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Outi Himanen, miksi Diabetesliitto on lähtenyt mukaan 
käynnistämään DIABETES KESKUSTELUT -ohjelmaa?

Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

OY ELI LILLY FINLAND AB,  Rajatorpantie 41 C, PL 16, 01641 Vantaa, puh. (09) 854 5250, www.lilly.fi
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Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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Eeva Autio Diabetes ja lääkäri -lehti verkossa

Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti (e-paper) 
on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/ediabetesjalaakari.   
Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten 
laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen   
myös pdf- muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/lehdet.
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Kansallisesti yhtenäinen 
hoitosuunnitelma tulee  

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut 

terveydenhuollon käyttöön hoitosuunnitelma-

lomakkeen. Tavoitteena on kehittää pitkäaikais-

sairaiden hoitoa.

Hoitosuunnitelmalomake sisältyy julkaisuun ”Ra-
kenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma” (Komulai-
nen, Vuokko ja Mäkelä, Stakes 7/20119). Julkaisu 
on internetissä osoitteessa www.thl.fi/thl-client/pdfs.

Julkaisussa esitetty HL7 CDA-R2 -muotoinen 
lomake on sovitettavissa tietosisällöltään yhtenäi-
senä kaikkiin potilastietojärjestelmiin. Kun lomake 
on täytetty yhteistyössä potilaan kanssa, se liite-

tään KanTa-palveluun. Siellä se on myös potilaan 
nähtävänä, ja hän voi näyttää suunnitelmaa hoi-
toonsa osallistuville tahoille.

Tavoitteena lomaketta laadittaessa on ollut po-
tilaskohtaisuus: samassa terveys- ja hoitosuunni-
telmassa kuvataan kaikki potilaan terveysongelmia 
koskevat suunnitelmat riippumatta siitä, missä or-
ganisaatioissa suunnitelmat on laadittu. Näin tulee 
mahdolliseksi arvioida ja järjestää potilaan hoitoa 
kokonaisuutena. Potilaskohtaisen terveys- ja hoito-
suunnitelman rakenteen ja sisällön tulee olla määri-
telty yhdenmukaiseksi, jolloin sitä voidaan käsitellä 
eri potilastietojärjestelmissä.

AJANKOHTAISTA  

Diabetesliitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. 
Koulutukset järjestetään pääosin Diabeteskeskuksessa Tampereella. 

Lisätietoja vuoden 2012 koulu-
tustarjonnasta saa tämän lehden 

sivulta 46, osoitteesta  
www.diabetes.fi/koulutus,  

Koulutus terveydenhuollon 
 ammattilaisille 2012 -esitteestä ja 

koulutussihteeri Annette  
Mathlinilta, p. 03 2860 338,  

annette.mathlin@diabetes.fi.

Diabetesliitto ja Sydänliitto järjestävät 
yhdessä koulutusta PPP-painonhallinta-
ryhmien ohjaajille. Lisätietoja Sydänliiton 
sivustolta: www.pienipaatospaivassa.fi > 
PPP-koulutus.
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Carol Forsblom

PÄÄKIRJOITUS

Uhkia ja ilonaiheita

Mitä koko genomin kattavat analyysit eli GWAS-
tutkimukset ovat opettaneet diabeteksesta? Mi-
tä survaistiin nopeasti tai porattiin hitaasti ihon 
läpi? Kuka onkaan Väinö K. Hopsu-Havu? 
Tässä numerossa juhlistetaan Diabetes ja lääkä-
ri -lehden 40-vuotista taivalta Diabetes-lehden 
lääkäriliitteestä viisi kertaa vuodessa julkaista-
vaksi lehdeksi, jonka painos viime marraskuus-
sa oli 18 000. Lehden alkuperäinen visio oli 
välittää käytännön tietoa diabeteksen hoidosta 
yksinomaan lääkäreille. Nykyään se on kaikkien 

diabeteksesta kiinnostuneiden ammattilehti. 
Professori Hans Åkerblom on koonnut juhlanumeroomme katsauksen suomalaiseen tyypin 

1 diabeteksen tutkimukseen (sivut 7–15). Hän on ollut jo viiden vuosikymmenen ajan keskei-
sessä roolissa diabetestutkijana ja tutkimusjohtajana. Vuosien varrella hoitoarsenaaliimme on 
tarttunut monta uutta työvälinettä diabeteksen ja sen komplikaatioiden hoitoon. Eeva Aution 
mielenkiintoinen, ja nykynäkökulmasta osin hauskakin katsaus hoitovälineiden kehittymisestä 
löytyy sivuilta 41–43.

