskaus oli kyseessä. 
Synnytystiedoista kirjattiin päivämäärä, lapsen paino, pituus ja Apgar-pisteet sekä 
jälkitarkastuksen tiedoista äidin verenpaine 5 - 12 viikon kuluttua synnytyksestä. 

4.1.4  Eettiset kysymykset 

Tutkimukseen oli Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan lupa 24/98. 
Tutkituille lähetetyssä kutsukirjeessä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja kulusta ja 
siihen osallistumisen vapaaehtoisuudesta; lisäksi kerrottiin, että tutkimuksesta 
kieltäytyminen ei johda myöhemmin mihinkään kielteisiin seurauksiin. Tutkittavat 
allekirjoittivat luvan  saada käyttää heistä kerättyä tietoa tieteellisissä julkaisuissa niin, 
että yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Kerätyn tiedon omistaa Savitaipaleen 
terveyskeskus, joka säilyttää sen terveyskeskuksessa potilasasiakirjoista säädetyllä tavalla 
arkistoituina. Savitaipaleen kunta on sopinut tiedon säilytyksestä ja käytöstä Oulun 
yliopiston Kansanterveystieteen ja Yleislääketieteen laitoksen kanssa.  

Tutkimus oli kajoava ja aiheutti epämukavuutta ja vei aikaa mutta vammautumisen 
riskiä siinä ei ollut. Sokerirasituksen tulos ja sen merkitys kerrottiin tutkitulle heti, rasva-
arvojen tulos ja sen tulkinta soitettiin myöhemmin ja jos löydös oli poikkeava, tutkittava 
sai tarvitsemansa hoidon. Tutkimuksessa todetuille uusille diabeetikoille ja kohonneen 
diabetesriskin potilaille varattiin mahdollisuus osallistua 12 kerran painonhallinta- ja 
liikuntaryhmiin ja 65 henkilöä käytti tämän mahdollisuuden. 
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4.2  Menetelmät 

4.2.1  Tutkimusasetelma 

Seulontamenetelmän kehittäminen perustui yhden mittauskerran tosiaikaiseen 
poikkileikkaustutkimukseen. Raskauden aiheuttaman verenpaineen ja naisen 
painoindeksin yhteyttä myöhemmin todettuun poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan 
tutkittiin taakse suuntautuvassa kohorttitutkimuksessa. 

4.2.2  Mittaukset ja muuttujat 

Tutkimuksen tiedot kerättiin potilaskyselyllä ja sitä täydentävällä haastattelulla, 
mittauksilla, laboratoriotutkimuksilla sekä äitiysneuvolakorteista. Kyselylomake, 
laboratorio -, raskaus- ja synnytyslomakkeet ovat liitteenä 3. 

4.2.2.1  Kysely 

Tutkittava täytti kyselylomakkeen itse glukoosirasituskokeen paastonäytteen ottamisen 
jälkeen. Tutkimushoitaja auttoi tarvittaessa ja tarkisti, että vastaukset olivat 
mahdollisimman kattavat. Henkilötietojen lisäksi kysyttiin ammatti, osoite, tutkittavan 
yhteystiedot sekä lähiomainen ja tämän sukulaisuussuhde tutkittavaan. Tutkittavilta 
kysyttiin myös tietoja nykyisistä ja aikaisemmista sairauksista, aikaisemmista 
leikkauksista, suvussa esiintyvästä diabeteksesta, pysyvästä lääkityksestä sekä nykyisistä 
ja aikaisemmista tupakointitottumuksista. Naiset vastasivat lisäksi kysymyksiin 
raskauksien poikkeavuuksista kuten diabeteksesta, verenpaineesta, virtsan valkuaisesta ja 
keskenmenoista. 

4.2.2.2  Mittaukset  

Tutkittavien pituus mitattiin seinään kiinnitetyllä metallisella pituusmitalla yhden 
senttimetrin tarkkuudella. Paino mitattiin 0.5 kilogramman tarkkuudella kevyesti 
vaatetettuna ilman kenkiä EKS-lattiavaa’alla.  

Vyötärön ja lantion ympärys mitattiin taipuisalla mittanauhalla. Vyötärön ympärys 
mitattiin kylkikaarten alapuolelta ja suoliluuharjanteiden yläpuolelta niiden puolivälistä. 
Mittatulos pyöristettiin lähimpään puoleen senttiin. Lantion ympärys mitattiin suurten 
sarvennoisten kohdalta lähimpään puoleen senttiin pyöristäen.  

Verenpaine mitattiin kahdesti tutkittavan istuessa. Systoliseksi verenpaineeksi 
tulkittiin Korotkoffin 1. ääni ja diastoliseksi 5. ääni. Ensimmäinen mittaus tehtiin ennen 
paastoverinäytteen ottoa ja toinen ennen sokerirasituksen 2 tunnin laskimoverinäytteen 
ottoa. Tulokseksi merkittiin mittausten keskiarvo. Mittauslaitteena käytettiin Mercurius 
Stator-elohopeamittaria ja 14 x 65 cm:n kokoista mansettia.  
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4.2.2.3  Laboratoriomenetelmät 

Tutkittaville tehtiin oraalinen 2 tunnin glukoosirasituskoe vakioidulla testillä (WHO 
1999). Tutkimus aloitettiin aamulla kello 8 - 10 ottamalla paastoverinäyte laskimosta 
(täsmällinen aika kirjattiin) 12 tunnin paaston ja tupakoimattomuuden jälkeen. Sen 
jälkeen tutkittava joi 5 minuutin kuluessa 300 millilitraa liuosta, johon oli liuotettu 75 
grammaa glukoosia. Tutkimushoitaja valmisti liuoksen itse liuottamalla 75 grammaa 
vedetöntä glukoosia keitettyyn veteen. Kahden tunnin kuluttua juomisen aloittamisesta 
otettiin kyynärlaskimosta toinen glukoosinäyte. Tehtävään erikseen koulutettu 
tutkimushoitaja otti kaikki verinäytteet ja mittasi glukoosin B-Glucose analyzer 
hemicue-analyysilaitteella (glukoosidehydrogenaasi-menetelmä), joka kalibroitiin joka 
aamu.  

Paastoverinäyteestä sentrifugoitiin seerumia ja plasmaa rasva- ja insuliinimäärityksiin. 
Seerumin kolesteroli (fS-Kol, mmol/l), seerumin HDL-kolesteroli (HDL-kolesteroli, 
mmol/l) ja seerumin triglyseridit (fS-Trigly, mmol/l) määritettiin Etelä-Karjalan 
keskussairaalassa entsymaattisella kolorimetrisella menetelmällä (CHOD/PAP) joko 
Cobas Integra 700 - tai Integra 400 -analysaattorilla. Seerumin LDL-kolesteroli (fS-Kol-
LDL, mmol/l) laskettiin Friedewallin kaavalla: HDL-kolesteroli - (0.45 x 
triglyseridipitoisuus). Kaavaa ei voi käyttää jos fS-Trigly ≥ 4.0 mmol/l. Keskussairaalan 
laboratorio on Labquality OY:n jatkuvassa laadunvarmennuksessa. Plasmanäytteet 
säilöttiin pakastimeen (–20Co) ja niistä määritettiin myöhemmin Oulun 
Kansanterveyslaboratoriossa paastoplasman insuliinipitoisuus (fP-Insul, µU/ml) 
ABBOTT Laboratories AxSYM system -testillä. Menetelmä perustuu Mikroparticle 
Entzyme immunoassay (MEIA) -teknologiaan ja mittaa plasman insuliinipitoisuuden 
ilman proinsuliinia. 

4.2.3  Muuttujien muodostaminen 

4.2.3.1  Seulonta-aineisto 

Glukoosiaineenvaihduntaa kuvaavat muuttujat muodostettiin määrittämällä 
glukoosirasituskokeen laskimoveren tulos WHO 1999 -luokituksen (taulukko 1) mukaan 
normaaliksi glukoosiaineenvaihdunnaksi (paastoglukoosi <5,6 mmol/l ja kahden tunnin 
glukoosiarvo <6,7 mmol/l) tai poikkeavaksi glukoosiaineenvaihdunnaksi. Poikkeavia 
olivat diabetes (paastoglukoosi ≥6,1 mmol/l tai kahden tunnin glukoosiarvo ≥10,0 
mmol/l), heikentynyt glukoosinsieto (paastoglukoosi <6,1 mmol/l ja kahden tunnin 
glukoosiarvo ≥6,7 ja <10,0 mmol/l) ja kohonnut paastoglukoosi (paastoglukoosi ≥5,6 ja 
<6,1 mmol/l ja kahden tunnin glukoosiarvo <6,7 mmol/l). Tulos luokiteltiin 
heikentyneeksi glukoosinsiedoksi niillä 20 henkilöllä (1,8%), joilla oli sekä heikentynyt 
glukoosinsieto että kohonnut paastoglukoosi. Systoliseksi ja diastoliseksi verenpaineeksi 
merkittiin kahden mittauksen keskiarvo. Verenpaine määriteltiin kohonneeksi, kun 
systolinen verenpaine oli ≥ 140 mmHg tai diastolinen verenpaine ≥90 mmHg tai 
tutkittava käytti verenpainelääkettä. Dyslipidemiaksi määriteltiin triglyseridipitoisuus 
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≥1.7 mmol/l tai HDL-kolesteroli miehillä ≤0,9 mmol/l ja naisilla ≤1.0 mmol/l tai 
lipidilääkkeen käyttö. 

Tutkimusikä laskettiin vähentämällä tutkimuspäivästä syntymäpäivä. Painoindeksi 
(kg/m2) laskettiin jakamalla paino (kiloina) pituuden (metreinä) neliöllä. Vyötärö-
lantiosuhde laskettiin jakamalla vyötärön ympärysmitta lantion ympärysmitalla. QUICKI 
–indeksi laskettiin seerumin insuliinista ja veren glukoosista kaavalla: 1 jaettuna 
insuliinipitoisuuden ja paastoglukoosipitoisuuden logaritmin summalla (= 1 /(log Insul 
(µU/ml) +log fBG (mg/dl)) (Katz et al. 2000). 

Vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla esiintyvä diabetes merkittiin ensimmäisen asteen 
sukulaisen diabetekseksi ja muissa sukulaisissa esiintyvä diabetes merkittiin toisen asteen 
sukulaisen diabetekseksi. Tyhjät vastaukset tulkittiin siten, että suvussa ei ole diabetesta. 
Tupakoivat jaettiin kolmeen ryhmään: tupakoivat ja alle 5 vuotta sitten lopettaneet, 
tupakoinnin aikaisemmin kuin 5 vuotta sitten lopettaneet ja tupakoimattomat. Lääkkeet 
jaoteltiin ryhmiin ATC -koodeilla: beetasalpaajat, diureetit, kalsiumkanavan salpaajat,  
ACE-estäjät, angiotensiinireseptorin salpaajat, lyhytvaikutteiset nitraatit, pitkävaikutteiset 
nitraatit, asetosalisyylit, beeta2-reseptoreita stimuloivat lääkkeet, inhaloitavat 
glukokortikoidit, systeemiset kortikosteroidit, estrogeenit, neuroleptit, 
deppressiolääkkeet, hyperlipidemioiden lääkkeet, anti-inflammatoriset kipulääkkeet, 
androgeenit, sulfonyyliureat, metformiini ja insuliinit (Lääkelaitos 2004). Verenpainetta 
alentaviksi lääkkeiksi määriteltiin beetasalpaajat, diureetit, kalsiumkanavan salpaajat,  
ACE-estäjät ja angiotensiinireseptorin salpaajat.  

4.2.3.2  Raskausaineisto. 

Synnytyksen laskettua aikaa edeltävä kalenterikuukausi merkittiin yhdeksänneksi 
raskauskuukaudeksi, sitä edeltävä kalenterikuukausi kahdeksanneksi raskauskuukaudeksi 
jne. Viisi viimeistä raskauskuukautta (noin 22 viikkoa) määriteltiin loppuraskaudeksi ja 
sitä edeltävä raskausaika alkuraskaudeksi. Korkein mitattu verenpainearvo ja paino 
kirjattiin kunkin raskauskuukauden verenpaineeksi ja painoksi. Raskauskuukausille 
laskettiin painoindeksi käyttämällä seulonnassa mitattua pituutta. Painon nousu 
alkuraskaudessa ja loppuraskaudessa laskettiin jakamalla painojen erotus mittausten 
välisellä ajalla.  

Yksikin positiivinen virtsan sokerin tutkimustulos raskauden aikana merkittiin tältä 
osin poikkeavaksi raskaudeksi. Synnytyksestä kulunut aika saatiin vähentämällä 
tutkimusiästä synnytyspäivästä laskettu synnytysikä. 

Koska kaikista synnyttäneistä naisista ei ollut ensimmäisen raskauden 
äitiysneuvolakorttia luotiin yhdistettyjen raskaustietojen muuttuja. Tähän muuttujaan 
kerättiin ensimmäisen raskauden äitiysneuvolakortin tiedot mikäli ne olivat käytettävissä, 
muuten otettiin toisen tai kolmannen raskauden tiedot. Näin menettelemällä saatiin 
mahdollisimman monen naisen tiedot samaan muuttujaan (n=312). Yhdistettyjen 
raskaustietojen muuttujassa on tiedot 214 naisen ensimmäisestä raskaudesta (68,6%), 62 
naisen toisesta raskaudesta (19,7%) ja 36 naisen kolmannesta raskaudesta (11,5%). 

Alkuraskauden, loppuraskauden ja jälkitarkastuksen kohonneeksi verenpaineeksi 
(essentielliksi) määriteltiin kerrankin mitattu systolinen verenpaine ≥140 mmHg tai 
diastolinen verenpaine ≥ 90 mmHg. Raskauden aiheuttamaksi kohonneeksi 
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verenpaineeksi määriteltiin loppuraskauden kohonnut verenpaine, kun jälkitarkastuksen 
verenpaine oli normaali.  

Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujan neljännen ja kahdeksannen raskauskuukauden 
painoindeksi, alku- ja loppuraskauden systolinen verenpaine ja alkuraskauden diastolisen 
verenpaineen keskiarvot ja jälkitarkastuksen verenpaine jaettiin viiteen luokkaan. 
Loppuraskauden diastolinen verenpaine jaettiin neljään luokkaan.  

Ponderaali-indeksi laskettiin jakamalla lapsen paino (kiloina) pituuden (metreinä) 
kuutiolla.  

4.2.4  Riskin käsitteet ja tilastolliset menetelmät 

4.2.4.1  Riskin käsitteet 

Diabeteksen riskitekijät toimivat ikään kuin altisteina, jotka aiheuttavat ihmiselle tietyn 
riskin eli todennäköisyyden sairastua poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. 
Riskitekijä on tekijä, joka lisää sairauden todennäköisyyttä sellaisilla, joilla se on 
verrattuna muuten samanlaisiin ihmisiin, joilta riskitekijä puuttuu. Taudin syy voidaan 
jakaa kahteen ryhmään: riittävä ja välttämätön syy. Riittävällä syyllä tarkoitetaan 
riskitekijää, joka aina aiheuttaa poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan. Välttämättömällä 
syyllä tarkoitetaan riskitekijää, joka aina edellytetään aiheuttamaan poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta. Todennäköisellä syy-yhteydellä tarkoitetaan: jos syy-yhteys on 
voimakas: jos yhteys on aina kun riskitekijä on läsnä: jos riskitekijän ja poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan yhteys on biologisesti mielekäs ja jos yhteydessä on 
annosriippuvuutta. (Uhari et al. 2001.) Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta on sitä 
todennäköisempi mitä enemmän on riskitekijöitä. Poikkeavalle 
glukoosiaineenvaihdunnalle ei ole riittäviä tai välttämättömiä syitä, jotka ovat 
lääketieteessä harvinaisia. Insuliiniresistenssiin yhteydessä olevilla tekijöillä, kuten 
lihavuudella, kohonneella verenpaineella, dyslipidemialla ja poikkeavalla 
glukoosiaineenvaihdunnalla on todennäköinen syy-yhteys, joten niiden voidaan katsoa 
olevan diabeteksen riskitekijöitä.  

Absoluuttinen riskiero voidaan ilmoittaa riskin tai riskisuhteiden erona. Riskiero on 
altistuneiden riski vähennettynä altistumattomien riskillä. Riskisuhde kuvaa riskitekijälle 
altistuneiden ja altistumattomien riskien suhdetta. Odds-suhde eli OR kuvaa altistuneiden 
ja altistumattomien sairaiden suhdetta altistuneiden ja altistumattomien terveisiin. OR ja 
sille laskettu luottamusväli, joka antaa satunnaisen vaihtelun rajat tietyllä 
todennäköisyydellä, on yleensä hyvä arvio todellisesta suhteellisesta riskistä. (Hernberg 
1998, Uhari et al. 2001.) 

