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Abstract

Abdominal obesity in adults is associated with insulin resistance. The purpose of the present study
was to examine insulin resistance-associated abnormalities during military service as well as the
effect of smoking on these abnormalities.

In 1995 we invited all the 1268 servicemen attending military service in the Ostrobothnian
Brigade and in 1997 all the 106 servicemen in the First Signal Company for measurements at the
beginning of their service. Metabolic syndrome was defined: hyperinsulinemia (fasting insulin
≥ 13.0  mU/l) and dyslipidemia (triglycerides ≥ 1.7 mmol/l and/or total cholesterol/HDL cholesterol
> 5) at the same time. Metabolic syndrome was present in 10% of the servicemen who had a body
mass index > 27 kg/m2. Metabolic syndrome was present in 1% of all servicemen. None of the
servicemen of normal weight had metabolic syndrome. Smoking increased the prevalence of
metabolic syndrome sixfold.

The mean weight of servicemen in the Ostrobothnian Brigade increased by 4,6 kg during the
service. In the First Signal Company, weight did not change during the service. Total cholesterol,
HDL and LDL cholesterol increased in both groups.

Two out of three servicemen had increased their exercise activity and their consumption of
doughnuts/confectionary during the service. Consumption frequence of doughnuts increased by
166%. Apparently, the changes in the diet had a major effect on lipids, and the beneficial effect of
increased exercise could not compensate for it.

Smokers had lower levels of adiponectin than non-smokers at the beginning of the service. During
the service, the levels of adiponectin decreased. The decrease of adiponectin was related to a decrease
in QUICKI but not to smoking. Thus, the decreased adioponectin level was due to a decrease of
insulin sensitivity caused by diet.

Overweighted servicemen should decrease their weight. I suggest that preventive health education
should be pointed to overweighted servicemen. The aim should be to decrease obesity and to abandon
smoking. By these means we could reduce or prevent arteriosclerosis and diabetes in the future. This
is a common challenge for primary health care in Finland and the Finnish military forces.

Keywords: adiponectin, cardiovascular risk, insulin resistance, metabolic syndrome,
military service, smoking
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Tiivistelmä
Aikuisten keskivartalolihavuuteen liittyy insuliiniresistenssiä ja metabolista oireyhtymää, jotka
ennakoivat tulevaa diabetestä ja valtimonkovetustautia. Nuorten ylipainoisuus on huomattavasti
yleistymässä. Useat nuoret tupakoivat. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin insuliiniresistenssiin liittyviä
kardiovaskulaarisia riskitekijöitä varusmiespalvelun aikana ja tupakoinnin yhteyttä näihin
riskitekijöihin.

Tutkimusaineiston muodostivat kaikki 1 268 Pohjan Prikaatissa vuonna 1995 ja kaikki 106
1. Viestikomppaniassa tammikuussa 1997 palvelunsa aloittanutta varusmiestä. Metabolinen
oireyhtymä (MBO) määriteltiin siten, että varusmiehellä oli yhtä aikaa hyperinsulinemia
(paastoinsuliini ≥ 13,0 mU/l) ja dyslipidemia (triglyseridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l ja/tai
kokonaiskolesteroli/HDL-kolesteroli > 5). Näin määritelty MBO löytyi 10 %:lta niistä
varusmiehistä, joiden painoindeksi oli yli 27 kg/m2. MBO esiintyi 1 %:lla kaikista varusmiehistä.
Kenelläkään normaalipainoisella ei havaittu metabolista oireyhtymää. Painoindeksi yli 27 kg/m2

esiintyi 11 %:lla varusmiehistä. Tupakointi lisäsi MBO:n esiintymisriskiä kuusinkertaisesti. 
Pohjan Prikaatin varusmiesten paino lisääntyi 4,6 kg, mutta 1. Viestikomppanian varusmiesten

paino ei muuttunut varusmiespalvelun aikana. Kuitenkin kokonaiskolesterolin, HDL- ja LDL-
kolesterolin pitoisuudet lisääntyivät molemmilla.

Ravinto- ja liikuntakyselytutkimus osoitti, että kahdella kolmesta varusmiehestä liikunnan määrä
ja munkkien/kahvileipien käyttö lisääntyi varusmiespalvelun aikana. Munkkien käyttökerrat
lisääntyivät 166 %. Ilmeisesti ruokavalion muutoksen aiheuttama "rasvarasitus" ja sen haitallinen
vaikutus lipideihin oli niin merkittävä, että se mitätöi lisääntyneen liikunnan tuoman hyödyn.

Tupakoivien adiponektiinipitoisuudet olivat varusmiespalvelun alussa matalampia kuin
tupakoimattomien. Adiponektiinipitoisuudet vähenivät varusmiespalvelun aikana tupakoivilla ja
tupakoimattomilla. QUICKI-indeksin pieneneminen oli itsenäinen selittäjä adiponektiinipitoisuuden
muutokselle. Siten adiponektiinipitoisuuden vähenemisen syy oli ruokavalion aiheuttama
insuliiniherkkyyden heikkeneminen varusmiespalvelun aikana ja se ei riippunut tupakoinnista.

Ylipainoiset kutsuntaikäiset nuoret miehet ja varusmiehet tulisi saada laihtumaan. Suosittelen
juuri heille suunnattua täsmäehkäisyä, joka tähtää painonpudotukseen ja tupakoimattomuuteen, sillä
ylipainolla ja tupakoinnilla on selvä haitallinen vaikutus insuliiniresistenssiin liittyviin
kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin jo nuoruusvuosien aikana. Puuttumalla ajoissa vaaratekijöihin
valtimonkovetustaudin ja diabeteksen kehittymistä voidaan hidastaa tai estää. Tämä on yhteinen
haaste suomalaiselle perusterveydenhuollolle ja puolustusvoimille. 

Asiasanat: adiponektiini, insuliiniresistenssi, kardiovaskulaarinen riski, metabolinen
oireyhtymä, tupakointi, varusmiespalvelus
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1 Johdanto 

Sydän- ja verisuonitaudit ovat olleet Suomessa vuosikymmeniä työikäisten miesten ylei-
sin kuolinsyy. Vuonna 2005 työikäisten miesten johtavaksi kuolemansyyksi nousivat 
alkoholisyyt, jotka ohittivat sepelvaltimotaudin. Sepelvaltimotauti oli kuolinsyynä 
16,6 %:lla vuonna 2005 kuolleista suomalaisista 15–64-vuotiaista miehistä ja 5,7 %:lla 
naisista. Työikäisten miesten kuolleisuus sepelvaltimotautiin on vähentynyt noin 65 % 
1960-luvulta lähtien. (Tilastokeskus 2006a.) Tämä hyöty on saavutettu väestön 
tehokkaalla informaatiolla, terveydenhuollon ammattilaisten aktiivisella koulutuksella ja 
valjastamalla koko perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimimaan yhteisen pää-
määrän hyväksi. 1970-luvulla tapahtunut 35–64-vuotiaiden kuolleisuuden väheneminen 
voitiin selittää kokonaan kolesterolitason ja verenpaineen laskulla sekä tupakoinnin 
vähenemisellä. Vuoden 1982 jälkeen 53 % kuolleisuuden vähenemisestä selittyy 
tupakoinnin vähenemisen, kolesterolin laskemisen ja verenpainetaudin hoidon 
paranemisen välityksellä syntyneeksi hyödyksi. (Vartiainen ym. 2004.) 

Viime vuosina kaikkialla sivistyneessä maailmassa, myös Suomessa, on tapahtunut 
ylipainoisuuden merkittävä lisääntyminen ja se on johtanut liitännäissairauksien, etenkin 
aikuistyypin diabeteksen (DM2) lisääntymiseen. DM2 on valtimosairaus ja siihen liittyy 
lisääntynyt riski aluksi sairastua ja myöhemmin kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin. 
Diabeteksen hoitoon voidaan käyttää liikuntaa, laihdutusta, ruokavaliota ja lääkkeitä. 
Hoito tulee kohdistaa sokeriin, lipideihin, verenpaineeseen, tromboositaipumukseen, elin-
tapoihin ja painoon. DM2:een liittyvät esivaiheena insuliiniresistenssi ja metabolinen 
oireyhtymä (MBO). MBO:n ulkoisena merkkinä on keskivartalolihavuus, joka johtuu 
runsaasta viskeraalirasvasta. Juuri viskeraalirasva on metabolisesti aktiivista, se lisää 
maksan rasvoittumista ja heikentää siten insuliiniherkkyyttä.  

Suomalaiset ovat jo vuosia olleet yksi Länsi-Euroopan lihavimmista kansoista. Pai-
nonpudotuksella on osoitettu olevan insuliiniresistenssiä ja DM2:n ilmaantumista vähen-
tävä vaikutus. Suomessa onkin aloitettu vuonna 2003 ensimmäisenä maailmassa kansalli-
nen tyypin 2 diabeteksen seulonta- ja ehkäisyprojekti, Dehkon D2 -hanke (D2D) 
(DEHKO 2004). Sen tarkoituksena on saada lisääntyvä diabetessairastavuus kääntymään 
laskuun. D2D:hen liittyy oleellisena asiana ylipainoisuuden vähentäminen ja tavoite saa-
da kaikki ylipainoiset suomalaiset laihtumaan normaalipainoisiksi. Mikäli tässä onnistu-
taan, MBO:n esiintyvyys tulee samalla laskemaan, koska tiedetään laihdutuksen paranta-
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van insuliiniresistenssiä ja vähentävän 58 %:lla DM2:een sairastumista heikentynyttä glu-
koosinsietoa potevilla henkilöillä (Lindström ym. 2003). 

Vuonna 1994 ei ollut olemassa diagnostisia kriteerejä MBO:lle eikä tietoa sen esiinty-
vyydestä. Tiedossa oli, että insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen riskiteki-
jöiden (hyperinsulinemia, hypertriglyseridemia, matala HDL-kolesteroli) erityyppisestä 
ryvästymisestä muodostuu kullekin potilaalle ominainen MBO. Tämän tutkimuksen alku-
peräisenä tarkoituksena oli selvittää metabolisen oireyhtymän esiintyvyys suomalaisilla 
varusmiehillä varusmiespalvelun alkaessa ja samalla selvittää mikä on tupakoinnin yh-
teys oireyhtymään. Lisäksi haluttiin selvittää, miten varusmiespalvelun aikana tapahtuva 
säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio vaikuttavat näihin riskitekijöihin. Olet-
tamuksena oli, että nämä riskitekijät vähenevät.  

Ensimmäiseksi tutkimusjoukoksi valittiin kaikki Pohjan Prikaatin 1 268 varusmiestä, 
jotka aloittivat varusmiespalvelunsa vuoden 1995 aikana. Koska ensimmäisen tutkimus-
joukon riskitekijöissä havaittiin tapahtuvan terveydelle haitallisia muutoksia varusmies-
palvelun aikana, pidettiin tarpeellisena kontrolloida asia jatkotutkimuksella, joka tehtiin 
tutkimalla kaikki tammikuussa 1997 varusmiespalveluksensa Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppaniassa aloittaneet varusmiehet. Jatkotutkimukseen liittyi ravitsemukseen suunnat-
tu kysely, jolla toivottiin saatavan tietoa, jota voidaan hyödyntää varusmiesten ravitse-
musta suunniteltaessa.  

Suunnitelmana oli pyrkiä vaikuttamaan varusmiespalveluksen aikana terveyskasvatuk-
sella varusmiehillä mahdollisesti todettaviin kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin ja siten 
opettaa suomalaisille nuorille miehille terveyttä edistäviä elämäntapoja. Mikäli siinä on-
nistuttaisiin, se vähentäisi tulevaisuudessa sairastumista DM2:een sekä sydän- ja veri-
suonisairauksiin.  



2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1  Insuliinin fysiologiaa terveellä aikuisella ihmisellä 

2.1.1  Insuliini ja sen erityksen säätely 

Insuliini on anabolinen peptidihormoni, joka syntyy haiman Langerhansin saarekkeiden 
beetasoluissa. Ne tuottavat proinsuliinia, jossa on kolme peptidiketjua A, B ja C. Pepti-
daasit irrottavat proinsuliinista C-peptidin ja näin syntyy A-ja B-ketjun omaava vaikutta-
va insuliinihormoni. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Normaalin terveen ihmisen veren insuliinipitoisuus on paaston jälkeen 2,6–25 mU/l. 
Insuliinin eritys on kaksivaiheinen ja se on tarkan fysiologisen säätelyn alaista. Nopea, 
ensimmäinen terävä erityspiikki perustuu beetasolukalvoon kiinnittyneiden valmista insu-
liinia sisältävien eritysrakkuloiden eksosytoosiin verensokerin lisääntyessä. Toinen vaihe 
seuraa myöhemmin ja se perustuu stimuluksen johdosta beetasolussa muodostettavaan in-
suliiniin ja uusien eritysrakkuloiden eksosytoosiin. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Insuliinia erittyy terveellä ihmisellä paaston aikana keskimäärin 90 pmol/min eli noin 
128 nmol/vrk eli 18,6 yksikköä vuorokaudessa. Paaston aikaisen eritysnopeuden vaihtelu 
on samalla henkilöllä noin 20 %. Insuliini erittyy paastotilassa pieninä, noin 13 minuutin 
välein ilmaantuvina sykäyksinä. Insuliinin eritys kiihtyy useita kertoja päivässä aterioiden 
yhteydessä ja vuorokauden kokonaiseritys onkin huomattavasti suurempi kuin paaston ai-
kana mitattu. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Tärkein insuliinin erittymistä säätelevä tekijä on veren sokeripitoisuus. Insuliinin eri-
tys haimasta lisääntyy verensokerin lisääntyessä ja vastaavasti vähenee nopeasti verenso-
kerin vähetessä. Insuliinin eritystä haimasta lisäävät ravintoperäiset tekijät (glukoosi, va-
paat rasvahapot, aminohapot, ketoaineet), hormonaaliset tekijät (glukagoni, adrenokorti-
kotrooppinen hormoni (ACTH), glukokortikoidit, kasvuhormoni, estrogeeni, progeste-
roni, glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP-1), gastriinia inhiboiva peptidi (GIP)), neuraa-
liset tekijät (parasympaattisen hermoston stimulaatio, hypotalamusstimulaatio, beetare-
septorien stimulaatio), muutamat lääkeaineet (esim. sulfonyyliureat, teofylliini) ja eräät 
muut tekijät (lihavuus, raskaus, kofeiini). (Koivisto & Sipilä 2000.) 
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Insuliinin eritystä haimasta vähentävät vastavaikuttajahormonit, joita ovat haiman 
Langerhansin saarekkeiden alfasolujen erittämä glukagoni, haiman Langerhansin saarek-
keiden deltasolujen erittämä somatostatiini, lisämunuaisen ytimen tai sympaattisen her-
moston päätteiden erittämä adrenaliini ja noradrenaliini, lisämunuaisen kuoren erittämä 
kortisoli ja aivolisäkkeen erittämä kasvuhormoni. Eksogeeninen insuliini vähentää hai-
man insuliinin eritystä. Samoin tekee alfareseptoristimulaatio. Muita insuliinin eritystä 
vähentäviä tekijöitä ovat stressi, esim. suurten leikkausten tai sydäninfarktin yhteydessä, 
haiman vaurio, eräät lääkeaineet, kuten tiatsididiureetit sekä eräät muut tekijät, kuten 
pitkä paasto, pitkäkestoinen yli tunnin kestävä liikunta, ikä, hypoglykemia, pitkäkestoi-
nen hyperglykemia, hypokalemia, interleukiini-1 (IL-1) ja prostaglandiini E2 (PGE2). 
(Koivisto & Sipilä 2000.) 

2.1.2  Insuliinin siirtyminen elimistöön 

Haiman beetasoluista erittynyt insuliini siirtyy verenkiertoon ja kulkeutuu porttilaskimon 
kautta ensin maksaan, jonne siitä jää lepotilassa 50–60 % ja aterioiden yhteydessä jopa 
80–90 %. Maksa onkin insuliinin keskeinen ja tärkeä vaikutuspaikka. Insuliini jarruttaa 
maksan glukoosin tuotantoa. Ilman insuliinia maksa toimii täysin kontrolloimattomasti 
”sokeritehtaana” tuottaen epätarkoituksenmukaisesti glukoosia verenkiertoon. Aikuistyy-
pin diabeetikoilla maksan glukoosin tuotanto ei vähene insuliinin vaikutuksesta yhtä her-
kästi kuin terveillä henkilöillä, mikä on merkki maksassa olevasta insuliiniresistenssistä. 
Maksan läpi verenkierron mukana päässeen insuliinin päävaikutuspaikkoja ovat ensisijai-
sesti lihas- ja rasvasolut, joihin sokeri ei pääse ilman insuliinia. (Kangas 2006.) Yli 90 % 
insuliinin stimuloimasta glukoosin käytöstä tapahtuu lihaskudoksessa. Glukoosin käyttö 
lihaskudoksessa lisääntyy sitä enemmän, mitä suurempi on veren insuliinipitoisuus. 
Glukoosin käyttönopeudessa on kuitenkin insuliiniherkkyyden aiheuttamia eroja sekä eri 
henkilöiden välillä että samallakin henkilöllä eri tilanteissa (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Maksan tuottama glukoosi ja ravinnosta saatu glukoosi kulkeutuvat verenkierron 
välityksellä perifeerisiin kudoksiin, joissa glukoosi läpäisee verisuonikapillaarin seinä-
män. Solukalvon lipidit ovat enimmäkseen polaarisia fosfolipidejä, jotka ovat hiilihydraa-
teille läpäisyeste. Glukoosin siirto solunvälitilasta solukalvon läpi soluun sisälle tarvitsee 
kuljetusproteiinin. Kuljetusproteiineja on useita: GLUT-1, GLUT-2, GLUT-3 ja GLUT-4. 
Niiden kineettiset ominaisuudet ja kudosjakauma määräävät niiden toiminnallisen roolin. 
Ainoastaan verisolujen ja hermosolujen glukoosimetabolia on insuliinista riippumatonta. 
Näiden kudosten glukoosin käyttönopeus on jotakuinkin vakio, noin 1 mg painokiloa 
kohti minuutissa. Insuliinista riippumaton glukoosin siirtyminen veri- ja hermosoluun 
tapahtuu GLUT-1:n kautta. Muiden kudosten glukoosimetabolia riippuu insuliinista. Glu-
koosi siirtyy haiman beetasolun sisään kuljettajaproteiini GLUT-2:n avulla. Lihas- ja ras-
vasoluun glukoosi siirtyy kuljetusproteiinin GLUT-4:n avulla. Insuliini säätelee tätä 
siirtymistä aktivoimalla solukalvolla olevan spesifisen insuliinireseptorin. Vasta sen jäl-
keen lihassolun ja rasvasolun kuljetusproteiini GLUT-4 aktivoituu ja siirtää glukoosin 
solukalvon läpi. (Koivisto & Sipilä 2000, Shepherd & Kahn 1999.) 
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2.1.3  Insuliinin vaikutukset elimistössä 

Insuliini lisää glukoosin pääsyä lihassoluun, lihaksen glykogeenisynteesiä ja glukoosin 
hapettumista. Lihaksissa valtaosa sokerista varastoituu glykogeeninä ja osa käytetään 
energialähteenä. Glykogeenin muodostusta lihassolussa säätelee glykogeenisyntetaasi-
entsyymi (GS), joka aktivoituu insuliinin vaikutuksesta (Schalin-Jäntti 1995). Adrenaliini 
ja glukagoni ovat insuliinin vastavaikuttajia. Ne jarruttavat GS:n aktiivisuutta. Terveillä 
ihmisillä yön yli kestäneen paaston jälkeen noin 2/3 lihakseen menevästä glukoosista 
varastoidaan glykogeeninä ja 1/3 metaboloituu lihaksessa oksidaation avulla. (Koivisto & 
Sipilä 2000.) 

Insuliini jarruttaa maksan glukoosin tuotantoa estämällä glukoneogeneesiä ja glykoge-
nolyysiä. Insuliini jarruttaa sokerin vapautumista maksasta verenkiertoon. Maksa on eli-
mistön ”glukoosipaja”, ja se tuottaa paastotilanteessa noin 70 % elimistön tarvitsemasta 
glukoosista. Maksan glukoosin tuotto määrittelee etenkin yöllisen ja paaston aikaisen 
verensokerin tason. Yön yli paastonneella terveellä ihmisellä maksa tuottaa noin 2 mg 
glukoosia kehon painokiloa kohti minuutissa. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Insuliini säätelee lipidiaineenvaihduntaa usealla eri mekanismilla. Glukoosin kuljetus 
rasvasoluihin edellyttää insuliinin sitoutumisen solukalvolla olevaan insuliinireseptoriin 
ja kuljetusproteiini GLUT-4:n aktivoitumisen. Ylimääräinen glukoosi muunnetaan rasva-
soluissa triglyseridiksi ja varastoidaan. Tämän energiavaraston purku tapahtuu hormoni-
sensitiivisen lipaasin (HSL) avulla hydrolysoimalla triglyseridit glyseroliksi ja vapaiksi 
rasvahapoiksi (FFA). Normaalissa ravitsemustilassa insuliini estää HSL:n aktivoitumista 
ja näin hidastaa triglyseridien vapautumista rasvakudoksesta. Adrenaliini, glukagoni, 
kortisoli ja ACTH aktivoivat HSL:a rasvasoluissa ja toimivat lipolyyttisinä hormoneina. 
Ne vapauttavat rasvahappoja rasvakudoksesta ja varastosokeria maksasta. (Koivisto & 
Sipilä 2000, Niemi ym. 1994, Despres & Marette 1994.) 

Maksa syntetisoi triglyseridejä ja erittää ne vereen VLDL-lipoproteiineinä. 
Triglyseridisynteesiin tarvittavat rasvahapot tulevat maksaan pääasiassa plasman vapaista 
rasvahapoista, osaksi maksan oman rasvahapposynteesin tuottamina. Insuliinin läsnä 
ollessa maksan vapaat rasvahapot menevät pääasiassa triglyseridisynteesiin ja vain pieni 
osa muuttuu ketoaineiksi. Täten insuliini estää maksan ketogeneesiä. (Koivisto & Sipilä 
2000.) 

Insuliini stimuloi verisuonten endoteelin lipoproteiinilipaasia (LPL). LPL:n tehtävänä 
on säädellä aterian jälkeisten kylomikronien ja maksan tuottamien very low-density lipo-
protein (VLDL) partikkeleiden sisältämän triglyseridin pilkkoutumisnopeutta vapaiksi 
rasvahapoiksi (FFA) ja glyseroliksi. LPL:a esiintyy lihas- ja rasvakudoksen endoteeli-
soluissa. (Taskinen & Kuusi 1997.) 

Insuliini säätelee proteiiniaineenvaihduntaa lisäämällä aminohappojen, etenkin leusii-
nin, isoleusiinin ja valiinin, pääsyä lihassoluihin. Proteiinipitoinen ateria, etenkin arginii-
nia ja leusiinia sisältävä, stimuloi insuliinin eritystä. Insuliini lisää aminohappojen 
varastoitumista lihakseen kiihdyttämällä proteiinisynteesiä sekä vähentämällä kataboliaa. 
Pitkän paaston yhteydessä insuliinipitoisuuden väheneminen aiheuttaa lihasten proteiini-
katabolian kiihtymisen ja vapautuneitten aminohappojen siirtymisen maksaan glukoneo-
geneesin lähteeksi. (Koivisto & Sipilä 2000.) 
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Insuliinilla on lisäksi kasvuhormonin kaltaisia vaikutuksia, ja se aktivoi sympaattista 
hermostoa (DeFronzo & Ferrannini 1991). 

2.2  Diabetes mellitus tyyppi 2 (DM2) 

2.2.1  Patogeneesi 

Aikuistyypin diabeteksen patogeneesissä on kaksi tekijää: heikentynyt insuliinin 
perifeerinen vaikutus eli insuliiniresistenssi ja vähentynyt insuliinin eritys (Yki-Järvinen 
1994, DeFronzo & Ferrannini 1991). Yleensä näissä molemmissa tekijöissä on havaitta-
vissa häiriötä samalla potilaalla, joskaan ei aina. Aikuistyypin diabetes voi ilmaantua vä-
hentyneen insuliinin erityksen vuoksi ilman insuliiniresistenssiä. Toisaalta aikuistyypin 
diabetes ei ilmaannu kaikille insuliiniresistenteille ihmisille. Normaalipainoisten ihmisten 
aikuistyypin diabetes johtuu pääasiassa insuliinin erityksen vaimentumisesta ja lihavien 
diabetes pääasiassa insuliiniresistenssistä. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Aikuistyypin diabeteksen syntyyn vaikuttaa insuliiniresistenssin aikana vuosien kulu-
essa vähentynyt insuliinin eritys haiman beetasoluista, mikä johtaa maksan glukoosi-
tuotannon lisääntymiseen. Useimmiten aikuistyypin diabeteksen ilmaantumista edeltää 
veren suurentunut paastoglukoosipitoisuus tai heikentynyt glukoosinsieto useiden vuo-
sien, arviolta 5-15 vuoden ajan ennen diabeteksen puhkeamista. Nämä ovat merkkejä 
insuliiniresistenssistä. Aikuistyypin diabeteksen kehittyminen riippuu kullekin henkilölle 
yksilöllisestä elintapojen ja perimän kokonaisuudesta. (Koivisto & Sipilä 2000.) 

Maksan glukoosin tuotanto ei vähene aikuistyypin diabeetikoilla insuliinin vaikutuk-
sesta, kuten tapahtuu terveillä ihmisillä. Terveillä ihmisillä maksa tuottaa yön paaston 
jälkeen glukoosia noin 2 grammaa/kg/min. Tämä yöllinen maksan glukoosin tuotanto on 
lisääntynyt aikuistyypin diabeetikolla ja johtaa yön paaston jälkeen aamulla lisääntynee-
seen glukoosipitoisuuteen veressä. 

Insuliinin erityksestä heikkenee ensin erityksen pulsaatio ja vuorokausivaihtelu. Sen 
jälkeen heikkenee erityksen ensimmäinen vaihe, joka johtaa maksan glukoosituotannon 
suurenemiseen. Insuliinin erityksen toinen vaihe saattaa olla aikuistyypin diabeteksessa 
normaalia suurempi, mutta se ilmaantuu hitaammin kuin terveellä henkilöllä. Ajan myötä 
insuliinin erityksen toinen vaihe heikkenee osalla potilaista ja veren insuliinipitoisuus 
laskee eli heille tulee insuliininpuutos. Vuosittain noin 10 % aikuistyypin diabeetikoista 
joutuu siirtymään insuliinihoitoon endogeenisen insuliinin erityksen käydessä riittämät-
tömäksi. C-Peptidikokeella voidaan varmistaa insuliinin erityksen riittämättömyys: 
C-Peptidiarvo < 0,5 ja yhtä aikaa otettu P-Gluc > 7 mmol/l viittaavat aikuistyypin dia-
beetikolla insuliinin puutokseen, ja potilaalle tulee aloittaa siinä vaiheessa insuliinihoito. 
(Koivisto & Sipilä 2000.) 
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2.2.2  DM2:n diagnoosi 

Normaalissa glukoosiaineenvaihdunnassa (NGT) plasman paastoglukoosi on 3,5–5,5 
mmol/l (American Diabetes Association (ADA) 2004) ja 2 tunnin sokerirasituskokeen 
plasman glukoosi on alle 7,8 mmol/l (World Health Organisation (WHO) 1999). 
Diabeteksen diagnostiset kriteerit ovat paastoplasman glukoosi ≥ 7,0 mmol/l (WHO 
1999, ADA 2004) ja/tai glukoosirasitustestin (OGTT) 2 tunnin plasman glukoosin 
arvo ≥ 11,1 mmol/l (WHO 1999) vähintään kahdessa tutkimuksessa mikäli tutkittavalla ei 
ole diabetekseen liittyviä oireita. 

2.2.3  DM2:n vallitsevuus 

Vuonna 1995 kaikista maailman yli 20-vuotiaista sairasti diabetesta 4 % (135 miljoonaa 
ihmistä). Diabeteksen vallitsevuuden arvioidaan nousevan 30 vuodessa eli vuoteen 2025 
mennessä 5,4 %:iin (300 miljoonaa ihmistä). Väestöryhmissä, joissa elintaso ja lihavuus 
ovat kasvaneet nopeasti, diabeetikoiden osuus on tätä suurempi. 30–50-vuotiaitten 
sairastuvuus diabetekseen kasvaa eniten Intiassa ja Tyynen valtameren saarilla. Diabetek-
sen esiintyvyys kasvaa Euroopassa iän mukana sekä miehillä että naisilla ja on iäkkäänä 
hyvin korkea. Osa aikuistyypin diabeetikoista ei tiedä sairastavansa diabetesta.  

Diabeteksen vuotuinen ilmaantuvuus on 5,7 % niillä henkilöillä, joilla on heikentynyt 
glukoosinsieto tai kertamittauksessa kohonnut paastoglukoosi. Heidän riskinsä sairastua 
diabetekseen on 5–8-kertainen verrattuna normaalin glukoosiaineenvaihdunnan omaaviin 
henkilöihin. (Edelstein ym. 1997.) Diabetekseen sairastumista ennustavat korkea ikä, 
suuri painoindeksi, suuri vyötärö-lantiosuhde, heikentynyt glukoosinsieto, korkea paasto-
insuliini ja alentunut insuliinin tuotanto (Haffner ym. 1995). 

Vuonna 1992 kaikista Oulun 55-vuotiaista asukkaista 8,7 % sairasti diabetesta. 
Diabeteksen vallitsevuus oli oululaisilla miehillä 11 % ja naisilla 6 %. Noin puolet heistä 
(6 % miehistä, 3 % naisista) tiesi sairastavansa diabetesta ennen tutkimusta (Rajala ym. 
1995). Samana vuonna FINRISKI-tutkimuksessa DM2:n esiintyvyys suomalaisessa 45–
64-vuotiaassa miesväestössä oli 10 % ja naisväestössä 7 % (Ylihärsilä ym. 2005). Suoma-
laisessa väitöskirjatutkimuksessa vuosina 1996–1999 Savitaipaleen kunnan 40–65-vuoti-
aista asukkaista 8,1 % sairasti diabetesta (miehistä 8,7 %, naisista 7,4 %) ja 3,5 % heistä 
(3,9 % miehistä, 3,1 % naisista) ei tiennyt sairaudestaan ennen tutkimusta (Saramies 
2004). Dehkon 2D-hankkeeseen (D2D) kuuluvassa väestötutkimuksessa havaittiin, että 
suomalaisilla 45–74-vuotiailla miehillä diabeteksen kokonaisesiintyvyys oli 16 %, nai-
silla 11 %. Näistä miehistä 7,4 % ja naisista 4,3 % tiesi ennen tätä tutkimusta sairasta-
vansa diabetesta. (Peltonen ym. 2006.) Suomessa on tavattu viime vuosina aikuistyypin 
diabetesta yksittäisillä obeeseilla lapsilla (Saha ym. 2003). 

Suomessa sai vuonna 2004 Kelan erityiskorvattavia lääkkeitä diabetekseen 161 300 
potilasta. Diabetespotilaista 80–90 % sairastaa DM2:ta ja juuri heidän määränsä on ollut 
voimakkaasti kasvussa. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavien diabetespotilaiden 
määrä lisääntyi 5,7 % vuonna 2004 eli yli 8 700:lla potilaalla, kun lisäys oli vuonna 2003 
alle 7 000 potilasta. (Klaukka 2005.) Sen lisäksi arvioidaan olevan dieettihoidolla olevia 
ja taudistaan tietämättömiä diabeetikkoja noin 70 000 potilasta. Määrä on todennäköisesti 
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tätäkin suurempi. On arvioitu, että Suomessa tulee olemaan 400 000 diabeetikkoa vuonna 
2030 (Ilanne-Parikka 2006).  

2.2.4  DM2:n aiheuttamat lisäsairaudet 

Aikuistyypin diabetes on valtimosairaus. Se vaikuttaa kaikkien elinten pieniin ja suuriin 
valtimoihin. Pienten valtimoiden sairastuminen johtaa osalla potilaista mikroangiopaatti-
siin lisäsairauksiin, joita ovat retinopatia, nefropatia, neuropatia ja ihomuutokset. Mikro-
angiopatian kehittymismekanismeja ei täysin tunneta. Hyperglykemia on merkittävä te-
kijä. Kuitenkin osalle potilaista voi kehittyä mikroangiopaattisia lisäsairauksia hyvästä 
sokeritasapainosta huolimatta.  

Suurten valtimoiden sairastuminen johtaa makroangiopaattisiin lisäsairauksiin, joita 
ovat sepelvaltimotauti, aivohalvaus ja perifeeristen valtimoiden verenkiertohäiriö, jotka 
ovat diabeetikoiden tärkein sairastavuuden ja kuolleisuuden syy. Makroangiopatian 
tavanomaiset vaaratekijät (dyslipidemia, tupakointi, hypertensio, lihavuus, liikunnan 
puute, korkea ikä) vaikuttavat diabeetikoilla kuten muillakin potilailla. (Koivisto & Sipilä 
2000.) Suomalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että sydäninfarktin riski on diabeeti-
koilla yhtä suuri kuin sydäninfarktin aikaisemmin sairastaneilla ei-diabeetikoilla. Erityi-
sesti diabeetikkonaisten riski kasvaa huomattavasti ja on lähes samalla tasolla kuin 
diabeetikkomiehillä. (Juutilainen ym. 2005, Hu ym. 2005, Haffner ym. 1998.) Koska 
diabetes sinänsä lisää sepelvaltimotaudin vaaraa moninkertaisesti, vaaratekijöiden hoito 
on erityisen tärkeää diabeetikoilla veren sokerin hoidon lisäksi. 

Aikuistyypin diabeetikolla on usein todettavissa diabeteksen lisäsairauksia jo diag-
noosihetkellä, koska useimmiten potilaalla on ollut useita vuosia ennen diabeteksen puh-
keamista insuliiniresistenssi, jonka merkkinä on havaittavissa veren hyperinsulinemia ja 
suurentunut paastoglukoosipitoisuus ja/tai heikentynyt glukoosinsieto. 

