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Tiina Vilmi-Kerälä, vs ylilääkäri

Naistentaudit ja synnytykset, Kanta-Hämeen keskussairaala



Sidonnaisuudet

• Koulutus
lääketieteen tohtori
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri
perinatologi

• Päätoimi 
vs ylilääkäri, naistentaudit ja synnytykset, 

Kanta-Hämeen keskussairaala

• Tutkimus
Väitöskirjatutkimus: Sydän- ja 

verisuonitautien riskitekijät sekä valtimoiden 
toiminta raskausdiabeteksen jälkeen



Raskausdiabetes
= RADI

= gestaatiodiabetes

= GDM

= ensimmäisen kerran raskauden aikana 
todettu glukoosiaineenvaihdunnan häiriö

• OGTT:n diagnostiset raja-arvot
fP-Gluc (0h) ≥ 5,3 mmol/l
P-Gluc 1h ≥ 10,0 mmol/l
P-Gluc 2h ≥ 8,6 mmol/l 



Raskausdiabeteksen esiintyvyys
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Synnytyksen jälkeen

• Istukan tuottamat hormonit ↓
→ glukoosiaineenvaihdunta palaa yleensä nopeasti samalle tasolle 

kuin ennen raskautta

• Lapsivuodeajan masennus ↑
• Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt/sairaudet ↑

Glukoosinsieto ↓
Raskausdiabeteksen uusiutuminen tulevassa/-vissa raskauksissa ↑
Tyypin 1 DM ↑
Tyypin 2 DM ↑

• Sydän- ja verisuonitaudit ↑
• Metabolinen oireyhtymä ↑
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Heikentynyt glukoosinsieto
IFT = impaired fasting glucose (fP-Gluc 6,1 – 6,9 mmol/l)

IGT = impaired glucose tolerance (OGTT 2h P-Gluc 7,8 – 11,0 mmol/l) 

• IGT:n esiintyvyys ~ 20% lapsivuodeaikana

• Vilmi-Kerälä ym. (2015) 
kahden kohortin seurantatutkimus: 120 GDM- vs. 

120 kontrollipotilasta, ~ 3,7v synnytyksen jälkeen
41/120 postpartum OGTT

o 16/41 (39,0%) OGTT poikkeava
7/41 (17,1%) IFG
6/41 (14,6%) IGT
3/41 (7,3%) DM 

o 25/41 (61,0%) OGTT normaali



Raskausdiabeteksen uusiutuminen
- voiko uusiutumiseen vaikuttaa?

• 30 – 84%:lla raskausdiabetes seuraavassakin 
raskaudessa (Kim ym. 2002, Kim ym. 2007)

• Koivusalo ym. (2016) RADIEL-tutkimus
n = 293 naista, joilla 

o aiempi GDM tai BMI ≥ 30kg/m2

o rekrytoitiin tutkimukseen < h20 (~ h13) 
o satunnaistettiin interventio- (n = 155) tai 

kontrolliryhmään (n = 138) 
GDM:n esiintyvyys

o interventioryhmässä 13,9%
o kontrolliryhmässä 21,6% (p = 0,044) 
→ Korkean riskin potilailla GDM:n esiintyvyys

väheni 39%:lla yksinkertaisella, yksilöllisellä
elämäntapaneuvonnalla.



Tyypin 1 diabetes

• esiintyvyys
dieettihoitoisen GDM:n jälkeen ~ 5%
insuliinihoitoisen GDM:n jälkeen 5 – 10%

• etenkin populaatiossa, jossa T1DM:n esiintyvyys 
korkea 
• T1DM-riskiä lisäävät 
raskausdiabetes hoikalla naisella
insuliinihoidon tarve
ketoasidoosi
lapsivuodeajan hyperglykemia
GAD-vasta-aineet 



• 1960-luvulla O´Sullivan totesi 1. kerran yhteyden GDM:n
ja myöhemmän, kohonneen diabetesriskin välillä

• Bellamy ym. (2009): n = 675 000
Raskausdiabeteksen jälkeen T2DM:n esiintyvyys 

o 3,7% 9kk synnytyksen jälkeen
o 4,9% 15kk synnytyksen jälkeen
o 13,1% 5v synnytyksen jälkeen
o 18,9% 9 v synnytyksen jälkeen 