Liitteessä 1 on esitetty tässä tutkimuksessa käytettyjä diagnostisia testejä sekä 
epidemiologisen tutkimuksen perusasetelma nelikenttätaululla kuvattuna. 
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4.2.4.2  Tilastolliset menetelmät 

Kaikki tilastolliset testaukset tehtiin erikseen miehille ja naisille. Luokiteltujen 
muuttujien poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ja NGT -ryhmien välisten erojen 
vertailuun käytettiin ristiintaulukointia ja Pearsonin χ2 -merkitsevyystestiä ja Fisherin 
tarkkaa testiä. Jatkuvien muuttujien kahden ryhmän keskiarvojen erojen vertailussa 
käytettiin kaksisuuntaista Studentin T-testiä, useamman kuin kahden ryhmän 
keskiarvoerojen vertailussa käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysiä.  

Jatkuvat määrää mittaavat muuttujat luokiteltiin viiteen mahdollisimman 
samankokoiseen luokkaan valitsemalla katkaisupisteet kliinisen käytännön kannalta 
selkeiksi ja jokaisessa luokassa laskettiin poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan määrä ja 
vallitsevuus. Binaaristä logistista regressioanalyysiä käytettiin poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ja diabeteksen riskitekijän välisen yhteyden tutkimiseen, 
vertailuluokkana oli alin luokka, HDL -kolesterolissa vertailuksi valittiin korkeimman 
arvon luokka. Binaarisessa logistisessa regressioanalyysissä mallinnetaan poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ja normaalin glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyksien 
suhteen logaritmia. Logistinen regressiomalli esitetään oletuksena g(X)=β0 +β1X1+ 
β2X2+…+βpXp+jäännöstekijä. 

Malliin 1 otettiin muuttujat, jotka olivat voimakkaimmin yhteydessä poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan. Näitä olivat ikä, systolinen verenpaine, vyötärön ympärys, 
verenpainelääkkeen, lipidilääkityksen käyttö, tupakointi, diabeteksen esiintyminen 
suvussa, HDL -kolesteroli ja triglyseridipitoisuus. Näihin voimakkaasti yhteydessä olevia 
muita painoa (vyötärö-lantiosuhde ja painoindeksi), verenpainetta (diastolinen 
verenpaine) ja lipidejä (LDL -kolesteroli) kuvaavia muuttujia ei otettu mukaan. Mallista 
poistettiin muuttujat, jotka eivät vakioinnin jälkeen enää molemmilla sukupuolilla 
selittäneet poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa. Malli 2 muodostettiin poistamalla 
mallista 1 lipideihin liittyvät muuttujat, malli 3 poistamalla mallista 2 suvun diabetes ja 
malli 4 poistamalla mallista 3 tupakointi. Malliin 4 jäivät siten ikä, systolinen verenpaine, 
vyötärön ympärys ja verenpainelääkkeen käyttö.  

Mallista 4 kehitettiin edelleen malli 5 siten, että yhdistettiin ne riskitekijöiden luokat, 
joissa beetakerroin sekä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli samaa 
suuruusluokkaa. Mallista 5 saatiin pisteytysmalli kertomalla kunkin riskitekijän 
beetakertoimet kymmenellä ja pyöristämällä ne lähimpään kokonaislukuun ja laskemalla 
ne yhteen riskipisteeksi. Kukin yhteispiste valittiin katkaisupisteeksi ja laskettiin sitä 
ylittävien arvojen kyky poimia sairaat sairaiden joukosta (herkkyys) ja taipumus 
luokitella terveet sairaaksi (tarkkuus vähennettynä 1:stä). Riskipisteiden kautta piirrettiin 
ROC-käyrä (ROC, Receiver Operating Characteristic, kuvat 3a ja 3b).  

Malleja 1 - 4, pisteytysmallia ja QUICKIä verrattiin laajimpaan malliin 1, kun 
päätetapahtumina olivat poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan lisäksi diabetes sekä 
heikentynyt glukoosinsieto ja diabetes. Mallien hyvyyttä kolmelle eri päätetapahtumalle 
kuvattiin ROC-käyrän alle jäävällä pinta-aloilla (AUC, Area Under the Curve) ja mallien 
välisiä pinta-alojen eroja verrattiin käyttämällä DeLongin testiä (deLong et al. 1988).  

Ohjelmistoina käytettiin SPSS:ää (SPSS 1999) ja STATAa (StataCorp 2001). 



5 Tulokset 

5.1  Aiemmin diagnosoidun ja diagnosoimattoman diabeteksen, 
heikentyneen glukoosinsiedon ja kohonneen paastoglukoosin 

vallitsevuus 

5.1.1  Diabeteksen vallitsevuus ja seulontaan osallistuneiden poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta ikäryhmittäin WHO 1999 -kriteereiden 

perusteella 

Kohdejoukossa (n=1561) oli aiemmin diagnosoituja diabeetikkoja 5,7% (n=88), miehiä 
6,3% (n=52) ja naisia 4,9% (n=36). Seulonta-aineistossa aikaisemmin diagnosoimattomia 
diabeetikkoja oli 3,5% (n=38), miehiä 3,9% (n=21) ja naisia 3,1% (n=17). Kaikkiaan 
kohdejoukossa oli diabeetikoita 8.1% (n=126), miehiä 8.7% (n=73) ja naisia 7.4% 
(n=53). (Kuvio 2.)  

Seulontaan osallistuneista poikkeava glukoosiaineenvaihdunta oli 23,4%:lla (n=256), 
miehistä 23,2%:lla (n=126) ja naisista 23,5%:lla (n=130). 45–55-vuotiailla miehillä oli 
diabetesta enemmän kuin samanikäisillä naisilla. Naisilla oli heikentynyttä 
glukoosinsietoa kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin miehillä, ja miehillä oli kohonnutta 
paastoglukoosia kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin naisilla. Kohonneen 
paastoglukoosin vallitsevuus oli miehillä 3,4-kertainen naisiin verrattuna. Diabeteksen ja 
heikentyneen glukoosinsiedon määrä lisääntyi iän myötä ja oli 60–64-vuotialla yli 
kolminkertainen 41–45-vuotiaisiin verrattuna. Kohonneen paastoglukoosin määrässä ei 
ollut eroja eri ikäryhmissä. Joka kolmannen 60–64-vuotiaan glukoosiaineenvaihdunta 
poikkesi normaalista.  

Aikaisemmin diagnosoimattoman diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon ja 
kohonneen paastoglukoosin määrät ja vallitsevuus sukupuolittain viisivuotisikäryhmiin 
jaoteltuna on esitetty taulukossa 8.  
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Kuvio 2. Tutkimuksen kohdejoukko ja tutkimusaineiston muodostuminen, kutsutut, 
kutsumatta jätetyt, osallistuneet ja poisjääneet sekä aikaisemmin diagnosoidun 
diabeteksen määrä ja tutkimuksessa todetun normaalin glukoosiaineenvaihdunnan, 
kohonneen paastoglukoosin, heikentyneen glukoosinsiedon ja diabeteksen 
esiintyvyys. 
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5.1.2  Seulontaan osallistuneiden poikkeava glukoosiaineenvaihdunta 
WHO 1985 -, ADA 1997 - ja ADA 2004 -kriteereiden perusteella 

WHO 1985 -kriteereillä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli 20,1% 
(n=221), miehillä vallitsevuus oli 18,2% (n=99) ja naisilla 22,1% (n=122). Diabeteksen 
vallitsevuus oli 3,0% (n=33), miehillä 3,3% (n=18) ja naisilla 2,7% (n=15), heikentyneen 
glukoosinsiedon vallitsevuus oli 17,1% (n=188), miehillä 14,9% (n=81) ja naisilla 19,3% 
(n=107) ja normaali glukoosiaineenvaihduntaa oli 79,9% (n=876), miehillä 81,8% 
(n=445) ja naisilla  77,9% (n=431). Poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa oli 3,3 
prosenttiyksikköä, diabetesta on 0,5% ja heikentynyttä glukoosinsietoa 0,3 vähemmän 
kuin WHO 1999 mukaisessa luokituksessa. 

ADA 1997 -kriteereillä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli 7,1% 
(n=78), miehillä 9,2% (n=50) ja naisilla 5,1% (n=28). Diabeteksen vallitsevuus oli 1,7% 
(n=19), miehillä 2,4% (n=13) ja naisilla 1,1% (n=6), kohonneen paastoglukoosin 
vallitsevuus oli 5,4% (n=59), miehillä 6,8% (n=37) ja naisilla 4,0% (n=22). Poikkeavaa 
glukoosiaineenvaihduntaa oli 16,2% ja kohonnuta paastoglukoosia 2,3% enemmän, 
diabetesta oli 1,8% vähemmän, kuin WHO 1999 mukaisessa luokituksessa. 

ADA 2004 -kriteereillä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli 33,7% 
(n=370), miehillä 36,2% (n=197) ja naisilla 31,3% (n=173). Diabeteksen vallitsevuus ja 
määrä olivat samat kuin ADA 1997 -kriteereillä, kohonneen paastoglukoosin vallitsevuus 
oli 32% (n=351), miehillä 33,8% (n=184) ja naisilla 30,1% (n=167). Kohonneeksi 
paastoglukoosiksi luokitelluista 65,8% (n=231) on WHO 1999 -kriteereiden mukaan 
terveitä. 16,1 % ( n=117) henkilöistä, jotka ovat ADA 2004 -kriteereillä terveitä, on WHO 
1999 -kriteereillä glukoosiaineenvaihdunnaltaan poikkeavia.  

Diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon ja kohonneen paastoglukoosin 
vallitsevuuksien yhteenveto eri kriteereiden mukaan on esitetty taulukossa 9. 

 
 

Taulukko 9. Seulonnassa todettujen diabeteksen (DM), heikentyneen glukoosinsiedon 
(IGT) ja kohonneen paastoglukoosin (IFG) vallitsevuus (%) Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) vuosina 1985 ja 1999 sekä Amerikan Diabetesyhdistyksen (ADA) vuosina 1997 ja 
2004 julkaisemien kriteereiden mukaan. 

 Miehet Naiset 

       Poikkeavan glukoosi-
aineenvaihdunnan 
kriteeri DM (%) IGT (%) IFG (%)  DM (%) IGT (%) IFG (%) 

WHO 1985 3,3 14,9 - 2,7 19,3 - 
ADA 1997 2,4 - 6,8 1,1 - 4,0 
WHO 1999 3,9 14,5 4,8 3,1 19,0 1,4 
ADA 2004 2,4 - 33,8 1,1 - 30,1 
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5.2  Diabeteksen tunnetut riskitekijät ja diabetekseen liittyvien 
sairauksien ja lääkkeiden käytön määrä 

Lihavuuden, kohonneen verenpaineen, verenpainelääkkeen käytön, dyslipidemian, suvun 
diabeteksen ja tupakoinnin määrä ja vallitsevuus miehillä ja naisilla, joilla oli normaali ja 
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta ja eron merkitsevyyden p-arvot on esitetty taulukossa 
10. Tutkimuksessa todettiin, että miehillä ja naisilla oli poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä enemmän lihavuutta, kohonnutta verenpainetta ja 
verenpainelääkkeen käyttöä ja naisilla dyslipidemiaa kuin normaalin 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä. Merkittävän lihavuuden vallitsevuus oli kaikilla 
miehillä 14.2% ja kaikilla naisilla 18.2%, kohonneen verenpaineen 52.9% ja 43.6%, 
dyslipidemian 28.7% ja 19.1% ja lähisuvun diabeteksen 31.6% ja 43%. Miehistä  
tupakoivia tai alle 5 vuotta aikaisemmin lopettaneita oli 39,4% ja naisista 16,1% (ei 
taulukoitu).  
 
 
Taulukko 10. Lihavuuden, kohonneen verenpaineen, verenpainelääkkeen käytön, 
dyslipidemian, suvun diabeteksen ja tupakoinnin määrä ja vallitsevuus miehillä ja 
naisilla, joilla oli normaali (NGT) ja poikkeava (AGT)  glukoosiaineenvaihdunta sekä 
ryhmien välisen eron p-arvo (Pearsonin chii2 -testi). 

Miehet  Naiset 
NGT AGT   NGT AGT  Diabeteksen riskitekijä 
n (%) n (%) p-arvo  n (%) n (%) p-arvo 

Lihavuus 1   46 (11,0) 31 (24,6) <0,001    58 (13,8) 42 (32,3) <0,001 
Kohonnut verenpaine 2 208 (49,8) 80 (63,5) 0,007  150 (35,5) 91 (70,0) <0,001 
Verenpainelääkitys 3 59 (14,1) 32 (25,4) 0,003  51 (12,1) 25 (19,2) 0,038 
Dyslipidemia 4 113 (27,2) 42 (33,9) 0,147  63 (15,0) 42 (32,3) <0,001 
Suvun diabetes 5 187 (44,7) 66 (52,4) 0,132  244 (57,7) 85 (65,4) 0,118 
Tupakointi 6 154 (38,1) 53 (43,4) 0,291     66 (16,1) 21 (16,3) 0,961 
1 Painoindeksi =>30 kg/m2 
2 Systolinen verenpaine =>140 mmHg tai diastolinen verenpaine  =>90 mmHg  tai verenpainelääkkeen käyttö 
3 Beetasalpaajan, diureetin, kalsiumkanavan salpaajan, ACE-estäjän  tai angiotensiinireseptorisalpaajan käyttö 
4 Triglyseridipitoisuus =>1.7 mmol/l tai HDL-kolesteroli miehillä  <=0,9 mmol/l ja naisilla <=1.0 mmol/l  tai   
   lipidilääkkeen käyttö 
5 Vanhemmilla, sisaruksilla tai lapsilla tai muilla sukulaisilla diabetes  
6 Tupakoivat ja alle 5 vuotta sitten lopettaneet 

 
Nitroilla helpottuvaa rintakipua oli miehillä ja naisilla enemmän poikkeavan kuin 
normaalin glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä. Miehillä myös sydäninfarkteja ja naisilla 
haimatulehduksia ja kihtiä. Neurolepteja käyttäviä sekä miehiä että naisia oli enemmän 
poikkeavan kuin normaalin glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä, samoin myös 
beetasalpaajia, ACE-estäjiä ja asetosalisyylihappoa käyttäviä miehiä ja pitkävaikutteisia 
nitroja, diureetteja ja masennuslääkkeitä käyttäviä naisia. Tutkittujen ilmoittamat 
aikaisemmat sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet, määrät ja prosenttiosuudet miehillä ja 
naisilla normaalin ja poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmissä ja eron p-arvo on 
esitetty taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Aikaisemmat sairaudet ja käytössä olevat lääkkeet, määrät ja prosenttiosuudet 
miehillä ja naisilla normaalin (NGT) ja poikkeavan (AGT) glukoosiaineen-vaihdunnan 
ryhmissä ja eron p-arvo (Fisherin tarkka testi). 