Yhdeksässä Euroopan maassa vuosina 1995–1996 tehty laaja tutkimus osoitti, että 
akuutin koronaaritapahtuman sairastaneista alle 70-vuotiaista potilaista 18 %:lla oli 
aikuistyypin diabetes (EUROASPIRE 1997). Vastaava luku oli noussut 28 %:iin vuosina 
1999–2000 EUROASPIRE II -tutkimuksessa (Pyörälä ym. 2004). Euroopan Kardiologi-
sen Seuran tekemä eurooppalainen monikeskustutkimus (Bartnik ym. 2004) osoitti 
vuonna 2004, että sairaalahoitoa tarvitsevista akuuttihoitoisista koronaaripotilaista 31 % 
tiesi sairaalaan tullessaan sairastavansa aikuisiän diabetesta. Lopuista potilaista yli puo-
lella todettiin joko uusi aikuisiän diabetes tai häiriö glukoosinsiedossa. Tämä voi olla 
merkki diabeteksen alidiagnosoinnista, yleistymisestä ja/tai koronaaripotilaiden ikään-
tymisestä.  
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2.3  Insuliiniresistenssi 

2.3.1  Insuliiniresistenssin määritelmä ja mittaaminen 

Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan tilaa, jossa insuliinin vaikutus perifeerisissä kudoksissa 
kuten lihaksissa, rasvakudoksessa ja maksassa on heikentynyt. Insuliiniresistenssin 
seurauksena glukoosin käyttö kudoksissa vähenee ja syntyy kompensatorinen hyper-
insulinemia. Lisääntyneestä insuliinipitoisuudesta huolimatta insuliinin aiheuttama 
biologinen vaste elimistössä on vähentynyt. (Haffner ym. 1995.) 

Insuliiniresistenssin mittaamisen kultainen standardi on clamp-menetelmä (DeFronzo 
ym. 1979). Siinä lisätään portaittain plasman insuliinipitoisuutta infusoimalla insuliinia 
laskimoon vakionopeudella. Toisen kanyylin kautta infusoidaan samaan aikaan glukoosia 
laskimoon sellainen määrä, että veren glukoositaso säilyy vakiona ja normaalina. Kulu-
tettu glukoosimäärä aikayksikköä kohti ilmaisee kehon kyvyn käyttää glukoosia eli 
insuliiniherkkyyden. Tämä koe vie aikaa useita tunteja, vaatii potilaan tarkkaa seurantaa 
ja soveltuu vain laboratorio-olosuhteissa toteutettavaksi. Se ei sovellu päivittäiseen kliini-
seen käyttöön eikä epidemiologisiin tutkimuksiin. 

Veren paastoarvoihin perustuvia insuliiniherkkyysmittareita ovat Homeostasis 
Assesment Insulin Resistance (HOMA-IR) (Matthews ym. 2000), joka lasketaan seuraa-
valla kaavalla: fP-Insul µU/ml x fP-Gluc mmol/l : 22,5 ja Quantitative Insulin-Sensitivity 
Check Index (QUICKI) (Katz ym. 2000), joka lasketaan seuraavalla kaavalla: 1: (log fP-
Insul µU/ml + (log fP-Gluc mg/dl)). HOMA-IR:ssä korkeimpaan ja QUICKI:ssä 
matalimpaan eli huonoimpaan kvartiiliin sijoittuvat henkilöt luokitellaan insuliiniresisten-
teiksi epidemiologisissa tutkimuksissa (Tenerz ym. 2003). Nämä mittarit eivät sovellu 
päivittäiseen kliiniseen käyttöön, koska paastoinsuliinia ei tavallisesti määritetä. Ne ovat 
kuitenkin sopivia epidemiologisiin tutkimuksiin (Laakso 1993).  

2.3.2  Insuliiniresistenssiin liittyvät ilmiöt ja sairaudet 

Insuliiniresistenssin aste on jokaisella potilaalla yksilöllinen ja vaihtelee ajan saatossa 
potilaan painon ja sairauden keston mukaan. Insuliiniresistenssiin liittyviä ilmiöitä ihmi-
sen elimistössä ovat ainakin seuraavat (Reaven 1988 ja 1993): 

− poikkeavuudet veriarvoissa 

− heikentynyt glukoosinsieto 
− kohonnut paastoglukoosi ja hyperinsulinemia 
− kohonnut veren virtsahappopitoisuus ja virtsahapon alentunut erittyminen 
− dyslipidemia, johon kuuluvat kohonnut triglyseridipitoisuus, matala high-density 

lipoprotein (HDL) kolesterolin pitoisuus, suuri pienten, tiheiden low-density 
lipoprotein (LDL) partikkelien osuus kokonais-LDL kolesterolin pitoisuudesta ja 
korkea veren aterian jälkeinen rasvapitoisuus 
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− vaikutukset verenkiertoon  

− sympaattisen hermoston lisääntynyt vaikutus 
− natriumin retentio munuaisissa 
− kohonnut verenpaine 

− vaikutukset veren hyytymistekijöihin  

− kohonnut plasminogeenin aktivaattorin inhibiittorin 1 (PAI-1) pitoisuus 
− kohonnut fibrinogeenin pitoisuus 
− lisääntynyt veren hyytymistaipumus 

− vaikutukset endoteeliin  

− mononukleaaristen solujen tartuntavoiman lisääntyminen  
− plasman kiinni takertuvien molekyylien lisääntyminen 
− epäsymmetrisen plasman dimetyyliarginiinin lisääntyminen 
− endoteelista riippuvan verisuonten laajenemisen lisääntyminen 

− hedelmällisyysvaikutukset  

− monirakkulainen munasarjaoireyhtymä (polykystiset ovariot) 

− mikroalbuminuria 

Insuliiniresistenssiin liittyy heikentynyt glukoosinsieto (IGT). Oraalista 2 tunnin glu-
koosirasituskoetta (OGTT) voidaan käyttää sekä heikentyneen glukoosinsiedon että 
diabeteksen diagnosoinnissa päivittäisessä kliinisessä rutiinityössä. Sen herkkyys 
diabeteksen tunnistamisessa on 93 % ja tarkkuus 99 % (Haffner ym. 1984). Jos 2 tunnin 
sokerirasituskokeessa todetaan ei-diabeettinen paastoglukoosi (fP-Gluk alle 7,0 mmol/l) 
tai lievästi koholla oleva 2 tunnin glukoosi (P-Gluc 7,8–11,0 mmol/l), diagnoosina on 
heikentynyt glukoosinsieto. Jos glukoosirasituskoe toistetaan henkilöille, joilla aiemmin 
on kertaalleen todettu heikentynyt glukoosinsieto, saattaa kolmella neljänneksellä olla 
löydöksenä normaali glukoositoleranssi vaikka OGTT toistettaisiin viikon sisällä (Swai 
ym. 1991). Joissakin tutkimuksissa noin puolella toistetussa OGTT:ssä käyneistä on ollut 
edelleen IGT ja se on toistunut sitä suuremmalla todennäköisyydellä mitä korkeampi 2 
tunnin glukoosiarvo on ollut (Stolk ym. 1995). OGTT:n suhteellisen huono toistettavuus 
johtunee siitä, että edellisten päivien elintavat ja liikunnan määrä vaikuttavat herkästi sen 
tulokseen. Optimitilanteessa tutkittavien tulisi käyttää vähintään 150 grammaa hiili-
hydraatteja 3 edeltävänä päivänä ja paastota 8–16 tuntia ennen testiä (WHO 1985). Usei-
den vuosien kuluttua ensimmäisen kerran jälkeen toistettu OGTT antaa luotettavampaa 
informaatiota todellisesta glukoosinsiedosta ja sen tuloksena on havaittu, että noin puo-
lelle IGT-potilaista kehittyy diabetes, neljännes muuttuu normoglykemisiksi ja neljännek-
sellä säilyy IGT (Qiao ym. 1996). Kokonaisuudessaan heikentynyt glukoosinsieto on 
hyvin heterogeeninen diagnoosi. 

Lisääntynyttä paastoglukoosi voi liittyä insuliiniresistenssiin. Lisääntynyttä paastoglu-
koosia potevalla henkilöllä veren paastoplasman glukoosiarvo on 6,1–6,9 mmol/l. Se 
vastaa kapillaari- tai laskimoverestä mitattua glukoosiarvoa 5,6–6,1 mmol/l. Paastoplas-
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man glukoosiarvo ≥ 7,0 mmol/l viittaa diabetekseen. Jos paastoglukoosi on 5,6–6,9 
mmol/l, suositellaan International Diabetes Federationin (IDF) 2005 ohjeiden mukaan 2 
tunnin OGTT:n tekemistä. Paastoglukoosin herkkyys diabeteksen tunnistamisessa on 
20 % ja tarkkuus 100 %. Koholla oleva paastoglukoosi on yksi insuliiniresistenssin osa-
komponentti. 

Hyperinsulinemia liittyy insuliiniresistenssiin. Paastoinsuliinin (fP-Insu) viitearvot 
ovat 2,6–25 mU/l. Oraalisen glukoosirasituskokeen aikana plasman insuliinipitoisuus 
lisääntyy terveillä henkilöillä ja saavuttaa huippuarvon noin 30 minuutin kohdalla ja pa-
laa lähtöarvoonsa 2 tunnin kuluessa. Insuliiniresistenssin yhteydessä insuliinin paastoarvo 
on koholla ja 2 tunnin insuliinivaste on suurentunut. Yksittäisen insuliinimäärityksen dia-
gnostinen arvo on yleensä pieni, eikä se sovellu insuliiniresistenssin kliiniseen 
diagnostiikkaan. Mittaamalla insuliinivastetta yhdessä glukoosimäärityksen kanssa 
toimintakokeiden yhteydessä saadaan insuliinimäärityksestä enemmän informaatiota. 

Insuliiniresistenssillä on tärkeä merkitys metabolisen oireyhtymän kehittymisessä, ja 
se todetaan suurimmalla osalla metabolista oireyhtymää sairastavista henkilöistä (Nesto 
2003). Insuliiniresistenssiä esiintyy useimmiten useiden vuosien ajan ennen aikuistyypin 
diabeteksen puhkeamista. Haffnerin ym. tutkimuksessa (1995) 90–95 %:lla aikuisiän dia-
beetikoista oli insuliiniresistenssi. Kuitenkaan aikuistyypin diabetes ei ilmaannu kaikille 
insuliiniresistenteille ihmisille. Martinin ym. tutkimuksessa (1992) 76 % insuliiniresisten-
teistä henkilöistä sairastui diabetekseen 25 vuoden aikana. 

Insuliiniresistenssi liittyy kiinteästi metaboliseen oireyhtymään ja DM2:een (Laakso 
2005). Meta-analyysi on osoittanut, että suuri insuliinipitoisuus ennustaa sydänsairauksia 
myös ei-diabeetikoilla (Ruige ym. 1998). Mekanismi, jolla insuliiniresistenssi lisää 
sydänsairauksien vaaraa, on toistaiseksi selvittämättä (Grundy ym. 2004, Wang ym. 
2004). Insuliiniresistenssi voi paikantua useisiin eri kudoksiin, kuten lihakseen, rasva-
kudokseen ja maksaan. Kohonnut verenpaine liittyy ylipainoon ja sitä todetaan usein 
insuliiniresistenteillä henkilöillä. (Laakso 2005.) 

2.3.3  Insuliiniresistenssin syyt ja patofysiologia 

Useat eri tekijät heikentävät insuliinin vaikutusta glukoosimetaboliaan, esimerkiksi fyysi-
nen inaktiviteetti, korkea ikä, lihavuus, runsas viskeraalisen rasvan määrä, runsasrasvai-
nen ruoka, trauma ja vaikea sairaus, tupakointi ja vähäinen kapillaaritiheys lihaksissa. 
Myös muutamat hormonit (glukokortikoidit, katekoliaminit, glukagoni ja kasvuhormoni) 
ja jotkut lääkkeet (esimerkiksi tiatsididiureetit) voivat lisätä insuliiniresistenssiä. (Koi-
visto ja Sipilä 2000.) Barkerin ym. (1993) mukaan sikiöaikainen ravitsemushäiriö voi olla 
insuliiniresistenssin perimmäinen syy.  

Perinnöllisyyden vaikutus insuliiniresistenssiin on kaksostutkimusten perusteella 47–
66 % (Stern 2000). Perinnöllisyys aiheutuu monen geenin vaikutuksesta (Ferrannini 
1998). Yhtään yksittäistä geenipuutosta, joka aiheuttaisi insuliiniresistenssin ja aikuis-
tyypin diabeteksen, ei ole löydetty (McIntyre ym. 2002).  

Rasvakudoksen määrän, sijainnin ja laadun muuttuminen obesiteetissa aiheuttaa 
muutoksia rasvakudoksen eritystoiminnassa, mikä johtaa monenlaisiin metabolisiin 
muutoksiin elimistössä ja muissa elimissä. Vaikka insuliiniresistenssi liittyy kiinteästi 
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MBO:hon, ei insuliiniresistenssin ja sen kaikkien komponenttien välistä yhteyttä eikä 
solutasoisia mekanismeja osata tarkasti selittää. Insuliiniresistenssi liittyy vahvimmin 
lipidihäiriöihin ja tulehdusreaktioon. Vapaiden rasvahappojen merkitys on insuliini-
resistenssissä keskeinen. Insuliini estää lipolyysiä, ja insuliinin puutteellinen vaikutus 
rasvakudoksessa johtaa suuriin rasvahappopitoisuuksiin, jotka puolestaan estävät insulii-
nin vaikutuksia lihassoluissa ja erityisesti glukoosin kuljetuksessa lihassoluihin. (Laakso 
2005.) Suuri rasvahappopitoisuus kiihdyttää maksan triglyseridisynteesiä ja lisää pienten, 
tiheiden LDL-kolesterolipartikkeleiden määrää (Grundy ym. 2004). Tarkkaa mekanismia 
ei vielä tunneta, mutta ajatellaan, että rasvakudoksen oksidatiivinen stressi saattaa olla 
mekanismi, jolla insuliiniresistenssi ja metabolinen oireyhtymä syntyvät obesiteetissä.  

Hyperinsulinemian on havaittu kiihdyttävän sympaattisen hermoston toimintaa (Rowe 
ym. 1981). Toisaalta lisääntyneen sympaattisen hermoston aktiivisuuden ajatellaan pitkän 
ajan kuluessa aiheuttavan insuliiniresistenssiä mahdollisesti lihasten arteriolien vasokon-
striktiosta johtuen (Ebeling ym. 1993). Fyysisen rasituksen insuliiniherkkyyttä parantava 
vaikutus johtuu ainakin osittain luurankolihasten GLUT 4-kantajaproteiinien lisääntymi-
sestä. Säännöllisellä liikunnalla on tärkeä merkitys DM2:n primaaripreventiossa ja hoi-
dossa (Lindström ym. 2003). 

Verisuonten endoteelin toimintahäiriö näyttää selittävän monia insuliiniresistenssin 
komponentteja. Endoteelillä on merkittävä rooli hemostaasin säätelyssä, verenvirtauk-
sessa, verisuonten rakenteessa ja monukleaaristen solujen kuljetuksessa. Endoteeli siirtää 
lävitseen pieniä molekyylejä, makromolekyylejä, lipoproteiinipartikkeleita ja hormoneja, 
kuten insuliinia. Endoteeli on insuliinivaikutusten kohde-elin. Endoteelillä on merkittävä 
osuus verenvirtauksen säätelyssä insuliiniherkissä kudoksissa ja insuliinin toimittami-
sessa solunvälitilaan. (Deedwania 2004.) 

On osoitettu, että krooninen inflammaatio myötävaikuttaa arteriokleroosin kehittymi-
seen ja arterioskleroosin kehittymiseen liittyy krooninen inflammaatio. Lisäksi CRP ja 
valkosolujen määrä ovat sitä korkeammat mitä useampia insuliiniresistenssiin liittyviä 
tekijöitä ihmisellä on. Kohonnut CRP ennustaa lisääntynyttä aikuistyypin diabeteksen 
sekä sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantuvuutta. Kokonaisuudessaan krooninen 
inflammaatio näyttää aiheuttavan endoteelin toimintahäiriön, jonka jatkovaikutukset ovat 
moninaiset. (Danesh ym. 2004, Pradhan ym. 2001.) 

Pinkney ym. (1997) ovat esittäneet olettamuksen, että suurten ja keskisuurten 
valtimoiden endoteelin toimintahäiriö johtaa osaltaan arterioskleroosiin, häiriö pienten 
valtimoiden eli arterioli- ja kapillaaritason suonten endoteelin toiminnassa insuliini-
resistenssiin. 

Ihmisellä oleva kyky varastoida energiaa rasvaan ja kestää sen avulla nälänhätä (Neel 
1962, Reilly ym. 2003) johtavat nykyaikaisen hyvinvoivan elämänmuodon, vähentyneen 
liikunnan ja runsasenergisen ravinnon yhteydessä helposti ylipainoon ja insuliini-
resistenssiin (Gerich 2003). Insuliiniresistenssin perimmäistä syytä ei kuitenkaan tiedetä 
tällä hetkellä. 
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2.3.4  Insuliiniresistenssi ja rasvakudos  

Rasvakudosta löytyy lähes kaikkialta ihmisen kehosta ja sillä on valtaisa muovautumis-
kyky ihmisen elinaikana. Rasvakudos sisältää kypsiä, rasvatäyteisiä adiposyyttejä, 
rasvattomia preadiposyyttejä ja endoteliaalisia soluja. Lisäksi rasvakudoksessa esiintyy 
hermosoluja ja monosyyttejä/makrofageja. Kaksi kolmannesta rasvakudoksen soluista on 
rasvatäyteisiä adiposyyttejä. Hoikilla ihmisillä rasvasolujen läpimitta on noin 70 um, liha-
villa jopa 120 um. Subkutaanisen rasvan ja vatsaontelon sisäisen rasvan rakenteessa on 
eroja. Vatsaontelon sisäinen rasva suoliliepeessä sisältää enemmän verisuonia, sympaat-
tista hermotusta ja makrofageja/monosyyttejä kuin subkutaaninen rasva. Vatsaontelon 
rasvasolut ovat kooltaan pienempiä kuin subkutaaniset rasvasolut. (Hauner 2004.) Lisäksi 
insuliiniresistententtien henkilöiden rasvakudoksessa näyttää olevan enemmän makro-
fageja kuin insuliiniherkillä henkilöillä (Westerbacka ym. 2005b). 

Rasvasolut voidaan jakaa suuriin ja pieniin rasvasoluihin. Suuret rasvasolut varastoi-
vat pääasiassa triglyseridejä sekä tuottavat vapaita rasvahappoja ja useita insuliini-
herkkyyteen haitallisesti vaikuttavia tulehdusvälittäjäaineita. Kun elimistössä on liikaa 
energiaa, se varastoituu triglyserideinä rasvasoluihin insuliinin vaikutuksesta. Kun elimis-
töllä on pulaa energiasta, triglyseridit hajoavat katekoliamiinien ja lipolyyttisten hormo-
nien toimesta vapaiksi rasvahapoiksi ja samalla vapautuu energiaa. Pienet rasvasolut 
käsittelevät rasvahappoja ja tuottavat suuria määriä tulehdusta hillitsevää, anti-
inflammatorista adiponektiiniä. Insuliiniresistenssissä suuria rasvasoluja on suhteellisesti 
enemmän kuin pieniä. Hoidettaessa insuliiniresistenssiä glitatsoneilla pienten rasvasolu-
jen määrä lisääntyy, ja ne pystyvät kuluttamaan rasvahappoja pois elimistöstä. (Yki-Järvi-
nen 2005.) 

Rasvakudoksen lipolyyttinen aktiivisuus vaihtelee. Vatsaontelon sisäisessä rasvassa 
rasvakudoksen hajoaminen eli lipolyysi on muuta rasvakudosta runsaampaa. Keskivarta-
lon subkutaaninen rasva on lipolyyttisesti vähemmän aktiivista kuin vatsaontelon sisäinen 
rasva. Vähiten lipolyyttisesti aktiivista on lantion ja reisien alueen subkutaaninen rasva. 
(Pietiläinen ym. 2005.) 

Obesiteettiin liittyvät metaboliset poikkeavuudet ovat yhteydessä viskeraaliseen ras-
vaan, ja niitä saattaa esiintyä myös sellaisilla henkilöillä, joiden paino on normaali. On 
todettu myös, että viskeraalirasvan määrän lisääntyessä adiponektiinipitoisuus verenkier-
rossa vähenee ja CRP-taso nousee. (Salmenniemi ym. 2005.) Vatsaonteloon kertyvä 
viskeraalinen rasva liittyy maksan rasvoittumiseen. Subkutaaninen rasva ei liity maksan 
rasvoittumiseen. Maksan rasvoittuminen liittyy insuliiniresistenssiin. Sellaisilla naisilla, 
joilla on paljon subkutaanista rasvaa, mutta ei viskeraalista rasvaa eikä maksan rasvoittu-
mista, ei ole insuliiniresistenssiä. Toisaalta naisilla ja miehillä, joilla on maksan rasvoittu-
mista ja paljon viskeraalirasvaa, esiintyy insuliiniresistenssiä samalla tavalla molemmilla 
sukupuolilla. Keskivartalolihavuus on merkki runsaasta viskeraalirasvasta. (Westerbacka 
ym. 2004.)  

Rasvasolut eivät ole pelkästään energiaa varastoivia soluja. Viime vuosien tutkimuk-
silla on osoitettu rasvakudoksen olevan aktiivinen endokriininen elin. Tällä hetkellä 
tunnetaan yli 100 adiposyyttien erittämää ainetta. Rasvakudos erittää hormoneja, joita 
ovat esimerkiksi adiponektiini, interleukiini-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF-
α), estrogeeni, leptiini ja chreliini. Lisäksi rasvakudos erittää kasvutekijöitä ja muita 
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bioaktiivisia aineita, esimerkiksi plasminogeenin aktivaattorin inhibiittori 1 (PAI-1), an-
giotensiini II (Ang II) ja useat tulehdusvälittäjäaineet. Suoliliepeen ja subkutaanisten ras-
vasolujen eritystoiminnassa on eroja. PAI-1, IL-6 ja Ang II erittyy pääasiassa suolile-
peestä. Leptiini ja TNF-α ja adiponektiini erittyy pääasiassa subkutaanisesta ras-
vasoluista. (Hauner 2004.) 

PPAR γ-reseptorit ovat uuden tiatsolidiinidioneihin kuuluvan insuliiniherkistäjälääk-
keen, glitatsonin, kohdereseptori. Glitatsonihoidon on osoitettu pienentävän maksan, hai-
man ja lihassolujen rasvapitoisuutta. Se aiheuttaa rasvan uudelleen jakautumisen siten, 
että viskeraalisen rasvan määrä vähenee ja subkutaanisen rasvan määrä lisääntyy. 
Glitatsonihoidolla on havaittu endoteelin toimintaa parantava vaikutus ja inflammaatiota 
vähentävä vaikutus. PPAR γ-reseptoreja on paljon rasvasoluissa, mutta ainoastaan vähäi-
sesti maksassa ja luurankolihaksissa, joita on pidetty klassisina insuliinille herkkinä 
kudoksina. Insuliininherkistäjälääkkeet osoittavat, että rasvakudoksella on merkittävä 
vaikutus sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan säätelyssä ja että parantuneeseen insliiniherk-
kyyteen liittyy adiponektiinin lisääntyminen. (Samara ym. 2006, Hung ym. 2006.)  

2.3.5  Insuliiniresistenssi ja maksan rasvoittuminen 

Rasvakudoksen lipolyyttinen aktiivisuus on voimakkainta viskeraalisessa rasvassa, jossa 
tapahtuu rasvakudoksen hajoamista eli lipolyysiä. Hormonisensitiivisen lipaasin 
vaikutuksesta rasvakudoksen triglyseridit hajoavat ja tuottavat vapaita glyserolia ja rasva-
happoja. Normaalisti insuliini estää HSL:n aktivoitumista. Insuliiniresistenssissä tämä 
inhibitio on puutteellista ja sen seurauksena lipolyysi on vilkasta etenkin viskeraalisessa 
rasvakudoksessa. Suoliliepeestä peräisin olevien vapaiden rasvahappojen pitoisuus mak-
san porttilaskimossa lisääntyy ja ne kulkevat sen kautta ensin maksaan ja myöhemmin 
muualle elimistöön. Laihoilla henkilöillä noin 5 % ja lihavilla noin 20 % porttilaskimon 
rasvahapoista on peräisin viskeraalirasvasta (Nielsen 2004). Runsas rasvahappojen määrä 
maksassa johtaa insuliinin heikentyneeseen sitoutumiseen reseptoriinsa ja siten lisää 
insuliiniresistenssiä. Normaalisti insuliini jarruttaa maksan glukoosin tuotantoa estämällä 
glukoneogeneesiä ja glykogenolyysiä. Insuliiniresistenssissä tämä jarruttava vaikutus 
puuttuu ja maksasta vapautuu verenkiertoon ja elimistöön runsaasti sokeria. Glukoosin 
lisääntyminen taas kiihdyttää insuliinin eritystä, mistä seuraa hyperinsulinemia ja glukoo-
sin normaalistuminen tai vain lievä lisääntyminen. Runsas rasvahappojen tarjonta taas 
johtaa niiden lisääntyneeseen oksidaatioon lihaksessa ja maksassa. (Mustajoki & Rissa-
nen 2000, Yki-Järvienen 2005.) 

Maksassa ei ole rasvasoluja ja siksi, mikäli maksassa on rasvaa, se sijaitsee 
hepatosyyttien sisällä. Maksan rasvaa voidaan mitata magneettiresonanssiprotonispektro-
skopian avulla non-invasiivisesti. Tämä menetelmä ei ole kuitenkaan tällä hetkellä 
normaalissa kliinisessä käytössä. Protonispektroskopialla määritetty rasvapitoisuus korre-
loi kohtuullisen hyvin seerumin alaniiniaminotransferaasin (ALAT)-pitoisuuteen, jonka 
määrittäminen on päivittäiseen kliiniseen diagnostiikkaan sopiva työkalu rasvamaksan 
etsimisessä. Kuitenkin on huomattava, että normaali ALAT-arvo ei sulje pois aineenvaih-
dunnallisesti merkittävän rasvamäärän olemassaoloa maksassa. Lisäksi ALAT-arvo voi 
nousta monesta muustakin syystä, joskin arvellaan, että 70 % ALAT-arvon kohoamisesta 
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johtuu insuliiniresistenssiin liittyvästä maksan rasvoittumisesta. (Yki-Järvinen 2005.) 
Maksan rasvoittuminen riippuu enemmän vatsaontelon sisäisestä rasvamäärästä kuin sub-
kutaanisen rasvan määrästä (Pietiläinen ym. 2005, Salmenniemi ym. 2005). Lisäksi mak-
san rasvapitoisuuden kasvu liittyy seerumin insuliinipitoisuuteen ja maksan insuliiniherk-
kyyteen. Maksan rasvoittumista esiintyy obesiteetissä, mutta sitä voi esiintyä myös 
normaalipainoisilla insuliiniresistenteillä henkilöillä. (Yki-Järvinen 2005, Westerbacka 
ym. 2005a.) Maksan rasvoittumisen on osoitettu olevan erittäin merkittävä ja hyvä 
insuliiniherkkyyden ja siten insuliiniresistenssin asteen ennustaja (Ryysy ym. 2000). 

Ruokavalion rasvapitoisuudella voidaan vaikuttaa maksan rasvoittumiseen. On to-
dettu, että kahden viikon ajan nautittu runsasrasvainen ruokavalio (2 viikon ajan 56 % 
energiasta tuli rasvasta) lisää maksan rasvapitoisuutta 35 % ja nostaa veren paasto-
insuliinipitoisuutta. Samoilla tutkittavilla matalarasvainen ruokavalio (2 viikon ajan 16 % 
energiasta tuli rasvasta) vähensi maksan rasvapitoisuutta 20 % ja laski veren paasto-
insuliinipitoisuutta (Westerbacka ym. 2005a). Samoin painon pudotuksella saadaan ai-
kaan maksan rasvapitoisuuden pienenemistä: noin 8 % painon laskuun on todettu liitty-
vän noin 40 %:n lasku maksan rasvapitoisuudessa (Yki-Järvinen & Westerbacka 2005). 

2.4  Metabolinen oireyhtymä 

2.4.1  Metabolisen oireyhtymän määritelmä 

Metabolinen oireyhtymä (MBO) eli insuliiniresistenssioireyhtymä on ryväs sydän- ja 
verisuonitautien riskiä lisääviä tekijöitä. MBO:n patogeneesi on yhä tuntematon, mutta se 
voi johtua kahdesta eri tekijästä: insuliiniresistenssistä tai viskeraalisen rasvan kertymi-
sestä (Laakso 2005). Useimmiten kyseessä on näiden molempien tekijöiden eriasteinen 
yhdistelmä. Muita mahdollisia MBO:n syntyyn vaikuttavia tekijöitä ovat krooninen tuleh-
dusreaktio, perinnölliset tekijät, vähäinen liikunta ja ikääntyminen (Eckel ym. 2005). 
Joka tapauksessa viskeraalisen rasvan kertyminen ja insuliiniresistenssi ovat MBO:n 
ydinhäiriöt (Meigs 2000, Salmenniemi ym. 2004). Faktorianalyysia soveltavilla 
tutkimuksilla on osoitettu, että näihin ydinhäiriöihin korreloivat voimakkaimmin suuri 
triglyseridipitoisuus ja pieni HDL-kolesterolipitoisuus, heikoimmin verenpaine (Saad ym. 
1991). 

2.4.2  Metabolisen oireyhtymän diagnostiset kriteerit 

Taulukossa 1 esitetään kooste metabolisen oireyhtymän kansainvälisesti käytetyistä dia-
gnostisista kriteereistä, joita ovat laatineet seuraavat järjestöt: International Diabetes 
Federation (IDF) vuonna 2005, The Adult Treatment Panel III (ATP III) vuonna 2001 
(tarkistus vuonna 2004), European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) 
vuonna 1999 ja Maailman Terveysjärjestö (WHO) vuonna 1999 (Balkau ja Charles 1999, 
Cleeman 2001, Bloomgarden 2003, Grundy ym. 2004).  
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Taulukko 1. Metabolisen oireyhtymän diagnostiset kriteerit IDF:n, ATP III:n, EGIR:n ja 
WHO:n luokitusten mukaan. 

IDF 2005 ATP III 2001, 2004 EGIR 1999 WHO 1999 
Vyötärön 
ympärysmitta 
miehillä ≥ 94 cm ja 
naisilla ≥ 80 cm 

 Insuliiniresistenssi (fP-
Insul ylittää kyseisen 
väestön ylimmän 
kvartiilirajan) 

Diabetes, heikentynyt 
glukoosinsieto ja/tai 
insuliiniresistenssi 

Lisäksi vähintään 
kaksi seuraavista: 

Vähintään kolme 
seuraavista: 

Lisäksi vähintään kaksi 
seuraavista: 

Lisäksi vähintään kaksi 
seuraavista: 

fP-Gluk ≥ 5,6 mmol/l Diabetes tai  
fP-Gluk ≥ 5,6 mmol/l 

fP-Gluk 6,1-6,9 mmol/l 
tai 2 tunnin 
sokerirasituksen  
P-Gluc 7,8-11,0 mmol/l 

 

Triglyseridit ≥ 1,70 
mmol/l 

Triglyseridit ≥ 1,7 
mmol/l 

Triglyseridit ≥ 2,0 
mmol/l tai  
HDL-kolesteroli < 1,0 
mmol/l tai lipidilääkitys 

Triglyseridit ≥ 1,7 mmol/l 

HDL-kolesteroli  
< 1,03 mmol/l 
miehillä ja  
< 1,29 mmol/l naisilla 

HDL-kolesteroli  
miehillä < 1,03 mmol/l 
ja naisilla < 1,29 mmol/l 

 HDL-kolestesteroli  
miehillä < 0,9 mmol/l  
ja naisilla < 1,0 mmol/l 

Systolinen 
verenpaine ≥ 130 
mmHg ja/tai 
diastolinen 
verenpaine ≥ 85 
mmHg tai veren-
painelääkitys 

Kohonnut 
verenpaine ≥ 130/85 
mmHg 

Kohonnut 
verenpaine ≥ 140/90 
mmHg tai 
verenpainelääkitys 

Kohonnut verenpaine ≥ 140/90 
mmHg 

 Vyötärön ympärys 
miehillä > 102 cm ja 
naisilla > 88 cm 

Vyötärön ympärys 
miehillä ≥ 94 cm ja 
naisilla ≥ 80 cm 

Painoindeksi > 30 tai vyötärö-
lantiosuhde miehillä > 0,90 ja 
naisilla > 0,85 

   Virtsanalbumiinin-
eritys ≥ 20µg/min tai 
albumiinikreatiniini-suhde ≥ 30 
mg/g 

   Kohonnut veren uraattipitoisuus, 
veren hyytymis-häiriö tai korkea 
plasmino-geenin aktivaattorin 
inhibiittoripitoisuus (PAI-1) 

Nämä kriteerit ovat aikuisille. Nuorilla niitä voidaan käyttää siinä vaiheessa, kun 
pituuskasvu on pysähtynyt (Salo ym. 2005). Lapsilla ja nuorilla yleistyvä ylipaino on 
johtanut tarpeeseen luoda vastaavat metabolisen oireyhtymän kriteerit myös heille ja 
aloittaa niiden käyttö (Molnar 2004). Toistaiseksi sitä ei ole vielä tehty. 
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Vanhala on kehittänyt 1990-luvulla suomalaisten keski-ikäisten henkilöitten tutkimi-
seen soveltuvan metabolisen oireyhtymän seulan, jossa ensimmäisen vaiheen muuttujina 
olivat suvun diabetes, lihavuus (painoindeksi ≥ 30), vatsakkuus (vyötärö-lantio-
suhde ≥ 1,0 miehillä ja ≥ 0,88 naisilla) ja kohonnut verenpaine (≥ 160/95 mmHg). Jos 
yksikin muuttuja toteutui, tutkittiin toisessa vaiheessa, oliko triglyseridipitoisuus korkea 
(≥ 1,7 mmol/l), HDL-kolesteroli matala (< 1,0 mmol/l miehillä ja < 1,2 mmol/l naisilla), 
glukoosiaineenvaihdunta poikkeava (WHO 1985) tai insuliinipitoisuus korkea (≥ 13,0 
µU/l). Mahdolliseksi metaboliseksi oireyhtymäksi määriteltiin samanaikaisesti toteutuvat 
kolme ensimmäisen tai toisen vaiheen muuttujaa. Täydelliseksi metaboliseksi oireyhty-
mäksi määriteltiin, mikäli tutkitulla henkilöllä oli samanaikaisesti kohonnut verenpaine, 
korkea triglyseridipitoisuus, matala HDL-kolesteroli ja insuliiniresistenssi (korkea 
insuliinipitoisuus tai poikkeava glukoosiaineenvaihdunta). (Vanhala 1996.) 