T2DM-riski 7,43 x raskausdiabeteksen jälkeen (95% CI 
4,79 – 11,51)

vs. terveet kontrollit, 
joilla T2DM:n 
esiintyvyys ~ 2%

Tyypin 2 diabetes



Tyypin 2 diabetes

Tyypin 1 diabeetikoita

Tyypin 2 diabeetikoita

Diagnosoimattomia
tyypin 2 diabeetikoita

~ 300 000

~ 150 000
~ 50 000

Lähde: Diabetesliitto



Tyypin 2 diabetes

Tyypin 1 diabeetikoita

Tyypin 2 diabeetikoita

Diagnosoimattomia
tyypin 2 diabeetikoita

~ 300 000

~ 150 000
~ 50 000

Lähde: Diabetesliitto

noin
1 300 €

hlö/vuosi
noin

5 700 €
hlö/vuosi

Diabeteksen 
hoito ilman 

lisäsairauksia 
maksaa

Diabeteksen 
hoito, kun siihen 

liittyy 
lisäsairauksia 

maksaa



Sydän- ja verisuonitaudit 

• Shostrom ym. (2017): n = 8 127
Sydän- ja verisuonitaudin riski 1,63 x 

raskausdiabeteksen jälkeen (RR 1,63; 95% CI 
1,02 – 2,62)

• Goueslard ym. (2016): n = 1 500 000
Raskausdiabetes sydän- ja verisuonitaudin 

itsenäinen riskitekijä

• Retnakaran ja Shah (2017): n = 1 500 000
Raskausdiabeetikolla suurempi riski 

sydäntapahtumaan ilman diabetesta verrattuna 
naiseen, jolla raskausaikana glukoosinsieto ollut 
normaali



Metabolinen oireyhtymä (= MBO)
= aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä, 

jossa todetaan useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa

Naisella metabolinen oireyhtymä, 
kun ≥ 3 ao kriteereistä täyttyy

(National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III)

Vyötärönympärys > 88cm

Verenpaine ≥ 130/85 mmHg

Triglyseridit ≥ 1,7 mmol/l 

HDL < 1,3 mmol/l 

Paastoglukoosi ≥ 6,1 mmol/l (tai diabetes)

• Xu ym. (2014): MBO-riski 2,53 x raskausdiabeteksen jälkeen
• Ijäs ym. (2013): Lähtö-BMI suurempi riskitekijä kuin raskausdiabetes (suurin MBO-

esiintyvyys ylipainoisten raskausdiabeteksen sairastaneiden ryhmässä)
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GDM (n=120) 
keskiarvo (± SD) 

kontrolli (n=120) 
keskiarvo (± SD) 

p-arvo

MBO:n esiintyvyys (%) ↑ 15,8 6,7 0,039

Sokeriaineenvaihdunta:
Insuliiniresistenssi 
(HOMA-IR) ↑

1,3 (± 0,9) 1,1 (± 0,9) 0,022

Rasva-aineenvaihdunta:
Triglyseridiarvo (mmol/L) ↑

1,1 (± 0,6) 0,9 (± 0,4) <0,001

Valtimoiden elastisuus:
Pulssiaallon kulkunopeus
(PWV) (m/s) ↑

6,4 (± 0,8) 6,2 (± 0,7) 0,009

HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance; PWV: pulse wave velocity; SD: standard deviation (keskihajonta)



Pirkola ym. (2010)





Seuranta raskausdiabeteksen jälkeen
- kuinka seuranta onnistuu?

• 14 – 61% (~ 30 – 40%) osallistuu suosituksen 
mukaiseen seurantaan

→ Riski, että 2/3 T2DM-diagnooseista jää
tekemättä ajoissa

• GDM-seulonnan kustannustehokkuus perustuu 
diabeteksen ilmaantuvuuden vähenemiseen 
tässä ryhmässä (Werner ym. 2012)

Raskausdiabetes Käypä hoito -suositus
Milloin? Mitä? Missä?

Heti synnytyksen 
jälkeen

Veren glukoosipitoisuuden 
seuranta
Elintapaohjaus

Synnytyssairaala

Lääkehoitoa saaneet 
6 – 12 vkoa ja 
ravitsemushoitoa 
saaneet noin 1 vuosi 
synnytyksen jälkeen

OGTT, BMI, verenpaine ja 
tarvittaessa omaseuranta
Elintapaohjaus

Avoterveydenhuolto

1 – 3 vuoden välein OGTT, BMI, 
vyötärönympärys,
verenpaine ja seerumin 
lipidipitoisuus

Avoterveydenhuolto



Mitä raskausdiabeteksen jälkeen?

• Lapsivuodeajan masennus ↑
• Raskausdiabeteksen uusiutuminen ↑
• Tyypin 2 diabetes –riski ~ 7x

•Metabolisen oireyhtymän riski ~ 2,5x
• Sydän- ja verisuonitautiriski ↑

→ Elinikäinen seuranta synnytyksen jälkeen tärkeää


