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Raskausdiabetes (GDM)

• Määritelmä:
–– raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaaraskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa

glukoosiaineenvaihduntaa, jokaglukoosiaineenvaihduntaa, joka
todetaan ensimmäisen kerrantodetaan ensimmäisen kerran
raskauden aikanaraskauden aikana

                                                   WHO 1999                                                   WHO 1999



Diagnostiset kriteerit

•• Suomi (75g kahden tunnin sokerirasitus / 1Suomi (75g kahden tunnin sokerirasitus / 1
arvokin riittää)arvokin riittää)
–– fP fP ≥≥ 5,3 5,3
–– 1t 1t ≥≥ 10.0 10.0
–– 2h2h≥≥ 8.6 8.6
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Raskausdiabeteksen patogeneesiRaskausdiabeteksen patogeneesi

1. Insuliiniresistenssi ( 1. Insuliiniresistenssi ( insuliinin heikentynyt vaikutus
kudoksissa, insuliiniherkkyys heikkenee) insuliiniherkkyys heikkenee)
–– kehon rasvamäärän kasvustakehon rasvamäärän kasvusta
–– hormonit hormonit ––laktogeeninen, progesteroni, kortisoli, PRLlaktogeeninen, progesteroni, kortisoli, PRL

2. Haiman beetasolujen toimintahäiriö2. Haiman beetasolujen toimintahäiriö
–– vajavainen insuliinin eritys (yleisin syy, yli 80 %:ssa tapauksista)vajavainen insuliinin eritys (yleisin syy, yli 80 %:ssa tapauksista)

•• BMI yli 30BMI yli 30
–– autoimmuunihäiriöt ( alle 10%GDM)autoimmuunihäiriöt ( alle 10%GDM)

•• laihat, haiman saarekesolu- ja/tai GAD va posit.laihat, haiman saarekesolu- ja/tai GAD va posit.
•• LADA (latent autoimmune diabetes in adults)LADA (latent autoimmune diabetes in adults)

–– monogeeninen syymonogeeninen syy
•• MODY diabetes (maturity-onset diabetes in the young)MODY diabetes (maturity-onset diabetes in the young)



Riskitekijät

•• Ylipaino ennen raskauttaYlipaino ennen raskautta
•• Ikä yli 40Ikä yli 40
•• Makrosominen lapsi ed. raskaudessa Makrosominen lapsi ed. raskaudessa (4500g/>2SD)(4500g/>2SD)

•• Aiempi GDMAiempi GDM
•• PCOPCO
•• Perimä: lähisuvussa DM2Perimä: lähisuvussa DM2
•• Glukosuria aamuvirtsassaGlukosuria aamuvirtsassa



Raskautta edeltävä ylipaino eli BMI Raskautta edeltävä ylipaino eli BMI >> 25 25
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Ravinto ja raskausdiabeteksen riskiRavinto ja raskausdiabeteksen riski
•• Energian ja tyydyttyneen rasvan liiallinen saanti raskauden aikana (näytön asteEnergian ja tyydyttyneen rasvan liiallinen saanti raskauden aikana (näytön aste

B)B)

•• Suuret ja hiilihydraattipitoiset ateriat ja sokerin runsas käyttöSuuret ja hiilihydraattipitoiset ateriat ja sokerin runsas käyttö

•• Yhdistelmä ravintokuidun pieni määrä ja suuri glykemiakuorma* ruokavaliossaYhdistelmä ravintokuidun pieni määrä ja suuri glykemiakuorma* ruokavaliossa
näyttää lisäävän raskausdiabeteksen riskiä (glykeeminen indeksi xnäyttää lisäävän raskausdiabeteksen riskiä (glykeeminen indeksi x
hiilihydraattien määrä) samanaikaisesti (näytön aste C)hiilihydraattien määrä) samanaikaisesti (näytön aste C)
–– RR 2.15 (1.04RR 2.15 (1.04––4.29)4.29)

NursesNurses’’ Health Study II Zhang  et al. Diabetes Care 2006 Health Study II Zhang  et al. Diabetes Care 2006
*=Glykeeminen indeksi kertoo kuinka nopeasti ja paljon tietty ruoka-aine*=Glykeeminen indeksi kertoo kuinka nopeasti ja paljon tietty ruoka-aine

nostaa verensokerianostaa verensokeria
•• LGI vs HGI-ruokavalio raskauden aikana (terveet naiset)LGI vs HGI-ruokavalio raskauden aikana (terveet naiset)

–– N=62; Lapsilla pienempi kehon rasvapitoisuus (2.62 ± 0.04 vs 2.74 ± 0.04N=62; Lapsilla pienempi kehon rasvapitoisuus (2.62 ± 0.04 vs 2.74 ± 0.04
Moses et al. Am J Clin Nutr 2006 prospektiivinen kohorttiMoses et al. Am J Clin Nutr 2006 prospektiivinen kohortti