2.4.3  Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys 

Metabolisen oireyhtymän esiintyvyys riippuu siitä, minkä kriteeristön mukaan metaboli-
nen oireyhtymä määritetään ja se riippuu lisäksi kohderyhmän iästä ja rodullisesta 
alkuperästä.  

Vuosina 1993–1994 tehdyssä tutkimuksessa pieksämäkeläisillä 36–51-vuotiailla mie-
hillä metabolista oireyhtymää esiintyi 17 %:lla ja naisilla 8 %:lla. Normaalipainoisilla ja 
normaalivatsakkailla sen vallitsevuus oli 2–4 %. (Vanhala 1996.)  

Yhdysvaltalaisessa yli 20-vuotiaitten valkoisten populaatiossa metabolisen oireyhty-
män vallitsevuus oli miehillä 24,3 % ja naisilla 22,9 %. Vallitsevuus alkoi lisääntyä huo-
mattavasti yli 30-vuotiailla. Tämä tutkimusmateriaali oli kerätty vuosina 1988–1994 
(Park ym. 2003) ja siinä käytettiin MBO:n diagnostiikassa ATP III:n mukainen luokitte-
lua. Palestiinalaisessa tutkimuksessa metabolista oireyhtymää löytyi 30–65-vuotiaista 
17 %:lla (Abdul-Rahim 2001). 

MBO:n esiintyvyys lapsilla ja nuorilla on lisääntynyt lihavuuden myötä. Keskimäärin 
kolmasosalla lihavista lapsista on todettavissa MBO (Salo ym. 2005, Muller ym. 2001). 
Iso-Britanniassa vuosina 1999–2002 tehdyssä tutkimuksessa metabolinen oireyhtymä oli 
havaittavissa yhdellä kolmanneksella obeeseista 2–18-vuotiaista lapsista (Viner ym. 
2005). 

2.4.4  Metaboliseen oireyhtymään liittyvät sairaudet 

Metaboliseen oireyhtymään liittyy 3–4-kertainen riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin 
(Isomaa ym. 2001, Lakka ym. 2003, Malik ym. 2004) ja 5-kertainen vaara sairastua 
DM2:een (Stern ym. 2004). DM2 puolestaan lisää sepelvaltimotaudin ja aivovaltimotau-
din vaaraa 2–4-kertaisesti (Laakso 2001). 

Salmenniemen väitöskirjatyössä (2006) osoitettiin clamp-tutkimuksen avulla, että 
metaboliseen oireyhtymään kuuluvia häiriöitä esiintyi erityisesti niillä henkilöillä, joilla 
oli runsaasti vatsaontelon sisäistä rasvaa. Tämä löydös liittyi nimenomaan vatsaontelon 
rasvan määrään, sillä muutoin metabolisen oireyhtymän piirteitä omaavat tutkittavat 
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saattoivat olla normaalipainoisia tai ylipainoisia. Tutkimusaineisto koostui 158 terveestä 
25–50-vuotiaasta henkilöstä, joiden toisella vanhemmalla oli tyypin 2 diabetes. 

Koska MBO:n syy on tuntematon, täsmähoitoa siihen ei ole. Elintapojen muutokset 
korjaavat kaikkia MBO:n perushäiriöitä ja ovat siksi ensisijaisia. Muutosten tärkeimmät 
tavoitteet ovat ylipainon laskeminen, liikunnan lisääminen, rasvojen ja suolan kulutuksen 
vähentäminen sekä kuitujen lisääminen ruokavaliossa. Elämäntapojen muutoksella pyri-
tään normaaliin painoindeksiin ja normaaliin vyötärömittaan. Tutkimuksellisesti on osoi-
tettu, että kohtuullinen laihdutus vähentää merkitsevästi eli 58 % DM2:een sairastumisen 
vaaraan henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto (Lindström ym. 2003). Tarvitta-
essa on elintapamuutosten lisäksi aloitettava lääkehoito lipidihäiriöihin, kohonneeseen 
verenpaineeseen, hyperglykemiaan ja tromboositaipumukseen. 

Koska MBO:n eri osakomponentit ovat potilaalle oireettomia, monet MBO:n 
diagnostiset kriteerit täyttävät tai suuressa sairastumisriskissä siihen olevat henkilöt eivät 
tunnista sairauden vaaraa, vaan he tuntevat olevansa terveitä (Naslindh-Ylispangar ym. 
2005). Siksi perusterveydenhuollon työntekijät ovat avainasemassa MBO:n varhaisessa 
diagnosoinnissa, yksittäisten riskitekijöiden hoitamisessa ja pitkällä tähtäyksellä vähentä-
mässä sairastumisvaaraa DM2:een, sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen. 

2.5  Adiponektiini 

Adiponektiini on rasvasolujen erittämä hormoni. Pienet rasvasolut käsittelevät rasvahap-
poja ja tuottavat suuria määriä tulehdusta hillitsevää, anti-inflammatorista adiponektiiniä. 
Adiponektiini on anti-diabeettinen, anti-inflammatorinen ja anti-aterogeeninen plasman 
proteiini. (Hauner 2004.)  

Adiponektiinipitoisuudet ovat vähentyneet obesiteetissä, DM2:ssa ja koronaaritaudissa 
(Ouchi ym. 2003). Adiponektiinipitoisuuden vähenemisen ajatellaan olevan metabolisen 
oireyhtymän biomarkkeri, koska hypoadiponektinemia liittyy kohonneeseen painoindek-
siin, heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen, epäsuotuisiin rasva-arvoihin, lisääntyneisiin 
tulehdusmarkkereihin ja lisääntyneeseen kardiovaskulaaristen sairauksien kehittymis-
riskiin (Matsuzawa ym. 2004). Salmenniemi totesi tuoreessa tutkimuksessaan (2004), että 
veren vähentynyt adiponektiinitaso oli paras yksittäinen laboratoriokoe, jolla metabolinen 
oireyhtymä voidaan todeta. Vyötärönympäryksellä ja sen mittaamalla viskeraalisen ras-
van määrällä on osoitettu olevan käänteinen riippuvuussuhde veren adiponek-
tiinipitoisuuksiin (Steffes ym. 2004). 

Adiponektiini estää rasvasolujen tuottaman TNF-α:n indusoimaa endoteelin adheesio-
molekyylien esiintymistä, makrofagien muuttumista vaahtosoluiksi ja sileän lihassolun 
proliferaatiota ja kroonista inflammaatiota (Ouchi ym. 2003). Adiponektiini liittää näin 
obesiteetin vaskulaarisiin sairauksiin. Adiponektiinin on arveltu olevan puuttuva linkki, 
joka saattaa selittää obesiteetin yhteydessä havaitut lipidihäiriöt ja metaboliset ja kardio-
vaskulaariset komplikaatiot (Ukkola 2002). 

Adiponektiinin on osoitettu parantavan insuliiniherkkyyttä ja vähentävän plasman trig-
lyseridejä. Insuliininherkistäjälääkkeet, tiatsolidiinidionit, lisäävät adiponektiinin tuotan-
toa (Shimada ym. 2004). 
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2.6  Obesiteetti 

2.6.1  Obesiteetin määritelmä ja mittaaminen 

Jos ihminen saa pitkäaikaisesti enemmän energiaa kuin kuluttaa sitä, hän lihoo. Aineen-
vaihdunnan termein lipogeneesi on pitkään lipolyysiä suurempi ja ylimääräinen energia 
varastoituu rasvakudokseen. Lihavuuden määritelmä ja luokittelu ovat sopimuksenvarai-
sia. Aikuisten lihavuus luokitellaan painoindeksillä, body mass index (BMI), joka laske-
taan jakamalla paino (kiloina) pituuden (metreinä) neliöllä. Yksilölliset ominaisuudet 
voivat vaikuttaa painoindeksiin etenkin ”romuluisilla”, ”linnunluisilla” tai runsaasti lihas-
massaa omaavilla henkilöillä. Normaalipainoisella naisella rasvakudoksen osuus on 22–
28 % ja miehellä 15–20 % kehon painosta. (Mustajoki & Rissanen 2000.) 

Aikuisten ylipainoisuus alkaa painoindeksin ylittäessä 25. Lihavuuden vaikeusasteen 
arvioinnissa käytetään painoindeksiin perustuvaa kliinistä termiä tai WHO:n luokitusta, 
jotka ovat samat naisille ja miehille (taulukko 2) (Mustajoki & Rissanen 2000). Paino-
indeksin viitearvot pätevät vain aikuisille. Painoindeksiä käytetään Suomessa myös 
pituuskasvunsa päättäneiden nuorten lihavuuden diagnostiikassa. Lasten lihavuuden arvi-
oinnissa käytetään pituuteen suhteutetun painon (pituuspainon) määrittämistä. (Salo ym. 
2005.) 

Taulukko 2. Lihavuuden vaikeusasteen arviointi aikuisilla painoindeksin avulla. 

Painoindeksi Kliininen termi WHO:n luokitus 
18,5–24,9 Normaali paino Normaalipaino 
25,0–29,9 Lievä lihavuus ”Esilihavuus” (preobese) 
30,0–34,9 Merkittävä lihavuus I Lihavuusluokka 
35,0–39,9 Vaikea lihavuus II Lihavuusluokka  
40,0 alkaen Sairaalloinen lihavuus III Lihavuusluokka  

Tietokonekerroskuvaus on viskeraalisen rasvan määrän mittauksen kultainen stan-
dardi, mutta se ei sovellu rutiinitutkimukseksi huonon saatavuutensa ja säderasituksen 
takia (Mustajoki & Rissanen 2000).  

Ultraäänitutkimus on kohtalaisen hyvä erottamaan vatsan alueen viskeraalisen ja sub-
kutaanisen rasvamäärän toisistaan, mutta lähes yhtä hyvä tutkimus on vyötärönympäryk-
sen mittaaminen (Ribeiro-Filho 2003). 

Vyötärö-lantiosuhteen, waist-to-hip-ratio (whr), mittaaminen on jokapäiväiseen kliini-
seen tutkimukseen sopiva obesiteetin mittausmenetelmä. Vyötärönympärys mitataan 
mittanauhalla suoliluun harjan ja kylkikaaren alaosan puolivälistä sisään- ja ulos-
hengityksen keskivaiheilla tutkittavan seistessä. Lantion ympärys mitataan mittanauhalla 
trochanter majorien kohdalta. Vyötärö-lantiosuhde lasketaan jakamalla vyötärön 
ympärysmitta lantion ympärysmitalla (Mustajoki & Rissanen 2000). 

Rasvapoimun paksuutta tutkiva mittari antaa tietoa subkutaanisen rasvan määrästä 
mittauskohdalla. Tavallisia mittauspaikkoja ovat olkavarsi, lantio ja subskapulaarialue. 
Mittaajakohtaiset erot ovat huomattavia. Rasvapoimumittari tulkitsee subkutaanisen ras-
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van määrän prosentteina, mutta se ei kerro viskeraalisen rasvan määrää. (Durnin & Raha-
man 1967.) 

Viime vuosina vyötärönympärystä on pidetty useissa tutkimuksissa parhaana 
metabolisen oireyhtymän kehittymistä ennustavaksi tekijäksi (Palaniappan 2004). Vyötä-
rönympärys on osoittautunut hyväksi viskeraalisen rasvan määrän mittariksi potilaan 
pituudesta riippumatta (Han 1997). Vyötärönympäryksen mittaamisen on osoitettu olevan 
hyvä insuliiniherkkyyden ennustaja (Wahrenberg ym. 2005). Lisäksi vyötärönympäryk-
sen mittaamisen on todettu selittävän ylipainoisuuteen liittyviä terveysriskejä paremmin 
kuin painoindeksi (Janssen ym. 2004). Vyötärönympäryksen mittaamista on pidetty par-
haana ylipainoisuuden seulontamittarina myös nuorille henkilöille (Rodriguez 2004). 
Vyötärönympäryksen mittaaminen on huomattavasti halvempi ja jokapäiväiseen kliini-
seen tutkimukseen sopivampi mittausmenetelmä kuin ultraäänitutkimus. Siitä 
vyötärönympäryksen mitasta, jonka jälkeen sairastavuus lisääntyy, esiintyy erilaisia 
tulkintoja. IDF:n metabolisen oireyhtymän määritelmässä vuonna 2005 rajaksi on otettu 
miehillä 94 cm ja naisilla 80 cm. Wahrenbergin ym. tutkimuksessa (2005) vyötärönympä-
rysmitta alle 100 cm sulki pois insuliiniresistenssin naisilla ja miehillä. 

2.6.2  Obesiteettiin liittyvät sairaudet 

Lihavuus lisää huomattavasti vaaraa sairastua lukuisiin sairauksiin. Kun painoindeksi on 
yli 30, lisääntyy riski sairastua DM2:een yli 10-kertaiseksi. Riski sairastua kohonneeseen 
verenpaineeseen, rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin, metaboliseen oireyhtymään, 
obstruktiiviseen uniapneaan, polvien nivelrikkoon, kihtiin, sappikivitautiin, rasvamaksaan 
ja kohdun runko-osan syöpään on 2–5-kertainen. Vähemmän kuin 2-kertainen riski on 
merkittävästi lihavalla henkilöllä sepelvaltimotautiin, aivoinfarktiin, sydämen vajaa-
toimintaan, dementiaan, naisen hedelmättömyyteen, lonkkanivelen nivelrikkoon, 
synnytysten ja leikkausten komplikaatioihin, eräisiin syöpiin (vaihdevuosien jälkeinen 
rintasyöpä, paksusuolen syöpä, munuaissyöpä, ruokatorven syöpä). Lisäksi obesiteetin 
aiheuttamat esteettiset ongelmat ja henkiset kärsimykset ovat selkeitä, mutta niiden 
aiheuttamia vaurioita ja elämänlaadun huononemista on vaikea todentaa. Keski-ikäisten 
henkilöiden, joiden painoindeksi on yli 30, kuolleisuus on vähintään kaksinkertainen nor-
maalipainoisiin verrattuna. Sairauksien ilmaantuvuusriski ja kuolleisuus ovat sitä suurem-
mat, mitä nuoremmalla iällä lihavuus kehittyy. (Suomalainen Lääkäriseura Duodecim & 
Suomen Akatemia 2005.) 

Useissa tutkimuksissa on yhdenpitävästi todettu, että elimistössä oleva ylimääräinen 
rasva, etenkin viskeraalinen rasva, aiheuttaa sellaisia metabolisia poikkeavuuksia, jotka 
lisäävät aikuistyypin diabeteksen ja kardiovaskulaarisairastavuuden riskiä kaikenikäisillä 
henkilöillä (Rodriguez 2004). Tiedetään, että lihavuus on yhteydessä korkeaan 
truiglyseridipitoisuuteen (Janssen ym. 2002) ja insuliinipitoisuuteen sekä insuliini-
resistenssiin (Kaplan 1989). Lisääntyneen insuliinipitoisuuden tiedetään ennustavan 
sydänsairauksia ei-diabeetikoilla (Ruige ym. 1998). Metabolisessa oireyhtymässä on 
ryvästyneenä useita sepelvaltimotaudin (Isomaa ym. 2001) ja DM2:n (Stern ym. 2004) 
sairastumisriskiä lisääviä vaaratekijöitä. 
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Tyypillisimpiä lihavuuteen liittyviä lipidimuutoksia ovat hypertriglyseridemia ja pieni 
HDL-kolesterolipitoisuus. Kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin pitoisuudet vaihtele-
vat suuresti ja voivat olla normaalit. Laihdutus vaikuttaa lipideihin siten, että triglyseridi-
pitoisuus pienenee ja HDL-kolesterolipitoisuus suurenee, mutta hyperkolesterolemia ei 
välttämättä korjaudu. (Kovanen & Viikari 2000.)  

Rasvakudoksen sijainti on erilaista erityyppisesti lihavilla henkilöillä. Usein naisten 
rasvakudos sijoittuu enimmäkseen lantion ja reisien alueelle subkutaaniksi rasvaksi ja 
johtaa ns. päärynätyyppiseen lihavuuteen. Vatsakkuus ja ns. omenatyyppinen keski-
vartalolihavuus on perinteisesti yhdistetty miesten lihomiseen. Keskivartalolihavuus on 
merkki runsaasta viskeraalirasvasta. (Westerbacka ym. 2004.) Perintötekijöiden lisäksi 
elintavat vaikuttavat siihen, miten lihavuus jakautuu keholle. Liikunnan puute on yksi 
tärkeimmistä vyötärönympärystä kohottavista tekijöistä (Koh-Banerjee 2003, Sternfeld 
2004). Alkoholin juominen aiheuttaa herkemmin keskivartalolihavuutta naisille kuin mie-
hille (Halkjaer 2004). Lasten ja nuorten lihavuuden syynä on ainoastaan alle 10 %:ssa 
jokin sairaus. Lihavilla lapsilla on riski olla lihavia myös aikuisena. (Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2005.) 

Obesiteettiin liittyvät metaboliset poikkeavuudet ovat yhteydessä viskeraaliseen ras-
vaan, ja niitä saattaa esiintyä myös sellaisilla henkilöillä, joiden paino on normaali. On 
todettu myös, että viskeraalirasvan määrän lisääntyessä veren adiponektiinitaso vähenee 
ja CRP-taso lisääntyy. (Salmenniemi ym. 2005.) Vatsaonteloon kertyvä viskeraalinen 
rasva liittyy maksan rasvoittumiseen, kun taas subkutaaninen rasva ei liity maksan 
rasvoittumiseen. Maksan rasvoittuminen liittyy insuliiniresistenssiin. Naisilla, joilla on 
paljon subkutaanista rasvaa, mutta ei viskeraalista rasvaa eikä maksan rasvoittumista, ei 
ole insuliiniresistenssiä. Toisaalta, jos todetaan sekä maksan rasvoittumista että paljon 
viskeraalirasvaa, esiintyy insuliiniresistenssiä samalla tavalla molemmilla sukupuolilla. 
(Westerbacka ym. 2004.) 

Aikuisten lihavuus Käypä hoito -suosituksen mukaan sairaalloisesti lihavat (painoin-
deksi yli 40) ja vaikeasti lihavat (painoindeksi 35–39,9), joilla on liitännäissairauksia, 
tulisi lähettää erikoissairaanhoidon konsultaatioon (Mustajoki ym. 2002). Lisäksi 
1.3.2005 lähtien voimassa olleiden hoitoonpääsykriteerien mukaisesti sairaalloisesti liha-
vat kuuluisi lähettää erikoissairaanhoidon konsultaatioon. Kaikkien muitten ylipainoisten 
hoito kuuluu perusterveydenhuollolle. 

2.6.3  Obesiteetin esiintyvyys 

WHO on raportoinut, että maailmassa on yli 1 000 miljoonaa ylipainoista aikuista 
(BMI ≥ 25) Heistä 300 miljoonaa on lihavia (BMI ≥ 30). Vuonna 2000 yhdysvaltalaisista 
miehistä joka viides oli lihava ja heidän määränsä oli lisääntynyt 5,6 % yhdessä vuodessa 
(Mokdad ym. 2003). Vuonna 2004 julkaistussa artikkelissa arvioitiin, että 64 % yhdysval-
talaisista ihmisistä on ylipainoisia tai lihavia. Samassa katsauksessa arvioitiin, että 15 % 
1–19-vuotiaista yhdysvaltalaisista lapsista ja nuorista on ylipainoista tai lihavia (Shortt 
2004). Vuosina 1999–2004 ylipainoisuus on lisääntynyt USA:ssa miehillä, lapsilla ja 
nuorilla, mutta pysynyt ennallaan naisilla (Ogden ym. 2006). 
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1900-luvun alussa suomalaisten miesten päivittäinen energiatarve oli 3 900 kcal. 
Nykyään miehet tarvitsevat noin 2 300–2 400 kcal/vrk (Mustajoki & Rissanen 2000). 
Erotus 1 500 kcal vastaa 5–6 tunnin reipasta kävelyä joka päivä. Rasvan osuus päivittäi-
sestä energiansaannista oli 1930-luvulla noin 27 % ja 1950-luvulla yli 40 %.  

Suomalaisten aikuisten keskuudessa lihavuus ja ylipainoisuus ovat lisääntyneet 1980-
luvulta lähtien. Vuodesta 1980 vuoteen 2000 merkittävästi lihavien (painoindeksi yli 30) 
miesten osuus on suurentunut 75 %:lla ja naisten 34 %:lla, ja kasvu on ollut suhteellisen 
nopeinta nuorten aikuisten parissa.  

Vuonna 1992 suomalaisista 30–59-vuotiaista miehistä 19 % ja naisista 18 % oli 
merkittävästi lihavia. Vuonna 1997 vastaavat luvut olivat miehillä 21 % ja naisilla 23 %. 
(Lahti-Koski & Siren 2004.) Vuonna 2000 suomalaisista 45–55-vuotiaista miehistä 23 % 
ja naisista 25 % oli merkittävästi lihavia (Aromaa & Koskinen 2002). 

Vuonna 2000 lievästi lihavia (painoindeksi 25–29) oli suomalaisista nuorista miehistä 
joka neljäs ja naisista joka viides, 65 vuotta täyttäneistä miehistä lähes puolet ja naisista 
40 % (Aromaa & Koskinen 2002).  

Vuonna 2002 suomalaisten aikuisten miesten painoindeksin keskiarvo oli 27 ja naisten 
25,9 (Laatikainen ym. 2003). Vähiten koulutettujen naisten painoindeksi on selvästi suu-
rempi kuin pidempään kouluttautuneilla. Miehillä ei havaittu koulutusryhmittäisiä eroja 
painoindeksissä. Työikäisten suomalaisten keskivartalo on tukevoitunut 1980-luvulta 
lähtien. (Lahti-Koski & Siren 2004.) 

Suomalaisten 12–18-vuotiaiden nuorten ylipainoisuus ja lihavuus ovat lisääntyneet 2–
3-kertaiseksi vuodesta 1977 vuoteen 2003, eikä lisääntyminen näytä vieläkään taittuvan. 
Vuonna 2003 19 % suomalaisista pojista ja 12 % tytöistä oli ylipainoisia tai lihavia. 
(Rimpelä ym. 2004.) Koko nuorisoväestö ei ole lihonut tasaisesti, vaan lihominen on 
kohdistunut nimenomaan painavimpaan väestönosaan eli lihavat ovat entistä lihavampia. 
Kuitenkaan, vaikka ylipaino ja lihavuus ovat lisääntyneet, ei kokemus omasta painosta 
ole muuttunut vuosina 1979–1999 (Kaltiala-Heino ym. 2003). Painon lisäys on ollut po-
jilla suurempaa kuin tytöillä.  

Suomalaisten varusmiesten keskipaino oli 70,8 kg vuosina 1993 ja 1994. Sen jälkeen 
se on kääntynyt nousuun. Vuonna 2004 varusmiesten keskipaino oli 75,2 kg. Siten 
suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut 10 vuoden aikana 4,4 kg eli 6 %. (Sant-
tila ym. 2006.) 

2.7  Elintavat 

2.7.1  Tupakointi 

Tupakointi on suurin yksittäinen terveydentilaa heikentävä elintapa. Se on tärkein 
ehkäistävissä oleva kuolinsyy sivistyneessä maailmassa. Tupakoinnin tiedetään lisäävän 
kardiovaskulaarista sairastavuutta (Kannel 1981) ja aikuistyypin diabetesta (Rimm ym. 
1995, Perry ym. 1995). 

Aktiivisen ja passiivisen tupakoinnin on todettu lisäävän glukoosi-intoleranssia 18-30-
vuotiailla henkilöillä (Houston ym. 2006). Tupakointi nostaa plasman insuliinipitoisuutta 
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(Rönnemaa ym. 1996) ja heikentää insuliiniherkkyyttä (Graig ym. 1989). Tupakoinnin on 
havaittu aiheuttavan insuliiniresistenssiä myös normaalipainoisille henkilöille (Facchini 
ym. 1992). Tupakoinnin aiheuttaman insuliiniresistenssin mekanismi ei ole tiedossa. 
Rasvakudoksen metabolian muuttuminen on mahdollinen syy, koska tupakoivilla esiinty-
vän insuliiniresistenssin edellytyksenä ei ole ylipainoisuus ja tiedetään tupakoinnin 
kohottavan vyötärö-lantio-suhdetta ja siten lisäävän viskeraalisen rasvan määrää (Seidell 
ym. 1991, Canoy ym. 2005). Tupakoinnin aiheuttamaa ateroskleroosin lisääntymisen 
mekanismia ei ole myöskään täysin selvitetty. Mahdolliset mekanismit voivat liittyä sii-
hen, että tupakan tiedetään stimuloivan sympaattista hermostoa, aiheuttavan vasokonsrik-
tiota, endoteelivauriota ja dyslipidemiaa (Kilaru ym. 2001). 

Vuonna 2003 julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että koronaaritautia 
sairastavilla tupakoivilla potilailla oli matalampia adiponektiinipitoisuuksia kuin tupakoi-
mattomilla tai tupakoinnin lopettaneilla koronaaritautipotilailla. Molempien ryhmien 
BMI- ja HOMA-IR-arvot olivat samanlaisia. Mahdollisesti madaltunut adiponektiinitaso 
tupakoivilla henkilöillä on vaikuttanut heillä sepelvaltimoitten ateroskleroosin kehittymi-
seen. (Miyazaki ym. 2003.) 

Vuonna 1994 suomalaisista 15–24-vuotiaista miehistä 26 % oli päivittäin tupakoivia, 
7 % satunnaisesti tupakoivia, 6 % oli lopettanut tupakoinnin ja 61 % oli tupakoimattomia 
(Laaksonen ym. 1999). Tuoreimpien vuoden 2005 tilastojen mukaan 20 % suomalaista 
15–24-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin, 9 % satunnaisesti (Tilastokeskus 2006b). 
Vuosina 1972–1997 25–64-vuotiaitten suomalaisten miesten tupakointi väheni, mutta 
naisilla se lisääntyi (Laaksonen ym. 1999). Suomalaisten 12–18-vuotiaitten tupakointi 
lisääntyi vuosina 1977–2001, mutta on sen jälkeen kääntynyt laskuun vuosina 2001–2003 
(Rimpelä ym 2003). 

2.7.2  Liikunta 

Säännöllisen liikunnan tiedetään vaikuttavan suotuisasti veren lipiditasoon ja hyperinsu-
linemiaan. Monissa tutkimuksissa näiden myönteisten vaikutusten on todettu välittyneen 
painon pudotuksen kautta (Wood ym. 1988). Liikunta parantaa insuliiniherkkyyttä 
normaalipainoisilla, lihavilla ja aikuisiän diabetesta sairastavilla (Koivisto & Sipilä 2000, 
DeFronzo 1986). Lisäksi säännöllisen liikunnan tiedetään vähentävän elimistön 
rasvakudoksen määrää etenkin intra-abdominaalisen rasvan suhteen (Bouchard 1990, 
Despres 1991) sekä kohottavan HDL-kolesterolin määrää veressä ainakin miehillä 
(Haskell 1986). Liikunnan myönteinen vaikutus diabeteksen ehkäisyssä tulee selvimmin 
esille lihavilla henkilöillä (Manson 1992). Viime vuosina lisääntynyt ylipainoisuus sopii 
olemaan seurausta hyvinvoinnin mukanaan tuomasta lisääntyneestä fyysisestä 
passiivisuudesta ja runsasenergisestä syömisestä. Parhaimmat painon laskutulokset on 
saatu aikaan liikuntaohjelmaan liitetyllä niukkaenergisellä ruokavaliolla ja käyttäytymis-
terapialla (Fogelholm & Kukkonen-Harjula 2000). 

Suomalaisten varusmiesten 12 minuutin juoksukokeen (Cooperin koe) tuloksia on seu-
rattu järjestelmällisesti vuodesta 1975 alkaen. Vuonna 1979 se oli tilastohistorian korkein. 
Tuoreimman julkaistun vuoden 2004 tilaston mukaan varusmiehet juoksivat ensimmäi-
sessä testissä 12 minuutissa keskimäärin 2 434 metriä. Vastaava luku oli 10 vuotta aikai-
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semmin 2 640 metriä, 20 vuotta aikaisemmin 2 662 metriä ja vuonna 1979, 25 vuotta 
aikaisemmin, 2 760 metriä. Cooperin kokeen tuloksessa on tapahtunut 12 %:n lasku vuo-
desta 1979 vuoteen 2004. (Santtila ym. 2006.) 

Varusmiesten lihaskuntoa on seurattu järjestelmällisesti vuodesta 1980 alkaen. 60-
68 % varusmiehistä saavutti kiitettävän tai hyvän arvosanan ensimmäisessä lihas-
kuntotestissä vuosina 1984–1992. Sen jälkeen hyvän tai kiitettävän arvosanan saaneiden 
määrä on laskenut 41 %:iin vuonna 2004. (Santtila ym. 2006.) 

Varusmiespalvelun aikana varusmiesten fyysinen kunto lisääntyy lähes 10 %, 
Cooperin kokeen tulos paranee keskimäärin 200-250 metriä ja lihaskuntotestin tulos nou-
see tyydyttävästä hyvään (Puolustusvoimat 2006). 

Lyhytaikaisessa kestävyyttä vaativassa liikuntasuorituksessa, esimerkiksi Cooperin ko-
keessa, energiantuotanto tapahtuu aerobisen aineenvaihdunnan avulla ja energialähteinä 
ovat hiilihydraatit, joita saadaan lihaksiin varastoituneesta glykogeenistä. Pitkäaikaisessa 
kestävyyttä vaativassa liikuntasuorituksessa energiatuotanto tapahtuu aerobisen 
aineenvaihdunnan avulla. Tällainen liikuntasuoritus kestää 15 minuuttista kahteen tuntiin, 
esimerkiksi maastojuoksu tai hiihto. Jos rasituksen taso on lähellä yksilön maksimitasoa, 
energialähteenä on lihaksiin varastoitunut glykogeeni. Jos taas rasituksen taso on vähäi-
nen, energialähteenä ovat rasvat. Ylipitkissä liikuntasuorituksissa, jotka kestävät yli 2 
tuntia, energialähteinä ovat rasvat ja ajoittain hiilihydraatit. (Dahlström & Rehunen 
1996.) 

2.8  Varusmiespalvelu 

2.8.1  Kutsunnat ja terveys 

Suomessa varusmiespalvelu on jokaisen miehen kansalaisvelvollisuus. Asevelvollisuus-
lain 23 §:n mukaan Suomessa ovat kutsunnanalaisia kaikki ne miespuoliset kansalaiset, 
jotka täyttävät kutsuntavuonna 18 vuotta. Kutsuntaikäisen terveystarkastuksen tekee 
terveyskeskuslääkäri kutsunnanalaisen miehen kotikunnan terveyskeskuksessa sen vuo-
den alkupuolella, jona hän täyttää 18 vuotta. Vuosittain määritetään koko miesikäluokan 
palveluskelpoisuus varusmiespalvelua varten. Vuonna 1995 tämän ikäluokan suuruus oli 
noin 35 000 miestä (Koskenvuo 1996). Nykyisin kutsunnanalaisia on 27 000 miestä vuo-
dessa (Puolustusvoimat 2006). 

Sotilasläänin esikunta järjestää terveyskeskuksen tekemän terveystarkastuksen jälkeen 
saman vuoden syksyllä kutsuntatarkastuksen, jonka yhteydessä tehdään laaja psykologi-
nen kyselylomaketutkimus, joka palvelee koulutusvalintojen ohella myös mielen-
terveydellistä seulontaa. Kutsuntatarkastuksessa kutsuntalautakunta päättää palvelus-
kelpoisuusluokan terveyskeskuslääkärin ehdotuksen perusteella. Palveluskelpoisuusluok-
kaan ottaa vielä kantaa joukko-osaston lääkäri saapumistarkastuksessa, joka tehdään 
jokaiselle varusmiehelle kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana. Palvelukelpoisuus-
luokkaan A määrätään terveet ja ne, joilla on vähäinen sairaus tai vika, joka ei kuitenkaan 
yleensä rajoita toimintaa kenttäoloissa. B-luokkaan kuuluvat ne asevelvolliset, joilla on 
terveydellisistä syistä vaikeuksia selviytyä taistelujoukoissa, esimerkiksi voimakkaat 
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silmälasit, keskivaikea astma, liikapaino tai ryhtivirhe. C-luokkaan määrätty asevelvolli-
nen vapautetaan rauhanajan palveluksesta, D-luokkaan määrätty vapautetaan palveluk-
sesta sekä rauhan että sodan aikana. E-luokka tarkoittaa määräajaksi palveluksesta 
vapauttamista sellaisen sairauden tai vamman takia, joka kutsuntahetkellä on este 
palvelukseen hyväksymiselle, mutta todennäköisesti paranee. Yleensä E-luokkaan määrä-
tään 1–3 vuodeksi kerrallaan ja palveluskelpoisuus arvioidaan sen jälkeen uudelleen kut-
suntatarkastuksessa. Mikäli E-luokkaan määrätyn asevelvollisen terveydentila ei ole kor-
jaantunut 25 vuoden ikään mennessä, hänet määrätään silloin joko C- tai D-luokkaan. 
Vuoden 1993 kutsunnoissa palveluskelpoisuusjakauma oli seuraava (Salmi & Lehesjoki 
1996): 

A-luokka  87,5 % 
B-luokka  5,0 % 
C-luokka  2,6 % 
D-luokka  1,4 % 
E-luokka  3,5 % 

Vuonna 2000 Oulun sotilasläänin kutsunnoissa palveluskelpoisuusluokkaan C kuului 
3,4 % ikäluokasta (= 127/3 770) ja D-luokkaan 1,7 % (= 64/3 770). Vastaavasti vuonna 
2005 Oulun sotilasläänissä C-luokkaan kuului 7,4 % ikäluokasta (= 259/3 521) ja D-luok-
kaan 1,3 % (= 47/3 521). (Parkkola 2006) Näyttää siltä, että C- ja D-palveluskelpoisuus-
luokkien määrä on lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana. 