 Miehet Naiset 
 NGT AGT NGT AGT  

 n (%) n (%) p-arvo n (%) n (%) p-arvo 
Sairaudet   

Sydäninfarkti 12 (2,9%) 11 (8,8%) 0,009 3 (0,7%) 1 (0,8%)      1,000 
Nitroilla helpottuva    
rintakipu 21 (5,1%) 15(12,1%) 0,012 11 (2,6%) 9 (7,1%) 0,029 
Aivohalvaus 3 (0,7%) 2 (1,6%) 0,327 1 (0,2%) 1 (0,8%) 0,414 
Katkokävely 6 (1,4%) 1 (0,8%) 1,000 1 (0,2%) 1 (0,8%) 0,414 
Kilpirauhasen sairaus 8 (1,9%) 4 (3,2%) 0,486 32 (7,6%) 17 (13,4%) 0,052 
Haimatulehdus 2 (0,5%) 3 (2,4%) 0,083 2 (0,5%) 4 (3,1%) 0,029 
Kihti 8 (1,9%) 5 (4,0%) 0,189 0 3 (2,3%) 0,012 

   
Lääkkeet   

Beetasalpaajat 38 (9,1%) 20 (15,9%) 0,047 34 (8,0%) 17 (13,1%) 0,086 
Lyhytvaikutteiset nitrot 15 (3,6%) 8 (6,3%) 0,205 5 (1,2%) 3 (2,3%) 0,399 
Diureetit 6 (1,4%) 3 (2,4%) 0,439 8 (1,9%) 8 (2,9%) 0,03 
Pitkävaikutteiset nitrot 5 (1,2%) 5 (4,0%) 0,057 1 (0,2%) 4 (3,1%) 0,012 
Kalsiumkanavan    
salpaajat 7 (1,7%) 5 (4,0%) 0,16 9 (2,1%) 7 (5,4%) 0,07 
ACE-estäjät 22 (5,3%) 16 (12,7) 0,008 13 (3,1%) 6 (4,6%) 0,411 
Angiotensiinireseptorin    
salpaajat 2 (0,5%) 1 (0,8%) 0,547 2 (0,5%) 0      1,000 
Asetosalisyylihappo 20 (4,8%) 15 (11,9%) 0,007 9 (2,1%) 2 (1,5%)      1,000 
Neuroleptit 6 (1,4%) 6 (4,8%) 0,037 6 (1,4%) 7 (5,4%) 0,016 
Masennuslääkkeet 10 (2,4%) 5 (4,0%) 0,355 18 (4,3%) 13 (10,0%) 0,027 
Kortikosteroidit 2 (0,5%) 0 0,437 2 (0,5%) 0 0,432 
Estrogeenit 0 0 - 55 18 (13,8%) 0,769 

5.3  Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden 
ennustemalli 

5.3.1  Riskitekijät  

Miehillä 45 – 50 vuoden, 50 – 55 vuoden ja yli 60 vuoden ikä sekä painoindeksin, 
vyötärön ympäryksen, vyötärö-lantiosuhteen, systolisen verenpaineen ja diastolisen 
verenpaineen ylin luokka ja verenpainelääkkeen käyttö olivat merkitsevästi yhteydessä 
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. Naisilla 55 – 60 vuoden ja yli 60 vuoden ikä 
sekä painoindeksin ja vyötärön ympäryksen kaikki luokat, vyötärö-lantiosuhteen ja 
triglyseridien kolme ylintä luokkaa, systolisen verenpaineen ja diastolisen verenpaineen 
kaksi ylintä luokkaa sekä verenpainelääkkeen käyttö olivat merkitsevästi yhteydessä 
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poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. Miehillä paastoplasman insuliinipitoisuuden 
ylin luokka ja QUICKIn kaksi ylintä luokkaa olivat merkitsevästi yhteydessä 
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan, naisilla vastaavasti paastoplasman 
insuliinipitoisuuden kaksi ylintä ja QUICKIn 3 ylintä luokkaa (ei esitetty taulukossa). 
Diabeteksen riskitekijöiden jako luokkiin, joissa esiintyvien tapausten määrä ja 
suhteellinen osuus sekä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan määrä ja suhteellinen 
osuus ja vakioimattomat odds-suhteet (OR) ja niiden 95%:n luottamusvälit miehillä ja 
naisilla on esitetty taulukossa 12. OR:n vertailuluokka oli alin luokka ja merkitty 
ykkösellä. Lisäksi liitetaulukossa 4 on esitetty diabeteksen, heikentyneen 
glukoosinsiedon, kohonneen paastoglukoosin, poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
sekä normaalin glukoosiaineenvaihdunnan määrät ja suhteelliset osuudet ikäryhmittäin 
diabeteksen riskitekijöitä kuvaavien muuttujien eri luokissa miehillä ja naisilla. 

5.3.2  Mallinnus 

Riskitekijöistä rakennettiin viisi binaarista logistista regressiomallia tavoitteena 
yksinkertainen mutta riittävän hyvä malli poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
tunnistamiseen. Laajimpaan malliin 1 otettiin ikä ja painoa, verenpainetta, veren rasva-
arvoja, suvun diabetesta ja tupakointia kuvaavat muuttujat; painoa kuvaavista muuttujista 
valittiin vyötärön ympärys ja verenpainemuuttujista systolinen verenpaine ja 
verenpainelääkkeen käyttö. Malleista poistettiin vaiheittain muuttujat, jotka eivät 
vakioinnin jälkeen olleet merkitseviä miehillä tai naisilla ja päädyttiin malliin 4, johon 
muuttujiksi jäivät ikä, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine ja verenpainelääkkeen 
käyttö. Verenpainelääke otettiin malliin mukaan, koska se paransi mallia. Naisilla 
verenpainelääkkeen käytön beetakerroin oli malleissa negatiivinen ja pienensi 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyttä. Suurin beetakerroin ennustaa 
poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa voimakkaimmin. Malli 4 otettiin 
riskipisteytysmallin pohjaksi. Mallien muuttujat ja beetakertoimet sekä mallista 5 
kehitetyn pisteytysmallin muuttujien pistearvot miehillä ja naisilla on esitetty taulukoissa 
13 a ja 13 b. Jäännöstekijä ilmaisee selittämättä jäävän satunnaisvaihtelun 
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Taulukko 13 a. Mallien 1-5 luokkiin jaotellut muuttujat, niiden beetakertoimet sekä 
pisteytysmallin yhdistettyjen luokkien muuttujien pistearvot miehillä.  

Miehet Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 Pisteytysmalli 
Ikä (v) 

41-45  0 0 0 0 0 0 
45-50  1,086* 1,053* 1,048* 0,86* 
50-55  0,893 0,963* 0,917 0,772 
55-60  0,696 0,600 0,550* 0,363 

0,709* 7 

60-64  1,496* 1,461* 1,384* 1,180* 1,192* 12 
Vyötärön ympärys (miehet/naiset) (cm) 

-86/-75  0 0 0 0 
87-91/76-81  -0,081 0,010 -0,014 0,025 0 0 

92-95/82-86  0,562 0,486 0,408 0,318 
96-102/87-94  0,129 0,145 0,118 0,170 0,245 2 

103-/95-  1,213* 1,201* 1,109* 1,030* 1,027* 10 
Systolinen verenpaine (mmHg) 

-115  0 0 0 0 
115-125  -0,022 -0,114 -0,026 -0,339 
125-135  0,489 0,409 0,431 0,181 
135-150  0,309 0,316 0,408 0,037 

0 0 

150-  0,992* 0,909* 0,977* 0,701* 0,710* 7 
Verenpainelääkitys 

Ei 0 0 0 0 0 0 
Kyllä 0,425 0,423 0,415 0,359 0,325 3 

Tupakointi 
Ei 0 0 0    
Lopettanut -0,045 -0,060 -0,052    
Kyllä 0,489 0,487 0,408    

Suvun diabetes 
Ei diabetesta 0 0     
2. aste 0,757* 0,751*     
1. aste 0,321 0,353     

fS-Kol-HDL (mmol/l) 
1,7-3,13   0      
1,4-1,7  -0,908*      
1,2-1,4  -0,547      
1,0-1,2  -1,022*      
0,48-1,0  -0,037      

fS-Trigly (mmol/l) 
0 ,35-0,7  0      
0,7-1,0  0,057      
1,0-1,3  0,156      
1,3-1,7  0,323      
1,7-9,2  -0,100      

Lipidilääkitys 
Ei 0      
Kyllä 0,384      

Jäännöstekijä -2,97 -3,34 -3,06 -2,44 -2,46  
Logistinen digotominen regressiomallin oletus: g(X)= β0 + β1X1+ β2X2+…+ βpXp+jäännöstekijä 
Jossa β0, β1 , β2,… βp ovat regressiokertoimia ja X1, X2,…,Xp ovat riskitekijäluokkia.Jäännöstekijä ilmaisee 
selittämättä jäävän satunnaisvaihtelun.  
* Poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa merkitsevästi ennustavat luokat  
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Taulukko 13 b. Mallien 1-5 luokkiin jaotellut muuttujat, niiden beetakertoimet sekä 
pisteytysmallin yhdistettyjen luokkien muuttujien pistearvot naisilla. 

Naiset Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Malli 5 Pisteytysmalli 
Ikä (v) 

41-45  0 0 0 0 
45-50  0,144 0,163 0,179 0,129 0 0 

50-55  0,226 0,291 0,281 0,288 0,185 2 
55-60  0,263 0,388 0,400 0,408 
60-64  0,460 0,607 0,569 0,490 0,387 4 

Vyötärön ympärys (miehet/naiset) (cm) 
-86/-75  0 0 0 0 
87-91/76-81  0,818 0,844 0,815* 0,761 

0 
0,754 

0 
8 

92-95/82-86  1,242* 1,268* 1,267* 1,234* 
96-102/87-94  1,732* 1,766* 1,760* 1,704* 

1,230* 
1,698* 

12 
17 

103-/95-  2,145* 2,271* 2,276* 2,206* 2,210* 22 
Systolinen verenpaine (mmHg) 

-115  0 0 0 0 
115-125  -0,425 -0,299 -0,306 -0,281 
125-135  0,270 0,337 0,298 0,377 
135-150  0,313 0,482 0,516 0,528 

0 
 
0,657* 

0 
 
7 

150-  1,073* 1,236* 1,234* 1,233* 1,440* 14 
Verenpainelääkitys 

Ei 0 0 0 0 0 0 
Kyllä -0,071 -0,194 -0,184 -0,149 -0,17 -2 

Tupakointi 
Ei 0 0 0    
Lopettanut 0,064 0,014 0,028    
Kyllä 0,249 0,366 0,416    

Suvun diabetes 
Ei diabetesta 0 0     
2. aste 0,450 0,438     
1. aste 0,397 0,338     

fS-Kol-HDL (mmol/l) 
1,7-3,13   0      
1,4-1,7  -0,295      
1,2-1,4  -0,181      
1,0-1,2  -0,472      
0,48-1,0  -0,669      

fS-Trigly (mmol/l) 
0 ,35-0,7  0      
0,7-1,0  -0,012      
1,0-1,3  0,596      
1,3-1,7  0,486      
1,7-9,2  0,730      

Lipidilääkitys 
Ei 0      
Kyllä -0,509      

Jäännöstekijä -3,39 -3,55 -3,32 -3,24 -3,34  
Logistinen digotominen regressiomallin oletus: g(X)= β0 + β1X1+ β2X2+…+ βpXp+jäännöstekijä 
Jossa β0, β1 , β2,… βp ovat regressiokertoimia ja X1, X2,…,Xp ovat riskitekijäluokkia.Jäännöstekijä ilmaisee 
selittämättä jäävän satunnaisvaihtelun.  
* Poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa merkitsevästi ennustavat luokat 
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Mallin 4 ne riskitekijöiden luokat, joiden beetakerroin oli lähes yhtä suuri tai 
negatiivinen, yhdistettiin malliksi 5. Riskipisteytysmallia varten mallin 5 beetakertoimet 
kerrottiin kymmenellä ja pyöristettiin lähimpään kokonaislukuun riskipisteiksi. Nämä 
kunkin riskitekijän riskipisteet laskettiin yhteen. Mitä suuremman pistemäärän tutkittava 
sai, sitä todennäköisempi oli poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Mallin ROC -käyrä 
piirrettiin kaikkien katkaisupisteiden herkkyyttä (sensitiivisyys) vastaavan 100-
tarkkuuden (1-spesifisyys) kautta (kuvio 3a ja 3b). Mallien 1 - 4 ja pisteytysmallin 
keskinäistä paremmuutta poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ennustamisessa 
arvioitiin vertaamalla malleista piirrettyjen ROC -käyrien alle jääviä pinta-aloja (AUC). 
Mitä suurempi pinta-ala on, sitä paremmin malli ennustaa poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan. Mallin 1 ja pisteytysmallin ROC -käyrissä nähdään 
pisteytysmallin pisteiden katkaisupisteet ja katkaisupisteen ylittävien tapausten osuus 
sekä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan pienen (miehillä 0.14, naisilla 0.08), 
keskimääräisen (miehillä 0.25, naisilla 0.29) ja suuren (miehillä 0.39, naisilla 0.41) 
todennäköisyyden katkaisupisteet. Naisilla ROC -käyrät ovat lähes yhtenevät. Miehillä 
mallin 1 ROC -käyrän AUC on suurempi kuin pisteytysmallin, etenkin pistemäärällä alle 
17. Suurilla pistemäärillä (≥17) mallit ovat lähes yhteneväiset, pienillä pistemäärillä 
mallien erot ovat selvät.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 3a. Miesten mallin 1 ja pisteytysmallin ROC -käyrät, pisteytysmallin 
pisteiden katkaisupisteet ja katkaisupisteen ylittävien tapausten osuus sekä 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan pienen, keskimääräisen ja suuren 
todennäköisyyden katkaisupisteet.  
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Kuvio 3b. Naisten mallin 1 ja pisteytysmallin ROC -käyrät, pisteytysmallin 
pisteiden katkaisupisteet ja katkaisupisteen ylittävien tapausten osuus sekä 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan pienen, keskimääräisen ja suuren 
todennäköisyyden katkaisupisteet.  

 
 
 
Liitetaulukossa 5 on esitetty kunkin pistearvon saaneiden määrä ja prosentuaalinen 

osuus. Pistearvoja oli miehillä 21 ja naisilla 30. Taulukossa on myös vasteena käytettyjen 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ja diabeteksen määrä ja kertymä sekä pistearvon 
herkkyys, tarkkuus, positiivinen ennustearvo ja negatiivinen ennustearvo miehillä ja 
naisilla (taulukon herkkyys- ja tarkkuusluvuista on piirretty ROC -käyrä kuvioissa 3a ja 
3b vasteena poikkeava glukoosiaineenvaihdunta).  

5.3.3  Mallien vertailu 

Taulukossa 14 on esitetty mallien 1-4 ja pisteytysmallin ROC -käyrien alle jäävät pinta-
alat (AUC) ja vertailu malliin 1 sekä sen merkitsevyys (p-arvo). Vasteena ovat poikkeava 
glukoosiaineenvaihdunta, diabetes tai heikentynyt glukoosinsieto ja diabetes. Miehillä 
pisteytysmalli ennustaa diabeteksen tai heikentyneen glukoosinsiedon ja diabeteksen yhtä 
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hyvin kuin malli 1. Naisilla pisteytysmalli ennustaa poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ja diabeteksen tai heikentyneen glukoosinsiedon yhtä hyvin 
kuin malli 1. Pisteytysmalli ennustaa kaikkia muita vastemuuttujia paremmin kuin 
QUICKI paitsi naisten diabetesta (ei taulukossa). 

 
Taulukko 14. Mallien 1-4 ja pisteytysmallin ROC -käyrien alle jäävät pinta-alat (AUC) 
ja malliin 1 vertailun merkitsevyys (p-arvo) miehillä ja naisilla kun vasteena ovat 
poikkeava glukoosiaineenvaihdunta, diabetes tai heikentynyt glukoosinsieto ja 
diabetes. 

Vasteet Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Pisteytysmalli 
Miehet AUC* AUC p1 AUC p1 AUC p1 AUC p1 

0,747 0,716 0,028 0,709 0,024 0,699 0,011 0,687 0,003 
         

Poikkeava 
glukoosi-
aineen-
vaihdunta          

0,752 0,727 0,105 0,723 0,128 0,718 0,107 0,718 0,129 Diabetes tai 
heikentynyt 
glukoosinsieto          
Diabetes 0,869 0,868 0,964 0,859 0,759 0,838 0,431 0,844 0,557 

Naiset          
0,775 0,766 0,260 0,764 0,228 0,762 0,161 0,76 0,127 Poikkeava 

glukoosi-
aineen-
vaihdunta          

0,776 0,769 0,390 0,765 0,254 0,764 0,218 0,761 0,142 Diabetes tai 
heikentynyt 
glukoosinsieto          
Diabetes 0,894 0,876 0,098 0,86 0,013 0,867 0,025 0,865 0,012 
Mallin 1 muuttujat: Ikä, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine, verenpainelääkkeen käyttö, tupakointi, 
suvussa esiintyvä diabetes, triglyseridit, HDL-kolesteroli ja lipidilääkkeen käyttö 
Mallin 2 muuttujat: Ikä, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine, verenpainelääkkeen käyttö, tupakointi ja 
suvussa esiintyvä diabetes 
Mallin 3 muuttujat: Ikä, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine, verenpainelääkkeen käyttö ja tupakointi 
Mallin 4 muuttujat: Ikä, vyötärön ympärys, systolinen verenpaine ja verenpainelääkkeen käyttö 
1p-arvo (deLongin mukaan) verrattuna malliin 1. * Vertailuluokka 

 

5.3.4  Taulut poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
todennäköisyyksistä 

Kuvioissa 4a ja 4b on esitetty kaksi taulua, joista pisteytysmallin miesten tai naisten 
yhteispistemäärillä on helposti luettavissa poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
todennäköisyysluokat. Verenpainelääkettä käyttäville ja käyttämättömille on oma taulu, 
joka on jaettu ikäryhmän perusteella viiteen 25:n solun ryhmään. Vyötärön ympärys on 
niissä vaaka-akselilla ja systolinen verenpaine pystyakselilla. Verenpainelääkkeen käytön, 
iän, vyötärön ympäryksen ja systolisen verenpaineen perusteella tutkittavalle etsitään 
muuttujien yhteispistemäärä. Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys oli 
pieni (miehet 0.14, naiset 0.08) vaalealla alueella, keskimääräinen (miehet 0.25, naiset 
0.29) tumman harmaalla alueella ja suuri (miehet 0.39, naiset 0.41) tummimman harmaan 
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alueella. Tauluista voidaan todeta, että koska ikä ei juurikaan vaikuttanut 45 - 60-
vuotiailla miehillä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyteen, näiden 
ikäryhmien taulut ovat samanlaiset. Naisten glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys 
kasvoi ikääntyessä ja tauluissa on siksi enemmän vaihtelevuutta. 