Ennen kuin pääsemme juhlistamaan lehtemme 50-vuotispäiviä, on edessä uusia haasteita. 
Diabeetikoita on nykyisin maailmassa 366 miljoonaa, ja heidän määränsä lähes kaksinkertais-
tuu seuraavan 20 vuoden aikana. Ensi vuosikymmenellä tärkeimpiä tehtäviämme on pysäyttää 
taudin lisääntyminen, muuten terveydenhoitojärjestelmämme tukkeutuu lopullisesti. Toivomme 
myös uusia tehokkaita lääkkeitä, joiden avulla saavutetaan parempi hoitotasapaino ja ehkäistään 
lisäsairauksia. Kaikkein vaikeinta on sovittaa uudet laadukkaat ja tehokkaat hoitomenetelmät yhä 
tiukentuviin säästötoimiin. Miten hoitaa halvemmin ja paremmin useampia potilaita? Terveyttä 
edistävät elintavat nousevat yhä suurempaan arvoon.

Mitkä ovat suomalaisen diabetestutkimuksen tärkeimmät kysymykset ensi vuosikymmenellä? 
TRIGR-tutkimuksen lopullisia tuloksia saadaan vuonna 2017, ja ehkä käyttöön saadaan ennen 
pitkää myös tyypin 1 diabetesta ehkäisevä rokote. Selviävätkö diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
geneettiset syyt, kun päästään tutkimaan koko genomin sekvenssejä? Saammeko myös tietää, 
miten ”karppaaminen” ja voin syönti vaikuttivat terveyteemme?

Onneksi olkoon Diabetes ja lääkäri -lehti sekä onnea ja menestystä kaikille suomalaisille dia-
betestutkijoille ja diabeetikoiden hoidon parissa työskenteleville seuraavaksi vuosikymmeneksi!
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Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat 
diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahasta? 

Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja ekologinen?  

Uutuuskirja evästää lukijaa tekemään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, miten ruoka ja

terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä

toistuvasti esiin nouseviin kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravintolisistä ja laihduttamisesta. 

Kirja sopii paitsi diabetesta sairastaville myös niille, jotka haluavat ehkäistä diabetesta tai muuten 

vaalia terveyttään. 

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokeneita 

ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen Diabetes¬liitossa kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntija-

tehtävissä. Kirja on syntynyt diabeteskursseilla useimmin esitettyjen kysymysten pohjalta. 

Julkaisijat: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Diabetesliitto ry:
Hinta: 19,50 :
Koko:  A5, 158 sivua

Uudistettuja repäisylehtiöitä   
ruokavalio-ohjaukseen
Diabetesliiton suositut ruokarepäisylehtiöt, Monipuolisia aterioita ja Esimerkkejä päivän 

aterioista, ovat ilmestyneet uudistettuina. Niiden kuvat auttavat ateriakoon ja koko päivän 

ruokamäärien hahmottamisessa. 

Repäisysivut on tarkoitettu jaettavaksi ruokavalio-ohjauksen yhteydessä. Niihin on 

kuvattu helposti valmistettavia lautasmallin mukaisia aterioita. Mallikuvat ovat värikkäitä 

ja herkullisia esimerkkejä tavallisesta kotiruuasta. Mukana on myös parin kasvislisäkkeen 

valmistusohjeet sekä eväs- ja välipalavaihtoehtoja. 

Kaikissa repäisylehtiöissä on kansilehti, jossa on lisätietoa ravitsemusohjaajalle esi-

merkiksi elintarvikevalinnoista ja ruokien hiilihydraattimääristä.

Diabetesliiton ravitsemusterapeutit ovat suunnitelleet uudet ruokarepäisylehtiöt yh-

teistyössä Diabetesliiton ravitsemustoimikunnan kanssa.  Ateriat on valmistettu Diabetes-

keskuksen keittiössä, ja useimpien ruokien ohjeet löytyvät Diabetesliiton keittokirjoista.

Repäisylehtiöt:
Monipuolisia aterioita 350–400 kcal

Monipuolisia aterioita 500–600 kcal

Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal

Esimerkki päivän aterioista 2  000 kcal

Kaikissa repäisylehtiöissä on kansilehti, jossa lisätietoa ravitsemusohjaajalle.