Vuonna 1993 varusmiespalveluksesta vapauttamisen (C- ja D-luokka) 10 yleisintä 
syytä olivat seuraavat (Koskenvuo 1996): 

diabetes 5,9/1000 kutsuntatarkastettua 
persoonallisuushäiriöt 4,9 
älyllinen kehitysvammaisuus 3,8 
sopeutumishäiriöt 2,0 
astma 1,8 
neuroottiset häiriöt 1,7 
epilepsia 1,3 
huonokuuloisuus 1,0 
CP-oireyhtymä 0,9 
kromosomianomaliat 0,8 

Varusmiespalvelun voi suorittaa myös aseettomana palveluna. Silloin varusmiespal-
velu tapahtuu 12 kuukauden ajan varuskunnassa, mutta varusmies ei ota asetta käteensä. 
Varusmies on mukana liikuntakoulutuksessa, ja hän saa jonkin erikoiskoulutuksen, 
esimerkiksi lääkintämies, keittäjä, asentaja, kuljettaja jne., joissa työ ei ole sotimista, 
vaan sotimisen tukitoimi. 

Siviilipalvelus kestää 13 kuukautta. Sen suorittajalla on eettinen vakaumus, jossa ei 
hyväksytä sotimista, mutta henkilö suostuu suorittamaan asevelvollisuuden korvaavalla 
tavalla. Siviilipalveluksesta vastaa työvoimaviranomainen, ei puolustusvoimat. Siviili-
palvelukseen pääsee myös kesken varusmiespalvelusta. Palvelukseen kuuluu muutaman 
viikon yhteiskoulutusjakso (kansalaiskasvatusta, pelastuspalvelua ym.) ja loppu kuluu 
oman ammatin mukaisissa työpaikoissa varusmiehen päivärahalla. Vuonna 2000 Oulun 
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sotilasläänin kutsunnoissa siviilipalvelukseen hakeutui 1,2 % ikäluokasta (= 44/3 770) ja 
vuonna 2005 1,7 % ikäluokasta (= 59/3 521) (Parkkola 2006). 

Totaalikieltäytyjiä on pieni määrä kutsuntaikäisistä. He eivät hyväksy yhteiskunnan 
asettamaa pakkoa missään muodossa. Syy voi olla periaatteellinen. Totaalikieltäytyjät 
istuvat vankeustuomion. Amnesty International pitää heitä mielipidevankeina ja Suomi 
on Amnestyn mukaan ihmisoikeuskysymyksissä pahin maa Euroopassa. Jehovan todista-
jat kieltäytyvät varusmiespalvelusta uskonnon määräyksestä. Sen mukaan siviili-
yhteiskunnan pakkotoimia ei saa totella, koska vain Jehova voi antaa velvoittavia 
määräyksiä. Aiemmin Jehovan todistajat istuivat vankilassa, mutta ovat nykyisin velvoit-
teista vapaat. Vuonna 2000 Oulun sotilasläänin kutsuntoihin osallistuneista oli Jehovan 
todistajia 0,3 % ikäluokasta (= 11/3 770) ja vuonna 2005 0,2 % ikäluokasta (= 8/3 521) 
(Parkkola 2006).  

2.8.2  Varusmiesten terveydenhoito 

Varusmiespalvelun voi suorittaa normaalisti 19–30 vuotiaana. Alle 19-vuotiaat ovat voi-
neet hakeutua varusmiespalvelukseen vapaaehtoisina 17 vuotta täytettyään. Tämä sääntö 
oli voimassa vuosina 1995 ja 1997. Tällä hetkellä EU:n määräysten mukaan vapaaehtoi-
nen varusmiespalvelu voidaan aloittaa 18-vuotiaana. Varusmiespalvelu aloitettiin vuosina 
1995–1997 joko tammikuussa tai heinäkuussa ja se kesti 240, 285 tai 330 päivää. Varus-
miespalveluksen kesto on muuttunut 1.7.1998 ja ollut sen jälkeen 180, 270 tai 362 päi-
vää. Vuonna 1995 varusmiespalveluksen aloitti Suomessa 28 466 miestä, joka oli noin 
81 % suomalaisesta miesikäluokasta. Tällä hetkellä sen suorittaa reilut 80 % 
(Puolustusvoimat 2006).  

Varusmiespalvelun alussa joukko-osaston lääkäri tekee alokkaille kahden ensimmäisen 
palvelusviikon aikana saapumistarkastuksen. Silloin tutkitaan pituus, paino, kuulo audio-
metrillä ja annetaan rokotukset. Varusmiespalvelun aikana varusmiehet käyvät lievissäkin 
sairauksissa lääkärin vastaanotolla. Tavallista on, että varusmiehellä on 9 lääkärissäkäyn-
tiä, 6 hoitovuorokautta sairaalassa ja 3 hammaslääkärissäkäyntiä varusmiespalvelun ai-
kana (Koskenvuo 1996). 

Vuonna 1993 palvelukseen astuneista varusmiehistä 6,0 % joutui keskeyttämään 
palveluksensa terveydellisistä syistä. Vastaava luku oli 6,5 % vuonna 1995. Mielentervey-
den häiriöt aiheuttivat lähes 60 % palveluksen keskeytymisistä. Näistä yleisimpiä olivat 
sopeutumishäiriöt (15,7/1000 palvelukseen astunutta kohti) ja persoonallisuushäiriöt 
(10,8/1000 palvelukseen astunutta kohti) (Koskenvuo 1996). Vuonna 1998 varusmies-
palvelun aloittaneista 7,0 % joutui keskeyttämään palveluksen terveydellisistä syistä ja 
vuonna 2004 vastaavasti 9,7 % (Puolustusvoimat 2006). 

Vuonna 1998 varusmiespalvelun keskeytti kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana 
2,9 %, peruskoulutuskaudella eli 15–64 vuorokautta palvelukseen astumisesta 1,7 %, 64 
vuorokautta–6 kuukautta palvelukseen astumisesta 2 % ja 6 kuukauden jälkeen palveluk-
seen astumisesta 0,4 % varusmiehistä. Vuonna 2004 keskeytymisiä tapahtui kahden 
ensimmäisen palvelusviikon aikana 4,9 %, peruskoulutuskaudella eli 15-64 vuorokautta 
palvelukseen astumisesta 2,5 %, 64 vuorokautta – 6 kuukautta palvelukseen astumisesta 
2,2 % ja 6 kuukauden jälkeen palvelukseen astumisesta 0,1 %. (Parkkola 2006.) 
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Varusmiespalvelun aikana asumisolosuhteet, tarjottu ruoka ja vaadittu liikunta ovat sa-
manlaisia kaikille samassa joukko-osastossa oleville varusmiehille. Lähinnä iltaan 
painottuvan vapaan aikana varusmiehet voivat harrastaa vapaa-ajan toimintaa varuskun-
nan kirjastossa, kuntosalilla tai sotilaskodissa, jossa tarjotaan kahvila-konditoriatuotteita. 
Iltalomien aikana varusmiehet voivat mennä niin halutessaan kaupungille esim. pizzeri-
aan, kahviloihin tai ravintoloihin. Viikonloppuisin varusmiehet pääsevät useimmiten vii-
konloppulomalle kotiinsa (Koskenvuo 1996). 

2.8.3  Suomalaisten varusmiesten ominaisuuksia 

Varusmiesten keskipituus oli vuonna 1995 Suomessa palveluksen alussa 178,4 cm. Etelä-
Suomen varuskunnissa keskipituus oli pari senttimetriä suurempi kuin Pohjois-Suomessa. 
A-palveluskelpoisuusluokkaan kuuluvat ovat pitempiä kuin muihin palvelusluokkiin 
kuuluvat. 223 suomalaisen varusmiehen keskipituus vuonna 1981 oli 179,1 cm, paino 
72,1 kg ja BMI 22,4 kg/m2 (Dahlström 1996). 

Toukokuussa 1994 varusmiespalveluksessa olleista ilmoitti tupakoivansa säännöllisesti 
25 % ja satunnaisesti 13 %. Ainakin yhden vuoden ajan elämänsä jossakin vaiheessa 
säännöllisesti tupakoineita oli 36 % varusmiehistä. Saapumiserä- ja joukko-osastokohtai-
nen vaihtelu tupakoinnissa voi olla suurta. Lukion käyneet tupakoivat selvästi vähemmän 
kuin muut. Noin puolet säännöllisesti tupakoivista polttaa yli 10 savuketta päivässä Elo-
kuussa 1994 varusmiespalvelunsa aloittaneista miehistä 20 % ilmoitti tupakoinnin mää-
rän pysyneen samalla tasolla kuin ennen varusmiespalvelusta, 17 % oli lisännyt tupakoin-
tia, 12 % vähentänyt sitä, 1,7 % lopettanut tupakoinnin ja 2,3 % aloittanut tupakoinnin 
varusmiespalvelunsa aikana (Sahi ym. 1996). 

Helsingin Lääketiede 96 -tapahtumassa esitettiin Dahlströmin ym. (1996) tutkimusai-
neisto suomalaisen varusmiehen pituudesta, painosta ja veren rasva-arvoista varusmies-
palveluksen aikana. Aineisto oli kerätty maanlaajuisesti edustavana otoksena tutkimalla 
550 suomalaista varusmiestä palveluksen alussa elokuussa 1994, 2 kuukautta myöhem-
min lokakuussa 1994 ja 6 kuukautta myöhemmin helmikuussa 1995. Keskipaino oli 
alussa 72,9 kg ja paino laski aluksi –0,28 kg, mutta nousi 6 kuukaudessa +0,36 kg verrat-
tuna alkupainoon. Keskipituus oli alussa 178,5 cm. BMI oli aluksi 22,9 kg/m2, laski sitten 
2 kuukaudessa -0,28 kg/m2 ja 6 kuukaudessa -0,07 kg/m2. Kokonaiskolesterolipitoisuus 
oli aluksi 4,39 mmol/l, nousi aluksi +0,03 mmol/l ja 6 kuukaudessa +0,01 mmol/l 
alkumittaukseen verrattuna. HDL-kolesterolin pitoisuus oli alussa 1,31 mmol/l, nousi 
aluksi +0,04 mmol/l ja 6 kuukaudessa +0,05 mmol/l. Triglyseridien pitoisuus oli alussa 
0,92 mmol/l, nousi aluksi +0,12 mmol/l ja 6 kuukaudessa +0,01 mmol/l. Kokonais-
kolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde oli aluksi 3,43, nousi 2 kuukaudessa +0,01 ja vä-
heni sitten 6 kuukaudessa -0,03. Vastaavasti HDL:n osuus kokonaiskolesterolista oli 
alussa 29,8 %. 

Vuoteen 1994 mennessä ei ollut julkaistu sellaisia tutkimuksia, joissa olisi kartoitettu 
suomalaisten varusmiesten insuliinin, glukoosin ja lipidien pitoisuuksia ja niiden muu-
tosta armeija-aikana. 
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2.8.4  Varusmiesten ravinto 

Suomalaisten varusmiesten energiantarve on noin 3 200 kcal/vrk, joka on neljänneksen 
enemmän kuin samanikäisen miesväestön energiantarve yleensä (Rehunen 1996). Varus-
kunnissa tarjotun ruoan energiamäärän on arvioitu täyttävän varusmiesten arvioidun 
energiatarpeen. Varusmiesten nauttiman ruoan energiasisällöstä oletetaan noin 80 % tule-
van varuskunnan ruokalan ruoasta ja 20 % muualta, lähinnä sotilaskodista ja ravitsemus-
liikkeistä. Pääesikunnan vuonna 1995 antamien suosituksen mukaan varuskuntaruoan 
päivittäinen energian määrä on 3 000–3 400 kcal/vrk. Energiatarjonta jakautuu päivittäin 
kolmelle aterialle niin, että aamiaisella suositellaan tarjottavaksi 20–30 %, lounaalla 35–
40 %, päivällisellä noin 30 % ja vapaaehtoisella iltapalalla noin 10 % päivän energiatar-
peesta. Harvat varusmiehet syövät iltapalan. Energialähteiden osuudet noudattavat 
kansainvälisiä ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksia. Ne poikkeavat 
suomalaisesta keskivertoravinnosta etenkin rasvojen suhteen siten, että varusmiehen 
muonituksessa suositellaan rasvojen kattavan 30 % energiansaannista, kun se oli vuonna 
1996 siviilielämässä noin 35 %. Vuonna 1996 suositukset varuskuntaruoan energia-
ravintoainesisällöksi olivat seuraavat:  

rasvat 30 % 100-115 g (rasvojen P/S-suhde on ≥0,3) 
hiilihydraatit 55 % 370-460 g 
valkuaisaineet 15 % 110 g (Rehunen 1996) 

Clarissa Bingham teki pro gradu -tutkielman (2004) varusmiesten ruoankäytöstä Paro-
lannummen Panssariprikaatin 81 sotilaalle maaliskuussa 2004. Ruokavalion mittauksen 
menetelmänä käytettiin ruokapäiväkirjaa, jota kukin tutkittava täytti 4 päivän ajan joko 
varuskunnassa, lomalla tai maastoharjoituksessa. Binghamin koehenkilöiden keski-
määräinen ikä oli lähes 21 vuotta, pituus 178 cm, paino 73,2 kg ja painoindeksiksi 22,9 
kg/m2. Painonlisäys oli keskimäärin 4,9 kilogrammaa verrattuna vuosi aikaisemmin 
olleeseen painoon. Saapumiserittäin tarkasteltuna painonnousussa ei ollut eroa, eli puoli 
vuotta kauemmin palveluksessa olleilla painonnousu oli samanlaista kuin uudemman 
saapumiserän koehenkilöillä.  

Tarkasteltaessa Binghamin tuloksia kokonaisuudessaan voidaan todeta, energiansaanti 
ylitti kymmenisen prosenttia 19–30-vuotiaiden kevyttä työtä tekevien miesten energia-
suosituksen. Tutkittavien keskimääräinen energiansaanti oli 3 221 kcal/vrk, varuskunta-
päivinä 3 392 kcal/vrk, maasto-olosuhteissa 3 786 kcal/vrk ja lomapäivinä 3 002 kcal/vrk. 
Rasvaa ja tyydyttynyttä rasvaa saatiin yli suositusten, kun taas kuidunsaanti jäi melko 
pieneksi. Myös hiilihydraattien osuus kokonaisenergiasta jäi alle suomalaisen suosituk-
sen, kun taas proteiinia saatiin yli suosituksen. Suolansaanti oli suurta ja ylitti suositus-
arvon yli kaksinkertaisesti. Kaikkia vitamiineja ja kivennäisaineita saatiin yli suositusten.  

Kaiken kaikkiaan Binghamin tutkimuksessa havaittiin, että varuskunnan muonituskes-
kuksessa syötiin monipuolisesti, vaikkakin maito ja piimä olivat tärkeimmät energian, 
hiilihydraatin, proteiinin ja tyydyttyneen rasvan lähteet. Leivonnaisia syötiin varuskunta-
päivinä enemmän kuin lomalla, kun taas pizzaa lomalla selvästi enemmän kuin varus-
kuntapäivinä. Tuoreiden kasvisten kulutus oli jonkin verran suurempaa varuskunta- kuin 
lomapäivinä. Muualla syödyssä ruoassa makeiset, suklaa, virvoitusjuomat, leivonnaiset, 
pizza ja naposteltavat toistuvat kaikkien ravintotekijöiden kohdalla. Syy tähän on se, että 
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nämä ovat tärkeimmät muonituskeskuksen ulkopuolella syödyt ja juodut ruoka- ja juoma-
ryhmät. Lomapäivinä pizza oli tärkein ruokaryhmä energian, rasvan, tyydyttyneen rasvan 
sekä suolan suhteen. Rasvan osuus kokonaisenergiasta on suurempi loma- kuin varus-
kuntapäivinä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että varusmiehet valitsevat lomalla 
ollessaan melko rasvaisia ruokia. 

Kokonaisenergiansaanti varuskuntapäivinä vastasi 97 %:a puolustusvoimien omasta 
suosituksesta. Voidaan siis sanoa, että yleisesti energiaa saatiin puolustusvoimien 
suosituksen mukaisesti. Saadusta kokonaisenergiasta kuitenkin 72,7 % tuli muonitus-
keskuksen tarjoamasta ruoasta ja 27,3 % muualta. Muonituskeskuksesta saatu energia-
määrä vastaa 78 %:a puolustusvoimien suosituksesta, eli muonituskeskuksesta ei saatu 
suositukseen nähden riittävästi energiaa. Syitä sille, että puolustusvoimien tarjoamasta 
ruoasta ja juomasta saatu energiamäärä ei vastaa heidän omaa suositustaan, on useampia. 
Tärkeimpänä syynä on, että varusmiehet eivät yksinkertaisesti nauti puolustusvoimien 
tarjoamaa ruokaa ja juomaa niin paljon, että saatu energiamäärä kattaisi suosituksen. 
Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteikö ruokaa olisi riittävästi tarjolla. Varuskuntaoloissa 
muonituskeskuksen ruoka on annosteltavissa itse, joskin toisinaan tiettyjen ruokalajien 
kohdalla on annoskokoon liittyviä rajoituksia. Maastossa taas ruoka annostellaan usein 
jakolinjastolta, mutta yleensä ruokaa on mahdollista ottaa lisää ainakin erilaisten lisukkei-
den muodossa. Maasto-olosuhteissa ruokailuun varattu aika saattaa muodostua rajoitta-
vaksi tekijäksi, koska aikataulut voivat olla tiukkoja ja ruokailuun käytettävissä oleva 
aika voi jäädä lyhyeksi. 

Varusmiespalvelun aikana muualla kuin puolustusvoimien muonituskeskuksessa nauti-
tusta ruoasta ja juomasta saadut energiamäärät vastaavat noin neljännestä kokonais-
energiansaannista. Varuskuntaoloissa muu ruoka ja juoma nautitaan sotilaskodissa, yksi-
kössä tuvassa omien eväiden muodossa tai varuskunnan ulkopuolella iltaisin. Maastossa 
taas muu ruoka ja juoma muodostuvat omista eväistä. Muualla nautittu ruoka ja juoma on 
siis varusmiesten itsensä valitsemaa ja yleensä myös ostamaa sekä puolustusvoimien tar-
joaman ruoan ja juoman kannalta ylimääräistä. Näin ollen varusmiehet saavat kokonais-
energiastaan neljänneksen itse valitsemansa ruoan ja juoman muodossa sekä varuskunta- 
että maasto-oloissa. 

Johtopäätöksenä Binghamin tutkimuksessa todetaan, että puolustusvoimien tarjoama 
ruoka on monipuolista, mutta kasvisten ja ruisleivän houkuttelevuuteen tulisi kiinnittää 
huomiota. Lisäksi varusmiehille suuntautuva ravitsemuskasvatus olisi perusteltua. Kasva-
tuksessa tulisi painottaa itsenäisten terveellisten ruokavalintojen merkitystä ja rasvan, 
suolan ja sokerin saantien vähentämistä.  



3 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen 
riskitekijöitten esiintyvyys suomalaisilla varusmiehillä sekä tutkia niiden muuttumista 
varusmiespalveluksen aikana. Lisäksi haluttiin selvittää erityisesti tupakoinnin yhteyttä 
näiden riskitekijöiden esiintyvyyteen ja muutokseen varusmiespalvelun aikana. 

Yksityiskohtaiset tavoitteet ja kysymysten asettelut olivat seuraavat: 

1. Kuvata insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen riskitekijöitten esiinty-
vyyttä ja ryvästyvyyttä suomalaisilla varusmiehillä (I osajulkaisu). 

2. Selvittää tupakoinnin yhteyttä edellä mainittujen kardiovaskulaaristen riskitekijöitten 
esiintyvyyteen ja ryvästyvyyteen suomalaisilla varusmiehillä (I osajulkaisu). 

3. Kuvata insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen riskitekijöitten muutosta 
varusmiespalvelun aikana (II osajulkaisu). 

4. Selvittää tupakoinnin yhteyttä edellä mainittujen kardiovaskulaaristen riskitekijöitten 
muutokseen varusmiespalvelun aikana (II osajulkaisu). 

5. Selvittää, ovatko kardiovaskulaaristen riskitekijöitten esiintyvyys ja muutos varus-
miespalvelun aikana samanlaisia toisessakin varusmiesjoukossa ja selvittää tupakoin-
nin yhteys niihin (III osajulkaisu). 

6. Selvittää, liittyvätkö kardiovaskulaaristen riskitekijöitten muutokset varusmiespalve-
lun aikana tapahtuviin ruokavalio- ja liikuntamuutoksiin (III osajulkaisu). 

7. Selvittää tupakoinnin yhteyttä adiponektiinin pitoisuuteen ja adiponektiinin muutok-
seen varusmiespalvelun aikana. (IV osajulkaisu). 



4 Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

4.1  Tutkimusaineistot 

4.1.1  Pohjan Prikaati vuonna 1995 

Pohjan Prikaati sijaitsi Oulussa vuoteen 1998 saakka. Vuonna 1995 Pohjan Prikaatissa 
Hiukkavaarassa toimi 8 komppaniaa: 1., 2. ja 3. jääkärikomppania, pioneerikomppania, 
tekninen komppania, panssaritorjuntakomppania, kranaatinheitinkomppania, ja esikunta-
komppania. Pohjan Prikaatissa varusmiespalveluksensa suorittavat miehet olivat kotoisin 
laajalta alueelta Pohjois-Suomea ja Pohjanmaata. Vuonna 1995 aloittaneiden varusmies-
palveluksen kesto oli 240 päivää, 285 päivää tai 330 päivää. Kaikkiaan 1 268 varusmiestä 
aloitti vuonna 1995 varusmiespalveluksensa Pohjan Prikaatissa Hiukkavaarassa Oulussa, 
puolet tammikuussa ja 634 miestä heinäkuussa. Heitä kaikkia pyydettiin mukaan MBO-
Oulu-tutkimukseen. 

Kaikille varusmiehille tehtiin normaali saapumistarkastus kahden ensimmäisen 
palvelusviikon aikana. Varusmiehet saivat saapumistarkastuksen alussa suullisesti tietoa 
MBO-Oulu-tutkimuksesta. Ne varusmiehet, jotka olivat valmiita osallistumaan tutkimuk-
seen, antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta (liite 1). Tutkimuk-
seen kuuluivat antropometriset mittaukset (pituus, paino, vyötärön ympärys, lantion 
ympärys), verenpaineen mittaus ja kysely suvun diabeteksesta, verenpainetaudista, sepel-
valtimotaudista sekä varusmiehen omasta tupakoinnista ja verenpainetaudista. Mittaukset 
tehtiin varusmiesten normaalin saapumistarkastuksen yhteydessä. Niiden tekijöinä olivat 
lääkintäalikersantit ja 2 tutkimushoitajaa. Näihin alkututkimuksen mittauksiin ja kyselyyn 
osallistui 1 214 varusmiestä (kuva 1). 45 varusmiestä, jotka eivät osallistuneet 
saapumistarkastukseen, oli joko kotiutettu palveluksesta alkupäivien aikana tai siirretty 
muihin varuskuntiin. 9 varusmiestä kieltäytyi osallistumasta MBO-Oulu-tutkimukseen. 

Saapumistarkastuksen yhteydessä tehtyjen antropometristen mittausten perusteella 
verikokeisiin kutsuttiin kaikki ne varusmiehet, joilla täyttyi jokin seuraavista kolmesta 
seulontakriteeristä: painoindeksi yli 27 kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde yli 0,98 tai diastoli-
nen verenpaine yli 85 mmHg. Vähintään yksi edellä mainituista seulontakriteereistä täyt-
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tyi 160 varusmiehellä ja heistä 144 (144/160 = 90%) osallistui verikokeisiin. Lisäksi 102 
sattumaotoksella valittua varusmiestä kutsuttiin verikokeisiin ja heistä 91 
(91/102 = 89 %) osallistui verikokeisiin. Verikokeissa käyneistä varusmiehistä 12 kuului 
yhtä aikaa seulontakriteerit täyttävien ryhmään ja sattumaotoksella valittujen ryhmään. 
Siten alkututkimuksen verikokeissa kävi yhteensä 223 varusmiestä eli 18 % Pohjan 
Prikaatin alkututkimukseen osallistuneista varusmiehistä. Verikokeet otettiin 24.–
26.1.1995 ja 25.–28.7.1995 eli noin 1–2 viikkoa saapumistarkastuksen jälkeen vähintään 
9 tuntia yön yli kestäneen paaston jälkeen. Varusmiehiä pyydettiin olemaan tupakoimatta 
paaston ajan. Kaikkien sattumaotokseen kuuluvien varusmiesten verikoetuloksia - myös 
niiden, jotka kuuluivat yhtä aikaa sattumaotokseen ja seulontakriteerit täyttävien ryhmään 
- käytettiin tutkimusmateriaalina kaikissa osajulkaisuissa. Niiden 132 seulontakriteerit 
täyttävän varusmiehen, jotka eivät kuuluneet yhtä aikaa sattumaotokseen, verikoetuloksia 
käytettiin ainoastaan I osajulkaisussa.  

Uudelleen samoihin mittauksiin kutsuttiin 6 kuukautta myöhemmin kaikki ne Pohjan 
Prikaatin Hiukkavaaran varusmiehet, jotka olivat osallistuneet alkututkimukseen (liite 2). 
Näitä varusmiehiä oli 664 ja he kaikki osallistuivat antropometrisiin mittauksiin (kuva 2). 
145 varusmiestä, jotka olivat osallistuneet alkututkimuksen verikokeisiin, osallistui 6 
kuukauden verikokeisiin. Näistä 47 kuului sattumaotoksella alkututkimukseen valittuihin. 
Verikokeissa käyneistä varusmiehistä 6 kuului yhtä aikaa seulontakriteerit täyttävien ryh-
mään ja sattumaotoksella valittujen ryhmään. Pohjan Prikaatissa palveluksensa aloitta-
neista varusmiehistä 550 oli 6 kuukauden tutkimushetkellä palveluksessa jossakin 
muussa varuskunnassa, poistunut palveluksesta tai pitkällä lomalla tutkimuksen tekohet-
kellä. 

Pohjan Prikaatin vuoden 1995 varusmiesten tutkimusta suunniteltaessa oli olettamuk-
sena, että armeija-aikana kaikille varusmiehille kohdistuva säännöllinen päivittäinen lii-
kunta ja terveelliseksi suunniteltu varuskunnan tarjoama vakioitu ruokavalio vähentävät 
nuorten miesten kardiovaskulaaririskejä. Tutkimusten valmistuttua havaittu yllättävä kar-
diovaskulaaristen riskitekijöiden haitalliseen suuntaan muuttuminen aiheutti tarpeen 
kontrolloida samat mittaukset toisessakin varusmieskohortissa ja selvittää samalla 
muutoksen syytä kyselytutkimuksella. 
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Kuvio 1. Pohjan Prikaatin varusmiesten alkututkimuksiin osallistuminen vuonna 1995 
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Kuvio 2. Pohjan Prikaatin varusmiesten 6 kuukauden tutkimuksiin osallistuminen 

4.1.2  Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppania vuonna 1997 

Tammikuussa 1997 kaikkiaan 106 miespuolista varusmiestä aloitti varusmiespalveluk-
sensa Oulun kaupunginkasarmilla Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa. Heidät kaikki 
kutsuttiin ja he kaikki osallistuivat alkuvaiheen saapumistarkastukseen ja verikokeisiin 
varusmiespalveluksen alussa (kuva 3). Siten alkututkimuksen verikokeissa kävi yhteensä 
106 varusmiestä. Varusmiehet allekirjoittivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osal-
listumisesta (liite 3). Tutkimuksen kulku sujui samalla tavalla kuin on edellä selitetty ta-
pahtuneen vuonna 1995. Saapumistarkastukset pidettiin 16–17.1.1997 ja alkututkimuksen 
verinäytteet otettiin 22.–24.1.1997. Sen lisäksi Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
varusmiehet täyttivät ravinto- ja liikuntakyselylomakkeen verinäytteiden ottamisen 
yhteydessä (liite 4).  
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Heinäkuussa 1997, 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen, Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppaniassa palveli 78 alkututkimukseen osallistunutta varusmiestä. Kaikki 78 
miestä osallistuivat silloin 6 kuukauden antropometrisiin uusintamittauksiin (kuva 4) ja 
verikokeisiin sekä vastasivat ravinto- ja liikuntakyselylomakkeen kysymyksiin (liite 5). 

Kuvio 3. Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian alkututkimuksiin osallistuminen tammi-
kuussa 1997 
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Kuvio 4. Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 6 kuukauden tutkimuksiin osallistuminen 

4.1.3  Eri osajulkaisuissa käytettyjen tutkimusaineistojen 
muodostaminen 

I osajulkaisussa käytettiin tutkimusaineistona kaikkia niitä Pohjan Prikaatin vuonna 1995 
varusmiespalvelunsa aloittaneita varusmiehiä, jotka osallistuivat varusmiespalvelun alku-
vaiheen mittauksiin. Tämä aineisto on kuvattu tarkemmin luvussa 4.1.1. 

II osajulkaisussa käytettiin tutkimusaineistona kaikkia niitä Pohjan Prikaatin vuonna 
1995 varusmiespalvelunsa aloittaneita varusmiehiä, jotka osallistuivat mittauksiin sekä 
varusmiespalvelun alussa että 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen. Verikokeitten 
tuloksista otettiin tähän osajulkaisuun mukaan ainoastaan kaikki sattumaotokseen valikoi-
tuneet varusmiehet, jotka olivat käyneet sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden palvelun jäl-
keen verikokeissa. Siten tämän II osajulkaisun verikoetulokset sisältävästä tutkimus-
materiaalista poistettiin ne verikokeissa käyneet Pohjan Prikaatin varusmiehet, jotka 
kuuluivat ainoastaan seulontaryhmään (painoindeksi yli 27 kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde 
yli 0,98 tai diastolinen verenpaine yli 85 mmHg). Tämä tutkimusaineisto on kuvattu tar-
kemmin luvussa 4.1.1. 

III osajulkaisussa käytettiin tutkimusaineistona kaikkia niitä Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppanian vuonna 1997 varusmiespalvelunsa aloittaneita varusmiehiä, jotka osallistui-
vat mittauksiin varusmiespalvelun alussa ja 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen. 
Tämä aineisto on kuvattu tarkemmin luvussa 4.1.2. 

IV osajulkaisun tutkimusaineistona käytettiin niiden Pohjan Prikaatissa vuonna 1995 
sattumaotokseen kuuluneiden ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa tammikuussa 
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1997 varusmiespalvelunsa aloittaneiden varusmiesten mittaustuloksia, joilta oli käytet-
tävissä kaikki mittaustulokset ja verikoevastaukset sekä alkuvaiheessa että 6 kuukauden 
varusmiespalvelun jälkeen ja sen lisäksi heidän verensä adiponektiinipitoisuus oli määri-
tetty sekä alkuvaiheessa että 6 kuukautta myöhemmin. Tämän IV osajulkaisun tutkimus-
materiaalista poistettiin ne verikokeissa käyneet Pohjan Prikaatin varusmiehet, jotka 
kuuluivat ainoastaan seulontaryhmään (painoindeksi yli 27 kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde 
yli 0,98 tai diastolinen verenpaine yli 85 mmHg).  

4.2  Tutkimusmenetelmät 

4.2.1  Tutkimusasetelma 

Tutkimustyyppi oli epäkokeellinen epidemiologinen riskitekijöiden esiintyvyyttä ja 
yhteyksiä kuvaava tutkimus, jolla selvitettiin insuliiniresistenssiin liittyvien kardio-
vaskulaaristen riskitekijöiden esiintymistä ja muutosta suomalaisilla nuorilla miehillä. 
Tutkimusasetelma oli kohorttitutkimus. Pohjan Prikaatin kaikki vuonna 1995 aloittaneet 
varusmiehet ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian tammikuussa 1997 aloittaneet 
varusmiehet olivat kohorttiaineistoina. Kohorttiaineistoille tehtiin poikkileikkaustutki-
mus, johon liittyi 6 kuukauden seurantatutkimus. 

4.2.2  Mittaukset 

4.2.2.1  Kysely 

Tarkastukseen liittyviä tutkimuksia odottaessaan varusmiehet täyttivät seuraavat 
tutkimuslomakkeet:  

− Pohjan Prikaatin alkututkimuksessa vuonna 1995 varusmiehet täyttivät MBO-Oulu-
tutkimuslomakkeen (liite 1), jossa kysyttiin henkilötiedot, syntymä- ja koulunkäynti-
paikkakunta sekä annettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen.  

− Pohjan Prikaatin 6 kk:n tutkimuksessa varusmiehet täyttivät MBO-Oulu-tutkimus-
lomakkeen (liite 2), jossa kysyttiin henkilötiedot, neuvola alle 7-vuotiaana, ala-asteen 
ja yläasteen koulun nimi. 

− Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian alkututkimuksessa tammikuussa 1997 varus-
miehet täyttivät MBO-Oulu-tutkimuslomakkeen (liite 3), jossa kysyttiin henkilötiedot, 
syntymäpaikkakunta, syntymäsairaala, neuvola alle 7-vuotiaana, ala-asteen ja yläas-
teen koulun nimi sekä annettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen.  

− Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian alkututkimuksessa tammikuussa 1997 veri-
kokeitten yhteydessä varusmiehet täyttivät Ravinto- ja liikuntakyselylomakkeen (liite 
4), jossa kysyttiin ennen varusmiespalvelua nautitun aterioinnin, ravinnon ja nautinto-
aineiden käyttötiheyttä ja laatua sekä kysyttiin liikunta- ja tupakointitavoista. 
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− Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 6 kk:n tutkimuksessa heinäkuussa 1997 varus-
miehet täyttivät Ravinto- ja liikuntakysely II -lomakkeen (liite 5), jossa kysyttiin 
varusmiespalvelun aikana nautitun ravinnon, alkoholin ja tupakoinnin muutosta 
verrattuna aikaan ennen varusmiespalvelua sekä sotilaskodin tai puolustusvoimien 
ulkopuolisen ravitsemuslaitoksen tuotteiden nauttimistiheyttä, viimeistä Cooperin ko-
keen tulosta ja liikuntamuutosta muutosta varusmiespalvelun aikana.  