 
SVP1 Ei verenpainelääkitystä  Verenpainelääkitys SVP1 

150- 19 19 21 21 29  22 22 24 24 32 150- 

135-150 12 12 14 14 22 Ikäryhmä 15 15 17 17 25 135-150 

125-135 12 12 14 14 22 60-64 15 15 17 17 25 125-135 

115-125 12 12 14 14 22 vuotta 15 15 17 17 25 115-125 

-115 12 12 14 14 22  15 15 17 17 25 -115 

 -86 87-91 92-95 96-102 103- Vyötärö2 -86 87-91 92-95 96-102 103-  

150- 14 14 16 16 24  17 17 19 19 27 150- 

135-150 7 7 9 9 17 Ikäryhmä 10 10 12 12 20 135-150 

125-135 7 7 9 9 17 55-60 10 10 12 12 20 125-135 

115-125 7 7 9 9 17 vuotta 10 10 12 12 20 115-125 

-115 7 7 9 9 17  10 10 12 12 20 -115 

 -86 87-91 92-95 96-102 103- Vyötärö2 -86 87-91 92-95 96-102 103-  

150- 14 14 16 16 24  17 17 19 19 27 150- 

135-150 7 7 9 9 17 Ikäryhmä 10 10 12 12 20 135-150 

125-135 7 7 9 9 17 50-55 10 10 12 12 20 125-135 

115-125 7 7 9 9 17 vuotta 10 10 12 12 20 115-125 

-115 7 7 9 9 17  10 10 12 12 20 -115 

 -86 87-91 92-95 96-102 103- Vyötärö2 -86 87-91 92-95 96-102 103-  

150- 14 14 16 16 24  17 17 19 19 27 150- 

135-150 7 7 9 9 17 Ikäryhmä 10 10 12 12 20 135-150 

125-135 7 7 9 9 17 45-50 10 10 12 12 20 125-135 

115-125 7 7 9 9 17 vuotta 10 10 12 12 20 115-125 

-115 7 7 9 9 17  10 10 12 12 20 -115 

 -86 87-91 92-95 96-102 103- Vyötärö2 -86 87-91 92-95 96-102 103-  

150- 7 7 9 9 17  10 10 12 12 20 150- 

135-150 0 0 2 2 10 Ikäryhmä 3 3 5 5 13 135-150 

125-135 0 0 2 2 10 40-45 3 3 5 5 13 125-135 

115-125 0 0 2 2 10 vuotta 3 3 5 5 13 115-125 

-115 0 0 2 2 10  3 3 5 5 13 -115 

 -86 87-91 92-95 96-102 103- Vyötärö2 -86 87-91 92-95 96-102 103-  

SVP1 = Systolinen verenpaine (mmHg), Vyötärö2 = Vyötärön ympärys (cm)    
 Pieni todennäköisyys  Keskimääräinen todennäköisyys  Suuri todennäköisyys 

 
Kuvio 4a. Taulu poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden arvi-
oimiseksi miehillä. Verenpainelääkettä käyttävillä käytetään oikeanpuoleista taulua, 
muilla vasenta.  Ikäryhmän mukaisesta 25 solun ryhmästä valitaan vyötärön ympä-
ryksen ja systolisen verenpaineen perusteella solu. Poikkeavan glukoosiaineen-
vaihdunnan todennäköisyys on suuri (0.39) lukemilla 16-32, keskimääräinen (0.25) 
lukemilla 10-15 ja pieni (0.14) lukemilla 0-9. 
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SVP1   Ei verenpainelääkitystä     Verenpainelääkitys  SVP1 

150- 18 26 30 35 40  16 24 28 33 38 150- 

135-150 11 19 23 28 33 Ikäryhmä 9 17 21 26 31 135-150 

125-135 11 19 23 28 33 60-64 9 17 21 26 31 125-135 

115-125 4 12 16 21 26 vuotta 2 10 14 19 24 115-125 

-115 4 12 16 21 26  2 10 14 19 24 -115 

 -75 76-81 82-86 87-94 95- Vyötärö2 -75 76-81 82-86 87-94 95-  

150- 18 26 30 35 40  16 24 28 33 38 150- 

135-150 11 19 23 28 33 Ikäryhmä 9 17 21 26 31 135-150 

125-135 11 19 23 28 33 55-60 9 17 21 26 31 125-135 

115-125 4 12 16 21 26 vuotta 2 10 14 19 24 115-125 

-115 4 12 16 21 26  2 10 14 19 24 -115 

 -75 76-81 82-86 87-94 95- Vyötärö2 -75 76-81 82-86 87-94 95-  

150- 16 24 28 33 38  14 22 26 31 36 150- 

135-150 9 17 21 26 31 Ikäryhmä 7 15 19 24 29 135-150 

125-135 9 17 21 26 31 50-55 7 15 19 24 29 125-135 

115-125 2 10 14 19 24 vuotta 0 8 12 17 22 115-125 

-115 2 10 14 19 24  0 8 12 17 22 -115 

 -75 76-81 82-86 87-94 95- Vyötärö2 -75 76-81 82-86 87-94 95-  

150- 14 22 26 31 36  12 20 24 29 34 150- 

135-150 7 15 19 24 29 Ikäryhmä 5 13 17 22 27 135-150 

125-135 7 15 19 24 29 45-50 5 13 17 22 27 125-135 

115-125 0 8 12 17 22 vuotta 0 6 10 15 20 115-125 

-115 0 8 12 17 22  -2 6 10 15 20 -115 

 -75 76-81 82-86 87-94 95- Vyötärö2 -75 76-81 82-86 87-94 95-  

150- 14 22 26 31 36  12 20 24 29 34 150- 

135-150 7 15 19 24 29 Ikäryhmä 5 13 17 22 27 135-150 

125-135 7 15 19 24 29 40-45 5 13 17 22 27 125-135 

115-125 0 8 12 17 22 vuotta 0 6 10 15 20 115-125 

-115 0 8 12 17 22  -2 6 10 15 20 -115 

 -75 76-81 82-86 87-94 95- Vyötärö2 -75 76-81 82-86 87-94 95-  

SVP1 = Systolinen verenpaine (mmHg), Vyötärö2 = Vyötärön ympärys (cm)    
 Pieni todennäköisyys  Keskimääräinen todennäköisyys  Suuri todennäköisyys 

 
Kuvio 4b. Taulu poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden 
arvioimiseksi naisilla. Verenpainelääkettä käyttävillä käytetään oikeanpuoleista 
taulua, muilla vasenta.  Ikäryhmän mukaisesta 25 solun ryhmästä valitaan 
vyötärön ympäryksen ja systolisen verenpaineen perusteella solu. Poikkeavan 
glukoosi-aineenvaihdunnan todennäköisyys on suuri (0.41) lukemilla 25-40, 
keskimääräinen (0.29) lukemilla 18-24 ja pieni (0.08) lukemilla 0-17. 
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5.4   Raskauden kohonneen verenpaineen ja painoindeksin yhteys 
myöhempään poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. 

5.4.1  Kohdejoukko ja äitiysneuvolakortit 

Kuviossa 5 on esitetty raskausaineiston kohdejoukko ja normaalin glukoosiaineen-
vaihdunnan, kohonneen paastoglukoosin, heikentyneen glukoosinsiedon ja diabeteksen 
määrä ja prosentuaalinen osuus synnyttäneillä ja synnyttämättömillä naisilla. 
Kohdejoukosta (n=581) poistettiin viisi naista, joista neljän glukoosiaineenvaihduntaa ei 
voitu selvittää ja yhdellä oli tyypin 1 diabetes. Jäljelle jääneistä naisista 487 (84,5%) oli 
synnyttänyt ainakin yhden lapsen. 89 (15,5%) naista ei ollut synnyttänyt. Synnyttäneiden 
ja synnyttämättömien naisten antropometriset mitat, verenpaine, tutkimusikä, seerumin 
rasva-arvot, plasman insuliinipitoisuus ja glukoosiaineenvaihdunta eivät poikenneet 
toisistaan eikä korkean verenpaineen tai lihavuuden määrässä ollut eroa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5. Raskausaineiston kohdejoukko ja normaalin glukoosiaineenvaihdunnan 
(NGT), kohonneen paastoglukoosin (IFG), heikentyneen glukoosinsiedon (IGT) ja 
diabeteksen (DM) määrä ja osuus synnyttäneillä ja synnyttämättömillä naisilla. 
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Synnyttäneistä naisista 66,7 %:lla (n=325) oli äitiysneuvolakortti. Näiden naisten 
antropometriset mitat tai diabeteksen riskitekijät eivät poikenneet niistä naisista, joiden 
äitiysneuvolakorttia ei ollut käytettävissä. Ainoa ero oli lapsien lukumäärässä, joka oli 
äitiysneuvolakortillisilla naisilla keskimäärin 2,8 ja äitiysneuvolakortittomilla naisilla 
keskimäärin 2,3 (p<0.001). Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus 
seulonnassa oli äitiysneuvolakortillisilla naisilla 23.7% ja kortittomilla naisilla 29,6% 
(p=0.158), joten glukoosiaineenvaihdunnassa ei todettu eroa. 

Äitiysneuvolakortin löytymisen perusteella aineistoon valikoituneet naiset eivät siis 
poikenneet koko kohdejoukosta. Äitiysneuvolakortteja oli käytettävissä 216 naisen 
(44,4% synnyttäneistä) ensimmäisestä synnytykseen johtaneesta raskaudesta, 214 naisen 
(43,9% synnyttäneistä) toisesta, 126 naisen (25,9% synnyttäneistä) kolmannesta ja 85 
(17,4% synnyttäneistä) naisen neljännestä tai useammasta synnytykseen johtaneesta 
raskaudesta. Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujassa äitiysneuvolakortti oli 312 
naisesta (64,1% synnyttäneistä). Ensimmäisen, toisen ja kolmannen raskauden lisäksi 
yhdistetyn raskaus muuttujaa käytettiin arvioitaessa raskaudessa kohonneen verenpaineen 
(kerrankin mitattu arvo ≥140/90 mmHg) ja painoindeksin yhteyttä seulonnassa 
havaittuun poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. Tätä muuttujaa käytettiin myös 
logistisessa mallintamisessa laskettaessa painoindeksin, systolisen ja diastolisen 
verenpaineen sekä kohonneen verenpaineen odds-suhteita (OR).  

5.4.2  Verenpaine, kohonnut verenpaine ja painoindeksit 

Taulukossa 15 on vertailtu raskauksien ja yhdistettyjen raskaustietojen muuttujan 
painoindeksejä, verenpainetta, loppuraskauden painonnousua sekä jälkitarkastuksen 
verenpainetta ja kohonneen verenpaineen määrää normaalin ja poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmissä. 

Ensimmäisessä raskaudessa neljännen raskauskuukauden diastolinen verenpaine, 
kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksi, systolinen ja diastolinen verenpaine ja 
jälkitarkastuksen verenpaine olivat poikkeavan glukoosianeenvaihdunnan ryhmässä 
korkeampia kuin vertailuryhmässä. Loppuraskaudessa oli kaikilla naisilla huomattavan 
paljon kohonnutta verenpainetta, poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä 
kuitenkin eniten.  

Toisessa raskaudessa verenpainearvot olivat koko raskauden ajan sekä 
jälkitarkastuksessa poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä korkeampia kuin 
vertailuryhmässä, samoin kohonneen verenpaineen osuus alkuraskaudessa ja 
jälkitarkastuksessa, samoin kohonneen verenpaineen osuus.  

Kolmannessa raskaudessa systolinen verenpaine ja jälkitarkastuksen diastolinen 
verenpaine olivat poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä korkeammat. Samoin 
kohonnutta verenpainetta oli alku- ja loppuraskaudessa enemmän poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä. Kolmannessa raskaudessa tutkittujen naisten 
lukumäärä oli pienempi kuin ensimmäisessä tai toisessa. 

Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujassa kaikki muuttujat lukuun ottamatta 
loppuraskauden painon nousua ja alkuraskauden kohonneen verenpaineen osuutta olivat 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä korkeammat kuin vertailuryhmässä. 
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Raskaudenaikainen painon nousu ei eronnut normaalin ja poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmissä.  

 
Taulukko 15. Ensimmäisen, toisen, kolmannen raskauden ja yhdistettyjen 
raskaustietojen  muuttujan neljännen ja kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksi 
(BMI), systolinen (SVP) ja diastolinen (DVP) verenpaine, loppuraskauden 
painonnousu ja jälki-tarkastuksen verenpaine sekä alkuraskauden, loppuraskauden ja 
jälkitarkastuksen kohonneen verenpaineen osuus normaalin (NGT) ja poikkeavan 
(AGT) glukoosiaineenvaihdunnan ryhmissä sekä eron merkitsevyydet (p-arvo) 
Pearsonin chii2 -testillä. 

 NGT AGT  
 n n p-arvo 
Ensimmäinen raskaus  

4. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 113 22,7 26 23,7 0,20 
4. raskauskuukauden SVP (mmHg) 113 123 26 125 0,30 
4. raskauskuukauden DVP (mmHg) 113 75 26 80 0,05 
8. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 156 25,5 50 26,9 0,01 
Loppuraskauden painonnousu (kg) 130 6,1 34 6,22 0,86 
8. raskauskuukauden SVP (mmHg) 159 124 49 130 0,01 
8. raskauskuukauden DVP (mmHg) 159 79 49 84 0,03 
Jälkitarkastuksen SVP (mmHg) 149 119 46 126 0,01 
Jälkitarkastuksen DVP (mmHg) 149 76 46 81 0,01 
Alkuraskauden kohonnut verenpaine (%) 26 22,0 8 27,6 0,53 
Loppuraskauden kohonnut verenpaine (%)        93 59,6 37 77,1 0,03 

  Jälkitarkastuksen kohonnut verenpaine (%)       29 19,5 15 32,6 0,06 
Toinen raskaus  

4. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 130 23,2 39 24,2 0,058 
4. raskauskuukauden SVP (mmHg) 134 120 40 129 0,001 
4. raskauskuukauden DVP (mmHg) 134 73 40 80 0,001 
8. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 159 26,3 48 27,2 0,086 
Loppuraskauden painonnousu (kg) 142 6,17 41 5,61 0,194 
8. raskauskuukauden SVP (mmHg) 160 121 49 128 0,004 
8. raskauskuukauden DVP (mmHg) 160 76 49 82 0,002 
Jälkitarkastuksen SVP (mmHg) 156 119 48 126 0,001 
Jälkitarkastuksen DVP (mmHg) 156 75 48 81 0,001 
Alkuraskauden kohonnut verenpaine (%) 26 19,0 15 35,7 0,024 
Loppuraskauden kohonnut verenpaine (%)        67 40,9 28 56,0 0,059 
Jälkitarkastuksen kohonnut verenpaine (%)      20 12,8 17 35,4 0,001 
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Taulukko 15 jatkuu  
 NGT AGT  
 n n p-arvo 
Kolmas raskaus  

4. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 83 24,1 16 25,1 0,25 
4. raskauskuukauden SVP (mmHg) 83 121 16 129 0,02 
4. raskauskuukauden DVP (mmHg) 83 75 16 80 0,07 
8. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 102 26,9 23 27,5 0,33 
Loppuraskauden painonnousu (kg) 91 6,4 18 5,3 0,07 
8. raskauskuukauden SVP (mmHg) 102 120 23 129 0,01 
8. raskauskuukauden DVP (mmHg) 103 76 23 80 0,09 
Jälkitarkastuksen SVP (mmHg) 96 119 22 131 0,01 
Jälkitarkastuksen DVP (mmHg) 96 77 22 85 0,01 
Alkuraskauden kohonnut verenpaine (%) 17 18,5 7 41,2 0,04 
Loppuraskauden kohonnut verenpaine (%)        38 37,3 17 70,8 0,01 
Jälkitarkastuksen kohonnut verenpaine (%)       21 22,1 8 36,4 0,16 

Yhdistettyjen raskaustietojen muuttuja  
4. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 170 22,9 43 24,5 0,011 
4. raskauskuukauden SVP (mmHg) 174 123 42 127 0,030 
4. raskauskuukauden DVP (mmHg) 174 74 42 81 0,003 
8. raskauskuukauden BMI (kg/m2) 233 25,8 71 27,2 0,005 
Loppuraskauden painonnousu (kg) 200 6,23 53 5,84 0,387 
8. raskauskuukauden SVP (mmHg) 236 124 70 130 0,001 
8. raskauskuukauden DVP (mmHg) 236 79 70 83 0,006 
Jälkitarkastuksen SVP (mmHg) 223 119 67 127 0,001 
Jälkitarkastuksen DVP (mmHg) 223 76 67 83 0,001 
Alkuraskauden kohonnut verenpaine (%)   41 22,3 16 34,8 0,079 
Loppuraskauden kohonnut verenpaine (%)       131 54,6 53 73,6 0,004 
Jälkitarkastuksen kohonnut verenpaine (%)       43 19,3 25 37,3 0,002 
 
Kohdejoukossa oli kyselyn perusteella kolmella (0,5%) naisella ollut raskausdiabetes 

Äitiysneuvolakorteissa ei ollut merkintöjä mahdollisesta raskausdiabeteksesta eikä sitä 
voitu siksi tarkemmin tutkia. 11%:lla äideistä oli todettu jossakin raskaudessa positiivinen 
virtsan glukoosi. 

