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Kuumahood on kahtlemata menopausi 
kõige tuntum sümptom, mida on varem 
seostatud mitmete terviseprobleemidega, 
sealhulgas südamehaigustega. Värskes 
uuringus leiti, et kuumahood (eriti koos 
öise higistamisega) võivad olla seotud 
teist tüüpi diabeeti (DM2) haigestumise 
suurenenud riskiga. 

Analüüsiti üle 150 000 postmeno-
pausis naise andmeid, kes osalesid aas-
tatel 1993–2014 suures uuringus Women’s 
Health Initiative. Uuringusse värbamise 
hetkel hinnati naistel vasomotoorsete 
sümptomite esinemist (kerged, mõõdu-
kad, rasked), sümptomite iseloomu (kuu-
mahood, öine higistamine) ning ajastust 
(varased ehk pre- ja perimenopausaalsed, 
hilised ehk postmenopausis tekkinud). 
Keskmine jälgimisperiood oli 13 aastat. 

Vasomotoorseid sümptomeid esi-
nes 33%-l uuritavatest. Vasomotoorsete 
sümptomite esinemine oli seotud 18% 
võrra suurenenud DM2 riskiga; see oli 
veelgi suurem, kui kuumahood olid raske-
mad ja kestsid kauem. Kuumahoogudega 
seonduv suurem risk püsis ka pä-
rast andmete kohandamist üle-
kaalulisuse ja rassi suhtes. 
Diabeedirisk oli kõige väl-

jendunum naistel, kellel esines öine hi-
gistamine koos kuumahoogudega; ainult 
kuumahoogudega seonduv diabeedirisk 
oli väiksem kui ainult öise higistamisega 
seonduv risk. 

Võrreldes diabeeti põdevate mees-
tega on diabeeti põdevatel naistel suu-
rem risk haiguse tüsistuste tekkeks ning 
selle tõttu suremiseks. Seega on haiguse 
varajane diagnoosimine ja käsitlus krii-
tilise tähtsusega. Menopaus on hea aeg, 
mil julgustada naisi oma elustiili muut-
ma nii, et väheneksid menopausi sümp-
tomid ning samaaegselt diabeedi 
ja kardiovaskulaarhaiguste risk. 
Elustiilimuutused, mis kõiki kol-
me soodsalt mõjutavad, on re-
gulaarne füüsiline koormus, 
südamesõbralik dieet, 
piisav uni, liigse alko-
holi vältimine ja suit-
setamisest loobumine. 
Sümptomaatilise meno-

pausiga naistel aitab perimenopausis alus-
tatud hormoonasendusravi vähendada nii 
klimakteerilisi vaevusi kui ka vähendada 
diabeeti haigestumise tõenäosust. 
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Metformiini kasutatakse teist tüü-
pi diabeedi, polütsüstilise munasarjade 
sündroomiga seotud viljatuse ja gestat-
sioonidiabeedi raviks. Raseduseelselt 
diagnoositud teist tüüpi diabeediga nais-
tel, kes saavad ravi metformiiniga, on 
üldpopulatsiooniga võrreldes suurem ra-
seduse ebasoodsate tulemuste risk, näi-
teks raseduse katkemise või loote suurte 
väärarendite risk. Nüüd selgus, et need 
tulemused on seotud diabeedi enda, aga 
mitte metformiiniga. 

Uuringus võrreldi 471 naist, kes said 
raseduse varases järgus metformiini,  
479 naisega kontrollgrupis. Suurte 
väär arendite risk oli 5% metformiinile  
eksponeeritud raseduste puhul ja 2% 
kontrollgrupis. Suurte väärarendite risk 
oli 8%, kui metformiini kasutati diabeedi 
näidustusega, ning 1,7%, kui metformiini  

kasutati muudel põhjustel. Teisisõnu: 
võrreldes metformiini mitte saanute-
ga oli diabeedidiagnoosi ja metformiini 
kasutamise korral suurte väärarendite 
risk 4 korda kasvanud; muude diagnoo-
side puhul metformiini kasutamisega oli 
väärarendite risk samasugune. 

Raseduse katkemise risk (spontaansed 
abordid ja surnultsünnid) oli 21% metfor-
miini tarvitanutel ja 11% kontrollgrupis. 

Kui metformiini kasutati diabeedi näidus-
tusega, oli raseduse katkemise risk 24% ja 
muude näidustustega 17%. Metformiinravi 
saavatel diabeetikutel oli raseduse katk-
mise risk 2,5 korda suurem võrreldes 
kontrollgrupiga; muudel näidustustel 
metformiinravi korral oli raseduse katke-
mise risk samasugune kui kontrollgrupis. 

Raseduseelselt diagnoositud teist tüü-
pi diabeet on seotud erinevate ebasood-
sate rasedustulemitega. Metformiin ise 
ei paista suurte väärarendite või rasedu-
se katkemise riski oluliselt suurendavat. 
Metformiin võib raseduse ajal olla odavam 
ja lihtsam alternatiiv juba raseduseelselt 
diagnoositud diabeedi ohjamiseks. 
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