Tutkimushoitajat auttoivat tarvittaessa varusmiehiä tutkimuslomakkeiden täyttämi-
sessä. Tutkimushoitajat haastattelivat tutkittavaa varusmiestä ja täyttivät alkututkimuksen 
tutkimuslomakkeeseen kohdat, joissa tiedusteltiin, onko sisaruksilla, vanhemmilla tai 
isovanhemmilla todettu aikuisiän sokeritauti, onko sisaruksilla tai vanhemmilla todettu 
verenpainetauti tai sepelvaltimotauti. Lisäksi tutkimushoitajat kysyivät varusmieheltä, 
onko hänellä todettu verenpainetauti ja tupakoiko hän. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä tai 
ei. 

4.2.2.2  Antropometriset mittaukset 

Varusmiehet olivat riisuuntuneet mittauksia varten alushoususilleen. Pituus mitattiin 0,5 
cm:n tarkkuudella ja paino 0,1 kg:n tarkkuudella. Vaaka ja pituusmittari oli kalibroitu 
ennen tutkimuksia. Vyötärönympärys mitattiin mittanauhalla suoliluun harjan ja kylki-
kaaren alaosan puolivälistä 0,5 cm:n tarkkuudella sisään- ja uloshengityksen keskivai-
heilla tutkittavan seistessä. Lantion ympärys mitattiin mittanauhalla trochanter majorien 
kohdalta 0,5 cm:n tarkkuudella. 

4.2.2.3  Verenpaineen mittaus 

Verenpaineen mittasi tutkimusapulainen oikeasta olkavarresta varusmiehen istuessa. Jos 
systolinen verenpaine oli yli 140 mmHg tai diastolinen verenpaine yli 80 mmHg, veren-
paineen mittaus toistettiin 5–10 minuutin rauhallisen istumisen jälkeen kahteen kertaan 
mittaamalla. Näiden kahden viimeksi mitatun lukeman keskiarvo merkittiin tuolloin 
tutkittavan verenpaineeksi. Jos mittauksia oli vain yksi, tämä lukema merkittiin tutkitta-
van verenpaineeksi. Verenpainemittarit olivat elohopeamittareita. Tutkija (TT) oli 
tarkastanut niiden kalibroinnin ennen tutkimuksen alkua. Tutkimusapulaisten kuulo oli 
tarkistettu audiogrammilla ja se oli kaikilla normaali. 

4.2.2.4  Laboratoriokokeet 

Laboratoriokokeitten ottaminen tapahtui jokaisella tutkimuskerralla samalla tavalla. 
Varusmiehet saapuivat verinäytteitä varten varuskunnan näytteenottoon aamulla vähin-
tään 9 tunnin mittaisen yön yli kestäneen paaston jälkeen. Lääkärit tai sairaanhoitajat 
suorittivat laskimoverinäytteen ottamisen seuraavasti: Yhdellä neulanpistolla täytettiin 4 
kappaletta 3 ml:n ethylenediamine-tetraacetic acid (EDTA) putkea, 2 kappaletta 7 ml:n 
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seerumiputkea ja lisäksi kertaalleen kultakin tutkittavalta 3 kappaletta 10 ml:n Vacuette 
EDTA-putkea. 

Verinäyte plasman insuliinin ja glukoosin määrittämistä varten otettiin kylmiin 3 ml:n 
EDTA-putkiin, joita säilytettiin ennen näytteenottoa ja sen jälkeen jäähdytettynä jäähilee-
seen upotettuna. EDTA-putkea heiluteltiin näytteenoton jälkeen. Plasma erotettiin verestä 
2–4 tuntia näytteenoton jälkeen kylmäsentrifugoimalla putket Oulun Diakonissalaitoksen 
laboratoriossa nopeudella 2000 G 10 minuutin ajan lämpötilassa +4 oC. Sen jälkeen 
plasma jaettiin kertakäyttöpipeteillä kolmeen muoviseen jäähileessä jäähdytettyyn 1,5 
ml:n Eppendorf-putkeen. Pakastenimitarra kiinnitettiin putkiin ja ne jäädytettiin Oulun 
Diakonissalaitoksella pakastimessa -70 oC lämpötilaan. 

Verinäyte seerumin rasvojen määrittämiseksi otettiin 7 ml:n seerumiputkiin. Putket 
sentrifugoitiin 2–4 tuntia myöhemmin Oulun Diakonissalaitoksen laboratoriossa nopeu-
della 2 000G 10 minuutin ajan lämpötilassa +20 oC. Sen jälkeen täytettiin kertakäyttö-
pipeteillä kaksi muovista 1,5 ml:n Eppendorf-putkea. Pakastenimitarra kiinnitettiin put-
kiin ja ne jäädytettiin Oulun Diakonissalaitoksella pakastimessa -70 oC lämpötilaan. Jäl-
jelle jääneestä seerumista määritettiin kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus entsymaattisella 
kolorimetrisellä menetelmällä (CHOD-PAP, GPO-PAP, Boehringer Mannheim GmbH, 
Germany). HDL-kolesteroli mitattiin samalla menetelmällä sen jälkeen, kun LDL-
kolesteroli ja VLDL-kolesteroli oli saostettu näytteestä. LDL-kolesteroli laskettiin 
Friedewaldin kaavan mukaan. Lipidianalyysit tehtiin näytteenottopäivänä Oulun 
Diakonissalaitoksen laboratoriossa. 

Pakastettuna säilytetystä plasmasta määritettiin glukoosipitoisuus käyttämällä 
entsymaattista kolorimetristä menetelmää (Peridochrom Glucose GOD-PAP, Boehringer, 
Germany). Insuliinipitoisuus määritettiin käyttämällä Phadeseph Insulin RIA 100 –mene-
telmää (Pharmacia Diagnostics AB, Sweden). Glukoosi- ja insuliinianalyysit tehtiin vuo-
sina 1995–1997 Kuopion yliopistollisen sairaalan sisätautiklinikan tutkimuslaboratori-
ossa. Pakastetut verinäytteet kuljetettiin jäädytettyinä Oulusta Kuopioon linja-auton pika-
vuoron mukana hiilihappojäähän pakattuna. 

Pakastimessa säilytetystä seerumista määritettiin vuonna 2003 Oulun Kansan-
terveyslaitoksen laboratoriossa adiponektiinipitoisuudet. Pakastetut verinäytteet kuljetet-
tiin jäädytettyinä Oulun Diakonissalaitokselta Oulun Kansanterveyslaitoksen laboratori-
oon tutkijan viemänä kylmäkuljetuksena. Adiponektiinin määrityksessä käytettiin Human 
Adiponectin ELISA Kit:ä (B-Bridge International, Inc., USA) eli immunologista vasta-
ainemääritykseen perustuvaa entsymaattista menetelmää. 

4.2.3  Muuttujien muodostaminen 

Pohjan Prikaatin varusmiehiltä kysyttiin tupakointitapa varusmiespalveluksen alussa 
tutkimusapulaisen kysymänä siten, että kysymykseen ”Tupakoitteko” vastattiin joko kyllä 
tai ei. Pohjan Prikaatin varusmiehille ei toistettu tupakointikysymystä uudelleen. Niitä 
Pohjan Prikaatin varusmiehiä, jotka ilmoittivat varusmiespalvelun alussa tupakoivansa, 
käsiteltiin tupakoivina. Niitä Pohjan Prikaatin varusmiehiä, jotka ilmoittivat varusmies-
palvelun alussa, että eivät tupakoi, käsiteltiin tupakoimattomina. 
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Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehiltä kysyttiin tupakointitapa varus-
miespalveluksen alussa tutkimusapulaisen kysymänä siten, että kysymykseen ”Tupakoit-
teko” vastattiin joko kyllä tai ei. Lisäksi Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmie-
hiltä kysyttiin varusmiespalveluksen alussa itse täytetyn ravinto- ja liikuntakyselylomak-
keen avulla tupakointia siten, että vastausvaihtoehdot olivat: kyllä, säännölli-
sesti/satunnaisesti/ei lainkaan. Lisäksi heiltä kysyttiin kyselylomakkeen avulla tupakoin-
nin aloittamisikä, monenako päivänä viikossa tavallisesti tupakoi ja kuinka paljon tupakoi 
päivässä. Uusintamittauksen yhteydessä Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmie-
hiltä kysyttiin, onko tupakointi varusmiespalveluksen aikana vähenty-
nyt/ennallaan/lisääntynyt. Niitä Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehiä, jotka 
ilmoittivat tutkimusapulaisen kysymänä varusmiespalvelun alussa tupakoivansa, käsitel-
tiin tupakoivina. Niitä Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehiä, jotka ilmoitti-
vat varusmiespalvelun alussa, että eivät tupakoi, käsiteltiin tupakoimattomina.  

Taustamuuttujia olivat pituus, paino, painoindeksi, vyötärön ja lantion ympärysmitta, 
vyötärö-lantiosuhde sekä systolinen ja diastolinen verenpaine.  

Laboratoriokokeilla mitattuja muuttujia olivat paastoseerumin kokonaiskolesteroli, 
HDL-kolesteroli, triglyseridit ja plasman glukoosin ja insuliinin paastoarvot. Myöhem-
min paastoseerumista määritettiin adiponektiinipitoisuudet. 

Rasva-aineenvaihdunnan häiriötä kuvaavina muuttujina käytettiin hyperkolesterole-
miaa (kokonaiskolesteroli ≥ 5,0 mmol/l), hypertriglyseridemiaa (triglyseridipitoi-
suus ≥ 1,7 mmol/l) ja dyslipidemiaa (kokonaiskolesteroli / HDL-kolesteroli > 5 ja/tai 
triglyseridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l). 

Sokeriaineenvaihdunnan häiriötä kuvaavina muuttujina käytettiin hyperglykemiaa 
(plasman paastoglukoosi ≥ 7,0 mmol/l) tai hyperinsulinemiaa (plasman paastoinsu-
liini ≥ 13,0 mU/l). 

Metabolisen oireyhtymän määritelmänä käytettiin seuraavaa: varusmiehellä oli ole-
massa yhtä aikaa hyperinsulinemia (plasman paastoinsuliini ≥ 13,0 mU/l) ja dyslipidemia 
(kokonaiskolesteroli / HDL-kolesteroli > 5 ja/tai triglyseridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l). 

Ryvästyvyydellä tarkoitettiin useamman kuin yhden edellä mainitun metabolisen oire-
yhtymän osakomponentin esiintymistä samalla henkilöllä.  

Insuliiniresistenssiin liittyvinä kardiovaskulaarisina riskitekijöinä tarkasteltiin seuraa-
via muuttujia: painoindeksiä, vyötärön ja lantion ympärysmittaa, vyötärö-lantiosuhdetta, 
paastoseerumin kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyseridien 
ja adiponektiinin pitoisuutta, kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta sekä 
paastoplasman glukoosi- ja insuliinipitoisuutta. 

Tutkimustiedot tallennettiin Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen 
laitoksen SAS-ohjelmalla. 

4.2.4  Varuskuntaruoan koostumus 

Pohjan Prikaatin varusmiehille tarjottiin vuosina 1995–1997 varusmiespalvelun aikana 
varuskunnan puolesta aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Varuskuntaruoan tavoit-
teena oli, että laskennallisesti yhdelle varusmiehelle joukko-osastossa tarjottu ruoka sisäl-
tää energiaa 3 200–3 600 kcal/vrk ja että 15 % ruoan kokonaisenergiasta tulee proteii-
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neista, 50–55 % hiilihydraateista ja 30–35 % rasvasta (Pohjan Prikaatin ruokasuunnitel-
mat 18.1.1996 ja 15.9.1997). Tämän lisäksi varusmiehet voivat nauttia varuskuntapäivinä 
lepoaikanaan muutakin kuin varuskunnan tarjoamaa ravintoa, joka hankitaan itse osta-
malla tavallisimmin sotilaskodista tai ravitsemusliikkeistä. Lomapäivinään varusmiehet 
nauttivat itse ostamaansa ja haluamaansa ruokaa tai kotiruokaa varuskunnan ulkopuolella. 

Toteutunut varuskunnan ruoka sisälsi joulukuussa 1995 yhdelle varusmiehelle ener-
giaa keskimäärin 3 462 kcal/vrk ja vastaavasti toukokuussa 1997 2 939 kcal/vrk (Pohjan 
Prikaatin toteutuneet ruokasuunnitelmat 18.1.1996 ja 15.9.1997). 

4.2.5  Tilastolliset menetelmät 

Tilastolliset analyysit on tehty SPSS- ja SAS-ohjelmilla. I osatutkimuksessa (poikkileik-
kaustutkimus) käytettiin ryhmien välisten erojen selvittämiseen kahden riippumattoman 
otoksen keskiarvojen t-testiä, jos muuttujat noudattivat normaalijakaumaa tai Mann-
Whitneyn U-testiä, jos normaalijakautuneisuus ei täyttynyt. Luokiteltujen muuttujien 
riippuvuudet (toisistaan) tutkittiin Khiin-neliötestillä. 

II osatutkimuksessa (pitkittäistutkimus) tutkimusarvojen toistomittausten muutoksen 
eroja tutkittiin kahden riippuvan otoksen t-testillä, jos muuttujat noudattivat normaali-
jakaumaa tai Wilcoxonin merkkitestillä, jos normaalijakautuneisuus ei täyttynyt. 

Tupakoivien ja tupakoimattomien ryhmien välisten erojen selvittämiseen käytettiin 
kahden riippumattoman otoksen t-testiä, jos muuttujat noudattivat normaalijakaumaa tai 
Mann-Whitneyn U-testiä, jos normaalijakautuneisuus ei täyttynyt.  

III ja IV osatutkimuksessa käytettiin samoja testejä kuin oli käytetty II osatutkimuk-
sessa.  

Niiden lisäksi IV osatutkimuksessa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa kuvaa-
maan adiponektiinitason yhteyttä muihin muuttujiin, jos muuttujat noudattivat normaali-
jakaumaa. Spearmanin korrelaatiokerrointa käytettiin kuvaamaan adiponektiinitason 
yhteyttä niihin muuttujiin, joilla normaalijakautuneisuus ei täyttynyt, esimerkiksi insu-
liini- ja triglyseridipitoisuus, tai kyseessä oli luokkamuuttuja, esimerkiksi tupakointi. Li-
säksi osatutkimus IV:ssa käytettiin lineaarista regressiomallia tutkimaan, olivatko muut 
muuttujat itsenäisiä selittäjiä adiponektiinipitoisuudelle.  

4.3  Eettiset kysymykset 

Tutkimussuunnitelma hyväksyttiin Suomen Puolustusvoimien Pääesikunnassa joulu-
kuussa 1994 ja jatkotutkimussuunnitelma syksyllä 1996. Oulun Diakonissalaitoksen eetti-
nen toimikunta hyväksyi tutkimussuunnitelman joulukuussa 1994. Kaikkia varusmiehiä 
informoitiin suullisesti tutkimuksesta varusmiespalvelun alussa. Tutkimukseen 
osallistuminen oli vapaaehtoista. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat varusmiehet antoi-
vat allekirjoitetun suostumuksensa tutkimukseen.  

Mikäli joku kutsutuista ei saapunut tutkimustilaisuuteen, hänet kutsuttiin toistamiseen. 
Ellei hän silloinkaan saapunut, toista uusintakutsua ei esitetty. Tutkittavat saivat tietää 
verikokeissa todetut rasva-arvonsa. Heille annettiin kirjallinen tulkintaohje vastauksista. 
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Lisäksi heillä oli mahdollisuus keskustella vastauksista varuskunnan poliklinikan sairaan-
hoitajan, varuskunnan lääkärin tai tutkijalääkärin (TT) kanssa. 



5 Tulokset 

5.1  Taustatietoa osallistujista 

Pohjan Prikaatin varusmiesten lantion ja vyötärön ympärysmitat olivat varusmies-
palveluksen alussa tilastollisesti merkitsevästi pienemmät, mutta vyötärö-lantiosuhde 
suurempi kuin Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä (taulukko 3). Molem-
pien tutkimusryhmien kaikista varusmiehistä 8 %:lla (109/1 230) oli vyötärön ympärys-
mitta yli 94 cm ja näistä 5 varusmiehen painoindeksi oli alle 25 kg/m2 ja 9 varusmiehen 
25–27 kg/m2. 10,5 %:lla molempien tutkimusryhmien kaikista varusmiehistä painoin-
deksi oli yli 27 kg/ m2. 

Taulukko 3. Alkututkimuksen mittaustulosten keskiarvot (SD) vuonna 1995 Pohjan 
Prikaatin ja vuonna 1997 Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä. 

Muuttuja Vuosi 1995 
n = 1 214 

Vuosi 1997 
n = 106 

Eron 
merkitsevyys (P) 

Ikä (v) 19,8 (1,5) 19,6 (1,6)  
Pituus (cm) 178,3 (6,3) 176,9 (6,1) 0,072 
Paino (kg) 72,7 (12,0) 72,7 (11,3) 0,667 
BMI (kg/m2) 22,8 (3,4) 23,2 (3,2) 0,192 
Vyötärön ympärys (cm) 80,7 (9,2) 82,2 (9,0) 0,035 
Lantion ympärys (cm) 93,3 (7,2) 96,4 (6,9) <0,001 
Whr 0,863 (0,05) 0,851(0,05) 0,046 
BMI > 25 kg/m2 21 % 25 % 0,414 
BMI > 27 kg/m2 11 % 10 % 0,436 
BMI > 30 kg/m2 4 % 2 % 0,719 
Whr > 0,98 3 % 1 % 0,748 
Diastolinen verenpaine > 85 mmHg 10 % 9 % 0,858 
Tupakoivia 46 % 39 % 0,136 
Alkututkimukseen osallistuminen  96 % 100 %  
SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P-arvo; kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen 
Mann-Whitneyn U-testi vuoden 1995 ja vuoden 1997 varusmiesten välillä 
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Taulukossa 4 esitetään alkututkimuksen mittaustulokset niiltä varusmiehillä, jotka 
osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden mittauksiin vuosina 1995 ja 1997. Pohjan 
Prikaatin vuoden 1995 varusmiesten verikoetuloksiin on otettu mukaan ainoastaan ne 
varusmiehet, jotka kuuluivat sattumaotokseen. Pohjan Prikaatin varusmiesten lantion 
ympärysmitta ja HDL-kolesterolin pitoisuus olivat tilastollisesti merkitsevästi pienemmät 
ja triglyseridien pitoisuus sekä kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde korkeam-
mat kuin Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä varusmiespalvelun alussa. 

Taulukko 4. Alkututkimuksen mittaustulosten keskiarvot (SD) niillä varusmiehillä, jotka 
osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden mittauksiin vuonna 1995 Pohjan 
Prikaatissa ja vuonna 1997 Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa. 

Muuttuja Vuosi 1995 
n = 648 

Vuosi 1997 
n = 78 

Eron 
merkitsevyys (P) 

Ikä (v) 19,8 (1,5) 19,6 (1,6)  
Pituus (cm) 178,0 (6,2) 176,7 (6,1) 0,147 
Paino (kg) 72,7 (12,0) 72,3 (12,0) 0,848 
BMI (kg/m2) 22,9 (3,4) 23,1 (3,4) 0,482 
Vyötärön ympärys (cm) 80,7 (9,2) 82,3 (9,6) 0,088 
Lantion ympärys (cm) 93,3 (7,3) 96,3 (7,3) 0,001 
Whr 0,863(0,05) 0,853(0,05) 0,177 

46 % 40 % 0,534 Tupakoivia 
n = 40 n = 78  

Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 3,8 (0,6) 3,8 (0,7) 0,982 
HDL-kolesteroli (mmol/l) 1,06 (0,26) 1,31 (0,26) <0,001 
LDL-kolesteroli (mmol/l) 2,4 (0,5) 2,2 (0,7) 0,123 
Triglyseridit (mmol/l) 0,87 (0,39) 0,66 (0,24) 0,006 
Kokonaiskolesteroli/HDL-kol 3,75 (0,90) 3,00 (0,86) <0,001 
HDL/kokonaiskolesteroli % 27,9 34,5  
Glukoosi (mmol/l) 4,8 (0,6) 4,8 (0,8) 0,949 
Insuliini (mU/l) 7,4 (3,0) 7,0 (2,5) 0,483 
Verikokeisiin kutsuttujen osallistuminen 89 % 100 %  

SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P-arvo; kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen 
Mann-Whitneyn U-testi vuoden 1995 ja vuoden 1997 varusmiesten välillä 

6 kuukauden varusmiespalvelun aikana Pohjan Prikaatin varusmiesten paino, painoin-
deksi, vyötärön ja lantion ympärysmitat kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän 
kuin Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniana varusmiehillä (taulukko 5). Samoin veriko-
keissa käyneiden Pohjan Prikaatin varusmiesten HDL-kolesterolin ja triglyseridien 
pitoisuudet kohosivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehillä. Lisäksi kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suh-
teen muutokset erosivat merkitsevästi varusmiesjoukkojen välillä. 
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Taulukko 5. Kuuden kuukauden aikana tapahtuneitten mittaustulosten muutosten 
keskiarvot niillä varusmiehillä, jotka osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden 
mittauksiin vuonna 1995 Pohjan Prikaatissa ja vuonna 1997 Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppaniassa. 

Muuttuja Vuosi 1995 
n = 648 

Vuosi 1997 
n = 78 

Eron 
merkitsevyys (P) 

Paino (kg) + 4,6 - 0,6 <0,001 
BMI (kg/m2) + 0,4 - 0,2 <0,001 
Vyötärön ympärys (cm) + 2,1 - 3,8 <0,001 
Lantion ympärys (cm) + 2,2 - 4,3 <0,001 
Whr + 0,002 - 0,001 0,642 
 n = 40 n = 78 (P) 
Kokonaiskolesteroli (mmol/l) + 0,5 + 0,4 0,595 
HDL-kolesteroli (mmol/l) + 0,18 + 0,10 0,049 
LDL-kolesteroli (mmol/l) + 0,3 + 0,08 0,246 
Triglyseridit (mmol/l) + 0,87 + 0,41 <0,001 
Kokonaiskolesteroli/HDL-kol - 0,06 + 0,08 0,042 
HDL/kokonaiskolesteroli % + 0,9 - 0,9  
Glukoosi (mmol/l) + 0,2 0 0,143 
Insuliini (mU/l) + 1,5 + 0,5 0,388 
P-arvo; kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen Mann-Whitneyn U-testi vuoden 1995 ja vuoden 1997 
varusmiesten välillä 

6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen ne Pohjan Prikaatin varusmiehet, jotka 
osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden mittauksiin, olivat tilastollisesti merkitse-
västi painavampia, heidän vyötärön ja lantion ympärysmittansa sekä vyötärö-lantiosuh-
teensa oli suurempi kuin Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä (taulukko 
6). Pohjan Prikaatin varusmiesten LDL-kolesterolin ja glukoosin pitoisuudet sekä totaali 
kolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde olivat tilastollisesti merkitsevästi korkeammat, 
mutta HDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuudet matalammat kuin Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehillä. 
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Taulukko 6. Mittaustulosten keskiarvot (SD) 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen 
niillä varusmiehillä, jotka osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukauden mittauksiin 
vuonna 1995 Pohjan Prikaatissa ja vuonna 1997 Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppaniassa. 

Muuttuja Vuosi 1995 
n = 648 

Vuosi 1997 
n = 78 

Eron 
merkitsevyys (P) 

Paino (kg) 77,3 (10,6) 71,7 (10,9) <0,001 
BMI (kg/m2) 23,3 (3,0) 22,9 (3,0) 0,261 
Vyötärön ympärys (cm) 82,8 (7,9) 78,5 (8,1) <0,001 
Lantion ympärys (cm) 95,5 (7,1) 92,0 (7,5) <0,001 
Whr 0,867(0,05) 0,853(0,04) 0,037 
Tupakoivia 46 % 40 % 0,534 

55 % 74 %  Osallistuminen 6 kk mittauksiin verrattuna 
alkututkimukseen osallistujiin n = 40 n = 78 (P) 

Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 4,3 (0,7) 4,2 (0,7) 0,455 
HDL-kolesteroli (mmol/l) 1,24(0,29) 1,41(0,27) 0,001 
LDL-kolesteroli (mmol/l) 2,7 (0,7) 2,3 (0,6) 0,020 
Triglyseridit (mmol/l) 0,87 (0,41) 1,07 (0,54) 0,031 
Kokonaiskolesteroli/HDL-kol 3,69(1,14) 3,08(0,69) 0,001 
HDL/kokonaiskolesteroli % 28,8 33,6  
Glukoosi (mmol/l) 5,0 (0,4) 4,8 (0,3) <0,001 
Insuliini (mU/l) 8,9 (5,8) 7,5 (1,9) 0,737 
Osallistuminen 6 kk verikokeisiin verrattuna 
alkututkimuksen verikokeisiin osallistujiin 

65 % 74 %  

SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P-arvo; kahden riippumattoman otoksen keskiarvojen 
Mann-Whitneyn U-testi vuoden 1995 ja vuoden 1997 varusmiesten välillä  

5.2  Osallistumattomat  

Vuonna 1995 Pohjan Prikaatissa 54 varusmiestä ei osallistunut alkututkimukseen. Alku-
tutkimukseen osallistumattomien varusmiesten määrä oli 4,3 % aloittaneiden kokonais-
määrästä. Osallistumattomista 45 oli joko kotiutettu varusmiespalveluksesta alkupäivien 
aikana tai siirretty muihin varuskuntiin. 9 varusmiestä kieltäytyi osallistumasta tutkimuk-
seen. Kieltäytyneiden varusmiesten määrä oli 0,7 % varusmiespalvelunsa aloittaneiden 
kokonaismäärästä. Osallistumattomista ja kieltäytyneistä varusmiehistä ei ole käytettä-
vissä taustatietoja. Vuonna 1997 Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa kaikki 
varusmiehet osallistuivat alkututkimuksen mittauksiin.  

Uusintamittauksiin osallistumattomia oli Pohjan Prikaatissa 550 eli 45 % alkuvaiheen 
mittauksiin osallistuneista ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa 28 eli 26 % alku-
vaiheen mittauksiin osallistuneista. He olivat uusintatutkimushetkellä palveluksessa 
jossakin muussa varuskunnassa, poistuneet palveluksesta tai pitkällä lomalla. Uusinta-
mittauksiin osallistumattomien varusmiesten ja niihin osallistuneitten varusmiesten alku-
tutkimuksen iässä, pituudessa, painossa, painoindeksissä, vyötärön ja lantion ympärys-
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mitassa, vyötärö-lantiosuhteessa tai tupakointitavassa ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja (taulukot 2 ja 3 luvussa 5.1). 

5.3  Insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen 
riskitekijöitten esiintyvyys ja ryvästyvyys  

varusmiesten keskuudessa 

Pohjan Prikaatissa varusmiespalvelunsa aloittaneista varusmiehistä 11 %:lla oli paino-
indeksi yli 27 kg/m2 (129/1213), 3 %:lla vyötärö-lantiosuhde yli 0,98 (35/1213) ja 
10 %:lla diastolinen verenpaine yli 85 mmHg (123/1214). Niistä varusmiehistä joilla oli 
painoindeksi yli 27, 18 %:lla (23/129) oli yhtä aikaa myös vyötärö-lantiosuhde yli 0,98. 
Niistä varusmiehistä joilla vyötärö-lantiosuhde oli yli 0,98, 66 %:lla (23/35) oli yhtä ai-
kaa myös painoindeksi yli 27 kg/m2. Tällaisia vähintään yhden edellä mainitun seulonta-
kriteerin täyttäviä varusmiehiä oli yhteensä 13 % varusmiehistä (160/1214). Kun näitä 
vähintään yhden riskiominaisuuden omaavia seulontaotokseen kuuluvia varusmiehiä 
verrattiin sattumaotoksella valittuihin varusmiehiin, riskiyksilöillä oli havaittavissa 
tilastollisesti merkitsevästi korkeammat insuliinipitoisuudet (11,8 mU/l ± 4,9 versus 7,3 
mU/l ± 2,3, p < 0,0001), glukoosipitoisuudet (5,0 mmol/l ± 0,5 versus 4,7 mmol/l ± 0,6, 
p = 0,0003) ja triglyseridipitoisuudet (1,01 mmol/l ± 0,60 versus 0,85 mmol/l ± 0,48, 
p = 0,0362) kuin sattumaotoksella valituilla varusmiehillä (I osajulkaisu, taulukko 1).  

Metabolinen oireyhtymä (= varusmiehellä oli yhtä aikaa hyperinsulinemia (plasman 
paastoinsuliini ≥ 13,0 mU/l) ja dyslipidemia (kokonaiskolesteroli / HDL-kolesteroli > 5 
ja/tai triglyseridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l)) oli havaittavissa 10 %:lla eli 14 varusmiehellä 
(14/144) (I osajulkaisu, taulukko 3). Metabolinen oireyhtymä esiintyi 11 varusmiehellä 
hyperinsulinemian ja hypertriglyseridemian perusteella. Heillä kaikilla oli ollut alkuvai-
heen seulontakriteerinä painoindeksi yli 27 kg/m2 ja yhdellä sen kanssa yhtä aikaa vyö-
tärö-lantiosuhde yli 0,98. Metabolinen oireyhtymä esiintyi 7 varusmiehellä koholla ole-
van kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteen sekä hyperinsulinemian perus-
teella. Näillä kaikilla oli ollut alkuvaiheen seulontakriteerinä painoindeksi yli 27 kg/m2. 
Kenelläkään metabolisen oireyhtymän omaavalla varusmiehellä ei ollut alkuvaiheen 
diastolinen verenpaine yli 85 mmHg. Metabolisen oireyhtymän omaavista varusmiehistä 
4 varusmiehellä toteutuivat kaikki kolme verikoeominaisuutta: hyperinsulinemia, 
hypertriglyseridemia ja koholla oleva kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde. 

Metabolisen oireyhtymän omaavien 14 varusmiehen painoindeksin keskiarvo oli 30,6 
kg/m2 (SD + 2,5 kg/m2, vaihteluväli 27,8–36,2 kg/m2 ), vyötärö-lantiosuhde 0,93 
(SD ± 0,05, vaihteluväli 0,86–1,06) ja diastolinen verenpaine 73 mmHg (SD ± 7mmHg, 
vaihteluväli 61–81 mmHg). 

Kenelläkään sellaisella varusmiehellä, jonka painoindeksi oli alle tai tasan 27 kg/m2, ei 
havaittu metabolista oireyhtymää (I osajulkaisu, taulukko 3). Ryvästymistä metaboliseksi 
oireyhtymäksi esiintyi ainoastaan niillä, joilla oli havaittavissa alkumittauksissa paino-
indeksi yli 27 kg/m2. Kokonaisuudessaan näin määriteltyä metabolista oireyhtymää esiin-
tyi tässä tutkimusmateriaalissa 1 %:lla (14/1 214) Pohjan Prikaatin varusmiehistä. Suvun 
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diabetes ei selittänyt minkään insuliiniresistenssiin liittyvän kardiovaskulaarisen riski-
tekijän esiintymistä. 

5.4  Tupakoinnin yhteys insuliiniresistenssiin liittyvien 
kardiovaskulaaristen riskitekijöitten esiintyvyyteen  

ja ryvästyvyyteen varusmiehillä 

Tutkimushoitajan tekemän suullisen kysymyksen (tupakoitteko: kyllä/ei) perusteella 
46 % (546/1195) Pohjan Prikaatissa varusmiespalvelun vuonna 1995 aloittaneista mie-
histä oli tupakoivia. Tupakoivat olivat merkitsevästi lyhyempiä (pituus 177,6 cm ± 5,9 
versus 179,0 cm ± 6,5, p < 0,001) ja kevyempiä (paino 71,9 kg ± 13,1 versus 73,5 
kg ± 11,0, p = 0,027) kuin tupakoimattomat varusmiespalvelun alussa. Tupakoivien vyö-
tärö-lantiosuhde oli suurempi (whr 0,87 ± 0,06 versus 0,86 ± 0,05, p < 0,001) ja lantion 
ympärysmitta pienempi (lantio 92,5 cm ± 7,7 versus 94,0 cm ± 6,8, p = 0,001) kuin tupa-
koimattomilla varusmiespalvelun alussa. Tupakoivien painoindeksi oli pienempi kuin 
tupakoimattomilla (BMI 22,7 kg/m2 ± 3,7 versus 22,9 kg/m2 ± 3,1) varusmiespalvelun 
alussa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,369).  

Mikäli varusmiehellä oli jokin seuraavista riskiominaisuuksista: painoindeksi yli 27 
kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde yli 0,98 tai diastolinen verenpaine yli 85 mmHg, hänellä 
esiintyi merkitsevästi enemmän hypertriglyseridemiaa (fS-Trigly > 1,70 mmol/l) tai 
hyperinsulinemiaa (fP-Insulin > 13,0 mU/l), jos varusmies tupakoi. Hypertriglyseride-
miaa esiintyi 17 %:lla tupakoivista ja 4 %:lla tupakoimattomista riskiyksilöistä, 
p = 0,013. Hyperinsulinemiaa esiintyi 45 %:lla tupakoivista ja 25 %:lla tupakoimatto-
mista riskiyksilöistä, p = 0,012. Sattumaotoksella verikokeisiin valituilla varusmiehillä ei 
esiintynyt eroja hypertriglyseridemian ja hyperinsulinemian esiintyvyydessä tupakoivien 
ja tupakoimattomien välillä (I osajulkaisu, taulukko 2).  

Lisäksi yhdenkin tällaisen edellä mainitun riskin omaavilla varusmiehillä oli havaitta-
vissa luvussa 5.3 kuvatun määritelmän mukainen metabolinen oireyhtymä 15 %:lla 
(11/71), jos he tupakoivat ja 4 %:lla (3/72), jos he eivät tupakoineet, p = 0,023. Jos 
tarkastellaan metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä tupakoinnin suhteen kaikilla tässä 
tutkimuksessa varusmiespalvelun alussa verikokeissa käyneillä varusmiehillä, metabo-
lista oireyhtymää esiintyi 12 %:lla tupakoivista ja 2 %:lla tupakoimattomista verikokeissa 
käyneistä varusmiehistä, p = 0,004 (I osajulkaisu, taulukko 4). 