Ensimmäisen raskauden kohonneen verenpaineen (verenpaine kerrankin ≥140/90 
mmHg) vallitsevuus oli alkuraskaudessa 23,1%, loppuraskaudessa 63,7% ja 
jälkitarkastuksessa 22,6%. Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujassa vastaavasti 24,8%, 
59% ja 23,4%. Ensimmäisessä raskaudessa raskauden kohonnut verenpainetta oli 
36,5%:lla, yhdistetyssä raskauksien muuttujassa 40.5%:lla tutkituista. 

5.4.3  Verenpaineen, raskauden aiheuttaman kohonneen verenpaineen 
ja painoindeksin yhteys myöhempään poikkeavaan 

glukoosiaineenvaihduntaan 

Taulukossa 16 on esitetty yhdistettyjen raskaustietojen muuttujan neljännen ja 
kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksin, alku- ja loppuraskauden systolisen 
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verenpaineen ja alkuraskauden diastolisen verenpaineen keskiarvojen ja jälkitarkastuksen 
verenpaineiden jaot viiteen luokkaan, loppuraskauden diastolisen verenpaineen jako 4 
luokkaan, alkuraskauden, loppuraskauden ja jälkitarkastuksen kohonneen verenpaineen 
(kerrankin ≥ 140/90 mmHg) jaot kahteen luokkaan sekä luokkien tapausten määrät ja 
osuudet, poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan määrät ja osuudet sekä vakioimaton 
odds-suhde 95% mukaisin luottamusvälein kun verrattavana oli alin luokka ja vasteena 
oli poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Naisen neljännen raskauskuukauden 
painoindeksi ≥25 ja kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksi ≥ 28 merkitsevät 
kohonnutta poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskiä verrattuna neljännen 
raskauskuukauden painoindeksiin <21 ja kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksiin 
<23. Alkuraskauden verenpaineilla ei ollut yhteyttä poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan. Loppuraskaudessa systolisen verenpaineen keskiarvolla 
≥120 mmHg ja diastolisen verenpaineen keskiarvolla ≥80 mmHg poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan riski oli suurempi kuin vertailuryhmässä. Systolisen 
verenpaineen arvoilla ≥135 mmHg riski oli 8,5 -kertainen vertailuluokkaan nähden. 
Jälkitarkastuksen systolisen verenpaineen arvolla ≥130 mmHg poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan riski oli suurempi kuin vertailuryhmän pienimmän riskin 
arvolla (<110 mmHg). Kohonnut verenpaine loppuraskaudessa tai jälkitarkastuksessa 
merkitsee kohonnutta poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskiä.  

 
 

Taulukko 16. Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujan 4. raskauskuukauden ja 8. 
raskauskuukauden painoindeksin, alku- ja loppuraskauden systolisen verenpaineen 
(SVP) ja alkuraskauden diastolisen verenpaineen (DVP) keskiarvojen ja 
jälkitarkastuksen verenpaineiden jako viiteen luokkaan,  loppuraskauden diastolisen 
verenpaineen jako neljään luokkaan,  alkuraskauden, loppuraskauden ja 
jälkitarkastuksen kohonneen verenpaineen jako kahteen luokkaan sekä luokkien 
tapausten määrät (n) ja osuudet (%), poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan (AGT) 
määrä (n) ja osuus (%) sekä vakioimaton odds-suhde (OR) 95%:n mukaisin 
luottamusvälein; vertailuluokka merkitty 1:llä ja vasteena poikkeava  
glukoosiaineenvaihdunta.  

Muuttujien luokat n % AGT % 
OR (95% 
luottamusväli) 

4. raskauskuukauden painoindeksi (kg/m2) 
-21 45 21,1 6 13,3 1 
21-22 34 16,0 6 17,6 1,39 (0,41-4,77) 
22-23 40 18,8 7 17,5 1,38 (0,42-4,51) 
23-25 47 22,1 9 19,1 1,54 (0,50-4,77) 
25- 47 22,1 15 31,9 3,05 (1,06-8,75)* 

8. raskauskuukauden painoindeksi (kg/m2) 
-23  31 10,2 4 12,9 1 
23-25 86 28,3 16 18,6 1,54 (0,47-5,03) 
25-26 52 17,1 12 23,1 2,02 (0,59-6,94) 
26-28 65 21,4 16 24,6 2,20 (0,67-7,26) 
28- 70 23,0 23 32,9 3,30 (1,03-10,56)* 
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Taulukko 16 jatkuu 

Muuttujien luokat n % AGT % 
OR (95% 
luottamusväli) 

Alkuraskauden SVP (mmHg) 
97-115 40 17,4 7 17,5 1 
115-120 37 16,1 6 16,2 0,91 (0,28-3,02) 
120-125 46 20,0 9 19,6 1,14 (0,38-3,42) 
125-135 67 29,1 10 14,9 0,83 (0,29-2,38) 
135-178 40 17,4 14 35,0 2,54 (0,89-7,20) 

Alkuraskauden DVP (mmHg)    
50-65 33 14,3 4 12,1 1 
65-70 16 7,0 1 6,3 0,48 (0,05-4,72) 
70-80 85 37,0 18 21,2 1,95 (0,61-6,26) 
80-85 49 21,3 11 22,4 2,10 (0,61-8,54) 
85-125 47 20,4 12 25,5 2,49 (0,72-8,54) 

Loppuraskauden SVP (mmHg) 
98-115 44 14,1 3 6,8 1 
115-120 50 16,0 7 14,0 2,22 (0,54-9,19) 
120-125 54 17,3 12 22,2 3,90 (1,03-14,9)* 
125-135 104 33,3 27 26,0 4,79 (1,37-16,8)* 
135-166 60 19,2 23 38,3 8,50 (2,36-30,6)* 

Loppuraskauden DVP (mmHg) 
54-70 59 18,9 5 8,5 1 
70-80 105 33,7 21 20,0 2,70 (0,96-7,60) 
80-85 60 19,2 15 25,0 3,60 (1,21-10,7)* 
85-119 88 28,2 31 35,2 5,87 (2,13-16,2)* 

Jälkitarkastuksen SVP (mmHg) 
90-110 70 24,1 11 15,7 1 
111-119 36 12,4 4 11,1 0,67 (0,20-2,27) 
120 77 26,6 14 18,2 1,19 (0,50-2,83) 
121-129 21 7,2 4 19,0 1,26 (0,35-4,47) 
130-180 86 29,7 34 39,5 3,51 (1,62-7,61)* 

Jälkitarkastuksen DVP (mmHg) 
50-65 40 13,8 7 17,5 1 
65-75 66 22,8 7 10,6 0,56 (0,18-1,73) 
75-80 26 9,0 6 23,1 1,41 (0,42-4,81) 
80-85 80 27,6 20 25,0 1,57 (0,60-4,10) 
85-125 78 26,9 27 34,6 2,50 (0,98-6,39) 

Kohonnut verenpaine alkuraskaudessa 
Ei 173 75,2 30 17,3 1 
Kyllä 57 24,8 16 28,1 1,86 (0,92-3,74) 

Kohonnut verenpaine loppuraskaudessa 
Ei 128 41,0 19 14,8 1 
Kyllä 184 59,0 53 28,8 2,32 (1,30-4,16)* 

Kohonnut verenpaine jälkitarkastuksessa 
Ei 222 76,6 42 18,9 1 
Kyllä 68 23,4 25 36,8 2,49 (1,38-4,52)* 

* Poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa merkitsevästi ennustavat luokat  
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Taulukon 16 mukaisesti tutkituilla kahteen, kolmeen tai viiteen luokkaan jaetuilla 
naisen raskaudenaikainen painonnousu, tupakointi, synnytysikä, synnytyksen ja 
seulonnan välinen aika, virtsan glukoosi, synnytetyn lapsen paino, ponderaali-indeksi ja 
apgar pisteet tutkittiin taulukon 16 mukaisesti ja jaettiin luokkiin. Muuttujilla ei ollut 
yhteyttä myöhemmin todettuun poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan (ei taulukoitu). 

5.4.4  Mallinnus  

Alkuraskauden ja loppuraskauden verenpaineiden keskiarvot ja neljännen ja 
kahdeksannen kuukauden painoindeksit sekä jälkitarkastuksen systoliset ja diastoliset 
verenpaineet olivat jatkuvina muuttujina merkitsevästi yhteydessä myöhemmin 
ilmaantuvaan poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan. Kun yhdistettyjen raskaustietojen 
muuttujan systolinen (OR 1.04, 95% luottamusväli 1.017-1.071) ja diastolinen (OR 1.05, 
1.02-1.09) verenpaine loppuraskaudessa vakioitiin kahdeksannen raskauskuukauden 
painoindeksillä ja seulonnan aikaisella tutkimusiällä, merkitsevyys säilyi. Sama tutkittiin 
ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa raskaudessa ja sama ilmiö ja merkitsevyys 
havaittiin myös niissä. 

Käytettäessä luokiteltuina muuttujina taulukossa 16 esitettyjä loppuraskauden 
systolisen verenpaineen keskiarvon luokkia ja kahdeksannen raskauskuukauden 
painoindeksin luokkia sekä jatkuvana muuttujana tutkimusikää voitiin havaita systolisen 
verenpaineen kahden ylimmän luokan olevan yhteydessä poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan. Yhdistettyjen raskaustietojen muuttujassa systolinen 
verenpaine ≥ 120 mmHg on myöhemmän poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 2.7-
kertainen riski (OR 2.73, 1.29-5.79) ja diastolinen verenpaine ≥ 80 mmHg on 2.1-
kertainen riski (OR 2.07, 1.16-3.73). Raskauden aiheuttama kohonnut verenpaine ei 
lisännyt poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskiä (OR 1.92, 0,96-3,58), sen sijaan 
kohonnut verenpaine missä tahansa raskauden vaiheessa tai jälkitarkastuksessa lisäsi 
riskin nelinkertaiseksi (OR 4.13, 1.95-8.86), vakiointi tutkimusiällä ja kahdeksannen 
raskauskuukauden painoindeksillä ei vaikuttanut merkitsevyyteen (OR 3.44, 1.57-7.53). 

Loppuraskauden diastolinen verenpaine (mittausten keskiarvo) jatkuvana muuttujana 
oli yhteydessä poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan (OR 1.04, 1.01-1.07) kun se 
vakioitiin seulonnan diastolisen verenpaineen jatkuvalla muuttujalla. Raskauden ja 
seulonnan kohonnut verenpaine lisäsi poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskin 15 -
kertaiseksi (OR 15.2, 5.08-45.5), seulonnan kohonnut verenpaine 9 -kertaiseksi (OR 9.4, 
2,7-32,7) ja raskauden aikana todettu kohonnut verenpaine 3 -kertaiseksi (OR 3.0, 0.93-
9.62) verrattuna naisiin, joilla ei ollut kohonnutta verenpainetta. Raskauden aikana tai sen 
jälkeen todettu kohonnut verenpaine lisäsi poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskin 
kaksinkertaiseksi (OR 2.1, 1.04-4.1), kun tulos vakioitiin seulonnassa todetulla 
kohonneella verenpaineella ja kahdeksannen raskauskuukauden painoindeksillä. 



6 Pohdinta 

6.1  Diabeteksen ehkäisy ja seulonta 

6.1.1  Ehkäisy 

Tyypin 2 diabetes on merkittävä ja jatkuvasti paheneva kansantauti ja terveysongelma 
(King et al. 1998b). Samalla lisääntyvät diabeteksen ja sen komplikaatioiden aiheuttamat 
terveydenhuollon kustannukset (Kangas 2002). Diabeteksen luonnollinen kehitys 
tunnetaan hyvin ja sillä on tunnistettavissa olevat esiasteet: kohonnut paastoglukoosi ja 
heikentynyt glukoosinsieto. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriön on arvioitu kestävän 
oireettomana 10-12 vuotta ennen diabeteksesta aiheutuvia oireita ja diagnoosia. Pienten 
valtimoiden vauriot alkavat kehittyä jo oireettomassa  esiastevaiheessa ja voivat olla 
pitkälle kehittyneet, kun diabetes todetaan. Liikunnan lisäämisellä ja 
ruokavaliomuutoksilla voidaan vähentää diabeteksen ilmaantuvuutta niillä henkilöillä, 
joilla on heikentynyt glukoosinsieto. Tästä on vahva näyttö useissa satunnaistetuissa 
kontrollitutkimuksissa. Liikunnan hyötyä diabeteksen ehkäisyssä tukevat myös 
prospektiiviset tutkimukset. Geneettisellä perimällä ja perheessä opitulla liikunnallisella 
elämäntavalla on molemmilla vaikutusta diabeteksen ehkäisyssä mutta 
interventiotutkimuksissa on vaikeutena arvioida, kumpi on merkittävämpi (Hu et al. 
1999).  

6.1.2  Seulonnan hyödyt 

Seulonnan vaikutuksesta diabeteksen aiheuttamaan kuolleisuuteen ja sairastavuuteen ei 
ole tehty satunnaistettuja tutkimuksia (ADA 2004a). Satunnaistetun tutkimuksen 
aloittamista seulonnan vaikuttavuudesta on eettisesti vaikea perustella, koska monet 
järjestöt ovat jo suositelleet seulontoja. Arvioitaessa seulonnan vaikutusta taudin kulkuun 
ja komplikaatioiden ilmaantumiseen tulee ottaa huomioon valikoituminen, sillä 
seulontoihin osallistuvat ovat usein kiinnostuneempia terveydestään ja halukkaampia 
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noudattamaan annettuja suosituksia kuin ne, jotka eivät noudata kutsua. Seulonnassa 
löydetyillä diabeetikoilla komplikaatioiden kehittyminen näyttää kestävän kauan, koska 
tauti on todettu varhain. Seulonnassa löydetään myös helposti sellaisia henkilöitä, joiden 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriön kehittyminen diabetekseksi ja myös komplikaatioiden 
kehittyminen on hidasta. Lisäksi seulonnassa saadaan aina vääriä positiivisia ja 
negatiivisia tuloksia. Diabeteksen varhainen tunnistaminen helpottaa sydän- ja 
verisuonitautien kokonaisriskin arviota ja tuo esille tarpeen puuttua riskitekijöihin. 
Diabeteksen hyvällä hoidolla voidaan komplikaatioiden ilmaantuvuutta pienentää, mutta 
taudin toteamistavalla ei ole osoitettu olevan merkitystä komplikaatioiden kehittymisessä 
(Ohkubo 1995, Turner 1998a).  

6.1.3  Seulonnan haitat 

Diabeteksen varhaisella toteamisella voi olla myös haittoja. Mahdollinen diabeteslääke 
voi aiheuttaa matalaa verenglukoosia ja painon nousua ja heikentää näin elämänlaatua 
samoin kuin huoli tulevaisuudesta ja diabeteksen hoitoon kuuluvat elämäntapamuutokset. 
Muodollinen ”terveyden menetys” voi vaikeuttaa työnsaantia tai henkivakuutuksen 
saantia. Väärä positiivinen diabetesdiagnoosi aiheuttaa turhia kustannuksia ja kuormitusta 
sekä potilaalle että terveydenhuollolle, väärä negatiivinen diabetesdiagnoosi voi viivyttää 
hoitoa ja oikea negatiivinen tulos voi aiheuttaa sydän- ja verisuonitautien kokonaisriskin 
aliarviointia.  

6.2  Seulontatestit 

Heikentynyt glukoosinsieto ennustaa sydän- ja verisuonitauteihin sairastuvuutta ja 
kuolleisuutta paremmin kuin kohonnut paastoglukoosi (DECODE 2001, Meigs et al. 
2002). Kohonnutta paastoglukoosia luonnehtii maksan glukoosin lisääntynyt 
vapautuminen ja varhaisen insuliinierityksen vajavuus ja heikentynyttä glukoosinsietoa 
insuliiniresistenssi. Miehillä on kohonnutta paastoglukoosia enemmän kuin naisilla eikä 
sen vallitsevuus kasva keski-iän jälkeen, heikentyneen glukoosinsiedon vallitsevuus sen 
sijaan kasvaa iän lisääntyessä.  Niistä ihmisistä, joilla todetaan kohonnut paastoglukoosi 
tai heikentynyt glukoosinsieto, 16%:lla on molemmat, 23%:lla on kohonnut 
paastoglukoosi ja 60%:lla on heikentynyt glukoosinsieto. Heikentynyt glukoosinsieto ja 
kohonnut paastoglukoosi ovat diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä  ja 
molempien seulonta on hyödyllistä. (Unwin et al. 2002, Meigs et al. 2002, Kahn 2003.) 
Diabeteksen ehkäisyn vaikuttavuus on osoitettu vain niillä henkilöillä, joilla on 
heikentynyt glukoosinsieto, ja siksi sen seulonta on erityisen tärkeää (Tuomilehto et al. 
2001, Qiao et al. 2003a). Keskusteluun on silti jäänyt kiista glukoosirasituksen 
tarpeellisuudesta (Tuomilehto 2002, Davidson et al. 2002, Stern et al. 2002a).  