Hinnat:
50-sivuinen 17 euroa

100-sivuinen 24 euroa

Tilaukset:
Diabetesliitto / Materiaalitilaukset
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Postimaksut ja lähetyskulut 
sisältyvät hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. 
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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Puolen vuosisadan näkökulma tyypin 
1 diabeteksen tutkimukseen Suomessa

Hans Åkerblom

Tyypin 1 diabetes on Suomessa lapsilla ja  

nuorilla tavallinen, ja sen hoito on vaativaa sekä 

lapselle että perheelle, mutta myös hoitohenkilö-

kunnalle. Tätä taustaa vasten olen koettanut 

tutkijanurani aikana oppia lisää taudin synnystä, 

yleisyydestä ja ehkäisyn mahdollisuuksista. Tässä 

katsauksessa yritän valaista tutkimuksen  

painopisteitä eri vuosikymmeninä maassamme.

1960-luku: lähellä käytäntöä

Aloittaessani tyypin 1 diabeteksen (T1D) tutkimus-
työtä Helsingin yliopiston lastenklinikassa 1960-lu-
vun alussa huomion kohteena olivat erityisesti 
käytännönläheiset kliiniset tutkimusaiheet. Aloitin 
väitöskirjatyöni liikunnan vaikutuksesta veren ase-
toniaineisiin tutkimalla ensin eri-ikäisten terveiden 
lasten veren asetoniaineita. Osoitin, että erityisen 
korkeita arvoja oli 2–6 vuorokauden ikäisillä ja että 
ne vastasivat energiansaantia erityisesti rasvoista 
(1). Sen paremmin lyhyt- kuin pitkäaikaisempikaan 
liikunta ei yleensä nostanut diabeetikoiden veren 
asetoniaineiden pitoisuuksia (2).

Tavanomaisena insuliinihoitona oli tuolloin 
keskipitkävaikutteinen insuliini kerran päivässä. 
Osoitimme kanssa, että insuliinin 
annostelu kahdesti päivässä (Rapitard®) johti pa-
rempaan hoitotasapainoon (3). Tutkimme mahdolli-
suutta käyttää ruokavaliohoidossa makeutusaineena 
fruktoosia – tulokset olivat myönteisiä, koska fruk-
toosi ei pieninä määrinä aiheuta hyperglykemiaa (4).

1970- ja 1980-luvut:   
tutkimustoiminta laajenee 

Epidemiologiaa

Näinä vuosikymmeninä tyypin 1 diabeteksen tut-
kimus pyrki syvemmälle ja saatiin käyttöön uusia 

tutkimusmenetelmiä. Kiinnostus epidemiologisiin 
tutkimuksiin lisääntyi, kun ryhdyttiin pohtimaan 
taudin patogeneesiä ja taudin ilmaantuvuuden 
alueellisia (maiden ja mantereiden välisiä) eroja. 

 laski tyypin 1 diabeteksen ilmaantu-
vuutta Kansaneläkelaitoksen ilmaislääkerekisterin 
avulla ja totesi 1970–1979 alle 15-vuotiailla keski-
määräiseksi ilmaantuvuudeksi vuodessa 28,6/100 
000. Luku osoittautui myöhemmin maailman kor-
keimmaksi (5). 

Tässä yhteydessä ei tule unohtaa suomalaista 
klassikkotyötä lasten diabeteksen epidemiologias-
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ta: teki kyselyn lapsidiabeetikoita 
hoitaviin sairaaloihin vuonna 1953 ja sai ilmaan-
tuvuudeksi 13/100 000 alle 15-vuotiailla (6). 
1980-luku oli voimakasta tyypin 1 diabetesrekis-
terien muodostamisaikaa, ja kansainväliset ylei-
syysvertailut tulivat mahdollisiksi (7).

Patogeneesia ja genetiikkaa

Patogeneesiajatteluun liittyi myös tyypin 1 diabee-
tikoiden HLA-tyyppien määritys. osoitti 
1978, että kudostyyppi HLA Dw2 (nykyisessä al-
leelinimistössä HLA-DRB1*15:01-DQB1*06:02 
haplotyyppi) suojaa tyypin 1 diabetekselta (8). Jul-
kaisu oli ensimmäinen alkuperäistyö tästä aiheesta. 

 havaitsi väitöskirjatyössään 1983, että 
seerumin C-peptidi on arvokas mittayksikkö osittai-
sen remission arvioimiseen hoidon alkuvaiheessa 
(9). HLA Dw3/Dw4 (DRB1*03/DRB1*04:01) -he-
terotsygoottien beetasolutuho oli erityisen nopea 
ensimmäisinä vuosina tyypin 1 diabeteksen diag-
noosin jälkeen (10).

