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TAUSTA 

 
Tyypin 1 diabetekseen liittyy vaskulaarisia 
elinkomplikaatioita, mutta aivojen pienten suonten 
taudista on toistaiseksi vain rajallinen määrä 
tutkimustietoa. 
 
FinnDiane- tutkimuksessa on osoitettu, että aivojen 
pienten suonten tautia esiintyy tyypin 1 diabeetikoilla 
enemmän kuin verrokeilla ja että se vaikuttaisi olevan 
yhteydessä kohonneeseen systoliseen verenpaineeseen. 

 

 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli siten tutkia 
laajemmin verenpaineen merkitystä aivojen pienten 
suonten taudissa tyypin 1 diabeetikoilla. 
 

 
MENETELMÄT 

 
Tutkimukseen osallistui 73 tyypin 1 diabetesta sairastavaa 
henkilöä FinnDiane-tutkimuksesta. Tutkittavien 
verenpaine mitattiin vuorokauden ajan ambulatorisella 
seurannalla ja heiltä rekisteröitiin systolinen ja diastolinen 
verenpaine, keskiverenpaine (MAP) sekä pulssipaine. 
Tutkituille tehtiin aivojen magneettikuvaus ja kuvauksessa 
havaitut aivojen pienten suonten taudin keskeiset 
löydökset (valkean aineen muutokset, lakunaariset 
infarktit ja mikrovuodot) analysoitiin verenpaineen 
suhteen. 
 
Systolisen ja diastolisen verenpaineen, MAP:in ja 
pulssipaineen keskiarvot seurantavuorokauden eri 
aikajaksoille laskettiin erikseen jokaiselle tutkitulle heidän 
ilmoittamiensa valve- ja nukkumisaikojen mukaisesti. 
Mittausten laatu määritettiin hyväksi tai tyydyttäväksi 
mittausajan, onnistuneiden mittausten määrän ja 
mittaustaajuuden perusteella. 

TULOKSET 
 

Tutkittujen mediaani-ikä oli 40,6 (33,7 – 45,7) vuotta, 
tutkituista 54,8 % olivat miehiä ja 29 henkilöllä (39,7 %) oli 
verenpainetta alentava lääkitys. Glykoloituneen 
hemoglobiinin määrä oli tutkituilla keskimäärin 65 ± 12 
mmol/l ja munuaisfiltraatio (eGFR) 109 (102-116) ml/min. 
Verenpaineseurannan kesto oli keskimäärin 23,4 ± 4,1 
tuntia. Onnistuneita mittauksia päiväaikaan oli tutkituilla 
keskimäärin 52 ± 13 ja yömittauksia 16 ± 6. 
Ambulatorisissa verenpainemittauksissa 41 henkilöllä 
(56,2 %) todettiin hypertensio ja vajaalla kolmasosalla 
(30,0 %) tutkituista todettiin piilevä hypertensio. 
 
Aivojen pienten suonten tautia sairastavilla diabeetikoilla 
oli muita tutkittuja henkilöitä korkeampi yöaikainen 
systolinen verenpaine kun keskiarvoa tai mediaania 
verrattiin (Taulukko 1). 

 

Pienten suonten 

tauti, 

N = 20 

Ei pienten 

suonten tautia, 

N = 53 

p 

SVP koko seurannan 

aikana, mmHg 
127 (124 - 135) 122 (118 - 129) 0,058 

SVP päivällä, mmHg 130 (127 - 140) 127 (122 - 132) 0,115 

SVP yöllä, mmHg 117 (111 - 124) 110 (107 - 116) 0,013* 

DVP koko seurannan 

aikana, mmHg 
79 (76 - 86) 79 (76 - 83) 0,586 

DVP päivällä, mmHg 82 (79 - 89) 82 (79 - 87) 0,096 

DVP yöllä, mmHg 68 ± 6 67 ± 6 0,862 

Pienten 

suonten tauti, 

N = 20 

Ei pienten 

suonten tautia, 

N = 53 

p 

MAP koko seurannan 

aikana, mmHg 
95 (90 - 101) 94 (90 - 98) 0,429 

MAP päivällä, mmHg 97 (93 - 104) 97 (93 - 102) 0,911 

MAP yöllä, mmHg 
86 (83 - 92) 81 (78 - 86) 

0,005*

* 

PP koko seurannan 

aikana, mmHg 
47 (45 - 53) 44 (41 - 48) 0,054 

PP päivällä, mmHg 47 (45 - 53) 44 (41 - 48) 0,032* 

PP yöllä, mmHg 45 (41 - 49) 44 (40 - 47) 0,356 

TULOKSET 
 
Myös yöaikainen keskiverenpaine oli korkeampi pienten 
suonten tautia sairastavilla henkilöillä (Taulukko 2). 
Pienten suonten tautia sairastavilla vaikutti olevan 
korkeampi pulssipaine päivällä (Taulukko 2), ero ei 
kuitenkaan ollut tilastollisesti merkittävä korjatussa 
mallissa. 
 
Korjatussa malissa korkeampi yöaikainen systolinen 
verenpaine oli yhteydessä sekä aivojen pienten suonten 
tautiin (p = 0,010), että aivojen mikrovuotoihin (p = 
0,018). Kuvio 1 esittää yöaikaisen systolisen verenpaineen 
vetosuhdetta (/1 mmHg) aivojen pienten suonten 
taudissa, mikrovuodoissa ja valkean aineen muutoksissa. 
 