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan esiintyvyyden arviointia vaikeuttaa 
kriteereiden sekavuus. ADA 1997 -kriteerit ei suosittele kahden tunnin 
glukoosirasituskoetta diabeteksen seulontaan, koska glukoosirasituskoetta pidetään 
hyötyihin nähden työläänä ja kalliina sekä potilaalle että terveydenhuollolle. 
Paastoglukoosin puolustajat ovat sitä mieltä, että se ennustaa sydän- ja verisuonitautien  
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ilmaantuvuutta ja kuolleisuutta yhtä hyvin kuin korkea kahden tunnin 
glukoosirasituskoearvo ja heidän mielestään glukoosirasituskoe joutaisi epäluotettavana 
ja hyödyttömänä romukoppaan (Davidson 2002). On esitetty malli, jolla kohonneeseen 
verenpaineeseen, dyslipidemiaan, lihavuuteen, ikään, suvussa esiintyvään diabetekseen ja 
paastoglukoosiarvoihin sekä insuliinimäärityksiin perustuvilla muuttujilla voidaan 
ennustaa diabeteksen tai sydän- ja verisuonitaudin ilmaantuminen 7.5 vuoden aikana yhtä 
hyvin kuin glukoosirasituskokeella. (Stern et al. 2002a, Stern et al. 2002b.) Malli on 
monimutkainen ja työläämpi kuin glukoosirasituskoe. Glukoosirasituskokeen puolustajat 
korostavat sitä, että kahden tunnin glukoosiarvo ennustaa hyvin sydän- ja 
verisuonitautikuolleisuutta. Lisäksi diabeteksen ehkäisyn vaikuttavuus on osoitettu vain 
henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto. Glukoosirasituskoe on ainoa tapa 
tunnistaa heidät (Tuomilehto 2001, Tuomilehto 2002). 

Kanadassa suositellaan diabeteksen seulontaa koko väestölle, mutta se on todettu 
kustannusvaikutukseltaan tehottomaksi tavaksi (Marshall et al. 1999). Yleisesti järjestöt 
suosittelevat glukoosirasituskoetta riskiryhmille. Tässä tutkimuksessa luotu 
riskipisteytysmalli helpottaa tunnistamaan henkilöt, joilla poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys on suuri ja joille glukoosirasituskoe on 
erityisen suositeltava (Tuomilehto 2002). Seulonta tulee järjestää osana 
perusterveydenhuoltoa ja potilaiden tulee saada riittävästi tietoa seulonnan tuloksista ja 
niiden merkityksestä sekä aikaa kysymyksille ja vastauksille. Suomessa 
perusterveydenhuolto kattaa väestön hyvin ja satunnaisetkin kontaktit terveydenhuoltoon 
tulee käyttää hyväksi poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan tunnistamisessa. 
Yhdysvalloissa seulonnan kustannukset löydettyä diabeetikkoa kohden olivat 1200 
dollaria, ja paras kustannus-vaikuttavuus oli 25 - 34-vuotiaiden seulonnassa, koska aikaa 
vaikuttaa komplikaatioiden ilmaantuvuuteen oli eniten ja terveyshyöty kesti pitkään 
(Engelgau et al. 1998). 

Analyysimenetelmien epätasainen laatu on haitannut HbA1c:n käyttöä seulonnassa 
(ADA 2004c). Insuliiniresistenssiä mittaavien indeksien käyttö on rajoittunut 
tutkimuskäyttöön, koska insuliinimääritykset eivät (ilmeisesti korkean hintansa vuoksi) 
ole kliinisessä käytössä.  

Diabeteksen ehkäisemisen ja seulonnan käytännön järjestämisessä on edelleen useita 
avoimia kysymyksiä. Mitkä ovat parhaat menetelmät tunnistaa interventioon ohjattavat 
henkilöt?  Mikä on tehokkain ja vaikuttavin menetelmä elintapojen muuttamiseksi 
pysyvästi? Mitä terveyspoliittisia muutoksia tarvitaan ja mitkä ovat niiden 
kansantaloudelliset seuraukset? Mikä on lääkäreiden ja terveydenhuollon vastuu 
diabeteksen ehkäisyssä? Koska diabeteksen ehkäisyn vaikuttavuudesta on vahva näyttö, 
on eettisistä syistä vastattava näihin kysymyksiin. (Williamson et al. 2004.)  

6.3  Aineistot 

6.3.1  Seulonta-aineisto 

Tämä savitaipalelaisille tehty seulontatutkimus on tyypillinen poikkileikkaustutkimus. 
Tieto oletetuista diabeteksen aiheuttajista ja itse taudista saadaan samanaikaisesti, mikä 
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vaikeuttaa päätelmien tekoa. Tuloksissa ei ole pyrittykään selvittämään syy-yhteyksiä, 
vaan kuvaamaan riskitekijöiden ja poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuutta 
ja näiden välisiä yhteyksiä. Poikkileikkaustutkimuksissa lievien tautien löydös on usein 
yliedustettuna kuten tässäkin. Lisäksi kysymyksenasettelun vuoksi analyyseistä 
poistettiin tiedossa olevat diabetespotilaat, mikä mallinnuksissa aliarvioi poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuutta. 

Osallistumisaktiivisuus oli hyvä (77.5%) ja naiset osallistuivat aktiivisemmin kuin 
miehet lukuun ottamatta vuosina 1956, 1954, 1944, 1938, 1937 ja 1935 syntyneitä naisia 
(liite 2). Naisilla on tavallisesti miehiä suurempi kiinnostus osallistua 
seulontatutkimuksiin (Mooy et al. 1995, Park et al. 2003). Miehet ovat yleensä 
vähemmän kiinnostuneita terveydestään kuin naiset. Lihavuudesta, tupakoinnista, 
kohonneesta verenpaineesta, alkoholinkäytöstä tai vähäisestä liikunnasta on saattanut olla 
vaimon tai terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa puhe jo aikaisemmin 
”kyllästymiseen saakka” ja asioiden toistuva kertaaminen voi tuntua miehestä uhkaavalta 
tai loukkaavalta. Tutkimukseen saapumattomien joukossa on oletettavasti myös 
henkilöitä, jotka jo olivat säännöllisessä lääkärin hoidossa kohonneen verenpaineen tai 
sydänsairauden vuoksi eivätkä sen vuoksi katsoneet tarvitsevansa erillistä seulontaa. 
Seulonta-aineistossa on tästäkin syystä terveiden tai lievästi sairaiden henkilöiden 
yliedustus ja tämä on huomioitava tuloksia tarkasteltaessa. 

Seulonnan antropometrisista mittauksista ja laboratoriotutkimuksista puuttui tieto vain 
muutamassa tapauksessa. Kysymykseen isän tai äidin diabeteksesta vastattiin hyvin 
(97,4%) mutta veljen (79,2%) tai sisaren (79%) diabetes tunnettiin huonommin.  

6.3.2  Raskausaineisto 

Noin puolella seulontaan osallistuneista synnyttäneistä naisista oli käytettävissä tiedot 
ensimmäisestä raskaudesta. Seulonnassa havaituissa glukoosiaineenvaihdunnan tai 
diabeteksen riskitekijöissä ei ollut eroja ryhmien välillä ja tulokset voidaan yleistää 
kaikkiin seulontaan osallistuneisiin naisiin. Naiset, joilta neuvolakortti puuttui olivat 
enimmäkseen Savitaipaleelle muuttaneita ja työssä olevia koulutettuja naisia tai 
kotiäitejä.  

Osa äideistä hakeutui neuvolaan vasta 18. raskausviikon jälkeen, joten alkuraskauden 
verenpaineen mittauksia on vähän ja tieto puuttuu kokonaan joka neljänneltä (26,3 %). 
Synnytyksen jälkeinen verenpaine on kirjattu useammin ja siksi sitä on käytetty 
kohonneen verenpaineen tunnistamiseen. Sairausvakuutuslain mukainen 
vanhempainrahaoikeus edellyttää jälkitarkastusta 5 - 12 viikon kuluttua synnytyksestä. 
Verenpaine palautuu raskautta edeltävälle tasolle kuudessa viikossa (Seely et al. 2003) ja 
aineiston heikkoutena onkin, että lopputarkastuksen päivää ei ole kirjattu ja on 
mahdollista, että kohonnut verenpaine (essentielli) on luokiteltu joillekin naisille, joilla 
todellisuudessa olikin raskauden aiheuttama kohonnut verenpaine. Myöskään 
verenpainemittausten ja kirjaamisen tarkkuuteen ei ole ymmärretty kiinnittää riittävää 
huomiota. 

Äitien, joiden äitiysneuvolakortti oli käytettävissä, keskimääräinen tutkimusikä, 
verenpaine, antropometriset mitat ja rasva-arvot olivat seulontatutkimuksessa samat kuin 
muilla synnyttäneillä naisilla, eivätkä myöskään synnytysikä ja -paino eronneet 
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merkitsevästi eronneet. Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ja dyslipidemian 
vallitsevuudessa ei ollut eroa. Äitiysneuvolakortillisten ryhmässä äideillä oli enemmän 
lapsia eikä tässä tutkimuksessa ole etsitty syytä siihen tutkittujen sosiaalisista oloista tai 
muistakaan hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Kortin löytyminen oli tietenkin 
todennäköisempää kun raskauksia ja synnytyksiä oli enemmän. Synnyttämättömien ja 
synnyttäneiden glukoosiaineenvaihdunnassa ei ollut eroa eikä diabeteksen vaikutusta 
fertiliteettiin tullut tässä tutkimuksessa esille. 

6.4  Menetelmät 

Kansainvälisissä epidemiologisissa tutkimuksissa yleisenä standardina on tehdä 
glukoosirasituskoe vain kerran, vaikka yksi mittaus ei riitä diabeteksen diagnosointiin 
(WHO 1999). Glukoosirasituskokeen toistettavuus on huono erityisesti kahden tunnin 
glukoosin pienillä arvoilla. Glukoosimittari kalibroitiin päivittäin kontrollikyveteillä ja 
mittausliuskat säilytettiin ohjeiden mukaan, joten mitattuja glukoosiarvoja voidaan pitää 
luotettavina. Glukoosirasituskokeen edellyttämä 12 tunnin paasto tarkistettiin kysymällä, 
eikä ole syytä olettaa tutkittavan hyötyvän mahdollisesta laiminlyönnistä tai sen 
salailusta. Kahden tunnin näytettä odotellessaan tutkittavat istuivat kontrolloidusti 
paikallaan. Sama tutkimushoitaja mittasi kaikkien tutkittavien verenpaineen ja teki 
antropometriset mittaukset samoin välinein, joten ne ovat vertailukelpoiset. Tutkittavilla 
oli aikaa levätä paikallaan ennen verenpaineenmittauksia. Tutkimuksessa käytetyn 
vedettömän glukoosin (Oriola) jokainen erä on todettu Ph.Eur.3rd.ed 1997:01:0177 
mukaisesti (OY Medfiles Pharma LTD) virheettömäksi. Etelä-Karjalan keskussairaalan 
laboratorio valvoi lipiditutkimusten laatua jatkuvasti. Insuliinimääritykseen käytetylle 
AxSym® system-testille on ilmoitettu ≤1.0 µU Insulin/ml herkkyys, proinsuliiniin on 
0.016%:n ristireaktio eikä C-peptidiin tai glukagoniin ole ristireaktiota. 

Jatkuvia muuttujia luokiteltaessa valittiin yleisesti hyväksytyt tai kliinisen työn 
kannalta selkeät katkaisupisteet siten, että luokissa oli tapauksia lähes yhtä paljon. 
Painoindeksin kaksi alinta luokkaa ovat normaalipainoisia, kolmas ja neljäs luokka ovat 
lievästi lihavia ja ylimmässä luokassa ovat merkittävästi, vaikeasti tai sairaalloisesti 
lihavat (Aikuisten lihavuus 2002).  

6.5  Tulokset 

6.5.1  Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus 

Diabeteksen vallitsevuus kohdejoukossa oli samaa tasoa kuin muissa valkoisissa 
väestöissä, mutta aiemmin diagnosoidun diabeteksen osuus oli 70 % korkeampi. 
Aikaisemmin diagnosoimattoman diabeteksen vallitsevuus on miehillä yleensä suurempi 
kuin naisilla (Rajala et al. 1995, Harris et al. 1998, King et al. 1998b), mutta tässä 
joukossa vallitsevuus oli kummallakin sukupuolella samaa tasoa.  

Henkilöt, joilla oli sekä kohonnut paastoglukoosi että heikentynyt glukoosinsieto, 
sijoitettiin heikentyneen glukoosinsiedon ryhmään. WHO 1999 -kriteereissä ei ole ohjeita 
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tällaisten tilanteiden varalta. Tässä tutkimuksessa kysymyksen ratkaisulla ei ole 
merkitystä tuloksiin, koska sekä heikentynyt glukoosinsieto että kohonnut paastoglukoosi 
on yhdistetty samaan poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan ryhmään. 
Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt olivat yleisiä: joka neljännellä 45 - 55 -vuotiaalla ja 
joka kolmannella 60 - 64 -vuotiaalla miehellä ja joka kolmannella 55 - 64-vuotialla 
naisella oli poikkeava glukoosisaineenvaihdunta. Tässä aineistossa toistui yleinen 
eurooppalainen havainto, että heikentyneen glukoosinsiedon vallitsevuus oli naisilla 
suurempi kuin miehillä ja suureni iän mukana ja että kohonneen paastoglukoosin 
vallitsevuus oli miehillä suurempi mutta ei suurentunut iän mukana (DECODE 2003b).  

Joka kolmannella yli 60-vuotiaalla on pelkästään poikkeavasta 
glukoosiaineenvaihdunnasta johtuva kohonnut sydän- ja verisuonitautien riski. 
Kohonneen verenpaineen ja dyslipidemian aiheuttama sydän- ja verisuonitautien riski 
tunnetaan hyvin ja näitä riskitekijöitä seulotaan terveydenhuollossa hyvin, mutta 
glukoosiaineenvaihdunnan poikkeavuutta seulotaan vähän ja etupäässä kohonnutta 
paastoglukoosia. Lievästikin kohonnut paastoglukoosi ja heikentynyt glukoosinsieto ovat 
diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien itsenäisiä riskitekijöitä. Kohonneen  
paastoglukoosin määrä on pieni verrattuna heikentyneeseen glukoosinsietoon; ilman 
glukoosirasituksen laajaa käyttöä suurin osa näistä henkilöistä jää tunnistamatta. Sydän- 
ja verisuonitautien ja diabeteksen ehkäisyssä tärkeää on eläkeiässä olevan väestön painon 
hallinta ja ohjaaminen heille sopivan liikunnan pariin.  

Kentällä tehtävän työn helpottamiseksi ja asiakkaiden ja terveydenhuoltohenkilöstön 
ajan säästämiseksi ADA 1997 -kriteerit ei suosittele seulontaan kahden tunnin 
glukoosirasituskoetta. Paastoglukoosin diabeteksen raja-arvo on ADA 1997 -kriteereissä 
paremman herkkyyden vuoksi 6.1 mmol/l eikä 6.7 mmol/l kuten WHO 1985 -kriteerissä. 
Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus on ADA 1997 -kriteereissä 
oleellisesti pienempi kuin WHO 1999 -kriteereissä. ADA 1997 -kriteereillä tunnistettiin 
poikkeavaksi glukoosiaineenvaihdunnaksi WHO 1999 -kriteereiden mukaisista 
diabeetikoista vain 63% ja heikentyneestä glukoosinsiedosta vain 11%. Diabeteksen 
ehkäisemiseksi heikentyneen glukoosinsiedon ryhmä tulisi tunnistaa kattavasti. ADA 
1997 -kriteereissä diabeteksen raja-arvot valittiin korkean verensokerin aiheuttaman 
retinopatian ja pienten valtimoiden tautien kehittymisen perusteella. Insuliiniresistenssiin 
liittyvien sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden, kuten korkean veren glukoosin, 
aiheuttama sairastavuus ja kuolleisuus on suurten valtimoiden kovettumataudeista 
johtuvaa.  

