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Se, että jokin asia on hyvin yleinen, ei tarkoita 
sitä, että se olisi vaaraton. Tupakointi kuului 
1950-luvun alussa normaaliin elämänmenoon 
ja lähes 80 % aikuisista miehistä poltti tupak-
kaa. Nykyisin kaikki ymmärtävät tupakoinnin 
vaarallisuuden.

Vaikka esidiabetes on hyvin yleinen, vaaraton 
se ei ole. Turun seudulla esidiabetes todettiin 
lähes joka kolmannella 45–75-vuotiaista, ja sen 
esiintyvyys oli kolminkertainen tyypin 2 diabe-
teksen esiintyvyyteen verrattuna (Laine ym.,  
s. 1410) (1). Esidiabetes lisäsairauksineen lisäsi 
hoidon kustannuksia, ja hoidot painottuivat 
enemmän erikoissairaanhoitoon, vaikkei esidia-
betesta varsinaisesti hoideta erikoissairaanhoi-
dossa eikä systemaattisesti perusterveydenhuol-
lossakaan. 

Esidiabeteksessa plasman glukoosipitoisuu-
den paastoarvo on suurentunut, 6,1–6,9 
mmol/l, sokerirasituskokeen 2 tunnin arvo on 
7,8–11,0 mmol/l tai HbA1c

 43–47 mmol/mol 
(2). Tuoreen meta-analyysin mukaan esidia-
betes lisäsi kuolleisuutta 13 % keskimäärin 
kymmenen vuoden seurannassa (3). Esidiabe-
tes etenee diabetekseksi 5–10 %:lla potilaista 
vuodessa. Suurin osa pysyy esidiabeetikkoina, 
ja osa palautuu normoglykemiaan ilman hoi-
tointerventioitakin (4). Normoglykemiaan pa-
lautuminen on yhteydessä pienempään koko-
naiskuolleisuuteen (5). Onnistuneet elämänta-
pamuutokset puolittavat esidiabeteksessa riskin 
sairastua tyypin 2 diabetekseen (2,6). 

Onko esidiabeteksen toteaminen turhaa työ-
tä, kun vain osa sairastuu diabetekseen? Vai 
 pitäisikö odottaa, että tauti puhkeaa? Sairauk-
sien vaikeus ja vaarallisuus ratkaisevat tämän. 

Verenpainetauti on usein oireeton, mutta sen 
tehokas hoito vähentää aivoinfarkteja ja -veren-
vuotoja, jotka voivat olla potilaalle, hänen lähei-
silleen ja yhteiskunnalle katastrofaalisia. 
 Esidiabetes muuntuu sairaudeksi hitaammin ja 
vähemmän dramaattisesti, kunnes diabeteksen 
komplikaatiot heikentävät elämänlaatua. Suo-
malaisten kuolemista 34 % aiheutuu verenkier-
toelinten sairauksista (7), joiden synnyssä 
 diabetes on merkittävä tekijä. 

Käypä hoito -suositus ei suosita lääkehoitoa 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn (2). Tilanne on 
kuitenkin muuttumassa: Lääkkeiden hintalau-
takunta on hyväksynyt 1.7.2021 alkaen liragluti-
din peruskorvattavaksi vaikean lihavuuden (pai-
noindeksi ≥ 35 kg/m2) hoidossa, jos esidiabe-
teksen kriteerit täyttyvät ja potilaalla on lisäksi 
verenpainetaudin tai dyslipidemian lääkehoito. 

Tämä vaihtoehto pitäisi ymmärtää pikem-
minkin vaikean lihavuuden kuin esidiabeteksen 
hoidoksi niille, joilla on lisäksi muita suuren 
riskin merkkejä. Esidiabeteksen hoito pohjau-
tuu mielestämme edelleen ensisijaisesti elinta-
pojen muuttamiseen. 

Medikalisaatio on todellinen ongelma, kuten 
Lääkäriliiton työryhmä on ansiokkaassa raportis-
saan todennut (8). Toisaalta merkittävän kansan-
sairauden ehkäisemiseksi on järkevää käyttää re-
sursseja silloin, kun ei jouduta laajoihin selvitte-
lyihin tai kalliisiin hoitoihin ja tarjolla on vähäris-
kinen hoito, kuten elämäntapamuu tokset. 

Diabetesriskiä voidaan seuloa Diabetesliiton 
nettitestillä (9) tai muun toiminnan ohessa. 
Paastoglukoosimittauksia ja sokerirasituksia 
tehdään terveydenhuollossa runsaasti joka ta-
pauksessa, joten olisi järkevää käyttää niiden 
 tuloksia laajemmin hyväksi myös esidiabetek-
sen seulontaan. 

Esimerkiksi laboratoriojärjestelmien olisi syy-
tä huomauttaa, kun paastosokerin, HbA1c

:n tai 
sokerirasituksen lukemat täyttävät esidiabetek-
sen kriteerit. Näin esidiabeteksen huomioimi-
sesta tulisi järjestelmällisempää. Se mahdollis-
taisi potilaiden elämäntapaohjauksen ja diabe-
teksen tehokkaamman ehkäisyn. ●
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