Aivojen pienten 
suonten tauti: 1,098 

(1,023 – 1,178) 

Aivojen mikrovuodot: 
1,098 (1,016 – 1,185) 

Valkean aineen 
muutokset, Fazekas 

luokka ≥ 1: 
1,067 (0,970– 1,164) 
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Vetosuhde (95% Luottamusväli) 

 
Korjauksen jälkeen myös korkeampi yöaikainen diastolinen 
verenpaine oli yhteydessä pienten suonten tautiin (p = 
0,009), mikrovuotoihin (p = 0,044) ja valkean aineen 
muutoksiin (p = 0,044). Kuvio 2 esittää yöaikaisen 
diastolisen verenpaineen vetosuhdetta (/1 mmHg) aivojen 
pienten suonten taudissa, mikrovuodoissa ja valkean 
aineen muutoksissa. 
 
Myös yöaikaisella keskiverenpaineella oli yhteys aivojen 
pienten suonten tautiin (OR = 1,142 [95% luottamusväli 
1,038 – 1,256], p = 0,006) ja mikrovuotoihin (OR =1,129 
[95% luottamusväli 1,018 – 1,252], p = 0,022) korjauksen 
jälkeen. 
 

Aivojen pienten 
suonten tauti: 1,152 

(1,038 - 1,281)   

Aivojen mikrovuodot: 
1,126 (1,003 - 1,264)  

Valkean aineen 
muutokset, Fazekas 

luokka ≥ 1: 1,156 
(1,001 - 1,337)  

0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

Vetosuhde (95% Luottamusväli) 

 
MENETELMÄT 

 
Verenpaineen merkitystä pienten suonten taudissa 
analysoitiin vertaamalla pienten suonten tautia 
sairastavien verenpainetta muihin tutkittuihin. Lisäksi 
tutkittiin myös erikseen aivojen mikrovuotoja ja valkean 
aineen muutoksia Fazekas luokkaa ≥ 1 samoilla 
menetelmillä. 
 
Eroja ryhmien välillä tutkittiin suoraan vertaamalla 
verenpaineen keski- tai mediaaniarvoja (t-testi tai Mann-
Whitney U-testi). Verenpaineen merkitystä aivojen 
pienten suonten taudissa, mikrovuodoissa ja valkean 
aineen muutoksissa analysoitiin lopulta logistisessa 
regressiomallissa jossa vetosuhde (odds ratio, OR) 
korjattiin iän, verenpainelääkityksen ja ambulatoristen 
verenpainemittauksien laadun suhteen. Ryhmien kaikki 
verenpainemuuttujat analysoitiin erikseen samanlaisessa 
mallissa 

 

Aivojen pienten 
suonten tauti: 4,086 

(1,265 – 13,196) 

Aivojen mikrovuodot: 
4,385 (1,156 - 16,630) 

 

Valkean aineen 
muutokset, Fazekas 

luokka ≥ 1: 2,317 
(0,512 – 10,490) 

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
Vetosuhde (95% Luottamusväli) 

Kuvio 3. Yöaikainen systolinen hypertensio: vetosuhde 

 
Kuvio 4 esittää piilevän hypertension yhteyttä aivojen 
pienten suonten tautiin. Piilevää hypertensiota esiintyi 
useammin aivojen pienten suonten tautia sairastavilla 
yksilöillä (10 (50,0 %) vs. 12 (25,0 %), korjattu p = 0,020) ja 
se nosti pienten suonten taudin suhteellista riskiä yli 
kolmenkertaisesi (Kuvio 4). 
 

Aivojen pienten 
suonten tauti: 3,740 

(1,170 – 11.954) 

Aivojen mikrovuodot: 
0,351 (0,100 - 1,236) 

 

Valkean aineen 
muutokset, Fazekas 

luokka ≥ 1: 2,983 
(0,600 – 14,836) 

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Vetosuhde (95% Luottamusväli) 

 
POHDINNAT 

 
Aivojen pienten suonten tauti on yhteydessä yöaikaiseen 
kohonneeseen verenpaineeseen ja piilevään 
hypertensioon tyypin 1 diabetesta sairastavilla henkilöillä. 
Piilevän hypertension esiintyvyys on korkea tyypin 1 
diabetesta sairastavilla, eikä verenpaineen seuranta 
vastaanotolla tehdyillä mittauksilla poissulje 
verenpainetautia näillä henkilöillä riittävällä varmuudella. 

 

Yöaikaista hypertensiota esiintyi enemmän aivojen 
pienten suonten tautia sairastavilla henkilöillä (12 [60,0 %] 
vs. 16 [32,0 %], korjattu p = 0,019). Yöaikaisen kohonneen 
verenpaineen merkitys pienten suonten taudissa esitetään 
kuviossa 3. Kohonnut verenpaine yön aikana nosti aivojen 
pienten suonten taudin suhteellista todennäköisyyttä 
nelinkertaisesti (Kuva 3). Sama päti myös mikrovuotoihin 
kun ne analysoitiin erikseen (p = 0,030). 
 

Taulukko 1 Systolinen ja diastolinen verenepaine 

* p < 0.05; SVP = systolinen verenpaine; DVP = diastolinen verenpaine 

Taulukko 2 Keskiverenpaine ja pulssipaine 

* p < 0,05; ** p < 0,01; MAP = keskiverenpaine; PP = pulssipaine 

Kuvio 1 Yöaikainen systolinen verenpaine: vetosuhde 

Kuvio 2 Yöaikainen diastolinen verenpaine: vetosuhde 

Kuvio 4 Piilevä hypertensio: vetosuhde 

MENETELMÄT 