5.5  Insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen 
riskitekijöitten muutos Pohjan Prikaatissa  

varusmiespalvelun aikana 

Niillä Pohjan Prikaatin varusmiehillä, jotka osallistuivat sekä alkuvaiheen että 6 kuukau-
den mittauksiin, painon keskiarvo lisääntyi 4,6 kg (SD ± 7,0 kg, vaihteluväli 
-24,1…+23,0 kg, n = 648, p = 0,0001) 72,7 kg:sta 77,3 kg:aan 6 kuukauden varusmies-



 67

palvelun aikana (taulukko 7). Lisäksi painoindeksi, vyötärön ja lantion ympärysmitat 
kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi, mutta whr ei muuttunut merkitsevästi. Kokonais-, 
HDL- ja LDL-kolesterolin sekä paastoglukoosin pitoisuuksien keskiarvot nousivat 
tilastollisesti merkitsevästi 6 kuukauden varusmiespalvelun aikana. 

Taulukko 7. Pohjan Prikaatin varusmiesten mittaustulosten keskiarvot (SD) 
varusmiespalvelun alussa ja 6 kuukautta myöhemmin.  

Muuttuja Varusmiespalvelun alku, 
n = 648  

Tilanne 6 kk 
myöhemmin, 

n = 648  

Muutoksen 
merkitsevyys (P) 

BMI (kg/m2) 22,9 (3,4) 23,3 (3,0) 0,0001 
Paino (kg) 72,7 (12,0) 77,3 (10,6) 0,0001 
Whr 0,86 (0,06) 0,87 (0,05) 0,1056 
Vyötärön ympärys (cm) 80,7 (9,2) 82,8 (7,9) 0,0001 
Lantion ympärys (cm) 93,3 (7,3) 95,5 (7,1) 0,0001 
 n = 40  n = 40  (P) 
Totaali kolesteroli (mmol/l) 3,8 (0,6) 4,3 (0,7) 0,0001 
HDL-kolesteroli (mmol/l) 1,06 (0,26) 1,24 (0,29) 0,0001 
Tot.kolesteroli/HDL-kol 3,75 (0,90) 3,69 (1,14) 0,5934 
LDL-kolesteroli (mmol/l) 2,4 (0,5) 2,7 (0,7) 0,0003 
Triglyseridit (mmol/l) 0,87 (0,39) 0,87 (0,41) 0,9135 
Glukoosi (mmol/l) 4,8 (0,6) 5,0 (0,4) 0,0436 
Insuliini (mU/l) 7,4 (3,0) 8,9 (5,8) 0,0669 
SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P- arvo; kahden riippuvan otoksen muutoksen ero 
Wilcoxonin merkkitestillä  

5.6  Tupakoinnin yhteys insuliiniresistenssiin liittyvien 
kardiovaskulaaristen riskitekijöitten muutokseen  

Pohjan Prikaatissa varusmiespalvelun aikana 

6 kuukauden mittauksessa käyneistä Pohjan Prikaatin varusmiehistä 46 % (295/640) 
tupakoi. Painon keskiarvo nousi tupakoivilla varusmiehillä 6 kuukauden varusmiespalve-
lun aikana 3,5 kg (SD ± 6,7 kg, vaihteluväli -17,5…+23,0 kg, n = 295, p = 0,00011) 71,7 
kg:sta 75,1 kg:aan. Tupakoimattomilla varusmiehillä vastaava painonnousu oli 5,4 kg 
(SD ± 7,0 kg, vaihteluväli -24,1…+23,0 kg, n = 345, p = 0,00011) 73,6 kg:sta 79,0 
kg:aan (p = 0,00011) (II osajulkaisu, taulukko 3). Tupakoimattomien varusmiesten 5,4 
kg:n painonnousu varusmiespalvelun aikana oli merkitsevästi suurempaa kuin tupakoi-
villa havaittu 3,5 kg:n painonnousu, p = 0,0008.  

Tupakoivien varusmiesten lantion ympärysmitta kasvoi varusmiespalvelun aikana 92,6 
(+ 7,8) cm:stä 95,3 (+ 6,8) cm:iin. Tupakoimattomien varusmiesten lantion ympärysmitta 
kasvoi varusmiespalvelun aikana 93,9 (+ 6,8) cm:stä 95,7 (+ 7,4) cm:iin. Lantion 
ympärysmitan kasvu oli tupakoivilla merkitsevästi suurempaa kuin tupakoimattomilla, 
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p = 0,0285. Vyötärön ympärysmitta kasvoi varusmiespalvelun aikana merkitsevästi sekä 
tupakoivilla että tupakoimattomilla, mutta muutoksen suuruus oli samanlainen tupakoi-
villa ja tupakoimattomilla. Vyötärö-lantiosuhde pieneni tupakoivilla ja kasvoi 
tupakoimattomilla varusmiespalvelun aikana, p = 0,0054 (II osajulkaisu, taulukko 3).  

Lipidien, glukoosin tai insuliinin muutoksissa varusmiespalvelun aikana ei ollut 
havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja tupakoivien ja tupakoimattomien välillä. 
Pohjan Prikaatin tupakoivien varusmiesten (n = 143) insuliinipitoisuus oli varusmies-
palvelun alussa 7,9 mU/l ja tupakoimattomien (n = 34) 7,1 mU/l, p = 0,386. 

5.7  Kardiovaskulaaristen riskitekijöitten esiintyvyys ja muutos 
varusmiespalvelun aikana Pohjan Prikaatin  

1. Viestikomppaniassa 

Niiden Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten, jotka osallistuivat sekä alku-
vaiheen että 6 kuukauden mittauksiin, painon keskiarvo pieneni 0,6 kg (SD ± 4,2 kg, 
vaihteluväli -12,9–+13,5 kg, n = 78, p = 0,272) 72,3 kg:sta 71,7 kg:aan 6 kuukauden 
varusmiespalvelun aikana (taulukko 8). Painon muutos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti 
merkitsevä. Vyötärön ja lantion ympärysmitat pienenivät tilastollisesti merkitsevästi, 
mutta painoindeksi ja vyötärö-lantiosuhde eivät muuttuneet varusmiespalvelun aikana 
merkitsevästi. Viimeisimmän Cooperin kokeen keskiarvo oli Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppanian varusmiehillä 6 kuukauden varausmiespalvelun jälkeen 2 598 m (vaihtelu-
väli 1 900 m–3 160 m, SD ± 301 m). 

Kokonais-, HDL-, LDL-kolesterolin, triglyseridien ja paastoinsuliinin pitoisuudet sekä 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde kohosivat tilastollisesti merkitsevästi 6 
kuukauden varusmiespalvelun aikana. 
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Taulukko 8. Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten mittaustulosten 
keskiarvot (SD) varusmiespalvelun alussa ja 6 kuukautta myöhemmin.  

Muuttuja Varusmiespalvelun alku, 
n = 78  

Tilanne 6 kk 
myöhemmin, 

n = 78  

Muutoksen merkitsevyys 
 (P) 

BMI (kg/m2) 23,1 (3,4) 22,9 (3,0) 0,279 
Paino (kg) 72,3 (12,0) 71,7 (10,9) 0,272 
Whr 0,85 (0,05) 0,85 (0,04) 0,974 
Vyötärön ympärys (cm) 82,3 (9,6) 78,5 (8,1) <0,001 
Lantion ympärys (cm) 96,3 (7,3) 92,0 (7,5) <0,001 
Totaali kolesteroli (mmol/l) 3,8 (0,7) 4,2 (0,7) <0,001 
HDL-kolesteroli (mmol/l) 1,31 (0,26) 1,41 (0,27) <0,001 
Tot.kolesteroli/HDL-kol 3,00 (0,86) 3,08 (0,69) 0,021 
LDL-kolesteroli (mmol/l) 2,2 (0,7) 2,3 (0,6) 0,002 
Triglyseridit (mmol/l) 0,66 (0,24) 1,07 (0,54) <0,001 
Glukoosi (mmol/l) 4,8 (0,8) 4,8 (0,3) 0,680 
Insuliini (mU/l) 7,0 (2,5) 7,5 (1,9) 0,015 
SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P- arvo; kahden riippuvan otoksen muutoksen ero 
Wilcoxonin merkkitestillä 

5.8  Tupakoinnin yhteys kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin 
varusmiespalvelun aikana Pohjan Prikaatin  

1. Viestikomppaniassa 

Tutkimushoitajan tekemän suullisen kysymyksen (tupakoitteko: kyllä/ei) mukaan 39 % 
(41/106) Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiespalvelun aloittavista miehistä 
oli tupakoivia. He olivat aloittaneet tupakoinnin keskimäärin 15-vuotiaina (SD ± 2 
vuotta, vaihteluväli 12–19 vuotta). Tupakoivat polttivat keskimäärin 9 savuketta päivässä 
(SD ± 5,5 savuketta/päivä, vaihteluväli 0–20 savuketta/päivä). Palveluaan 6 kuukauden 
kohdalla jatkavista varusmiehistä 40 % (31/78) oli tupakoivia. Tupakoivien varusmiesten 
Cooperin kokeen keskiarvo oli 2 534 m (vaihteluväli 1 900 m–3 030 m, SD ± 296 m) ja 
tupakoimattomilla se oli 2 646 m (vaihteluväli 2 005 m–3 160 m, SD ± 298 m), 
p = 0,106. 
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Taulukko 9. Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian tupakoivien ja tupakoimattomien 
varusmiesten mittaustulosten keskiarvot (SD) varusmiespalvelun alussa ja 6 kuukautta 
myöhemmin.  

Tupakoivat  n = 31 Tupakoimattomat n = 47 Muuttuja 
Varusmies-

palvelun alku  
Tilanne 6 kk 
myöhemmin 

Muutoksen 
merkitsevyys 

(P) 

 
Varusmies-

palvelun alku  
Tilanne 6 kk 
myöhemmin 

Muutoksen 
merkitsevyys 

(P) 
BMI (kg/m2) 22,6 (2,6) 22,2 (2,3) 0,203  23,4 (3,8) 23,4 (3,3) 0,756 
Paino (kg) 70,8 (10,1) 69,5 (8,8) 0,186  73,3 (13,1) 71,1 (11,9) 0,743 
Whr 0,855 (0,04) 0,852 (0,04) 0,973  0,852 (0,05) 0,854 (0,04) 0,985 
Vyötärön 
ympärys (cm) 

81,3 (7,2) 77,8 (6,9) 0,005  82,9 (10,9) 78,9 (8,8) <0,001 

Lantion 
ympärys (cm) 

95,1 (6,0) 91,2 (5,9) <0,001  97,0 (8,0) 92,4 (8,3) <0,001 

Totaali 
kolesteroli 
(mmol/l) 

3,7 (0,7) 4,3 (0,7) <0,001  3,8 (0,8) 4,2 (0,7) <0,001 

HDL-
kolesteroli 
(mmol/l) 

1,29 (0,27) 1,40 0,30) 0,007  1,33 (0,26) 1,41 (0,25) 0,002 

Tot.kolesteroli/ 
HDL-kol 

3,0 (0,7) 3,1 (0,7) 0,034  3,0 (1,0) 3,1 (0,7) 0,200 

LDL-
kolesteroli 
(mmol/l) 

2,1 (0,6) 2,3 (0,6) 0,013  2,2 (0,7) 2,3 (0,6) 0,059 

Triglyseridit 
(mmol/l) 

0,71 (0,21) 1,12 (0,36) <0,001  0,63 (0,26) 1,05 (0,63) <0,001 

Glukoosi 
(mmol/l) 

4,8 (0,6) 4,7 (0,3) 0,501  4,8 (0,8) 4,8 (0,3) 0,991 

Insuliini 
(mU/l) 

6,7 (1,6) 7,6 (1,8) 0,015  7,2 (2,9) 7,4 (2,1) 0,217 

SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P- arvo; kahden riippuvan otoksen muutoksen ero 
Wilcoxonin merkkitestillä 

Molemmissa mittauksissa käyneistä varusmiehistä tupakoivat olivat varusmiespalve-
lun alussa tilastollisesti merkitsevästi kevyempiä (p = 0,007) ja heidän painoindeksinsä 
oli pienempi (p = 0,005) kuin tupakoimattomilla. Tupakoivien lantion (p = 0,005) ja 
vyötärön (p = 0,007) ympärysmitat olivat pienemmät kuin tupakoimattomilla 
varusmiespalvelun alussa (taulukko 9). 

Varusmiespalvelun alussa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja tupakoivien ja 
tupakoimattomien Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten pituudessa, vyö-
tärö-lantiosuhteessa, kolesterolin, HDL-kolesterololin, LDL-kolesterolin, triglyseridien 
tai glukoosin pitoisuuksissa. Tupakoivien insuliinipitoisuus oli merkitsevästi matalampi 
kuin tupakoimattomilla varusmiespalvelun alussa (p = 0,004). 
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Sekä tupakoivien että tupakoimattomien paino laski varusmiespalvelun aikana, mutta 
painon lasku ei ollut kummallakaan ryhmällä tilastollisesti merkitsevää. Lantion ja vyötä-
rön ympärysmitat pienenivät tilastollisesti merkitsevästi varusmiespalvelun aikana sekä 
tupakoimattomilla että tupakoivilla, mutta vyötärö-lantiosuhteen muutos ei ollut tilastol-
lisesti merkitsevä kummallakaan ryhmällä. Kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, ja 
triglyseridien pitoisuudet nousivat merkitsevästi sekä tupakoivilla että tupakoimattomilla 
varusmiespalvelun aikana. Myös LDL-kolesterolin ja insuliinin pitoisuudet sekä 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde nousivat tupakoivilla ja tupakoimatto-
milla, mutta niiden nousu oli tilastollisesti merkitsevä ainoastaan tupakoivilla varusmie-
hillä. 

Varusmiespalvelun aikana ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitseviä eroja Pohjan 
Prikaatin 1. Viestikomppanian tupakoivien ja tupakoimattomien varusmiesten välillä pai-
non, painoindeksin, vyötärö-lantiosuhteen, vyötärön ja lantion ympärysmitan, lipidien, 
glukoosin tai insuliinin muutoksissa. 

5.9  Ruokavalio- ja liikuntamuutokset varusmiespalvelun aikana 
Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa 

Ravinto- ja liikuntakyselyn perusteella selvisi, että 63 % (49/78) Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehistä raportoi liikunnan määrän lisääntyneen varusmiespalve-
lunsa aikana. Liikunnan määrä oli ennallaan 14 %:lla (11/78) ja vähentynyt 23 %:lla 
(18/78) varusmiehiä (III osajulkaisu, taulukko 4). Niillä varusmiehillä, jotka olivat lisän-
neet liikuntaa, vyötärön ympärysmitta pieneni 4,7 cm (±6,3 cm) varusmiespalvelun ai-
kana. Liikuntaa vähentäneillä varusmiehillä vyötärön ympärysmitta kasvoi varusmies-
palvelun aikana 0,9 cm (± 3,4 cm). Vyötärön ympärysmittojen muutosten välinen ero 
liikuntaa lisänneiden ja vähentäneiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä, p = 0,017. 
Samaten vyötärö-lantiosuhteen muutosten välinen ero näitten ryhmien välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä: vyötärö-lantiosuhteen muutos – 0,009 ± 0,048 versus 
0,016 ± 0,029, p = 0,040. 

Varusmiehistä 63 % (49/78) oli lisännyt munkkien/kahvileipien käyttöä ja 35 %:lla se 
oli ennallaan. 55 % (43/78) varusmiehistä oli lisännyt jälkiruokien käyttöä, 38 %:lla se oli 
ennallaan. Varusmiehistä 33 %:lla (26/78) pizzojen/hampurilaisten/lihapiirakoiden käyttö 
oli lisääntynyt varusmiespalvelun aikana, 50 %:lla se oli ennallaan. Alkoholin/oluen 
käyttö oli ennallaan 64 %:lla (50/78) varusmiehistä, vähentynyt 19 %:lla (15/78) ja 
lisääntynyt 17 %:lla ( 13/78) varusmiespalvelun aikana (III osatutkimus, taulukko 4).  

Niiden varusmiesten, jotka olivat lisänneet munkkien/kahvileipien käyttöä varusmies-
palvelunsa aikana (n = 49), insuliinipitoisuuden keskiarvo nousi 6,8 mU/l:sta 7,8 
mU/L:aan. Niillä varusmiehillä, joitten munkkien/kahvileipien käyttö oli vähentynyt tai 
pysynyt ennallaan varusmiespalvelun aikana (n = 29), insuliinipitoisuuden keskiarvo 
laski 7,4 mU/l:sta 7,0 mU/l:aan. Muutoksen ero näiden ryhmien välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä, p = 0,010.  

Vyötärö-lantiosuhde kasvoi 0,85:sta 0,86:een niillä varusmiehillä, jotka olivat lisän-
neet pizzojen/hampurilaisten/lihapiirakoiden käyttöä (n = 26). Vyötärö-lantiosuhde pie-
neni niillä varusmiehillä, joilla pizzojen/hampurilaisten/lihapiirakoiden käyttö oli ennal-
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laan tai vähentynyt (n = 52), 0,86:sta 0,85:een. Muutoksen ero näiden ryhmien välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä, p = 0,040. Sekä vyötärön ympärys että lantion ympärys pieneni-
vät molemmilla ryhmillä, mutta niiden muutoksissa ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti 
merkitsevää eroa.  

Vyötärö-lantiosuhde kasvoi 0,82:sta 0,85:een niillä varusmiehillä, jotka olivat lisän-
neet alkoholin/oluen käyttöä (n = 13). Vyötärö-lantiosuhde pieneni niillä varusmiehillä, 
joilla alkoholin/oluen käyttö oli ennallaan tai vähentynyt (n = 65), 0,86:sta 0,85:een. 
Muutoksen ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä, p = 0,020. Sekä vyötärön 
ympärys että lantion ympärys pienenivät molemmilla ryhmillä, mutta niiden muutoksissa 
ei ollut ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa.  

Vyötärö-lantiosuhde kasvoi 0,84:sta 0,86:een niillä varusmiehillä, jotka olivat lisän-
neet tupakointia (n = 23). Vyötärö-lantiosuhde pieneni niillä varusmiehillä, joilla tupa-
kointi oli ennallaan tai vähentynyt (n = 55), 0,86:sta 0,85:een Muutoksen ero ryhmien 
välillä oli tilastollisesti merkitsevä, p = 0,004. Sekä vyötärön ympärys että lantion ympä-
rys pienenivät molemmilla ryhmillä, mutta niiden muutoksissa ei ollut ryhmien välillä 
tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Taulukko 10. Eri ravintoaineiden käyttökertojen muutokset (SD) varusmiespalvelun 
aikana Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä. 

Ravintoaine Käyttökerrat 
kuukaudessa ennen 
varusmiespalvelua 

Käyttökerrat 
kuukaudessa 

varusmiespalvelun 
aikana 

Muutos 
prosentteina 

käyttökerroissa 
varusmiespalvelun 

aikana 

Muutoksen 
merkitsevyys 

(P) 

Munkit 5,2 (5,5) 13,9 (9,7) + 166 < 0,001 
Viinerit/muu kahvileipä 4,1 (4,9) 8,9 (9,6) + 119 < 0,001 
Sokeroidut virvoitusjuomat 8,8 (7,9) 12,6 (9,3) + 43 < 0,001 
Olut 3,1 (3,4) 3,8 (3,3) + 24 0,040 
Suklaa 4,0 (3,8) 5,3 (4,7) + 33 0,013 
Makeiset 6,2 (5,8) 4,4 (3,7) - 29 0,006 
Hampurilaiset 3,1 (3,5) 3,5 (3,5) + 15 0,490 
Pizzat 2,8 (2,7) 3,2 (2,9) + 14 0,441 
SD = keskiarvon keskivirhe (engl. Standard Deviation). P- arvo; kahden riippuvan otoksen muutoksen ero 
Wilcoxonin merkkitestillä 

Varusmiespalvelun aikana varusmiehet lisäsivät eniten munkkien käyttökertoja verrat-
tuna aikaan ennen varusmiespalvelua (taulukko 10). Lisäys munkkien käyttökerroissa oli 
166 % eli 5,2 kerrasta/kuukausi 13,9 kertaan/kuukausi, p < 0,001. Viinereitten/muun 
kahvileivän, sokeroitujen virvoitusjuomien, suklaan ja oluen käyttökerrat lisääntyivät 
myös tilastollisesti merkitsevästi, mutta makeisten käyttökerrat vähenivät. Hampurilais-
ten ja pizzojen käyttötiheys kasvoi varusmiespalvelun aikana, mutta tämä kasvu ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä. 
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5.10  Tupakoinnin yhteys adiponektiinin pitoisuuteen ja sen 
muutokseen varusmiespalvelun aikana 

IV osajulkaisussa tutkimusaineistona olevien 114 varusmiehen ikä oli varusmiespalvelun 
alussa 19,4 vuotta (± 1,2 vuotta) ja 37 % heistä oli tupakoivia. Varusmiespalvelun alussa 
tupakoivien ja tupakoimattomien pituudessa, painossa, painoindeksissä, vyötärön ja lan-
tion ympärysmitassa, vyötärö-lantiosuhteessa, kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, 
LDL-kolesterolin, triglyseridien, glukoosin ja insuliinin pitoisuuksissa tai QUICKI-
indeksissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja (taulukko 11).  
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Tupakoivien miesten adiponektiinipitoisuudet olivat varusmiespalvelun alussa tilastol-
lisesti merkitsevästi matalampia kuin tupakoimattomilla (10,34 ng/ml versus 12,32 ng/ml, 
p = 0,004). Alkuvaiheen adiponektiinipitoisuudella oli tilastollisesti merkitsevä negatiivi-
nen korrelaatio seuraavien antropometristen mittausten kanssa: vyötärö-lantiosuhde 
(Pearsonin korrelaatiokerroin r = -0,272), painoindeksi (r = -0,196), vyötärön ympärys-
mitta (r = -0,259) ja lantion ympärysmitta (r = -0,188). Samoin adiponektiinipitoisuudella 
oli tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio tupakoinnin kanssa (Spearmanin 
korrelaatiokerroin r = -0,275). Seuraavien muuttujien kanssa adiponektiinipitoisuudella ei 
ollut alkuvaiheessa merkitsevää yhteyttä Pearsonin tai Spearmanin korrelaatiokertoimella 
mitattuna: paino, pituus, kolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyseridien, 
glukoosin, insuliinin pitoisuudet, QUICKI-indeksi. Lineaarisen regressiomallin mukaan 
tupakoinnin (p = 0,001) lisäksi painoindeksi (p = 0,011), paino (p = 0,030), vyötärö-lan-
tiosuhde (p = 0,004), vyötäröympärys (p = 0,002) ja lantionympärys (p = 0,012) olivat 
varusmiespalvelun alussa itsenäisiä selittäjiä adiponektiinipitoisuudelle. 

Varusmiespalvelun aikana paino, painoindeksi ja vyötärö-lantiosuhde eivät muuttuneet 
tupakoivilla tai tupakoimattomilla, mutta lantion ympärysmitta pieneni tilastollisesti 
merkitsevästi molemmilla ryhmillä. Vyötärön ympärysmitan pieneneminen oli tilastolli-
sesti merkitsevää ainoastaan tupakoimattomilla, p = 0,002. Varusmiespalvelun aikana 
kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin ja triglyseridien pitoisuudet 
kasvoivat tilastollisesti merkitsevästi sekä tupakoivilla että tupakoimattomilla varusmie-
hillä. Tupakoivien varusmiesten insuliinipitoisuus kasvoi ja QUICKI-indeksi laski 
tilastollisesti merkitsevästi. Tupakoimattomilla insuliinipitoisuuden ja QUICKI-indeksin 
muutokset olivat samansuuntaiset, mutta ne eivät yltäneet tilastollisesti merkitseviksi. 

Varusmiespalvelun aikana adiponektiinipitoisuus laski tilastollisesti merkitsevästi sekä 
tupakoivilla että tupakoimattomilla. Tupakoivien varusmiesten adiponektiinipitoisuus, 
9,20 ng/ml, oli myös 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen tilastollisesti merkitsevästi 
matalampi kuin tupakoimattomien adiponektiinipitoisuus, 10,87 ng/ml, p = 0,008. Varus-
miespalvelun aikana tapahtuneet muutokset adiponektiinin pitoisuuksissa, QUICKI-
indeksissä, painossa, painoindeksissä, vyötärön ja lantion ympärysmitoissa, vyötärö-lan-
tiosuhteessa, kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyseridien, 
glukoosin ja insuliinin pitoisuuksissa olivat tilastollisesti samanlaisia tupakoivilla ja tupa-
koimattomilla.  

Varusmiespalvelun aikana tapahtuneella adiponektiinipitoisuuden muutoksella oli 
tilastollisesti merkitsevä korrelaatio QUICKI-indeksin muutoksen kanssa (Spearmanin 
korrelaatiokerroin r = -0,269), glukoosipitoisuuden muutoksen kanssa (r = 0,245) ja 
insuliinipitoisuuden muutoksen kanssa (r = 0,211). Seuraavien muuttujien kanssa adipo-
nektiinipitoisuuden muutoksella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä Pearsonin tai 
Spearmanin korrelaatiokertoimella mitattuna: tupakointi, painon muutos, pituus, paino-
indeksin muutos, vyötärön ympärysmitan muutos, lantion ympärysmitan muutos, vyö-
tärö-lantiosuhteen muutos, kolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin tai 
triglyseridien pitoisuuksien muutos. 

Lineaarinen regressiomalli osoitti, että QUICKI-indeksin aleneminen varusmiespalve-
lun aikana oli itsenäinen selittäjä adiponektiinipitoisuuden laskemiselle (p = 0,017) ja että 
tupakointi ei vaikuttanut adiponektiinipitoisuuden muutokseen varusmiespalvelun aikana 
(p = 0,306). 
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5.11  Vastaukset keskeisiin kysymyksiin  

Edellä kuvattujen tutkimustulosten perusteella voidaan esittää seuraavat vastaukset tämän 
tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin, jotka esitettiin luvussa 3: 

1. Suomalaisilla varusmiehillä oli havaittavissa insuliiniresistenssiin liittyviä kardio-
vaskulaarisia riskitekijöitä. Ylipainoisuus lisäsi niiden esiintyvyyttä ja ryvästyvyyttä. 
MBO esiintyi 1 %:lla varusmiehistä, ja he kaikki olivat ylipainoisia. 

2. Tupakointi lisäsi MBO:n esiintyvyyden 6-kertaiseksi. 
3. Pohjan Prikaatin varusmiesten paino kohosi ja kokonaiskolesterolin, HDL-kolestero-

lin, LDL-kolesterolin sekä glukoosin pitoisuudet lisääntyivät varusmiespalvelun ai-
kana. 

4. Tupakoimattomien paino kohosi varusmiespalvelun aikana enemmän kuin tupa-
koivien, mutta lipidien, glukoosin tai insuliinin muutoksissa ei ollut eroja tupakoivien 
ja tupakoimattomien välillä. 

5. Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten paino ei muuttunut, mutta vyötä-
rön ja lantion ympärysmitta pienenivät varusmiespalvelun aikana. Kokonaiskolestero-
lin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyseridien ja insuliinin pitoisuudet sekä 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde kohosivat. Muutokset olivat 
samanlaisia tupakoivilla ja tupakoimattomilla. 

6. Munkkien käytön lisääntyminen oli suurin ravitsemusmuutos varusmiespalvelun ai-
kana. Ruokavaliomuutos sopii aiheuttamaan lipidien lisääntymisen. Liikunnan määrä 
lisääntyi suurimmalle osalle varusmiehiä. Liikunta ei pystynyt estämään ruokavalio-
muutoksen aiheuttamia lipidien muutoksia. 

7. Tupakoivien nuorten miesten adiponektiinipitoisuudet olivat matalammat kuin tupa-
koimattomilla. Adiponektiinipitoisuudet vähenivät varusmiespalvelun aikana samalla 
tavalla tupakoivilla ja tupakoimattomilla. Adiponektiinipitoisuuden vähenemisen 
syynä oli varusmiespalvelun aikana tapahtunut insuliiniherkkyyden heikentyminen. 



6 Pohdinta 

6.1  Tutkimusaineisto 

6.1.1  Osallistujat 

Vuonna 1995 tutkimusaineiston muodostivat kaikki Pohjan Prikaatissa Hiukkavaarassa 
varusmiespalveluaan suorittavat miehet. He edustivat noin 4,5 %:a tuona vuonna Suo-
messa varusmiespalvelua suorittavista miehistä. Pohjan Prikaatin tutkimusaineiston voi-
daan olettaa edustavan poikkileikkausotosta normaaleista suomalaisista vuonna 1995 
varusmiespalvelua suorittavista nuorista miehistä ja heidän elintavoistaan ennen varus-
miespalvelua. 

Vuonna 1997 tutkimusaineistona olivat kaikki Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
miespuoliset varusmiehet, jotka aloittivat varusmiespalvelunsa tammikuussa 1997. Tä-
män toisen varusmieskohortin tutkimukseen mukaan ottamisella haluttiin varmistaa Poh-
jan Prikaatin vuoden 1995 varusmiehillä havaitut insuliinin, kolesterolin ja LDL-
kolesterolin pitoisuuksien haitalliseen suuntaan tapahtuneet muutokset toisessakin varus-
mieskohortissa ja haluttiin selvittää samanaikaisesti kyselytutkimuksella tämän muutok-
sen sekä Pohjan Prikaatin varusmiehille tapahtuneen painonnousun syitä. Ravinto- ja 
liikuntakysely tehtiin ainoastaan tammikuussa 1997 varusmiespalvelunsa aloittaneelle 
Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanialle. On mahdollista, että viestikomppaniaan 
hakeutuivat ammatinvalinnassa teknilliseen suuntaan kiinnostusta omanneet miehet. Li-
säksi tammikuussa varusmiespalvelunsa aloittavien joukko eroaa yleensä heinäkuussa 
aloittavista varusmiehistä siten, että heinäkuun saapumiserään tulee paljon kyseisen ke-
vään ylioppilaita. Monet heinäkuussa aloittavista ovat jo saaneet jatko-opiskelupaikan, ja 
he lykkäävät opiskelun aloittamista yhdellä vuodella varusmiespalveluksen suorittamisen 
takia. Varusmiespalveluksen aloittaminen tammikuussa olisi aiheuttanut heille ylimää-
räistä opiskeluviivettä, koska palvelusaika viestikomppaniassa oli kaikille varusmiehille 
12 kuukautta. Tästä syystä vuoden 1997 tutkimusmateriaali Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppaniassa saattaa olla koulumenestyksen tai ammatillisen suuntautumisen kannalta 
erilaista kuin vuoden 1995 Pohjan Prikaatin materiaali. Ei ole olemassa tutkimuksellisesti 
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osoitettua tietoa siitä, että suomalaisten nuorten lukion käyneiden miesten lipidi-, 
glukoosi- tai insuliiniarvot eroaisivat ammattikoulun käyneiden arvoista. Näillä edellä 
mainituilla varauksilla Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten voidaan 
katsoa edustavan näiden insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen riski-
tekijöitten vertailuun sopivaa poikkileikkausotosta suomalaisista nuorista miehistä.  

Vuosina 1995 ja 1997 alkutarkastuksessa mitatut varusmiesten antropometriset 
ominaisuudet ovat varsin yhteneväisiä. Lisäksi Dahlstömin ym. tutkimus (1996) 
suomalaisista varusmiehistä osoitti, että elokuussa 1994 suomalaisten varusmiesten 
keskipituus oli 178,5 cm ja keskipaino 72,9 kg. Kokonaisuudessaan nämä elokuussa 
1994, tammikuussa ja heinäkuussa 1995 ja tammikuussa 1997 mitatut suomalaisten 
varusmiesten poikkileikkaustutkimusten keskipituudet ja keskipainot ovat hyvin lähellä 
toisiaan. Tämä tukee sitä, että Pohjan Prikaatin ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
varusmiesten tutkimustuloksia ja niiden muutosta 6 kuukauden varusmiespalvelun aikana 
voidaan ajatella yleistettäväksi koskemaan kaikkia suomalaisia varusmiehiä. 

Pohjan Prikaatissa verikokeisiin seulottiin kaikki ylipainoiset, vatsakkaat ja koholla 
olevan diastolisen verenpaineen omaavat. Heidän lisäkseen verikokeisiin kutsuttiin 
sattumaotoksella valitut 8,4 %:a Pohjan Prikaatin varusmiehistä. 1% sattumaotoksella 
valituista kuului yhtä aikaa ylipainoisten, vatsakkaiden ja koholla olevan diastolisen 
verenpaineen omaavien ryhmään. Tämä verikokeisiin kutsuttavien rajaaminen tehtiin 
taloudellisista syistä. I osajulkaisun alkuolettamuksena oli, että metabolista oireyhtymää 
löytyy juuri näin seulotusta ylipainoisten, vatsakkaiden tai koholla olevan diastolisen 
verenpaineen omaavien joukosta. Tästä syystä metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä ja 
tupakoinnin yhteyttä siihen kartoittavassa poikkileikkaustutkimuksessa (I osajulkaisu) 
suurin osa verikokeisiin osallistuneista oli ylipainoisia, heidän painoindeksinsä oli 28,5 
kg/m2. Tämän osajulkaisun verikokeitten tulokset eivät sen takia kuvaa varusmiesten lipi-
dien, insuliinin ja glukoosin keskiarvoja, ja niitä ei ole käytettykään sellaisina keskiarvoja 
laskettaessa. II ja IV osajulkaisuissa on käytetty ainoastaan sattumaotoksella Pohjan 
Prikaatista vuonna 1995 verikokeisiin valittujen varusmiesten verikokeitten tuloksia. Näi-
den sattumaotoksella valittujen varusmiesten painoindeksi oli 21,9 kg/m2 ja heidän 
verikokeittensa tulosten voidaan ajatella edustavan hyvin kaikkien varusmiesten lipidien, 
insuliinin ja glukoosin keskiarvoja. Sattumaotoksen kokoa voidaan pitää jälkikäteen 
arvioituna liian pienenä, ja se hankaloittaa verikoetulosten tulkintaa.  

