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Pääkirjoitus | tiede

Karkeaa jakoa tyypin 1 ja 2 diabetekseen on so-
vellettu siitä lähtien, kun Himsworth ja Kerr 
1930-luvulla luokittelivat diabeetikot insuliinin-
puutoksen ja insuliiniresistenssin perusteella 
(1). Nämä tyypit edustavat kuitenkin lähinnä 
taudinkuvan ääripäitä. 

Etenkin tyypin 2 diabeteksessa, jota sairastaa 
75–85 % diabeetikoista, eteneminen ja vaikeus-
aste voivat vaihdella varsin suuresti. Nykysuo-
situsten mukaan kaikkia potilaita hoidetaan 
kuitenkin saman kaavan mukaan ja hoitoa te-
hostetaan yleensä vasta, kun komplikaatioita 
on jo kehittynyt. Uusista lääkkeistä huolimatta 
tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapaino ei ole-
kaan oleellisesti parantunut vuosikymmeneen, 
ja on jopa viitteitä sen heikentymisestä (Vaa-
san Diabetesrekisteri Direva, julkaisematon 
tieto) (2). 

Komplikaatiot voisivat olla vältettävissä ny-
kyistä tehokkaammalla hoidolla, mutta se edel-
lyttäisi suuren riskin potilaiden tunnistamista 
jo diagnosointivaiheessa ja tehostetun hoidon ja 
seurannan kohdentamista etenkin tähän poti-
lasjoukkoon. Alkuvaiheen hoito ja glykeeminen 
kontrolli ovat aivan oleellisia, koska kohde-eli-
met näyttävät muistavan sen jopa vuosikymme-
niä (ns. metabolinen muisti) (3).

Maaliskuussa julkaistu ruotsalais-suomalai-
nen tutkimuksemme esitti pelkän verenglukoo-
sin mittaamisen sijaan uuden, kuuteen helpos-
ti mitattavaan muuttujaan perustuvan luokituk-
sen. Muuttujat ovat ikä, painoindeksi, HbA1c

, 
glutamaattidekarboksylaasivasta-aineet sekä 
glukoosi- ja C-peptiditasosta lasketut insuliinin-
eritystä ja insuliiniresistenssiä kuvaavat arvot. 
Kolmen ruotsalaisen ja yhden suomalaisen dia-
betesrekisterin potilaat ryhmiteltiin klusteri-
analyysillä viiteen kliiniseltä kuvaltaan, etene-
misnopeudeltaan, riskigenotyypeiltään sekä 
komplikaatioiltaan toisistaan eroavaan ryh-
mään: autoimmuuniperäinen insuliininpuu-
tosdiabetes, johon sisältyy tyypin 1 ja LADA-
diabeetikoita, ei-autoimmuuniperäinen insulii-
ninpuutosdiabetes, insuliiniresistentti diabetes, 
lihavuuteen liittyvä diabetes ja ikääntymiseen 
liittyvä diabetes. 

Erityisesti kolmeen ensimmäiseen ryhmään 
kuuluvilla oli useammin huono hoitotasapaino 
ja suurentunut komplikaatioiden riski. Ei-au-
toimmuuniperäisessä insuliininpuutosdiabe-
teksessa todettiin retinopatiaa ja insuliiniresis-

tenssidiabeteksessa diabeettista munuaissai-
rautta jo kolmen vuoden kuluessa diabeteksen 
toteamisesta kohtalaisen hyvästä HbA1c

-tasosta 
huolimatta (4). 

Artikkelin julkaisun jälkeen tulokset on tois-
tettu useissa aineistoissa ympäri maailmaa,  
joten löydös on vakuuttava. Äskettäin julkaistiin 
myös genotyypitykseen pohjautuva klusteriana-
lyysi, joka sekin päätyi viiteen päätyyppiin (5).

Tyypin 2 diabeteksen jakaminen neljään ho-
mogeenisempaan ryhmään tuo toivottavasti 
uutta tietoa myös diabeteksen taustalla olevista 
mekanismeista, sillä se mahdollistaisi yksilölli-
semmän hoidon. Testaamme paraikaa tietoko-
neohjelmaa, jolla yksittäisen potilaan alatyyppi 
voidaan määrittää käyttäen hyväksi rekisteriai-
neiston jakaumaa. Näin voidaan hyödyntää jo 
olemassa olevaa tietoa lääkitysten tehosta mm. 
lääketutkimuksissa. Jatkossa tutkimme ohjel-
man soveltuvuutta päivittäiseen kliiniseen työ-
hön ja hoidon räätälöintiin.

Uusi luokitus on vuosikymmeniin ensim-
mäinen konkreettinen askel kohti yksilöllisem-
pää ja tehokkaampaa diabeteksen hoitoa. Ta-
voitteena ja realistisena toiveena ovat paremmat 
hoitotulokset, komplikaatioiden vähentyminen 
ja kustannussäästöt. Suomen terveydenhuollon 
menoista noin 15 % käytetään diabeteksen hoi-
toon, ja tästä arviolta kaksi kolmasosaa kuluu 
komplikaatioihin (6). ● 
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