Vuonna 1984 aloitin yhdessä 
ja kanssa valtakunnallisen 

Lasten diabetes Suomessa -projektin (DiMe) suun-
nittelun. Tutkimme 811 uutta lapsidiabeetikkoa 
vuosilta 1986–89  ja heidän sisaruksiaan, joilla ei 
ollut diabetesta. Kiinnitimme huomiota muun mu-
assa HLA-tyyppeihin, ympäristö-
tekijöihin sekä immunologisiin ja 
metabolisiin seikkoihin. Projek-
tiin osallistuivat maamme lasten 
diabeteksen hoitoyksiköt, Kan-
santerveyslaitos ja useita labo-
ratorioita (11).  Tutkimus osoitti, 
että väestöstä löytyi HLA-B*56-
alleelin karakterisoima tyypin 1 diabetekseen liitty-
vä HLA-DRB1*04-positiivinen haplotyyppi. Siihen 
näytti liittyvän erityisen korkea sairastumisriski (12). 

Jorma Ilosen tutkijaryhmä kuvasi DQB1*03:02-
alleelin yleiseksi tyypin 1 diabeteksen riskin 
tunnukseksi suomalaisessa väestössä (13). 
DRB1*04:01- DQB1*03:02 oli pääasiallisin riski-
haplotyyppi, kuten muissakin Pohjoismaissa (14). 
Tässä aineistossa kahden erilaisen riskihaplotyypin 
yhdistelmän DRB1*04-DQB1*03:02 / DRB1*03-
DQB1*02 heterotsygoottigenotyypin omaavilla yk-
silöillä oli erityisen suuri sairastumisriski.    

Virukset ja ravinto mielenkiinnon kohteina

Minua ovat erityisesti kiinnostaneet tyypin 1 diabe-
tekseen liittyvät ympäristötekijät (15, 16), onhan 
niiden tunnistaminen ja poistaminen lapsen elä-
mästä todennäköisesti tie taudin ilmaantuvuuden 
vähentämiseen. Kaksi ryhmää on erityisen kiinnos-
tavia ja tärkeitä: virusinfektiot ja ravintotekijöistä 
lehmänmaidon valkuainen.

Virusinfektiot

 tutkijaryhmän työ on keskittynyt en-
terovirusten osuuden selvittämiseen tyypin 1 dia-
beteksen synnyssä (17). He tutkivat myös muun 
muassa sikotaudin ja sytomegaloviruksen osuutta 
taudin kehittymisessä (18, 19). 

Ensimmäisen prospektiivisen tutkimuksen 
enterovirusinfektioiden yleisyydestä Hyöty työryh-
mineen teki DiMe-tutkimuksen ei-diabeettisten 
sisarusten aineistosta. Enterovirusinfektioita oli 
useammin niillä sisaruksilla, jotka saivat kliinisen 
diabeteksen seurannan aikana, kuin ei-sairastu-
neilla sisaruksilla. Infektiot kasaantuivat ajan-
kohtaan välittömästi ennen tyypin 1 diabeteksel-
le tyypillisten autovasta-aineiden ilmaantumista. 
Näitä serologisia havaintoja vahvisti myöhemmin 
enterovirus-RNA:n toteaminen useammin predia-
beettisilla yksilöillä kuin verrokeilla (katsaus, 17).

Hyödyn tutkijaryhmän entero-
viruksiin liittyvät havainnot ovat 
johtaneet rokotteen kehittämistyö-
hön.

Ravintotekijät

Lehmänmaidon valkuainen
Lehmänmaidon valkuaisen ja tyy-

pin 1 diabeteksen välinen yhteys on ollut vilkkaan 
pohdinnan kohteena yli parin vuosikymmenen ajan. 
Alan klassikkotyö on  ja

julkaisu vuodelta 1984. Siinä he osoittivat, 
että sairaus väheni diabetekselle alttiilla BB-rotilla, 
kun niiden ruokavaliosta oli poistettu lehmänmaito 
(20). Koejärjestely perustui Elliottin havaintoon Län-
si-Samoasta, jossa ei ollut lasten diabetesta, vaikka 
saman etnisen ryhmän, maorien, lapset sairastuivat 
diabetekseen Uudessa-Seelannissa. Eron syitä poh-
tiessaan Elliott havaitsi, ettei Länsi-Samoassa ollut 
lehmiä. 