6.5.2  Diabeteksen tunnettujen riskitekijöiden vallitsevuus 

Ikä vaikutti poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuuteen siten, että painoa ja 
verenpainetta kuvaavissa muuttujissa kaikissa riskiluokissa alle 45-vuotiailla poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli huomattavan pieni ja yli 60-vuotiailla suuri. 
Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli miehillä suurempi kuin naisilla 
painoa, verenpainetta ja lipidejä kuvaavien riskitekijöiden alimmissa luokissa tupakointia 
ja lääkkeiden käyttöä lukuun ottamatta. Koska alinta luokkaa on käytetty vertailuryhmänä 
luokkien suhdetta kuvaavat OR:t ovat miehillä pienemmät kuin naisilla. Kohonneen 
paastoglukoosin vallitsevuus (liite 4) oli miehillä selvästi suurempi kuin naisilla, myös 
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nuorilla normaalipainoisilla ja normaaliverenpaineisilla miehillä. Sama havainto on tehty 
monissa muissa aineistoissa (taulukko 2). Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
vallitsevuus on pieni normaalipainoisilla naisilla.  

Merkittävän lihavuuden vallitsevuus oli tässä aineistossa pienempi kuin muissa 
suomalaisissa tai kansainvälisissä kohorteissa. Miehillä lihavuus jakautui tasaisesti 
kaikkiin ikäryhmiin mutta naisilla vallitsevuus oli suurempi vanhimmissa ikäryhmissä. 
Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli pieni painoa kuvaavien 
muuttujien alemmissa luokissa nuorimmissa ikäryhmissä ja kasvoi lineaarisesti 
tutkimusiän kasvaessa. Vyötärön ympärys oli voimakkaammin yhteydessä poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan kuin painoindeksi tässäkin aineistossa kuten muissakin 
tutkimuksissa (Després et al. 2001). Lihavuuden ja insuliiniresistenssin yhteys on 
voimakas ja painoon vaikuttamalla voidaan insuliiniresistenssikin muuttaa. Ei tiedetä, 
vaikuttaako perinnöllisyys enemmän lihavuuteen vai suoraan insuliiniresistenssiin ja 
johtuuko lihavuus insuliiniresistenssistä vai insuliiniresistenssi lihavuudesta. Lihavat 
liikkuvat muita vähemmän ja vähäinen liikunta lisää lihavuutta; lisäämisellä liikuntaa 
insuliiniresistenssiä voidaan vähentää.  

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus verenpainetta kuvaavissa 
muuttujissa oli nuorilla pienempi kuin vanhoilla. Diastolinen verenpaine oli miehillä 
korkeampi kuin naisilla, mutta systolisessa verenpaineessa ei ollut eroa. Nuorissa 
ikäryhmissä miehet käyttivät verenpainelääkettä enemmän kuin naiset. Kohonneen 
verenpaineen vallitsevuus oli samaa tasoa kuin muissa suomalaisissa ja kansainvälisissä 
kohorteissa, vaikka luotettava kansainvälinen vertailu on mittausmenetelmien, 
henkilöstön taitojen, mittaustiheyden, mittaussuositusten ja -tapojen vaihtelun vuoksi 
vaikeaa (Verenpaine 2002, Wolf-Maier et al. 2003). Suomalaisista aikuisista puolet 
(Marques-Vidal et al. 1997) ja amerikkalaisista kolmasosa (Chobanian et al. 2003) on 
tietämätön verenpainetaudistaan. Mittaustulokset tuleekin antaa potilaille kirjallisesti 
tiedoksi, jotta kohonnut verenpaine havaittaisiin ja sen myötä poikkeava 
glukoosiaineenvaihduntakin tunnistettaisiin mahdollisimman varhain. Riskipisteiden 
laskemiseen voidaan käyttää myös standardin mukaisesti itse kotona mitattua 
verenpainetta, sillä se on yhtä luotettava kuin vastaanotolla mitattu verenpaine (Asmar et 
al. 2000). Riskipisteen laskemisessa tarvitaan useamman kuin yhden mittauksen 
keskiarvo; tässä tutkimuksessa mittausten eron keskihajonta oli 10 mmHg. 
Verenpainelääkkeistä beetasalpaajilla näyttää olevan epäedullisin vaikutus tyypin 2 
diabeteksen ilmaantuvuuteen (Gress et al. 2000) mutta toisaalta ne suojaavat myös tyypin 
2 diabeteksessa sydän- ja verisuonisairauksilta (Sowers et al. 2000).  Tiatsididiureetteja 
suositellaan kohonneen verenpaineen hoitoon, mikäli siihen ei liity muita sairauksia 
(Chobanian et al. 2003). 

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli suuri seerumin triglyseridien 
ylittäessä 1 mmol/l:ssa kaikenikäisillä naisilla ja kasvoi HDL-kolesterolin laskiessa iästä 
riippumatta. Miesten matalan (<1.0 mmol/l) HDL-kolesterolin pienempää vallitsevuutta 
lukuun ottamatta dyslipidemian vallitsevuus ja lääkityksen käytön yleisyys olivat samalla 
tasolla kuin viitteenä olevissa selvityksissä. (Aromaa et al. 2002, Park et al. 2003.)  

Naiset ilmoittivat suvussa esiintyvän diabetesta useammin kuin miehet ja tiedon 
merkityksen arvioinnissa on otettava virheen mahdollisuus huomioon. Kysymykseen 
jätetyt tyhjät vastaukset merkittiin kielteisiksi ja lähisukulaisella voi silti olla diabetes, 
joka ei ole vastaajan tiedossa. Miehet tupakoivat naisia useammin ja savitaipalelaiset 
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miehet tupakoivat muita suomalaisia miehiä useammin (Helakorpi et al. 2003). 
Kysymykseen tupakoinnista on vastattu kattavasti ja oletettavasti rehellisesti.  

6.5.3  Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyden 
ennustemalli. 

Lihavuutta kuvaavista muuttujista olisi voitu vyötärön ympäryksen sijaan valita myös 
painoindeksi tai vyötärö-lantiosuhde mallin hyvyyden siitä sanottavasti kärsimättä. 
Vyötärön ympärys kuvaa parhaiten myös sisälmysrasvan määrää ja insuliiniresistenssiä ja 
se on ohjeiden perusteella helppo itse mitata. Painoindeksiä varten tarvitaan paino ja 
pituus ja vyötärö-lantiosuhdetta varten tarvitaan lantion ympäryksen lisäksi hankala 
laskutoimitus. Lihavuus yhdistyneenä dyslipidemiaan tai kohonneeseen verenpaineeseen 
ennustaa parhaiten poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa (Isomaa et al. 2001); tässä 
tutkimuksessa kehitetyssä mallissa havainto oli sama.  

Systolinen verenpaine valittiin pisteytysmalliin koska se oli yhteydessä poikkeavaan 
glukoosiaineenvaihduntaan voimakkaammin kuin diastolinen verenpaine, ja lisäksi 
korkea systolinen verenpaine ennustaa aivohalvauksia paremmin kuin diastolinen 
verenpaine. Verenpainelääkkeen käytöllä oli eri malleissa johdonmukaisesti vahva yhteys 
poikkeavaan glukoosiaineenvaihduntaan ja mallit paranivat sen mukana ollessa, 
lipidilääkityksellä ei havaittu samaa vaikutusta. ACE-estäjät parantavat 
insuliiniherkkyyttä ja tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus laskee, beetasalpaajien käytössä 
se lisääntyy (Wright 2002, Gress et al. 2002). Tässä tutkimuksessa yhdistettiin kaikki 
kohonneen verenpaineen hoitoon käytetyt lääkkeet samaan muuttujaan eikä yksittäisen 
lääkkeen, kuten ACE-estäjät, merkitystä mallin hyvyyteen ole tutkittu. Miehillä 
verenpainelääkkeen käyttö lisäsi kaikissa malleissa poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyttä, mutta naisilla vähensi. Kohonnut 
verenpaine voi lääkittynäkin aiheuttaa seulontatilanteessa poikkeavan voimakkaan 
paineen tilapäisen kohoamisen, joka ei ole yhteydessä poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan esiintymiseen. 

Seulontamalli perustuu insuliiniresistenssiin yhteydessä oleviin riskitekijöihin ja 
niiden vallitsevuus oli pieni miehillä, joilla oli kohonnut paastoglukoosi. Nämä miehet 
olivat nuorempia ja hoikempia ja heillä oli matalampi verenpaine ja insuliinipitoisuus 
kuin miehillä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto tai diabetes. Miesten malli tunnistaa 
poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan paremmin, kun se sisältää diabeteksen ja 
heikentyneen glukoosinsiedon mutta ei kohonnutta paastoglukoosia. Lipidimääritykset, 
lipidilääkityksen käyttö, tupakointi ja tieto suvun diabeteksesta eivät parantaneet 
pisteytysmallia erottamaan diabetesta ja heikentynyttä glukoosinsietoa normaalista 
glukoosinsiedosta. Lipidimääritykset ovat työläitä ja kalliita ja tieto suvun diabeteksesta 
on epävarma. Vyötärön ympärykseen ja verenpaineeseen perustuva pisteytysmalli on 
luotettava, helppo ja halpa. Systolisen verenpaineen mittaamisessa on 
mittausmenetelmästä johtuvaa vaihtelua vaikka se onkin standardoitu (Verenpaine 2002). 

Malli on kehitetty keski-ikäisten savitaipalelaisten kohortissa. On mahdollista, että 
väestön perimässä on tapahtunut tyypin 2 diabeteksen ja sen riskitekijöiden rikastumista. 
Tutkimustulokset ja esitetty riskipistemalli eivät siksi ole suoraan yleistettävissä ennen 
kuin ne on testattu muissa kohorteissa. 



88 

Mallien paremmuusvertailussa ei voida yksistään tehdä päätelmiä yksittäisen 
katkaisupisteen parhaan herkkyyden ja tarkkuuden perusteella koska muu osa ROC -
käyrästä jää arvioimatta. AUC kuvaa mallin hyvyyttä ottamalla huomioon kaikki 
tarkkuuden ja herkkyyden pisteet. Tässä esitetty riskipisteytyslaskuri oli tähän mennessä 
esitetyistä riskipisteytyslaskureita yksinkertaisin ja ROC -käyrän alle jäävän pinta-alan 
perusteella paras tunnistamaan diabetes lukuun ottamatta Kansanterveyslaitoksen 
julkaisemaa riskipisteytyslaskuria (Lindström et al. 2003). Siinä mallia paransi se, että 
vasteena oli korkea glukoosiarvo ja altisteena aikaisemmin mitattu korkea glukoosiarvo. 
Mallissa oli kahdeksan muuttujaa, joista kaksi oli painoa kuvaavia; tässä esitetyssä 
mallissa oli viisi muuttujaa. Aikaisemmin  julkaistujen riskipisteytysmallien kykyä 
tunnistaa diabeteksen lisäksi heikentynyt glukoosinsieto ja kohonnut paastoglukoosi ei 
ole raportoitu. Kohonneen paastoglukoosin ja heikentyneen glukoosinsiedon 
tunnistaminen diabeteksen lisäksi on tärkeää diabeteksen ehkäisemiseksi. Tässä 
tutkimuksessa esitetty malli sopii erinomaisesti lääkärin tai terveydenhoitajan työkaluksi 
glukoosirasitukseen ohjattavien esiseulaksi eikä verikokeita tarvita. Mallin toimivuus 
käytännön työssä ja sen herkkyys ja tarkkuus muualla kuin Savitaipaleella tulisi testata. 
Terveydenhuollon yksikkö voi kunkin pistemäärän tunnuslukujen (Liite 5) perusteella 
päättää omasta glukoosirasituskoekäytännöstään. ROC -käyrästä voidaan nähdä 
herkkyyttä (oikea positiivinen) vastaava 1-tarkkuus (väärä positiivinen). ROC -käyrässä 
on jokaiselle pisteelle merkitty tietyn pistemäärän ylittävien henkilöiden osuus 
Savitaipaleella. 

Mallissa 1 miesten ja naisten HDL-kolesterolilla oli miehillä ja naisilla negatiivinen 
beetakerroin kaikissa luokissa, kun alin luokka valittiin vertailuluokaksi. Poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus oli suurinta alimmassa (referenssiluokassa) ja 
ylimmässä luokassa ja riippuvuus oli U-kirjaimen muotoinen, vaikkakaan ei tilastollisesti 
merkitsevä vakioimattomana tai muilla riskitekijöillä vakioituna. Insuliiniresistenssiä 
mittaava indeksi (QUICKI) ei tunnista yksinään poikkeavaa  glukoosiaineenvaihduntaa 
yhtä hyvin kuin riskipisteytysmallissa käytetyt antropometriset suureet. 
Insuliinimäärityksiä ei ole perusterveydenhuollossa rutiinikäytössä ja niiden hinta on 
korkea, lisäksi ristireaktio insuliinin esiasteisiin aiheuttaa tulkintavaikeuksia (Johansson 
et al. 2002).  

Käytännön kliinistä työtä helpottamaan laaditun taulukon toimintatapa mukailee 
Euroopan Kardiologiyhdistyksen taulukkoa oireettoman henkilön sydän- ja 
verisuonitautikuoleman vaarasta kymmenessä vuodessa (de Backer et al. 2003). 
Muuttujistakin sukupuoli, ikä ja systolinen verenpaine ovat samat, kolesteroli ja 
tupakointi poikkeavat. Väriskaalalla, jossa on 7 väriä, arvioidaan kuolemanvaaraa; tässä 
tutkimuksessa mallilla arvioidaan poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
todennäköisyyttä. 

6.5.4  Raskauden seuranta ja seulonta 

Synnyttäneistä naisista 0,6 % tiesi sairastaneensa raskausdiabeteksen ja yhdellä heistä 
todettiin seulonnassa poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Raskausdiabeteksen 
aiheuttamaa vaaraa äidille ja lapselle ei ole aina ymmärretty eikä sitä ole seulottu 
nykyiseen tapaan. Virtsan glukoosi oli ollut positiivinen joka kymmenennellä äidillä, 
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mutta löydös ei ilmeisesti ollut johtanut sellaisiin toimenpiteisiin, jotka äiti olisi 
yhdistänyt raskausdiabetekseen, kun sitä kysyttiin seulonnassa. Raskausdiabetes on 
merkittävä poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskitekijä (ADA 1997), mutta sen 
vallitsevuudesta ei kysymällä voida tehdä päätelmiä. Joka neljäs niistä, joilla oli ollut 
raskauden aikana kohonnut verenpaine, tiesi siitä. Voidaan todeta, että luotettavat tiedot 
raskaudenaikaisesta verenpaineesta ja raskausdiabeteksesta saadaan vain 
äitiysneuvoloiden terveyskertomuksista tai naisen mahdollisesti tallentamasta 
äitiyskortista.   

Kaikissa kolmessa raskaudessa ja yhdistettyjen raskaustietojen muuttujassa naisten 
alku- ja loppuraskaudessa oli painoindeksi korkeampi poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä kuin normaalin glukoosiaineenvaihdunnan 
ryhmässä. Painon nousu oli loppuraskaudessa, ensimmäistä raskautta lukuun ottamatta, 
normaalin glukoosiaineenvaihdunnan ryhmässä suurempi. Naisen lihavuus (mutta ei 
painon nousu) lisäsi merkitsevästi poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
todennäköisyyttä. 

Äitiysneuvolassa mitataan verenpainetta ja seulotaan raskausdiabetesta, jotta 
raskauden kulku olisi turvallinen äidille sekä lapselle. Kohonnut verenpaine lisää pre-
eklampsiariskiä, ja raskauden aiheuttaman kohonneen verenpaineen kriteerit ovat 
määräytyneet pre-eklampsiariskistä. Tämä tutkimus tuo uuden näkökulman äidin 
terveyteen ja edellyttää äitiysterveydenhuollon asennemuutosta. Raskauden aikana 
mitatuista verenpaineista, kuten raskausdiabeteksestakin, voidaan ennustaa myöhemmin 
ilmaantuva poikkeava glukoosiaineenvaihdunta. Usein normaalina pidetty 
loppuraskauden verenpaine (keskiarvo ≥120/80 mmHg) ja kerrankin mitattu kohonnut 
verenpaine (≥ 140/90) lisäävät poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan riskiä 
merkitsevästi.  Tämä tulee huomioida äitiysneuvolassa ja ohjata äiti liikkumaan ja 
välttämään lihavuutta, sillä näillä valinnoilla on pitkävaikutteiset terveyshyödyt. Tämä 
naisten ryhmä on erityisen tärkeä diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä 
(Solomon et al. 2001a, Seely et al. 2003, Haukkamaa et al. 2004).  