- LGI-ruokavalio mahdollisesti vähentää raskaana olevien- LGI-ruokavalio mahdollisesti vähentää raskaana olevien
raskausdiabetesriskiä sekä ehkäisee lapsen myöhempää sairastavuuttaraskausdiabetesriskiä sekä ehkäisee lapsen myöhempää sairastavuutta

Morisset ym. Diabetes Metab Res Rev 2010: review 1975-2009 GDM / BMI / painon nousu /Morisset ym. Diabetes Metab Res Rev 2010: review 1975-2009 GDM / BMI / painon nousu /
ruokavaliohoitoruokavaliohoito



RaskausdiabetesRaskausdiabetes ja liikunta ja liikunta
•• Käypä hoito: RaskausdiabetesKäypä hoito: Raskausdiabetes

–– Liikuntaharjoittelulla saattaa olla edullisia vaikutuksia raskaudenLiikuntaharjoittelulla saattaa olla edullisia vaikutuksia raskauden
aikana todettuun odottavan äidin glukoosiaineenvaihdunnanaikana todettuun odottavan äidin glukoosiaineenvaihdunnan
häiriöön Chäiriöön C

•• Käypä hoito: LiikuntaKäypä hoito: Liikunta
–– Raskausdiabetesta sairastavilla viimeisen raskauskolmanneksenRaskausdiabetesta sairastavilla viimeisen raskauskolmanneksen

aikainen liikunta ei näytä aikainen liikunta ei näytä vaikuttavan edullisesti eikä haitallisesti
raskauden kulkuun, insuliinihoidon tarpeeseen, synnytyksen
kulkuun eikä vastasyntyneen vointiin C.

• Vaikutus voi tehostua, jos myös ruokavaliohoito, joka tähtää
painonnousun estämiseen

• Kohtuukuormitteinen, kestävyys- tai lihasvoimaa kohentava
liikuntaharjoittelu on turvallista raskauden aikana

– Tobias ym. Diabetes Care 2010: meta-analysis – OR=0.45 ja OR 0.76
– De Barros ym. Am J Obstet Gynecol 2010
– Weissgerber ym. Appl Physiol Nutr Metab 2006: review



Raskausdiabeteksen vaikutukset
raskauden kulkuun

• Raskaushypertension ja pre-eklampsian riski
     (näytön aste B)

• Perinataalikomplikaatiot
• Asfyksia (hapenpuute erityisesti DMWA/B)
• Perinataalikuolleisuus
• Erityisesti makrosomiset sikiöt ja vastasyntyneet

• Makrosomiariski (näytön aste B)

• 15-40% vastasyntyneistä
• 4x enemmän insuliinihoitoisilla

                                                                                                                jatkuu…



• Diabeetikon sikiön vartalon ympärysmitta on
suuri suhteessa pään ympärykseen

• Ulosauton ongelmat, hartiadystokia

• Olkapunosvaurion riski

• Keisarileikkausriski
• Suositellaan, jos pa yli 4500g



Raskausdiabeteksen vaikutukset
äidin myöhempään terveyteen

• Raskausdiabeteksen uusiutuminen
• Uusii erityisesti riskiryhmillä

• Ed. raskaudessa glukoosiaineenvaihdunnan
häiriö ennen H 24

• Insuliinihoitoinen GDM
• Makrosomia
• Äidin ylipaino / suuri painonnousu raskauden

aikana
• Synnytysten lyhyt väliaika (alle vuosi)
• Äidin ikä yli 35 v.



Raskausdiabetes
Ylipaino

Diabetes

Sydän- ja
verisuonitaudit

Bellamy ym. Lancet 2009;373:1773-9.
Clausen ym. Diabetes Care 2008;31:340-6.
Pirkola ym. J Clin Endocrinol Metab 2010;95:772-8

Äidin ennuste…



-DM2-riski suurin ensimmäisten 5 vuoden aikana
raskauden jälkeen, ilmaantuvuus tasaantuu 10-15
vuoden kuluessa

Diabetesvaaraa ennustavat:
• Suuri raskaudenaikaisen OGTT:n 2h-arvo

• Äidin ikä yli 35v

• Insuliinihoitoinen GDM

• Poikkeava glukoosiaineenvaihdunta synnytyksen jälkeen

• Uudet raskaudet GDM:n jälkeen

• Raskauden aikainen lihominen ja synnytyksen jälkeinen
liikapaino



Raskausdiabeteksen vaikutukset
vastasyntyneeseen

• Makrosomia
– kohdun sisäinen hapenpuute, kuolema, dystokia, käynnistetyt

synnytykset, sektiot, sikiön hypoglykemia, sairaalapäivät

• Komplikaatioita:
– Hengitysvaikeuksia (5-30%, RDS, TTN)
– Hypoglykemiaa (5-24%); korreloi äidin hyperglykemiaan