6.1.2  Osallistumattomat 

Varusmiespalvelun aikana yllättävän moni vaihtoi varuskuntaa, keskeytti palvelunsa tai ei 
ollut saatavissa uusintamittauksiin 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen: Pohjan 
Prikaatissa 45 % ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa 26 %. Uusintamittauksiin 
osallistumattomien eron suuruus saattaa johtua siitä, että kaikkien Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiesten palvelusaika kesti 12 kuukautta. Mahdollisesti he pysyi-
vät siitä syystä paremmin alkuperäiskomppaniassaan kuin Pohjan Prikaatin usean eri 
komppanian ja erimittaisen palvelusajan omaavat varusmiehet. Uusintamittauksiin 
osallistumattomien varusmiesten ja niihin osallistuneiden varusmiesten alkumittauksissa 
tai tupakointitavoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Siten on oletettavaa, että 
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tutkimukseen osallistuneilta mitatut muutokset 6 kuukauden varusmiespalvelun jälkeen 
sopivat kuvaamaan suomalaisten miesten ominaisuuksien muuttumista varusmiespalve-
lun aikana.  

Tutkimuksesta kieltäytyneiden varusmiesten määrä oli pieni. Pohjan Prikaatissa 
kieltäytyneitä oli 9 varusmiestä eli 0,7 % kaikista varusmiespalvelun aloittaneista. Pohjan 
Prikaatin 1. Viestikomppaniassa kukaan ei kieltäytynyt osallistumasta tutkimuksiin. Tästä 
syystä tutkimuksesta kieltäytyneillä ei voi olettaa olevan vaikutusta tuloksiin. 

Vuonna 1995 varusmiesikäluokan suuruus oli noin 35 000 miestä ja keskimäärin 85 % 
suomalaisista miehistä suoritti silloin varusmiespalvelun. Vuonna 1993 varusmiespalve-
lusta vapautettiin jonkin sairauden takia 4 % kutsunnanalaisista miehistä. Vapautuksen 
syynä olivat yleisyysjärjestyksessä 10 seuraavaa diagnoosia: diabetes, persoonalli-
suushäiriöt, kehitysvammaisuus, sopeutumishäiriöt, astma, neuroottiset häiriöt, epilepsia, 
huonokuuloisuus, CP-oireyhtymä, kromosomianomalia. (Koskenvuo ym. 1996.) Näistä 
sairauksista tiedetään diabeetikkojen kardiovaskulaaristen riskitekijöiden profiilin saatta-
van erota normaalin 19–20-vuotiaan miehen riskiprofiilista etenkin, jos diabeteksen tasa-
paino on huono (Soedamah-Mutu ym. 2006, Schwab ym. 2006). Kaikki diabeetikot 
vapautettiin palveluksesta kutsuntatarkastuksessa vuosina 1995–1997, joten he eivät 
kuuluneet tutkimuspopulaatioon. Diabeetikkojen pienen määrän (0,59 % 
kutsuntatarkastetuista) takia diabeetikkojen tutkimusaineistosta puuttumisen ei voi olettaa 
vaikuttavan tutkimustuloksiin.  

Vuonna 1993 palvelukseen astuneista varusmiehistä 6,0 % joutui keskeyttämään 
palveluksensa terveydellisistä syistä. Mielenterveyden häiriöt olivat keskeytyssyistä 
tavallisimmat ja ne aiheuttivat lähes 60 % palveluksen keskeytymisistä. Näistä yleisimpiä 
olivat sopeutumishäiriöt ja persoonallisuushäiriöt (Koskenvuo K ym. 1996). Näillä häiri-
öillä ei ole tiettävästi vaikutusta kardiovaskulaaristen riskitekijöiden profiiliin Osborn 
ym. 2006). 

Edellä olevien vapautus- ja keskeytystietojen perusteella ei ole tutkimuksin osoitettua 
syytä olettaa, että kardiovaskulaaristen riskitekijöiden profiili olisi palvelusta suorittavilla 
varusmiehillä erilainen kuin siitä vapautetuilla tai sen keskeyttäneillä miehillä. Siten koko 
Pohjan Prikaatin varusmiesten vuonna 1995 ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
varusmiesten vuonna 1997 voidaan olettaa edustavan poikkileikkausotosta normaaleista 
suomalaisista nuorista miehistä ja heidän elintavoistaan ennen varusmiespalvelua ja 
varusmiespalveluksen aikana. 

6.2  Tutkimusmenetelmät 

6.2.1  Mittaukset ja kyselyt 

Pohjan Prikaatin varusmiehiltä kysyttiin tupakointitapa ainoastaan kertaalleen alkutarkas-
tuksen yhteydessä. Kysymyslomakkeessa oli puutteena se, että vastausvaihtoehtoja oli 
vain kyllä tai ei ja tupakoinnin määrää ja tupakoinnin kestoa ei selvitetty tarkemmin. Poh-
jan Prikaatin 1. Viestikomppanian ravinto- ja liikuntakyselyissä vastauksissa voi esiintyä 
muistamisharhaa, koska kysyttiin menneisyyteen kuuluvia seikkoja. Lisäksi 6 kuukauden 
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ravinto- ja liikuntakyselyssä Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehille ei esi-
tetty uudelleen kaikkia samoja kysymyksiä kuin alkututkimuksessa.  

Verenpaineen mittaustapahtumaan ja sen tuloksiin tulee suhtautua varovaisesti, koska 
varusmiespalvelun alkuun kuuluva normaali alkujännitys on nostanut oletettavasti usei-
den tutkittavien verenpainelukemia. Lisäksi tutkimussuunnitelman mukaisesti ainoastaan 
niille varusmiehille, joilla ensimmäisen mittauksen perusteella systolinen verenpaine oli 
yli 140 mmHg tai diastolinen verenpaine yli 80 mmHg, verenpaineen mittaus toistettiin 
5–10 minuutin rauhallisen istumisen jälkeen kahteen kertaan mittaamalla. Siten verenpai-
neen mittaustapahtumaa ei ollut vakioitu ja saadut verenpainelukemat eivät kuvaa varus-
miesten todellista lepoverenpainetta, ainoastaan kertamittausta. Verenpainemittarit olivat 
luotettavia kalibroituja elohopeamittareita ja mittauksen suorittivat koulutetut, normaali-
kuuloiset tutkimushoitajat. 

Verikokeita tuli edeltää vähintään 9 tunnin paasto ja tupakoimattomuus. Kuitenkin tie-
detään, että liikunta ja muutamana edellisenä päivänä nautitun ravinnon laatu voivat 
vaikuttaa yön yli kestäneen paaston jälkeenkin etenkin triglyseridien, paastoglukoosin ja 
paastoinsuliinin pitoisuuksiin (Ko ym. 1997). Yön yli paasto tarkastettiin kysymällä ja 
saattaa olla, että paastoaika ja tupakoimattomuus eivät toteutuneet kaikilla täydellisesti. 
Kukaan ei kuitenkaan syönyt aamupalaa ennen verikokeita, vaan kaikki varusmiehet 
siirtyivät varuskunnan myöhennetylle aamupalalle verikokeitten jälkeen. Luotettavampi 
tulos olisi saatu toistamalla verikokeet peräkkäisinä päivinä tai käyttämällä oraalista 2 
tunnin glukoosirasituskoetta, mutta siihen ei ollut taloudellisia edellytyksiä. 

6.2.2  Metabolisen oireyhtymän määritelmän osuvuus 

Tutkimusmateriaalin keräämisen aikana vuonna 1995 ei ollut olemassa virallista 
hyväksyttyä määritelmää metaboliselle oireyhtymälle. Siitä syystä tutkimusryhmän 
neuvottelujen perusteella päädyttiin nimittämään metaboliseksi oireyhtymäksi tilannetta, 
jossa samalla varusmiehellä oli yhtä aikaa seuraavat poikkeavuudet: hyperinsulinemia 
(plasman paastoinsuliini ≥ 13,0 mU/l) ja dyslipidemia (kokonaiskolesterolin ja HDL-
kolesterolin suhde > 5 ja/tai triglyseridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l).  

Perusteena hyperinsulinemian määrittelylle käytettiin Laakson ym. tutkimusta (1993), 
jossa osoitettiin, että paastoplasman insuliinin arvolla ≥ 13,0 mU/l noin 74 % normogly-
keemisistä tutkituista oli insuliiniresistenttejä clamp-tekniikalla mitattuina. Paastoinsulii-
nin pitoisuuden normaalivaihtelun tiedetään olevan suurta ja terveiden henkilöiden 
clamp-tekniikalla mitatussa insuliiniherkkyydessä on raportoitu jopa 3-7 kertaisia vaihte-
luita eri yksilöiden välillä (Reaven 1988). Tässäkin tutkimuksessa paastoinsuliinin keski-
arvon keskivirhe oli suuri. Kuitenkin paastoinsuliinipitoisuuden määritystä on suositeltu 
käytettäväksi insuliiniresistenssin mittarina epidemiologisissa tutkimuksissa, joissa 
joudutaan tutkimaan suuria väestömääriä (Laakso 1993). Kokonaisuudessaan paasto-
insuliinin arvoihin sisältyy useita epävarmuustekijöitä ja mikäli sama tutkimus uusittai-
siin nyt, sen tilalla olisi viisasta käyttää 2 tunnin oraalista glukoosirasituskoetta. 

Hypertriglyseridemian katkaisukohdan määrittelyn perustana oli Framingham-
tutkimuksen tulos, jossa osoitettiin, että triglyseridipitoisuuden ylittäessä 1,70 mmol/l, 
pienen tiheän LDL-kolesterolin suhteellinen osuus alkaa jyrkästi lisääntymään (Castelli 
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1992). Tämä sama raja triglyseridipitoisuudelle on otettu sittemmin käyttöön useimmissa 
metabolisen oireyhtymän määritelmissä ( IDF 2005, ATP III 2001, WHO 1999).  

Kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde yli 5 vastaa tilannetta, jossa HDL-
kolesterolin osuus kokonaiskolesterolista on alle 20 %. Koska tutkittavana oli nuori vä-
estö, jonka kokonaiskolesterolitaso oli oletettavasti matala ja siten myös tutkittavien 
HDL-kolesterolitaso on oletettavasti matalampi kuin keski-ikäisillä, haluttiin tutkimus-
ryhmän harkinnan perusteella käyttää HDL-kolesterolin suhteellista mataluutta eikä abso-
luuttista HDL-kolesterolilukemaa. Parhaiten insuliiniresistenssiin sopiva kolesterolipoik-
keavuus olisi pienen, tiheän LDL-kolesterolin suhteellisen osuuden kasvaminen (Reaven 
ym. 1993), mutta sen mittaaminen ei ollut tässä tutkimuksessa mahdollista. 

Pohjan Prikaatin varusmiehistä edellä mainituin kriteerein määritelty metabolinen oi-
reyhtymä löytyi 14 varusmieheltä. Se löytyi 11 varusmieheltä hyperinsulinemian ja 
hypertriglyseridemian perusteella, 7 varusmieheltä hyperinsulinemian sekä koholla ole-
van kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhteen perusteella ja 4 varusmiehellä 
toteutuivat nämä kaikki kolme (hyperinsulinemia, hypertriglyseridemia ja koholla oleva 
kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhde).  

Kun tätä Pohjan Prikaatin I osajulkaisun aineistoa tarkasteltiin vuonna 2005 julkaistu-
jen IDF:n MBO:n muiden kriteerien kuin kohonneen verenpaineen mukaan, löytyi 
metabolinen oireyhtymä 15 varusmieheltä, joista 9 varusmiestä olivat samoja kuin tämän 
tutkimuksen MBO-varusmiehet. Siten 5 tämän tutkimuksen yhteydessä MBO-kriteerit 
täyttävää varusmiestä jäi diagnosoimatta IDF:n kriteereillä ja vastaavasti 6 IDF:n mukaan 
MBO:ta sairastavaa jäi diagnosoimatta tämän tutkimuksen MBO-kriteereillä. 

IDF:n kriteereissä kaikilla miehillä tarvitaan MBO:n diagnoosiin vyötärön ympärys-
mitta yli 94 cm. Sen lisäksi tämän tämän tutkimuksen varusmiehillä täyttyivät 2 muuta 
IDF:n määrittelemää lisäkriteeriä seuraavasti: 

− Korkea triglyseridipitoisuus ja matala HDL-pitoisuus 8 varusmiehellä, joista 7 sai 
MBO:n diagnoosin myös tässä tutkimuksessa. Heistä 7:llä oli BMI > 27 kg/m2, yhden 
BMI oli 26,6 kg/m2. 

− Koholla oleva paastoglukoosi ja matala HDL-pitoisuus 7 varusmiehellä, jotka molem-
mat saivat MBO:n diagnoosin myös tässä tutkimuksessa. Kaikkien 7 varusmiehen 
BMI oli > 27 kg/m2. 

− Korkea triglyseridipitoisuus ja koholla oleva paastoglukoosi 2 varusmiehellä, jotka 
molemmat saivat MBO:n diagnoosin myös tässä tutkimuksessa. Molemmilla oli 
BMI > 27 kg/m2. 

Tästä vertailusta on havaittavissa, että yhtä lukuun ottamatta kaikilla IDF:n seulalla 
diagnosoiduilla painoindeksi oli yli 27 kg/m2 ja tällä yhdellä poikkeuksellakin painoin-
deksi oli 26,6 kg/m2. Vyötärön ympärysmitta oli yli 94 cm 109 varusmiehellä eli 8 %:lla 
kaikista varusmiehistä. Heistä 5:llä oli BMI alle 25 kg/m2 ja 14:llä BMI alle 27 kg/m2. 
Mahdollisesti näin nuorilla miehillä keskivartalolihavuuden tai vatsakkuuden merkitys on 
vähäisempi metabolisen oireyhtymän seulonnassa kuin yleisen ylipainoisuuden merkitys. 
Siihenhän liittyy rasvakudoksen kertymistä kaikkialle kehoon ja on todennäköistä, että 
rasvakudos ei näin nuorella iällä vielä keräydy erityisesti vatsan seutuun. Vatsakkuus al-
kaa lisääntyä ilmeisesti varusmiespalvelun jälkeisinä vuosina, koska vatsakkuuden ja 
erityisesti keskivartalolihavuuden on todettu olevan suuria MBO:n riskitekijöitä keski-
ikäisillä (Björntorp 1992, Kaplan 1989, Vanhala ym. 1997a). 
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Kun IDF:n kriteerien mukaista verenpainetta (systolinen paine ≥ 130 mmHg ja/tai 
diastolinen paine ≥ 85 mmHg) käytettiin kriteerinä metaboliselle oireyhtymälle Pohjan 
Prikaatin varusmiehillä, saatiin seuraavat määrät metabolista oireyhtymää: 

− kohonnut systolinen paine ja matala HDL-pitoisuus 30 varusmiehellä 
− kohonnut systolinen paine ja korkea triglyseridipitoisuus 13 varusmiehellä 
− kohonnut diastolinen paine ja matala HDL-pitoisuus 13 varusmiehellä 
− kohonnut systolinen paine ja koholla oleva paastoglukoosi 9 varusmiehellä 
− kohonnut diastolinen paine ja korkea triglyseridipitoisuus 6 varusmiehellä 
− kohonnut diastolinen paine ja koholla oleva paastoglukoosi 5 varusmiehellä. 

Vaikuttaa, että tässä tutkimusaineistossa IDF:n kriteerien mukaisen systolisen veren-
paineen mukaan ottaminen johtaa virheelliseen MBO:n ylidiagnostiikkaan. Sen syyksi 
sopivat tämän tutkimusaineiston verenpaineen mittaustapahtuman puutteelliset alku-
valmistelut, joiden takia ainakin osalle varusmiestä kirjattiin verenpaineeksi todellista 
verenpainetta korkeampia, jännityksestä johtuvia lukemia, kuten on todettu luvussa 6.2.1. 

6.2.3  Insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen 
riskitekijöitten ryvästyvyys varusmiesten keskuudessa 

Insuliiniresistenssiin liittyviä kardiovaskulaarisia riskitekijöitä esiintyi suomalaisilla 
varusmiehillä jo 19-vuotiaana eli ne olivat kehittyneet heille ennen varusmiespalvelun 
alkua. Lisäksi näillä riskitekijöillä oli taipumus ryvästyä samalle henkilölle. Ryvästymistä 
edistivät ennen varusmiespalvelua saavutettu obesiteetti (painoindeksi > 27 kg/m2) tai 
vatsakkuus (vyötärö-lantiosuhde > 0,98) tai diastolinen verenpaine > 85 mmHg. Tavalli-
sin ryvästymistä edistävä tekijä oli obesiteetti. Näillä riskiyksilöillä oli havaittavissa 
merkitsevästi korkeammat insuliini-, glukoosi- ja triglyseridipitoisuudet kuin verrokeilla. 
Tämä sopii yhteen aikaisempien havaintojen kanssa, jonka mukaan obesiteetti lisää 
insuliinipitoisuutta (Kaplan 1989) ja triglyseridipitoisuutta (Janssen ym. 2002). 

Peräti 10 %:lla näistä riskiyksilöistä oli havaittavissa tässä tutkimuksessa käytetyillä 
kriteereillä määritelty metabolinen oireyhtymä. Kuitenkaan kenelläkään varusmiehellä, 
jonka painoindeksi oli alle 27 kg/m2, ei havaittu metabolista oireyhtymää. Tämän 
tutkimustuloksen perusteella pelkän painoindeksin määrittäminen riittää alkuvaiheen seu-
lontamenetelmäksi nuorille miehille.  

Metabolista oireyhtymää esiintyi tässä tutkimuksessa 1 %:lla suomalaisista varusmie-
histä. Tämä on uusi tieto, koska metabolisen oireyhtymän vallitsevuutta ei ole aikaisem-
min määritetty suomalaisilla varusmiehillä. Vuonna 1993 metabolista oireyhtymää esiin-
tyi 14 %:lla Pieksämäen kaupungin ja maalaiskunnan 36-vuotiaista miehistä ja sen 
vallitsevuus lisääntyi 29 %:iin 51-vuotiailla miehillä (Vanhala ym. 1996). Mikäli olete-
taan metabolisen oireyhtymän vallitsevuuden lisääntyvän aikuisilla suomalaisilla miehillä 
tasaisesti, sen laskennallinen lisäys oli 1990-luvulla tämän mukaan 0,8 %:a vuodessa 19–
36-vuotiailla ja 1 %:a vuodessa 36–51-vuotiailla miehillä. 

Suvun diabetes ei selittänyt minkään riskitekijän esiintymistä. Tämä viittaa siihen, että 
elintapoihin liittyvät seikat ovat tärkeämpiä kuin perintötekijät nuoruusiän metabolisen 
oireyhtymän synnyssä. Tärkein yksittäinen vaaratekijä on ylipainoisuus, ja vaara alkaa jo 
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lievän lihavuuden vallitessa. Elämäntapoihin ja epäterveelliseen ravitsemukseen liittyvä 
valistus kannattaa suunnata erityisesti tälle ylipainoisten nuorten riskiryhmälle ja aloittaa 
se jo lapsuudessa ja kouluiässä. 

6.2.4  Tupakoinnin yhteys insuliiniresistenssiin liittyvien 
kardiovaskulaaristen riskitekijöitten  

ryvästyvyyteen varusmiehillä 

Tupakointi ennen varusmiespalvelun aloittamista lisäsi insuliiniresistenssiin liittyvien 
kardiovaskulaaristen riskitekijöiden esiintymistä. Jos varusmies, jonka painoindeksi oli 
yli 27 kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde yli 0,98 tai diastolinen verenpaine yli 85 mmHg, 
tupakoi, hänellä oli suurempi riski olla hypertriglyserideminen tai hyperinsulineminen 
kuin tupakoimattomalla samat riskitekijät omaavalla varusmiehellä. Jos varusmiehellä ei 
ollut yhtään edellä mainittua riskitekijää, tupakoivien ja tupakoimattomien varusmiesten 
painoindeksissä, vyötärö-lantiosuhteessa, triglyseridi- ja insuliinipitoisuuksissa ei ollut 
eroja.  

Varusmiehillä, joiden painoindeksi oli yli 27 kg/m2 tai vyötärö-lantiosuhde yli 0,98 tai 
diastolinen verenpaine yli 85 mmHg, oli havaittavissa metabolinen oireyhtymä 15 %:lla, 
jos he tupakoivat, ja 4 %:lla, jos he eivät tupakoineet. Tämä löydös viittaa siihen, että 
tupakointi ennen varusmiespalvelun aloittamista lisää useiden insuliiniresistenssiin liitty-
vien kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ryvästymistä. Tämä löydös on samansuuntainen 
aikaisemmissa tutkimuksissa havaitun insuliiniresistenssin ja tupakoinnin välisen yhtey-
den kanssa (Facchini FS ym. 1992). Yhteyden mekanismia tai syy- ja seuraussuhdetta ei 
selvitetty tässä tutkimuksessa.  

Jos verrataan metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä tupakoinnin suhteen kaikilla 
varusmiespalvelun alussa verikokeissa käyneillä varusmiehillä, on todettavissa, että meta-
bolista oireyhtymää esiintyi 12 %:lla tupakoivia ja 2 %:lla tupakoimattomia. Sen perus-
teella laskettuna tupakointi lisäsi metabolisen oireyhtymän esiintymisriskiä kuusinkertai-
sesti. Tämä riskin lisääntymisen suuruuden varmistaminen vaatii kuitenkin lisätutkimuk-
sia, koska tämän tutkimuksen verikokeissa käynyt tutkimusmateriaali painottui ylipainoi-
siin varusmiehiin. 

6.2.5  Insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen 
riskitekijöitten esiintyvyys ja muuttuminen  

varusmiespalvelun aikana 

6.2.5.1  Alkuvaiheen mittaukset 

Varusmiesten painon, painoindeksin, vyötärö-lantiosuhteen, veren lipidiprofiilin, glu-
koosi- ja insuliinipitoisuuksien keskiarvot olivat normaaleja varusmiespalveluksen alussa. 
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Tämän voidaan ajatella kertovan suomalaisen koti- ja kouluruokailun sekä liikunnan 
määrän mitoittamisen keskimääräisestä sopivuudesta ja onnistumisesta 1990-luvulla. Tä-
män yleistettävyyttä tukee vuonna 1994 suomalaisille varusmiehille tehty poikkileikkaus-
tutkimus (Dahlström ym. 1996).  

Kuitenkin 21 % varusmiehistä oli vuonna 1995 ja 25 % vuonna 1997 lievästi lihavia 
varusmiespalveluksen alussa, sillä heidän painoindeksinsä ylitti 25. Lisäksi samaan ai-
kaan 4 % ja 2 % varusmiehistä oli merkittävästi lihavia, koska heidän painoindeksinsä oli 
varusmiespalvelun alussa yli 30. Tämä kuvaa ylipainoisuuden yleisyyttä: joka neljäs tai 
viides suomalainen varusmies oli ylipainoinen varusmiespalvelun alussa vuonna 1995–
1997.  

Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten vyötärön ja lantion ympärykset 
olivat varusmiespalvelun alussa vuonna 1997 suurempia kuin Pohjan Prikaatin varus-
miehillä vuonna 1995. Tätä tukee tutkimustulos, jonka mukaan suomalaisten nuorten yli-
painoisuus on lisääntynyt vuosina 1977–1999 (Kautiainen ym. 2002). Lisäksi tiedetään, 
että suomalaisten varusmiesten keskipaino on noussut vuosina 1994–2004 4,4 kg 
(Puolustusvoimat 2006). Voidaankin todeta, että ylipainoisuus on yleistynyt suomalaisilla 
nuorilla miehillä huolestuttavan paljon viime vuosina. Tämä on vahvistettu myös useissa 
tuoreissa tutkimuksissa (Rimpelä ym. 2004, Bingham 2004).  

Pohjan Prikaatin varusmiesten vyötärö-lantiosuhde oli suurempi kuin Pohjan Prikaatin 
1. Viestikomppanian varusmiehillä, joten Pohjan Prikaatin varusmiehillä voi ajatella ole-
van suhteellisesti enemmän sisälmysrasvaa. Tähän sopii yhdeksi mahdolliseksi syyksi se, 
että Pohjan Prikaatissa oli vuonna 1995 hiukan enemmän tupakoivia varusmiehiä kuin 
Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa vuonna 1997 ja tupakoinnin tiedetään lisäävän 
insuliiniresistenssiä (Rönnemaa ym. 1996, Graig ym. 1989, Facchini ym. 1992). 

Alkuvaiheen kokonaiskolesterolin, LDL-kolesterolin ja triglyseridien tasot olivat 
vuonna 1994 kerätyllä Dahlströmin tutkimusjoukolla korkeammat kuin Pohjan Prikaatin 
varusmiehillä vuonna 1995 tai Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä 
vuonna 1997. Dahströmin aineisto on kerätty elokuussa 1994 ja varusmiehet olivat tuol-
loin ehtineet olla armeijan ruokavaliolla ja liikunnalla yli kuukauden eli ainakin 2–4 viik-
koa pitempään kuin Pohjan Prikaatin aineistossa. Onkin mahdollista, että Dahlströmin 
aineiston korkeammat kolesteroli- ja HDL-kolesterolipitoisuudet johtuivat erilaisesta 
tutkimusajankohdasta varusmiespalvelun keston suhteen. Varusmiespalvelun ruokavalio 
oli ollut heillä käytössä alkututkimusten tekohetkellä kaksinkertaisen ajan verrattuna Poh-
jan Prikaatin varusmiehiin vuonna 1995 ja Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
varusmiehiin vuonna 1997. On merkittävä uusi havainto, jos osoittautuu, että 
varusmiespalveluksen aikaisella ravitsemuksella saadaan näkymään verikokeissa 
havaittavia varusmiehille haitallisia lipidimuutoksia jo alle kuukauden aikana. Tämän 
vahvistaminen vaatii lisätutkimuksia. 

6.2.5.2  Muutokset varusmiespalvelun aikana 

Pohjan Prikaatin varusmiesten paino, painoindeksi sekä vyötärön ja lantion ympärysmitat 
kasvoivat varusmiespalvelun aikana. Toisaalta samat mitat pienenivät Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppaniassa varusmiespalvelun aikana. Lisäksi Dahlströmin ym. tutkimuksessa 
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(1996) suomalaisen varusmiesjoukon painonnousu oli vuonna 1994 näiden kahden tutki-
musjoukon väliltä, 0,36 kg. Binghamin (2004) tutkimus osoitti vuonna 2003 keskimäärin 
4,9 kg:n painonnousun suomalaisilla varusmiehillä varusmiespalvelun aikana. Suomalais-
ten varusmiesten painonmuutos varusmiespalvelun aikana näyttääkin olevan vaihtelevaa 
ja se riippuu varusmiespalvelun fyysisestä rasittavuudesta, energian saannista sekä nauti-
tun ravinnon koostumuksesta. On mahdollista, että painonmuutos riippuu myös varus-
kuntapaikkakunnasta, mutta se ei selviä tässä tutkimuksessa  

Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten vyötärön ja lantion ympärysmitan 
pieneneminen ilman painonmuutosta viittaa rasvakudoksen vähenemiseen, minkä voi 
selittää johtuvan sellaisesta lisääntyneestä liikunnasta, jonka yhteydessä sekä kulutettu 
että nautittu energiamäärä ovat olleet yhtä suuret. Liikunnan tiedetään nimittäin lisäävän 
lihasmassaa eikä se silloin johda välttämättä painon laskuun vaikka rasvakudos vähenee-
kin (Bouchard 1990, Despres 1991).  

Veren kokonaiskolesteroli, HDL-kolesteroli ja LDL-kolesteroli kohosivat 6 kuukauden 
varusmiespalvelun aikana samalla tavalla molemmissa varusmiesryhmissä. HDL-
kolesterolin kohoaminen on terveydelle myönteinen asia ja sen syynä saattaisi olla 
säännöllinen liikunta. Liikunnanhan tiedetään kohottavan HDL-kolesterolia (Haskell 
1984). Varusmiespalvelun aikana ravinnossa tapahtuneet muutokset lienevät syy 
kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin lisääntymiseen. 

Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä myös triglyseridi- ja insuliini-
pitoisuudet kohosivat ja HDL-kolesterolin osuus kokonaiskolesterolista väheni eli ne 
muuttuivat siten epäedulliseen suuntaan. Tämä oli yllättävä löydös, kun otetaan huomi-
oon, että heidän painonsa ei muuttunut merkitsevästi. Lisäksi liikunnan määrä oli 
lisääntynyt 63 %:lla varusmiehistä, mikä viittaa siihen, että jokin tekijä varusmiespalve-
lun aikana johti Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehillä haitallisiin lipidi- ja 
insuliinimuutoksiin, vaikka heidän painonsa ei noussutkaan. Lisäksi tämän tekijän vaiku-
tus oli niin voimakas, että lisääntynyt liikunta ei pystynyt poistamaan sen terveydellisesti 
epäedullista vaikutusta. Dahströmin ym. (1996) tutkimuksessa havaittu kokonais-
kolesterolin ja triglyseridien pitoisuuden lisääntyminen varusmiespalvelun aikana vuonna 
1994 vahvistaa tuloksen luotettavuutta. 

6.2.5.3  Tilanne 6 kuukauden kohdalla 

Kokonaisuudessaan sekä Pohjan Prikaatin että Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian 
varusmiesten veren kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin pitoisuudet muuttuivat 
terveydelle haitalliseen suuntaan 6 kuukauden varusmiespalvelun aikana. Kokonais-
kolesterolipitoisuus kohosi 10–13 %. Kokonaiskolesterolipitoisuuksien keskiarvot olivat 
6 kuukauden varusmiespalvelun kohdalla 4,2 mmol/l ja 4,3 mmol/l. Tiedetään, että 
vuonna 2002 suomalaisten 35–64-vuotiaitten miesten kokonaiskolesterolipitoisuuden 
keskiarvo oli 5,81 mmol/l (Väistö ym. 2005). Tässä tutkimuksessa havaittiin, että suoma-
laisten varusmiesten kolesterolipitoisuudet lähenivät varusmiespalvelun aikana kohti 
keski-ikäisten suomalaisten miesten kolesteroliarvoja. On yllättävää, että samanlainen 
muutos tapahtui molemmissa tutkimuskohorteissa, joista toisessa tapahtui ja toisessa ei 
tapahtunut merkittävää painon lisäystä. Mikäli tällainen lipidien muutos jatkuu varus-



 86

miespalvelun jälkeenkin, sitä voi pitää kliinisesti merkittävänä muutoksena, koska ko-
holla olevan kokonaiskolesterolin ja LDL-kolesterolin tiedetään lisäävän vuosien kulu-
essa kardiovaskulaarista sairastavuutta (EUROASPIRE 1997). 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, että painonnousu lisää insuliini-
resistenssiä (Kaplan 1989, Reaven 1988) ja sen kautta metabolista oireyhtymää (Vanhala 
ym. 1997b, Laakso 1993). Metabolinen oireyhtymä puolestaan lisää sepelvaltimotautiris-
kiä (Isomaa ym. 2001). Siten monilla varusmiehillä varusmiesaikana tapahtuva painon-
nousu ja siihen liittyvät lisääntyneeseen insuliiniresistenssiin viittaavat laboratorioarvot 
lisäävät metabolisen oireyhtymän ilmaantumista varusmiespalvelun aikana ja sen jälkei-
sinä vuosina. 

Muutoksen pääasiallisin aiheuttaja oli varusmiespalvelun aikana nautittu ravinto. 
Erityisen tärkeää olisi puuttua ja pyrkiä katkaisemaan tällainen ravitsemuksellisesti 
terveydelle haitallinen elämäntapa mielellään jo armeija-aikana tai viimeistään heti varus-
miespalvelun jälkeen. On merkittävä uusi havainto, että varusmiespalveluksen aikaisella 
ravinnolla edistetään ja lisätään varusmiesten insuliiniresistenssiin liittyviä kardio-
vaskulaarisia riskejä varusmiespalvelun aikana. 

6.2.6  Tupakoinnin yhteys insuliiniresistenssiin liittyvien 
kardiovaskulaaristen riskitekijöitten esiintyvyyteen  

ja muutokseen varusmiespalvelun aikana 

6.2.6.1  Alkuvaiheen mittaukset 

Tupakointi oli yleistä suomalaisilla varusmiehillä vuosina 1995 ja 1997, koska 46 % ja 
39 % varusmiehistä ilmoitti tupakoivansa. Binghamin tutkimuksessa (2004) 34 % varus-
miehistä tupakoi säännöllisesti, 4 % satunnaisesti ja 60 % ei tupakoinut. Siten 
tupakoimattomien osuus on lisääntynyt ja tätä samaa osoittavat muutkin tutkimukset 
(Rimpelä ym. 2004).  

Molemmissa tutkimusjoukoissa tupakoivat varusmiehet olivat varusmiespalvelun 
alussa kevyempiä kuin tupakoimattomat ja heidän lantion ympärysmittansa oli pienempi 
kuin tupakoimattomilla. Pohjan Prikaatin tupakoivat miehet olivat lyhyempiä ja heidän 
vyötärö-lantiosuhteensa oli suurempi kuin tupakoimattomilla. Lisäksi Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehillä tupakoivien painoindeksi ja vyötärön ympärysmitta oli-
vat pienemmät kuin tupakoivilla.  

Tupakoivien keveys verrattuna tupakoimattomiin voi johtua tupakoinnin perusmetabo-
liaa lisäävästä sympaattisen hermoston aktiviteetistä (Hofstetter ym. 1986) ja tupakointi 
voi sitä kautta vähentää ruokahalua (Perkins ym. 1991). Ruokahalun vähenemistä voi 
pitää sinällään positiivisena vaikutuksena. Toisaalta tiedetään, että pitkäaikainen sympati-
kotonia lisää insuliiniresistenssiä vuosien kuluessa (Ebeling ym. 1993). 