Pre-eklampsian vallitsevuuden tiedetään olevan suurin ensimmäisessä raskaudessa. 
Tautiin liittyvien häiriöiden aiheuttajia ei tarkoin tunneta. Tässä aineistossa ensimmäisen 
raskauden lopussa verenpaineet olivat korkeammat kuin myöhemmissä raskauksissa, 
mutta eivät eronneet yhdistettyjen raskaustietojen muuttujan verenpaineista. Raskauksia 
ei poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan kannalta voida suoraan verrata keskenään, 
koska kyseessä ovat osittain eri naiset.  

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan vallitsevuus seulonnassa on sitä suurempi mitä 
korkeampi on naisen verenpaine tai painoindeksi. Loppuraskauden kohonnut verenpaine 
lisää poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan suhteellista riskiä  2,3 -kertaiseksi. Kaikissa 
kolmessa ensimmäisessä raskaudessa oli havaittavissa sama verenpaineen ja poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan välinen yhteys, yhdistettyjen raskaustietojen muuttuja oli 
suuremman aineiston vuoksi selvin. Naisen minkä tahansa raskauden tietoja voidaan 
käyttää hyväksi poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyyttä arvioitaessa.  

Tässä tutkimusaineistossa 18,5% ilmoitti ainakin kerran esiintyneestä raskauden 
kohonneesta verenpaineesta, joka voitiin vahvistaa 88%:lla jostain kolmen ensimmäisen 
raskauden seurantakortista. Näillä naisilla poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan 
vallitsevuus oli 33,7%. 
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6.6  Eettiset pohdinnat  

Tutkimukseen kutsuttiin itseään terveinä pitäviä henkilöitä, jotka tulivat, koska halusivat 
tietää omat sydän- ja verisuonitautien riskitekijänsä. Hoitajan kanssa keskusteluun oli 
varattu runsaasti aikaa ja jokainen sai tietopaketin terveistä elämäntavoista. Yksilön 
riskitekijä ei aina johda sydän- ja verisuonitapahtumaan eikä riskitekijän puuttuminen tee 
sitä mahdottomaksi. Osalle aiheutettiin turhaa huolta terveydestä ja osalle katteetonta 
turvallisuudentunnetta.  

Riskipiste parantaa poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan löytymisen 
todennäköisyyttä, mutta tuloksista osa on vääriä negatiivisia. Riskipisteen käyttäminen 
seulonnassa osana muuta terveyskeskuksen toimintaa vähentää tätä haittaa, koska muun 
terveydentilan ollessa tunnettu voidaan riskipisteet laskea tarvittaessa uudelleen ja ohjata 
potilas glukoosirasituskokeeseen matalista riskipisteistä huolimatta, jos tavataan 
diabetekseen sopivia oireita. Perusterveydenhuollossa on mahdollisuus ohjata ne 
henkilöt, joilla todetaan poikkeava glukoosiaineenvaihdunta, lähes jokaisessa kunnassa 
järjestettäviin painonhallinta- ja liikuntaryhmiin ja terveydenhuollon seurantaan.  

Terveydenhuollon on tarjottava WHO 1999 -standardin mukaisen glukoosirasituksen 
mahdollisuus niille, joiden riskipisteet ovat korkeat. Diabeteksen seulonta on erittäin 
hyvin perusteltavissa, koska se on merkittävä terveysongelma, sen luonnollinen kulku 
tunnetaan ja sillä on oireeton esiaste (heikentynyt glukoosinsieto ja kohonnut 
paastoglukoosi), joka on tunnistettavissa turvallisella ja luotettavalla testillä. Diabeteksen, 
heikentyneen glukoosinsiedon tai kohonneen paastoglukoosin varhaisesta tunnistamisesta 
on terveyshyötyä ja niiden ilmaantuvuuden ehkäisyyn tai myöhentämiseen on luotettavia 
menetelmiä. Seulonta on mahdollista järjestää luontevana osana yleistä terveydenhuoltoa.  



7 Päätelmät 

Poikkeavan glukoosiaineenvaihdunnan todennäköisyys kasvaa diabeteksen 
riskitekijöiden, etenkin kohonneen verenpaineen ja suuren vyötärön ympäryksen, 
ryvästyessä. Diabetes voidaan ehkäistä henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto 
tai kohonnut paastoglukoosi ja heidät tulee seuloa glukoosirasituskokeella. Poikkeavaa 
glukoosiaineenvaihduntaa on paljon. Perusterveydenhuollossa tulee lisätä voimakkaasti 
glukoosirasituskokeiden määrää ja seuloa siihen ohjattavat esimerkiksi tässä 
tutkimuksessa esitetyllä riskipisteytysmallilla.  

Diabeteksen todennäköisyys tulee keski-iässä arvioida riskipisteytyksellä 
säännöllisesti muiden terveyspalveluiden käytön yhteydessä. Terveydenhuollon yksikön 
tulee tehdä glukoosirasituskoe miehille pistetestin arvolla ≥16 pistettä ja naisille ≥26 
pistettä. Näillä katkaisupisteillä joka viidennelle tehdään glukoosirasituskoe ja puolet 
poikkeavista glukoosianeenvaihdunnan häiriöstä todetaan. Katkaisupisteillä ≥10 pistettä 
miehillä ja ≥18 pistettä naisilla glukoosirasituskoe tehdään joka toiselle ja 
glukoosianeenvaihdunnan häiriöistä todetaan miehillä kaksi kolmesta ja naisilla viisi 
kuudesta. 

Äitiysneuvolaseuranta on ikkuna naisen myöhempään terveyteen. Loppuraskauden 
verenpaineiden keskiarvo ≥120/80 mmHg tai kerrankin mitattu kohonnut verenpaine 
≥140/90 mmHg sekä raskausdiabetes ovat myöhemmän poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan riskitekijöitä. Raskausdiabetes on peruste glukoosirasitukselle 
heti raskauden jälkeen. Naiselle tulee kertoa hänen kohonneesta riskistään ja varoittaa 
lihavuudesta ja opastaa ja rohkaista terveeseen ravitsemukseen ja säännölliseen 
liikuntaan. 
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Liite 1. Diagnostiset testit ja epidemiologisen tutkimuksen perusasetelma kuvattuna 
nelikenttätaululla. 

            tauti      
  on ei ole      

posit a b a+b     mallin tulos 
negat c d c+d     

  a+c b+d      
         
         
Herkkyys (Sensitiivisyys) = a/(a+c) = mallin kyky poimia sairaat sairaiden joukosta 

 
= sairaiksi oikein luokitellut suhteessa kaikkiin   
    sairaisiin 

Tarkkuus (Spesifisyys)  = d/(b+d) = mallin kyky poimia terveet terveiden joukosta 
 = terveiksi oikein luokitellut suhteessa kaikkiin terveisiin 
Positiivinen ennustearvo  = a/(a+b) = yksittäisen mittaustuloksen paikkansapitävyys 

 
= sairaiksi oikein luokitellut suhteessa kaikkiin sairaaksi    
   luokiteltuihin 

Negatiivinen ennustearvo  = d/(c+d) = yksittäisen mittaustuloksen paikkansapitävyys 

 
= terveiksi oikein luokitellut suhteessa kaikkiin terveeksi   
   luokiteltuihin 

         
         
         
  tautitilanne      
  on  ei ole      

on a b a+b     riskitekijä-tilanne 
ei ole c d c+d     

  a+c b+d      
         
 a/(a+b) = Taudin riski niillä, joilla on riskitekijä 
 c/(c+d) = Taudin riski niillä, joilla ei ole riskitekijää  
 [a/(a+b)]-[c/(c+d))] = Absoluuttinen  riskiero 
 [a/(a+b)] / [c/(c+d)] = Riskisuhde 
 a/b = Odds-luku niille, joilla on riskitekijä 
 c/d = Odds-luku niille, joilla ei ole riskitekijää 
 (a/b)/(c/d)=ad/bc = OR (Odds-suhde) 
 (Uhari et al. 2001) 
 
 

 
 
 
 
 



111 

Liite 2. Tutkimuksen kohdejoukko, kutsuttujen ja ei-osallistuneiden määrä sekä 
osallistuneiden määrä ja osuus kutsutuista syntymävuoden ja sukupuolen mukaan 
jaoteltuina. 

 
 Savitaipalelaisia  Kutsuttuja  Ei-osallistuneet  Osallistuneet kutsutuista 

 M N M+N M N M+N M N M+N M N M+N 
 n n n n n n n n n n % n % n % 

1956 23 29 52 23 29 52 12 16 28 11 47,8 13 44,8 24 46,2 
1955 30 23 53 27 23 50 9 2 11 18 66,7 21 91,3 39 78,0 
1954 35 29 64 35 29 64 7 7 14 28 80,0 22 75,9 50 78,1 
1953 29 33 62 29 33 62 8 4 12 21 72,4 29 87,9 50 80,6 
1952 28 31 59 28 31 59 5 2 7 23 82,1 29 93,5 52 88,1 

  145 145 290 142 145 287 41 31 72 101 71,1 114 78,6 215 74,9 
       

1951 45 24 69 45 24 69 13 3 16 32 71,1 21 87,5 53 76,8 
1950 48 19 67 48 19 67 13 2 15 35 72,9 17 89,5 52 77,6 
1949 49 33 82 48 33 81 10 5 15 38 79,2 28 84,8 66 81,5 
1948 37 39 76 37 39 76 10 4 14 27 73,0 35 89,7 62 81,6 
1947 41 36 77 40 36 76 9 3 12 31 77,5 33 91,7 64 84,2 

  220 151 371 218 151 369 55 17 72 163 74,8 134 88,7 297 80,5 

       
       

1946 28 31 59 28 31 59 7 4 11 21 75,0 27 87,1 48 81,4 
1945 43 31 74 43 31 74 12 7 19 31 72,1 24 77,4 55 74,3 
1944 28 33 61 28 33 61 9 11 20 19 67,9 22 66,7 41 67,2 
1943 29 29 58 29 29 58 11 6 17 18 62,1 23 79,3 41 70,7 
1942 21 24 45 21 24 45 6 3 9 15 71,4 21 87,5 36 80,0 

  149 148 297 149 148 297 45 31 76 104 69,8 117 79,1 221 74,4 
       

1941 39 38 77 39 38 77 13 5 18 26 66,7 33 86,8 59 76,6 
1940 22 27 49 22 27 49 3 2 5 19 86,4 25 92,6 44 89,8 
1939 41 38 79 41 38 79 9 8 17 32 78,0 30 78,9 62 78,5 
1938 31 25 56 29 25 54 7 7 14 22 75,9 18 72,0 40 74,1 
1937 28 32 60 27 32 59 7 9 16 20 74,1 23 71,9 43 72,9 

  161 160 321 158 160 318 39 31 70 119 75,3 129 80,6 248 78,0 
       

1936 40 28 68 39 28 67 5 3 8 34 87,2 25 89,3 59 88,1 
1935 45 25 70 44 25 69 7 5 12 37 84,1 20 80,0 57 82,6 
1934 37 33 70 35 33 68 16 5 21 19 54,3 28 84,8 47 69,1 
1933 33 41 74 15 18 33 5 4 9 10 66,7 14 77,8 24 72,7 

  155 127 282 133 104 237 33 17 50 100 75,2 87 83,7 187 78,9 
Kaikki 830 731     1561 800 708 1508 213 127 340 587 73,4 581 82,1 1168 77,5 
M = miehet, N = naiset, M+N = miehet ja naiset 
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Liite 5. Pisteytysmallin kunkin pistearvon saaneiden tapausten määrä (n) ja 
pistemäärän ylittävien osuus (%) sekä vasteena käytetyn poikkeavan glukoosiaineen-
vaihdunnan (AGT) ja diabeteksen (DM) määrä ja  kumulatiivinen osuus sekä 
pistearvon herkkyys (se), tarkkuus (sp), positiivinen ennustearvo (pr+) ja negatiivinen 
ennustearvo (pr -) miehillä ja naisilla. 

 MIEHET 

 Vasteena poikkeava glukoosiaineenvaihdunta Vasteena diabetes 

 Tapauksia  AGT   Tapauksia  DM     

 Pisteet     n %  n % se sp pr+ pr-  n %  n % se sp pr+ pr- 

0 48 100 3 2 100 0 23 100  0 0 0 0 100 0 4 100 

2 25 91 2 4 98 11 25 94  0 0 0 0 100 9 4 100 

3 2 87 0 4 96 16 26 93  0 0 0 0 100 14 4 100 

5 3 86 1 5 96 17 26 93  0 0 0 0 100 14 4 100 

7 110 86 15 17 95 17 26 92  0 0 0 0 100 15 5 100 

9 87 65 18 31 83 40 30 89  3 14 3 3 100 36 6 99 

10 19 49 6 36 69 57 33 86  1 19 4 5 86 52 7 99 

12 47 46 13 46 64 60 33 85  1 24 5 2 81 56 7 99 

13 2 37 0 46 54 68 34 83  0 24 5 0 76 64 8 99 

14 40 37 7 52 54 69 34 83  2 33 7 5 76 65 8 98 

15 12 29 4 55 48 76 38 83  1 38 8 8 67 72 9 98 

16 16 27 4 58 45 78 39 83  0 38 8 0 62 74 9 98 

17 54 24 15 70 42 81 40 82  1 43 9 2 62 77 10 98 

19 12 14 4 73 30 91 49 81  1 48 10 8 57 88 16 98 

20 6 12 4 76 27 93 52 81  0 48 10 0 52 90 17 98 

21 14 11 8 83 24 93 51 80  2 57 12 14 52 91 19 98 

22 9 8 3 85 17 94 49 79  0 57 12 0 43 93 20 98 

24 12 7 6 90 15 96 53 79  3 71 15 25 43 95 25 97 

25 8 4 2 91 10 97 54 78  0 71 15 0 29 97 25 97 

27 11 3 7 97 9 99 69 78  4 90 19 36 29 98 38 96 

29 3 1 2 98 3 100 80 77  0 90 19 0 10 99 40 96 

32 2 0 2 100 2 100 100 77  2 100 21 100 10 
10
0 100 96 
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Liite 5 jatkuu 

  NAISET  

 Vasteena poikkeava glukoosiaineenvaihdunta  Vasteena diabetes 

 Tapauksia  AGT   Tapauksia  DM     

 Pisteet     n %  n % se sp pr+ pr-  n %  n % se sp pr+ pr- 

-2 3 100 0 0 100 0 0 100  0 0 0 0 100 0 3 100 

0 53 99 0 0 100 1 24 100  0 0 0 0 100 1 3 100 

2 9 90 0 0 100 13 26 100  0 0 0 0 100 11 3 100 

4 11 88 1 1 100 16 27 100  0 0 0 0 100 12 4 100 

7 12 86 0 1 99 18 27 99  0 0 0 0 100 14 4 100 

8 26 84 0 1 99 21 28 99  0 0 0 0 100 17 4 100 

9 5 79 1 2 99 27 30 99  0 0 0 0 100 21 4 100 

10 6 78 0 2 98 28 30 98  0 0 0 0 100 22 4 100 

11 7 77 1 2 98 29 30 98  0 0 0 0 100 24 4 100 

12 33 76 4 5 98 31 31 98  0 0 0 0 100 25 4 100 

14 20 70 3 8 95 38 32 96  1 6 1 5 100 31 4 99 

15 19 66 5 12 92 42 33 95  0 6 1 0 94 35 4 99 

16 12 63 2 13 88 45 33 93  0 6 1 0 94 38 5 100 

17 24 61 2 15 87 48 34 92  0 6 1 0 94 40 5 100 

18 5 56 1 15 85 53 36 92  0 6 1 0 94 45 5 100 

19 46 55 10 23 85 54 36 92  0 6 1 0 94 46 5 100 

20 1 47 0 23 77 62 39 90  0 6 1 0 94 55 6 100 

21 19 47 4 26 77 63 39 90  2 18 3 11 94 55 6 99 

22 18 43 7 32 74 66 41 89  0 18 3 0 82 58 6 99 

23 15 40 4 35 68 69 41 88  1 24 4 7 82 61 6 99 

24 28 37 12 44 65 72 42 87  1 29 5 4 76 64 6 99 

26 31 32 12 53 56 75 41 85  0 29 5 0 71 69 7 99 

27 4 26 1 54 47 80 42 83  0 29 5 0 71 75 8 99 

28 23 26 8 60 46 81 43 83  0 29 5 0 71 76 9 99 

29 19 22 4 63 40 84 44 82  0 29 5 0 71 80 10 99 

30 9 18 1 64 37 88 48 82  0 29 5 0 71 84 12 99 

31 14 16 3 66 36 90 52 82  2 41 7 14 71 85 13 98 

33 30 14 16 78 34 92 58 82  3 59 10 10 59 88 13 98 

35 12 8 7 84 22 96 61 80  1 65 11 8 41 93 15 98 

36 5 6 2 85 16 97 62 79  1 71 12 20 35 95 18 98 

38 12 5 8 92 15 98 66 79  1 76 13 8 29 95 17 97 

40 17 3 11 100 8 99 65 78  4 
10
0 17 24 24 98 24 97 
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