Hyödyn tutkijaryhmän 

enteroviruksiin liittyvät 

havainnot ovat johtaneet  

rokotteen kehittämistyöhön.
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kevyeen kotiruokaan

MAKUMATKA

Tilaukset: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30)Tilaukset: p. 03
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
€

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille,   
jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa 
ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia.
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
225 ohjetta, 157 sivua
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien 
varrelta. Sisältää mm. makuja maail-
malta ja juhlavia ateriakokonaisuuksia.
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Hinnat sisältävät lähetyskulut

€

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista. Ruokia
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.   
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä
proteiinin määrä ja gluteenittomat
ohjeet merkitty.
125 ohjetta, 107 sivua
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

iiton 
kirjat

a kasviksiaKalaa, kanaa ja kas
€

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa

26

28
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Vahvin viite ihmisellä varhaisen lehmänmai-
don saannin ja tyypin 1 diabeteksen yhteydestä on 
saatu imetystutkimuksista, joissa on todettu kään-
teinen korrelaatio imetyksen pituuden ja tyypin 1 
diabeteksen ilmaantuvuuden välillä (16). 

ym. havaitsivat DiMe-aineistossa, että pidem-
pi yksinomainen (ja muu) imetys suojasi tyypin 1 
diabetekselta (21). 

ym. totesivat 1988, että lapsidia-
beetikoilla on korkeammat lehmänmaitovasta-ainei-
den pitoisuudet kuin samanikäisillä verrokeilla. He 
arvelivat, että selityksenä voisi olla diabeetikoiden 
suoliston imukudoksen poikkeava reaktio (22). Sa-
vilahden ja työryhmän julkaisu on alaltaan ensim-
mäinen. Myöhemmin lehmänmaidon vasta-aineista 
on raportoitu monessa työssä, ja havainto varmistui 
DiMe-tutkimuksen laajassa aineistossa (23).

Mikä lehmänmaidon valkuaisaineista aiheut-
taa immunisaation tyypin 1 diabetekseen alttiilla 
lapsilla? Useita lehmänmaidon valkuaisaineita oli 
ehdotettu (16), mutta varmaa näyttöä ei ollut ai-
kaisemmin saatu. 1998–1999 ja tut-
kijaryhmä julkaisivat työt, joissa ilmeni lehmänmai-
topitoisten äidinmaidonkorvikkeiden aiheuttavan 
IgG-luokan vasta-aineita ja T-soluimmuniteettia 
naudaninsuliinia kohtaan (24, 25). Ensimmäinen 
immunisaatio tapahtuisi suoliston imukudoksessa, 
kun lapsi on saanut naudaninsuliinia sisältävää 
äidinmaitokorviketta. Vaarala on luonut näiden 
havaintojen kannustamana oman tutkimuslinjansa 
(26, 27), jota selostan edempänä.

Katsoimme 1990-luvun alkuun mennessä, että 
lehmänmaidon valkuaisen mahdollisesta osuudes-
ta oli sen verran viitteitä, että interventiotutkimus 
oli perusteltu varsinkin, kun kysymys oli kansanter-
veydelle tärkeä. Professori Julio M. Martin, jonka 
tutkimuslaboratoriossa Torontossa olin ollut tutki-
musassistenttina 1960-luvulla, ehdotti, että teki-
simme ensimmäisen esitutkimuksen Suomessa ja 
että tutkittavina olisi imeväisiä, joiden sairastumis-
riski oli lisääntynyt. 

Ryhdyimme Helsingissä työhön 1991. Valit-
simme tutkimuskorvikkeeksi kaseiinihydrolysaatin, 
joka oli osoitettu BB-rotilla diabetekselta suojaa-
vaksi. Esitellessämme interventioajatusta kansain-
välisessä diabetesalan kongressissa vuonna 1993 
epäilyt ”maito ja T1D” -hypoteesia kohtaan olivat 

vahvat (28). Vuonna 1996 kirjoitin Lancetiin kir-
jeen, jossa perustelin interventiotutkimuksen tar-
peellisuutta (29).  Interventiotutkimusta, TRIGR-
projektia, selostetaan tässä artikkelissa sivulla 12.