Pohjan Prikaatin tupakoivilla havaittu suurempi vyötärö-lantiosuhde sopii olemaan 
merkki sisälmysrasvan kertymisestä tai kapeammasta lantiosta. Mahdollisesti tupakan 
haitallinen kokonaisvaikutus terveyteen aiheutuu juuri siitä, että tupakointi lisää sisälmys-
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rasvan kertymistä jollakin mekanismilla. Mekanismiksi voisi sopia insuliiniresistenssi, 
koska tiedetään, että tupakointi lisää insuliiniresistenssiä (Facchini FS ym. 1992) ja 
insuliiniresistenssiin taas liittyy sisälmysrasvan kertyminen (Seidell ym. 1991). Tähän 
viittaavaa on havaittu vuosina 1993–1997 kerätyssä tutkimusmateriaalissa, joka koostui 
45–79-vuotiasta englantilaisista miehistä ja naisista. Siinä tupakoivien painoindeksi ja 
lantion ympärysmitta olivat pienemmät kuin tupakoimattomilla, mutta tupakoivien vyö-
tärö-lantiosuhde ja vyötärön ympärysmitta olivat suuremmat kuin tupakoimattomilla (Ca-
noy ym. 2005).  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tupakointihistorian pituus ainoastaan Pohjan Prikaatin 
1. Viestikomppanialta ja se oli keskimäärin 4,8 vuotta. Varusmiesten keski-ikä oli 19,6 
vuotta, ja he olivat aloittaneet tupakoinnin 14,8-vuotiaina. Heidän tupakointihistoriansa 
on siten hieman pitempi kuin Binghamin tutkimuksessa (2004), jossa tupakoitsijat olivat 
polttaneet säännöllisesti keskimäärin 4 vuotta, ja heidän keski-ikänsä oli 20,9 vuotta. Tä-
män tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta, että tupakointi oli aloitettu nuorena, ja 
että tupakoinnin aiheuttamat haittavaikutukset elimistöön olivat ennättäneet vaikuttaa jo 
muutamien ensimmäisten tupakointivuosien kuluessa siten, että tupakoivilla varusmie-
hillä oli todettavissa haitallisempaan suuntaan viittaavia insuliiniresistenssiin liittyviä 
riskitekijöitä kuin tupakoimattomilla varusmiespalvelun alussa. 

6.2.6.2  Muutokset varusmiespalvelun aikana 

Pohjan Prikaatissa sekä tupakoivien että tupakoimattomien varusmiesten paino, paino-
indeksi, vyötärön ja lantion ympärysmitat kasvoivat merkitsevästi varusmiespalvelun 
aikana. Painonnousu ja vyötärö-lantiosuhteen kasvu oli suurempaa tupakoimattomilla 
varusmiehillä kuin tupakoivilla. Tämä ero saattaisi aiheutua tupakoinnin ruokahalua 
vähentävästä vaikutuksesta ja on yhteneväinen aikaisemmin julkaistujen tutkimustulosten 
kanssa (Perkins ym. 1991). 

Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppaniassa lantion ja vyötärön ympärysmitat pienenivät 6 
kuukauden varusmiespalvelun aikana samalla tavalla sekä tupakoimattomilla että 
tupakoivilla, mutta vyötärö-lantiosuhde, paino ja painoindeksi eivät muuttuneet tilastolli-
sesti merkitsevästi kummallakaan ryhmällä. Tämän voi selittää johtuvan molemmilla 
ryhmillä samalla tavalla lisääntyneestä liikunnasta ja sen aiheuttamasta rasvakudoksen 
vähentymisestä ja lihasmassan lisäyksestä (Bouchard 1990, Despres 1991). Muutoksissa 
ei ollut eroja tupakoivien ja tupakoimattomien välillä.  

Kokonaisuudessaan tupakoinnilla varusmiespalvelun aikana, huolimatta Pohjan 
Prikaatin tupakoivien vähäisemmästä painonnoususta, ei ollut osoitettavissa mitään 
terveydelle hyödyllistä vaikutusta kardiovaskulaaristen riskitekijöiden kokonaisuuden 
suhteen. 

6.2.7  Ruokavalio- ja liikuntamuutokset varusmiespalvelun aikana 

Ravinto- ja liikuntakysely osoitti, että kahdella kolmanneksella Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehistä liikunnan määrä oli lisääntynyt varusmiespalvelun ai-
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kana. Tämä tulos on samansuuntainen kuin Binghamin tutkimustulos (2004), jossa varus-
miespalvelun aikana 30 %:lla liikunnan määrä lisääntyi huomattavasti ja 28 %:lla jonkin 
verran. Niiden Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiesten, jotka olivat lisänneet 
liikuntaa, vyötärön ympärys ja vyötärö-lantiosuhde olivat pienentyneet enemmän kuin 
niillä varusmiehillä, jotka olivat vähentäneet liikuntaa varusmiespalvelun aikana. Tämä 
on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joissa liikunnan lisäämisen 
on osoitettu laskevan painoa ja vähentävän rasvakudoksen määrää (Bouchard 1990, 
Despres 1991). 

Alkoholin/oluen käyttö oli lisääntynyt yhdellä kuudesta varusmiehestä ja oli ennallaan 
kahdella kolmanneksella varusmiehistä. Tämä on lähellä Binghamin tutkimustulosta 
(2004), jossa 66 %:lla alkoholinkäyttö oli tavanomaista, 20 % joi tavallista enemmän ja 
12 % aikaisempaa vähemmän varusmiespalvelun aikana. 

Noin kaksi kolmannesta varusmiehistä oli lisännyt ja yksi kolmannes säilyttänyt 
ennallaan munkkien/kahvileipien käytön. Varusmiespalvelun aikana varusmiehet lisäsivät 
munkkien käyttökertoja lähes kolminkertaiseksi ja viinereitten/muun kahvileivän kaksin-
kertaiseksi. Insuliinipitoisuus nousi munkkien/kahvileipien käyttöä lisänneillä varusmie-
hillä. Tämän voidaan perustellusti ajatella johtuvan sotilaskodin munkeista/kahvileivistä.  

Jälkiruokien käytön lisääntyminen johtunee siitä, että varuskuntaruoka sisältää pää-
aterioilla jälkiruoan ja normaalista kotiruokailusta jälkiruoka usein puuttuu.  

Kolmannes varusmiehistä oli lisännyt ja puolet säilyttänyt ennallaan pizzo-
jen/hampurilaisten/lihapiirakoiden käytön varusmiespalvelun aikana. Vyötärö-lantiosuhde 
nousi niillä, jotka olivat lisänneet pizzojen/hampurilaisten/lihapiirakoiden käyttöä. 
Kuitenkaan pizzojen käyttökerrat eivät lisääntyneet merkitsevästi varusmiespalvelun ai-
kana. Binghamin (2004) tutkimuksessa selvisikin, että varusmiehet söivät pizzaa 
lomapäivien aikana selvästi enemmän kuin varuskuntapäivinä. Tämä sopii tukemaan tä-
män tutkimuksen havaintoa koskien varuskuntapäiviä. Voi olla myös mahdollista, että 
pizzojen kulutus on yleisesti lisääntynyt nuorison keskuudessa tutkimusvuosien 1995–
1997 ja vuoden 2004 välillä.  

Munkeissa ja kahvileivissä on runsaasti energiaa, rasvaa ja hiilihydraatteja ja ne nauti-
taan normaalin varuskuntaruoan lisäksi. Puolustusvoimien olettamuksena on, että varus-
miesten nauttiman ruoan energiasisällöstä noin 20 % tulee muualta kuin varuskunnan 
ruokalasta, lähinnä sotilaskodista ja ravitsemusliikkeistä (Rehunen 1996). Binghamin 
(2004) tutkimuksen mukaan neljännes energiamäärästä saatiin varuskunnan ulkopuolelta 
varuskuntapäivinä ja tämä ravinto sisälsi runsaasti rasvaa ja hiilihydraatteja. Pohjan 
Prikaatin 1. Viestikomppanian päivittäinen varuskunnan tarjoama toteutunut ruoka sisälsi 
noin 2 900 kcal energiaa (Pohjan Prikaatin ravintoraportti 15.9.1997). Oletettavasti 
lisääntynyt liikunta kompensoi näille varusmiehille munkkien lisääntyneen syönnin 
aiheuttaman energialisän, koska heidän painonsa pysyi keskimäärin ennallaan varusmies-
palvelun aikana. Munkkien aiheuttama ”rasvarasitus” nosti heillä lipidien ja insuliinin 
pitoisuutta. Tämä on yhteneväinen aikaisemmassa tutkimuksessa havaitun runsaasti ras-
vaa sisältävän ruoan aiheuttaman muutoksen kanssa (Mousavinasab ym. 2005). 

Pohjan Prikaatin varusmiehet nauttivat vuonna 1995 päivittäin varuskunnan tarjoa-
massa ruoassa noin 500 kcal enemmän energiaa kuin varusmiehet Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppaniassa vuonna 1997. Heidän painonsa lisääntyi vuonna 1995 varusmies-
palvelun aikana keskimäärin 4,6 kg, mikä vastaa noin 230 kcal:n rasvaksi varastoitunutta 
energiaylimäärää vuorokaudessa puolen vuoden ajan, jos lasketaan 1 rasvakilon sisältä-
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vän 9 000 kcal energiaa. Voidaan olettaa painonlisäyksen johtuneen tuosta 500 kcal:n 
energialisästä, sillä oletettavasti Pohjan Prikaatin varusmiehet lisäsivät varusmies-
palveluksensa aikana vuonna 1995 munkkien ja kahvileipien käyttöä samalla tavalla kuin 
Pohjan Prikaatin 1. Viestikomppanian varusmiehet vuonna 1997. Mahdollisesti Pohjan 
Prikaatin varusmiesten liikunnan määrä on ollut vuonna 1995 suurempaa, tai he käyttivät 
vähemmän vapaa-ajan ravitsemuspaikkojen tarjontaa kuin Pohjan Prikaatin 1. Viesti-
komppanian varusmiehet vuonna 1997, koska laskennallisesti Pohjan Prikaatin varus-
miehet kuluttivat 270 kcal enemmän energiaa vuorokaudessa kuin Pohjan Prikaatin 1. 
Viestikomppanian varusmiehet vuonna 1997. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että Pohjan 
Prikaatin 1. Viestikomppania oli viestityksen erityistehtävään kouluttautuva komppania ja 
on mahdollista, että sen varusmiespalvelukseen kuului siitä syystä vähemmän liikuntaa 
kuin muissa komppanioissa. 

Voidaan myös todeta, että Pohjan Prikaatissa vuonna 1995 varuskunnassa tarjottu 
ruoka sisälsi tarpeettoman paljon energiaa (3 200–3 600 kcal/vrk) ja ravinnon rasvapitoi-
suus oli liian suuri, koska 30–35 % ruokasuunnitelman mukaisen ruoan energiasta tuli 
rasvasta. Lisäksi tarjottu ruoka ylitti pääesikunnan vuonna 1995 antaman suosituksen, 
jonka mukaan varuskuntaruoan päivittäinen energiansaanti on 3 000–3 400 kcal/vrk ja 
rasvan osuus energiaravintoainesisällöstä on 30 % (Rehunen 1996). Tämän energiasaanti-
tulkinnan kanssa samansuuntainen on Binghamin (2004) tutkimuksen tulos, joka osoitti 
Parolannummen varusmiesten energiansaannin ylittävän 10 %:lla 19–30-vuotiaiden ke-
vyttä työtä tekevien miesten energiasuosituksen ja johtavan keskimäärin 4,9 kg:n painon-
nousuun varusmiespalveluksen aikana verrattuna vuoden takaiseen painoon. Lisäksi 
Binghamin tutkimuksessa selvisi, että varusmiehet saivat varuskuntapäivinä neljänneksen 
kokonaisenergiastaan itse valitsemansa ja ostamansa ruoan ja juoman muodossa 
puolustusvoimien tarjoaman ruoan lisäksi. Kuitenkin, yllättävästi, Binghamin tutkimuk-
sessa rasvan osuus kokonaisenergiasta oli suurempi lomapäivinä kuin varuskuntapäivinä. 
Kokonaisuudessaan varusmiesten rasvan, suolan ja sokerin saantia tulisi vähentää varus-
miesten ruokavaliossa ja energian saannin tulisi vastata energian kulutusta. Tätä tuki 
myös Binghamin ravitsemustieteellinen tutkimus (2004).  

Munkkien ja kahvileipien reilusti lisääntynyt käyttö sopii kokonaisuudessaan olemaan 
merkittävin yksittäinen syy varusmiehillä tässä tutkimuksessa havaittuihin lipidi- ja 
insuliinipitoisuuksien kohoamisiin varusmiespalvelun aikana. Tarvitaan kuitenkin jatko-
tutkimuksia selvittämään tämän havainnon yleistettävyyttä. 

6.2.8  Tupakoinnin yhteys adiponektiinin pitoisuuteen ja sen 
muutokseen varusmiespalvelun aikana 

IV osajulkaisussa selvisi, että vaikka tupakoivat ja tupakoimattomat olivat tämän 
tutkimuksen varusmiesotoksessa keskenään samanpainoisia, samanpituisia ja heidän pai-
noindeksinsä, lipidit, glukoosi- ja insuliinipitoisuutensa sekä QUICKI-indeksinsä olivat 
samanlaisia, tupakoivilla oli varusmiespalvelun alussa matalammat adiponektiinipitoisuu-
det kuin tupakoimattomilla. Tämä tulos on yhdensuuntainen japanilaisen tutkimuksen 
(Miyazaki ym. 2003) kanssa, jossa tupakoivilla oli matalampi adiponektiinitaso kuin 
tupakoimattomilla. Sen tutkimusaineistona oli 127 koronaaritautia sairastavaa japanilaista 
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potilasta, joiden keski-ikä oli 61,8 vuotta ja tupakoivilla oli takanaan kymmenien vuosien 
tupakointihistoria. 

Alkuvaiheen adiponektiinipitoisuuden itsenäisinä selittäjinä olivat tupakoinnin lisäksi 
painoindeksi, paino, vyötärö-lantiosuhde, vyötärön ja lantion ympärysmitat. Lisäksi pai-
noindeksin, vyötärö-lantiosuhteen, vyötärön ja lantion ympärysmitan yhteys adiponektii-
nitasoon oli käänteinen eli mitä suurempi rasvan määrä, sen matalampi adiponektiini. 
Tämä tulos on yhdensuuntainen sen aikaisemmin tehdyn havainnon kanssa, että obesi-
teettiin (Ouchi ym. 2003) ja runsaaseen viskeraaliseen rasvakudokseen liittyy matala adi-
ponektiinipitoisuus (Steffes ym. 2004). 

Näiden löydösten perusteella voidaan todeta, että näinkin nuorilla kuin 19–20-vuoti-
ailla miehillä, joilla tupakoinnin kesto oli noin 4–5 vuoden mittainen, on havaittavissa 
tupakoinnin aiheuttama adiponektiinin pitoisuuden lasku, jota lisäävät myös ylipainoisuu-
teen liittyvät ominaisuudet. Tämä on merkittävä uusi havainto.  

Varusmiespalvelun aikana tapahtui tupakoivien ja tupakoimattomien varusmiesten adi-
ponektiinipitoisuuksien samanlainen 11,0–11,8 %:n lasku, vaikka kummankaan ryhmän 
paino ei muuttunut merkitsevästi samana aikana. Varusmiespalvelun aikana kokonais-
kolesteroli, LDL-kolesteroli ja triglyseridit muuttuivat haitalliseen suuntaan sekä tupakoi-
villa että tupakoimattomilla. Insuliinipitoisuus kasvoi ja QUICKI-indeksi laski tilastolli-
sesti merkitsevästi tupakoivilla varusmiehillä, eli heidän insuliiniherkkyytensä väheni. 
Tupakoimattomilla muutokset olivat samansuuntaisia, mutta ne eivät yltäneet heillä 
tilastollisesti merkitseviksi. Tulos on yhteneväinen aikaisemmin todetun tupakoinnin 
insuliiniresistenssiä lisäävän vaikutuksen kanssa (Facchini ym. 1992).  

Varusmiespalvelun aikana tapahtuneet muutokset painossa, vyötärö-lantiosuhteessa, 
painoindeksissä sekä kokonaiskolesterolin, HDL-kolesterolin, LDL-kolesterolin, triglyse-
ridien, glukoosin, insuliinin ja adiponektiinin pitoisuuksissa ja QUICKI-indeksissä olivat 
tilastollisesti samanlaisia tupakoivilla ja tupakoimattomilla. Tupakoinnilla ei ollut yhte-
yttä adiponektiinipitoisuuden muutokseen varusmiespalvelun aikana.  

Varusmiespalvelun aikana tapahtuneen adiponektiinipitoisuuden laskun havaittiin 
korreloivan QUICKI-indeksin laskun sekä glukoosi- ja insuliinipitoisuuden muutoksen 
kanssa. Lisäksi lineaarinen regressiomalli osoitti QUICKI-indeksin pienenemisen olevan 
itsenäinen selittäjä adiponektiinipitoisuuden muutokselle. Siten voidaan ajatella adipo-
nektiinipitoisuuden laskun syyn olevan insuliiniherkkyyden heikkeneminen varusmies-
palvelun aikana. Alkuvaiheessahan adiponektiinipitoisuudella ja QUICKI-indeksillä ei 
ollut merkitsevää yhteyttä.  

Vaikka tupakointi laskikin adiponektiinipitoisuutta ennen varusmiespalvelua, adipo-
nektiinipitoisuuden aleneminen varusmiespalvelun aikana oli tupakoinnista riippuma-
tonta. Todennäköisin syy adiponektiinipitoisuuden laskulle ja insuliiniherkkyyden 
heikkenemiselle varusmiespalvelun aikana oli runsasrasvainen ruokavalio ja sen aiheut-
tama elimistön ”rasvarasitus”, josta oli merkkinä myös lipidien ja insuliinin pitoisuuksien 
kohoaminen. Varusmiesten lisääntyneen liikunnan olisi olettanut parantavan 
insuliiniherkkyyttä, koska liikunnan on todettu parantavan insuliiniherkkyyttä sekä 
normaalipainoisilla että lihavilla henkilöillä (Koivisto & Sipilä 2000, DeFronzo 1986). 

Merkittävä uusi havainto on, että varusmiespalveluksen aikaisella ravinnolla ediste-
tään insuliiniherkkyyden heikkenemistä ja sen tuloksena aiheutuu adiponektiinipitoisuu-
den vähenemistä. Näin edistetään ja lisätään insuliiniresistenssiin liittyvien kardio-
vaskulaaririskien syntymistä ja lisääntymistä varusmiespalvelun aikana. 



 91

6.3  Yleispohdinta 

Tutkimusmateriaalin keräämisen alkaessa vuonna 1995 ei ollut olemassa virallista 
MBO:n määritelmää eikä tietoa sen vallitsevuudesta. Tutkimusryhmän neuvottelujen 
perusteella päädyttiin nimittämään metaboliseksi oireyhtymäksi tilannetta, jossa varus-
miehellä on yhtä aikaa hyperinsulinemia (plasman paastoinsuliini ≥ 13,0 mU/l) ja dys-
lipidemia (paastoseerumin kokonaiskolesteroli HDL-kolesteroli-suhde yli 5 ja/tai trigly-
seridipitoisuus ≥ 1,7 mmol/l). Pohjan Prikaatin varusmiehistä löytyi edellä mainituin 
kriteerein määritelty metabolinen oireyhtymä 14 varusmieheltä, eli MBO oli havaittavissa 
1 %:lla varusmiehiä. Se löytyi 11 varusmieheltä hyperinsulinemian ja hypertriglyseride-
mian perusteella, 7 varusmieheltä koholla olevan kokonaiskolesteroli HDL-kolesteroli-
suhteen ja hyperinsulinemian perusteella ja 4 varusmiehellä toteutuivat nämä kaikki 
kolme. Kaikki MBO:n omaavat jäivät primaariseulaan painoindeksin yli 27 
kg/m2 perusteella. Kenelläkään varusmiehellä, jonka painoindeksi oli alle 27 kg/m2, ei 
ollut näillä kriteereillä määriteltyä metabolista oireyhtymää. Tämä kuvaa hyvin jo lievän-
kin ylipainoisuuden aiheuttamaa yleistä terveyshaittaa. Lisäksi vyötärön ja lantion 
ympärysmitan tai diastolisen verenpaineen mittaaminen ei antanut tämän tutkimuksen 
mukaan lisäinformaatiota MBO:n primaariseulonnalle. Siten pelkkä pituuden mittaami-
nen ja painon punnitseminen sekä painoindeksin laskeminen olisi yksinkertaisin tapa 
valita ne varusmiesikäiset miehet, joita kannattaa jatkotutkia verikokeilla. 

Jälkikäteen arvioituna tämä tutkimuksessa käytetty metabolisen oireyhtymän määri-
telmä vastaa kohtuullisen hyvin tutkimuksen alun jälkeisinä vuosina määriteltyjä meta-
bolisen oireyhtymän diagnostisia kriteereitä. IDF:n metabolisen oireyhtymän kriteereitä 
vuodelta 2005 voidaan käyttää varusmiehillä metabolisen oireyhtymän diagnostiikassa, 
koska heidän pituuskasvunsa on loppunut, mikä on edellytys kriteereiden käyttämiselle 
(Salo ym. 2005). Tämän tutkimuksen mukaan painoindeksi yli 27 kg/m2 on näille nuorille 
miehille yhtä sopiva, mutta helpommin käytännössä mitattava primaariseula kuin IDF:n 
kriteerinä oleva vyötärön ympärysmitta yli 94 cm. Painoindeksin paremmuus johtuu 
mahdollisesti siitä, että varusmiesikäisillä nuorilla ylipainoisilla rasva ei ole vielä ennät-
tänyt kertyä keskivartalopainotteisesti, vaan sitä on kauttaaltaan. Lisäksi tässä tutkimusai-
neistossa IDF-kriteerien mukainen verenpaineen mukaan ottaminen johti virheelliseen 
ylidiagnostiikkaan johtuen verenpaineen mittaustapahtuman puutteellisista alkuvalmis-
teluista, joita ei enää jälkikäteen pystytty korjaamaan. On mahdollista, että painoindeksi 
yli 27 kg/m2 on varusmiesikäisille yhtä sopiva primaariseula kuin vyötärön ympärysmitta 
yli 94 cm. Joka tapauksessa on oleellista, että nuoret ylipainoiset miehet ohjataan paasto-
verikokeisiin lipidiarvojen määrittämiseksi. 

Varusmiesten lipidien, glukoosin ja insuliinin pitoisuudet varusmiespalvelun alussa 
olivat hyvät, ja sitä voidaan pitää merkkinä enimmäkseen onnistuneesta ja hyvästä kotien 
ja koulun ravitsemuksesta noin 10 vuotta sitten. Ylipainoisuus oli kuitenkin runsasta, sillä 
noin neljännes oli lievästi lihavia ja 2–4 % merkittävästi lihavia varusmiespalvelun alka-
essa noin 10 vuotta sitten. Lisäksi voidaan todeta, että ylipainoisuus on yleistynyt 
suomalaisilla nuorilla miehillä senkin jälkeen (Rimpelä ym. 2004, Bingham 2004).  

Varusmiespalvelun aikana lipideissä ja insuliinissa tapahtui monia terveydelle haitalli-
seen suuntaan johtavia muutoksia. Ensimmäisessä tutkimusjoukossa paino nousi varus-
miespalvelun aikana, toisessa joukossa painonnousua ei esiintynyt. Siitä huolimatta mo-
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lemmissa tutkimusjoukoissa kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli muuttuivat haitalli-
seen suuntaan. Muutos johtui todennäköisesti ravinnosta, mutta jokin muukin uusi asia 
varusmiespalvelun aikana voi osaltaan vaikuttaa siihen, esimerkiksi stressi, varhainen 
herääminen aamulla tai ajoittainen runsas valvominen leiriolosuhteissa. Tämän asian sel-
vittämiseksi tarvitaan jatkotutkimuksia.  

HDL-kolesterolin lisääntyminen varusmiespalveluksen aikana oli terveydelle hyödyl-
listä. Se johtui lisääntyneestä säännöllisestä liikunnasta. Joka tapauksessa varusmies-
palveluajan päivittäisen ravinnon energia- ja rasvamäärän tulisi vastata kulutusta. Vapaa-
ajan ravinnossa nautittujen munkkien ja muiden rasvaisten, energiapitoisten välipalojen 
määrää tulisi supistaa. Siihen voitaneen vaikuttaa valistamalla varusmiehiä välipalojen 
energiamäärästä ja terveydellisistä vaikutuksista. Lisäksi varuskuntaruoan houkuttele-
vuutta tulisi lisätä ja samalla lisätä ruisleivän ja kasvisten käyttöä (Bingham 2004). 

Tupakoivat olivat kevyempiä kuin tupakoimattomat. Tupakoivilla sisälmysrasvan 
määrä oli suurempi kuin tupakoimattomilla, minkä aiheuttajaksi sopii tupakoinnin 
insuliiniresistenssiä lisäävä vaikutus (Seidell ym. 1991, Facchini FS ym. 1992, Rönnemaa 
ym. 2004, Canoy ym. 2005). Tupakoivilla ja tupakoimattomilla tapahtui samanlaisia ter-
veydelle haitallisia lipidi- ja insuliinimuutoksia varusmiespalvelun aikana. Tupakointi ei 
suojannut miltään negatiiviselta muutokselta.  

Tämä tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että varusmiespalvelun alussa tupakoivien 
adiponektiinipitoisuudet olivat matalammat kuin tupakoimattomilla. Tupakointi, paino, 
painoindeksi, vyötärö-lantiosuhde, vyötärön ja lantion ympärysmitat olivat itsenäisiä 
matalan adiponektiinipitoisuuden selittäjiä varusmiespalvelun alussa. Oli yllättävää, että 
tämä yhteys oli havaittavissa jo varusmiespalvelun alussa, vaikka tupakointiaika ennen 
varusmiespalvelun alkamista oli ollut suhteellisen lyhyt, 4–5 vuotta. Koska adiponektiini-
pitoisuuden laskun tiedetään liittyvän alentuneeseen insuliiniherkkyyteen ja lisääntynee-
seen kardiovaskulaaristen sairauksien kehittymisriskiin (Matsuzawa ym. 2004), voidaan 
ajatella, että tupakoinnilla on ilmeisesti voimakas insuliiniherkkyyttä heikentävä ja 
insuliiniresistenssiä lisäävä vaikutus heti ensimmäisinä tupakointivuosina. Tämäkin asia 
on tarpeen varmistaa lisätutkimuksilla, joissa selvitetään tupakoinnin määrää ja kestoa. 

Adiponektiinipitoisuuden laskun varusmiespalvelun aikana voidaan tulkita olevan 
merkki heikentyneestä insuliiniherkkyydestä, koska se korreloi QUICKI-indeksin laskun 
kanssa. Lisäksi lineaarinen regressiomalli osoitti, että QUICKI-indeksin lasku oli itsenäi-
nen adiponektiinipitoisuuden laskun selittäjä. Varusmiespalvelun aikana tapahtunut 
insuliiniherkkyyden heikentyminen ei kuitenkaan liittynyt tupakointiin, vaan ravinnon 
mukana tulevaan ”rasvarasitukseen” ja mahdollisesti muihinkin uusiin asioihin, jotka 
vaikuttavat varusmiespalvelun aikana nuorten miesten elämään.  

Insuliiniresistenssiin liittyvien kardiovaskulaaristen riskitekijöiden lisääntyminen 
varusmiespalvelun aikana on haitallista ja harmillista, sillä jos elämäntavat jatkuvat 
samanlaisina vielä varusmiespalvelun jälkeen, ne johtavat entistä useammalla keski-ikäi-
sellä miehellä metaboliseen oireyhtymään ja siihen liittyviin liitännäissairausriskeihin 
sekä sepelvaltimotautiriskin lisääntymiseen.  

Varusmiespalvelu on ainutkertainen elämänvaihe nuorten miesten elämäntaipaleella 
aikuisuuden kynnyksellä. Näin ollen tällä tutkimuksella on tärkeitä sovelluskohteita sekä 
puolustusvoimissa että nuorten miesten terveyttä käsittelevissä asioissa. Ehdotankin huo-
miota kiinnitettäväksi varusmiesten vapaa-ajan viihtyvyyden parantamiseen ohjaamalla 
heitä kuntosalien, liikunnan, kirjaston ja muiden vapaa-ajan tilojen ja harrastusten piiriin 
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eikä oraalisten nautintojen piiriin. Samalla olisi suositeltavaa tarkistaa sotilaskotituottei-
den rasvan määrää, laatua ja ravintoaineiden koostumusta. Lisäksi varuskuntien tarjoa-
man ruoan energia- ja rasvapitoisuuksien tulisi olla suositusten mukaiset. Suositusten 
tulisi olla sellaisia, että painonnousua ei tapahdu varusmiespalvelun aikana, mutta energia 
riittää varusmiespalvelun aikana tarvittaviin liikuntasuorituksiin. 

Pituuden ja painon mittaaminen ovat normaaliin perusterveydenhuollon kutsuntaikäis-
ten terveystarkastukseen kuuluvia huokeita tutkimuksia. Vyötärön tai lantion ympäryksen 
mittaaminen ei tuonut lisäarvoa kutsuntaikäisten alkutarkastukseen. Kannattaa harkita 
niiden kutsuntaikäisten terveystarkastuksessa käyneiden miesten, joiden painoindeksi on 
yli 27 kg/m2, lähettämistä paastoverikokeisiin lipidien määritystä varten.  

Ne varusmiehet, jotka ovat ylipainoisia kutsuntaikäisinä, tulisi poimia täsmäehkäisyn 
kohderyhmäksi, jolle kannattaa antaa tehostettua terveyskasvatusta yleisen elämänhallin-
nan ja epäterveellisten ravintotottumusten parantamiseksi sekä tupakoinnin lopettami-
seksi. Yksi mahdollisuus on aloittaa kaikkien kutsuntaikäisten ylipainoisten ohjanta 
painonpudotukseen systemaattisesti ja suunnitellusti jo terveyskeskuksen tekemässä 
terveystarkastuksessa sen vuoden alkupuolella, jona kutsunnanalainen mies täyttää 18 
vuotta. Painonpudotustavoite tulisi tuolloin kirjata terveystarkastuslomakkeelle. Tämän 
painonpudotuksen toteutuminen voidaan tarkastaa muutamaa kuukautta myöhemmin 
kutsuntalautakunnan tekemässä kutsuntatarkastuksessa. Kutsuntaikäisen motivaatio 
painonpudotukseen saattaa olla poikkeuksellisen suuri, sillä painonpudotuksella on 
vaikutusta palveluskelpoisuusluokan ja joukko-osaston määräytymisessä.  

Valitsemalla täsmäehkäisyn kohderyhmäksi kutsuntaikäiset varusmiehet tavoitetaan 
koko kutsuntaikäluokka eli kaikki 18-vuotiaat suomalaiset miehet. Seulomalla heistä 
täsmävalistuksen kohderyhmäksi ylipainoiset saavutetaan pienemmällä valistukseen 
käytettävällä henkilöstöresurssilla enemmän terveyshyötyä kuin antamalla sama valistus 
koko varusmiesjoukolle. Ylipainoisuuden välttäminen on lisäksi suuri yleinen, kaikkia 
terveydenhuollon ammattilaisia koskeva haaste suomalaiselle perusterveydenhuollolle, 
etenkin neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle. Viime kädessä ylipainoisuus ja 
sen merkittävä, selvä lisääntyminen on elinkeinopoliittinen ja hintapoliittinen haaste koko 
suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä ylipainon ennalta ehkäisy on verrattomasti kustannus-
tehokkaampaa kuin obesiteetin aiheuttamien haittojen ja seurausten hoito. 

Yleiseen elämänhallintaan ja epäterveellisten ravintotottumusten parantamiseen sekä 
tupakoimattomuuteen tulisi suunnata voimavaroja ennalta ehkäisevässä terveyskasvatuk-
sessa lapsuudessa ja kouluiässä, sillä ylipainon ja tupakoinnin ryvästyminen samalle 
henkilölle osoittautui olevan riski kardiovaskulaaristen riskitekijöiden ja metabolisen 
oireyhtymän esiintymiselle jo nuorella iällä. Puuttumalla ajoissa vaaratekijöihin 
valtimonkovetustaudin ja diabeteksen kehittymistä voidaan hidastaa tai estää. Tämä on 
suuri haaste suomalaiselle perusterveydenhuollolle. 



7 Päätelmät 

Varusmiesikäisiltä miehiltä voidaan todeta MBO suhteellisen yksinkertaisilla ja huokeilla 
menetelmillä. MBO:n seulonta tulisi ottaa varusmiesten tarkastusohjelmaan, koska siihen 
on olemassa luotettava primaariseulontamenetelmä, painoindeksin määrittäminen. Jos 
varusmiespalvelun aloittava mies on normaalipainoinen, hänellä ei ole MBO:ta. 

Jos kutsuntaikäisen miehen painoindeksi on yli 27 kg/m2, kannattaa hänet lähettää 
paastoverikokeisiin lipidien määrittämistä varten, koska yhdellä kymmenestä tällaisesta 
riskiyksilöstä on havaittavissa metabolinen oireyhtymä. Tällainen primaariseulonta sopii 
tehtäväksi kaikille 18-vuotiaille miehille kutsuntaikäisen terveystarkastuksen yhteydessä. 
Silloin seula kattaa suomalaiset miehet sataprosenttisesti. Näin toteutettuna seulonta ei 
vaadi mitään lisäresursseja suomalaiselta perusterveydenhuollolta, koska kotikunnan 
terveydenhoitaja ja lääkäri tekevät terveystarkastuksen jokaiselle kutsuntaikäiselle 
suomalaiselle 18-vuotiaalle miehelle. 

Täsmäehkäisyä on syytä antaa terveystarkastuksessa, kutsunnoissa ja varusmiespalve-
lun aikana kaikille ylipainoisille. Muille riittää kevyempi ennaltaehkäisevä yleinen ter-
veys-, ravinto-, liikunta- ja tupakkavalistus. Näin ohjataan täsmävalistus siitä eniten 
hyötyville yksilöille ja tehostetaan henkilöstöresurssien käyttöä. 

Varuskuntaruoan rasvojen ja energian määrää on syytä tarkistaa. Lisäksi sotilasko-
deissa on syytä vähentää munkkien ja leivonnaisten käyttöä, koska niiden tuoma ”rasva-
rasitus” heikentää varusmiesten insuliiniherkkyyttä. 

Liikunnan lisäys varusmiespalvelun aikana olisi hyvä saada jäämään tavaksi myös 
varusmiesajan päätyttyä. 

Yleisen elämänhallinnan lisäämiseen, epäterveellisten ravintotottumusten parantami-
seen, liikunnallisuuteen ja tupakoimattomuuteen tähtäävää terveyskasvatusta tulee lisätä 
lapsuudessa ja kouluiässä, sillä ylipainolla ja tupakoinnilla on selvä haitallinen vaikutus 
insuliiniresistenssiin liittyviin kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin jo nuoruusvuosien ai-
kana. 
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