– Hypokalsemiaa ja –magnesemiaa sairaimmilla
– Polysytemiaa (2-13%)
– Hyperbilirubinemiaa (6-23%)

• GDM:n tehostettu (insuliini)hoito vähentää
vastasyntyneen komplikaatioita



Lapsen ennuste…

Ylipaino

Diabetes

Sydän ja
verisuonitaudit

Raskausdiabetes
Ylipaino

Kajantie ym. Duodecim 2003; 119:1655-63
Pirkola ym. Diabetes Care 2010 ;33:1146-8



ENNALTAEHKÄISY!



Raskaus

• ”stressitesti”, joka paljastaa naisen tyypin
2 diabetes- ja muiden sydän- ja
verisuonitautien riskin

• Mahdollistaa loistavan mahdollisuuden
ennaltaehkäisyyn: nuori, terve nainen +
lapsi
– äidit motivoituneita, neuvolajärjestelmä



RASKAUSDIABETEKSEN JA SENRASKAUSDIABETEKSEN JA SEN
SIKIÖKOMPLIKAATIOIDEN ENNALTAEHKÄISYSIKIÖKOMPLIKAATIOIDEN ENNALTAEHKÄISY

ELÄMÄNTAPAMUUTOKSIN (RADIEL)ELÄMÄNTAPAMUUTOKSIN (RADIEL)
Satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimusSatunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus

(2008-2013 )(2008-2013 )
HYKS Naistenklinikka, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaalaHYKS Naistenklinikka, Kätilöopiston sairaala, Jorvin sairaala

Etelä-Karjalan keskussairaalaEtelä-Karjalan keskussairaala



Koehenkilöt

Koehenkilöt:
N –määrät

(aktiivit
+kontro
llit)

Rekrytointi:

Ryhmä 1:
Raskauden suunnittelijat, joilla

aikaisemmassa raskaudessa
ruokavalio- tai insuliinihoitoinen
GDM, tai joiden BMI >30 kg/m2

 300 + 300 Sanomalehdet, neuvolat, terveysasemat,
kotikirjeet

Ryhmä 2:
Alkuraskaana olevat, joilla

aikaisemmassa raskaudessa
ruokavalio- tai insuliinihoitoinen
GDM, tai joiden BMI >30 kg/m2

200+200 I-ultraääniseulasta

Rekrytoitujen määrä 10/10 mennessä: 603
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Diabeteshoitaja Diabeteshoitaja Diabeteshoitaja
- 3 kk:n välein - 3 kk:n välein - 6 vi, 6kk, 12 kk pp 

 -Ruokavalio- ja liikunta-
ohjaus

-Ruokavalio- ja liikunta-
 ohjaus 

-Ruokavalio- ja liikunta-
ohjaus

- Tavoitteet - Tavoiteet - Tavoitteet  

- Mittaukset - Mittaukset 
- Mittaukset

Ryhmäkäynti
ravitsemusterapeutilla

Ryhmäkäynti 
ravitsemusterapeutilla 

Ryhmäkäynti
ravitsemusterapeutilla
- 6 kk, 12 kk pp  

Tutkimuksen kulku

Kunnan liikuntainfo
+palvelut  

Kunnan liikuntainfo
+palvelut  

Kunnan liikuntainfo
+palvelut  



RADIELRaskauden 
kulku ja 
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Vastasyntynyt
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Kustannus-
vaikuttavuus,
elämänlaatu



REKRYTOINTI

• JATKUU AD 6/ 2012 ASTI

1. RASKAUDEN SUUNNITTELIJAT
2. RV<16

-aikaisemmassa raskaudessa ruokavalio- tai
insuliinihoitoinen GDM, ja/tai joiden BMI >30
kg/m2

www.radiel.fi



KIITOS!



Ruokavalion keskeiset
periaatteet

• Energiaa kohtuullisesti : 1600-1800 kcal/vrk
• Riittävästi kuitua 20g/4,2MJ (=1000 kcal),

kokonaisvuorokausiannos 32-36g
• Säännöllinen ateriarytmi, vähintään 4 ateriaa ja tarv. 1-2

välipalaa /vrk
• Suositaan pehmeää rasvaa
• Energiaravintoaineiden keskinäinen jakauma

– Hiilihydraatteja 40-45E% E%=%-osuus
kokonaisenergiansaannista/vrk

– Rasvaa 30-40E%
– Proteiinia 20-25%