Gluteeni
Gluteeni on todettu diabetogeeniseksi sekä BB-
rotilla että NOD-hiirellä (16).  ja 
työtoverit totesivat vastasairastuneilla lapsidia-
beetikoilla lisääntyneen T-soluvasteen gluteenille.  
Sairauden pidemmän keston jälkeen vaste oli ver-
rokkien tasolla (30).

Keliakian yleisyys tyypin 1 diabeetikoilla on 
tunnettu pitkään. Molemmissa on assosiaatio HLA 
-B*08-DRB1*03-DQB1*02-haplotyyppiin. Suo-
malaisia tutkijoita on pitkään kiinnostanut näiden 
kahden taudin esiintyminen yhdessä, onhan mo-
lempien tutkimus ollut meillä jo pitkään aktiivista. 

Savilahti ym. tutkivat 201 lapsidiabeetikkoa, 
joista 110:ltä saatiin koepala ohutsuolesta. Siitä 
tutkittiin serologisin testein ohutsuolen limakal-
vovaurion esiintymistä. Seitsemällä lapsella oli 
vaikea-asteinen ohutsuolen limakalvon atrofia, ja 
keliakian yleisyys oli vähintään 3,5 % (31). Seeru-
mitutkimuksista herkin oli antigliadiinivasta-aine-
tutkimus. HLA B8 – Dw3 (B*08 ja DRB1*03) oli 
hyvin tavallinen keliakiaa sairastavilla.

Nitriitti ja nitraatti
Nitraatti ja nitriitti eivät ole diabetogeenisiä, mutta 
nitriitistä pieni osa voi muuttua suolistossa diabe-
togeenisiksi nitrosamiineiksi. Nitraatti puolestaan 
voi pelkistyä suolistossa nitriitiksi. Tutkimme Di-
Me-aineistossa 684 tyypin 1 diabetesta sairastavaa 
lasta ja 595 verrokkia sekä lisäksi isä-lapsi- ja äiti-
lapsipareja. 

Diabeetikkolasten ja heidän äitiensä nitriitin 
saanti oli ollut suurempi kuin verrokkilasten ja -äi-
tien (32). Toisaalta äidin nitraatin saanti oli kään-
täen suhteessa lapsen tyypin 1 diabeteksen riskiin. 
Vihannekset ovat tärkeitä nitraatin lähteitä, mutta 
ne sisältävät antioksidantteja, jotka voivat vähentää 
nitrosamiinien  muodostumista suolistossa nitrii-
teistä (32).

Nitriitti- ja nitraattiaihe ansaitsisi lisää tutki-
musta tyypin 1 diabeteksen riskin kannalta.
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He tietävät ihan ite, mistä pitävät.
Mikset pyöräyttäisi heille takuuvarmoja  
annoksia aineksista, jotka ovat samalla koko 
perheen sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös  
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Niillä 
on taas se

  lihapullailme.
  Molemmilla…”

1 ½ dl kauraleseeitä

1 ½ dl vettä
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1-2 valkosipulinkykynttä

400 g vähärasvaiststa jauhelihaa 

(rasvaa max 7%)
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½ dl (sokeritonta) oomenasosetta

1tl paprikajauhetta

½ tl rouhittua mustapapippuria

1-2 tl Provencen yrttisisekoitusta

¾ tl suolaa

Yrttiset lihapapyörykät

4 annosta

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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Kasvu

Nopeutunut kasvu ensimmäisinä ikävuosina on 
tiedetty 1970-luvulta lähtien tyypin 1 diabetek-
sen riskitekijäksi (katsaus, 16).
ja tutkijaryhmä totesivat DiMe-aineistossa, että 
tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla oli ollut var-
haisimeväisiästä lähtien nopeampi pituuden- ja 
painonkehitys kuin verrokeilla (33). Lihavuuteen 
(suhteellinen paino yli 120 %) liittyi yli 3-vuotiailla 
yli kaksinkertainen tyypin 1 diabeteksen riski (34).

Lisääntynyt kasvu voi itse asiassa olla tärkeä-
kin riskitekijä, kun otetaan huomioon siitä johtu-
va lisääntynyt endogeenisen insuliinin tarve. Se 
voisi ehkä osaltaan selittää tyypin 1 diabeteksen 
ilmaantuvuuden jatkuvaa nousua (16). Saimme 
tähän käsitykseen vahvistusta analysoimalla val-
takunnallisen LASERI-projektin lasten ja nuorten 
painotietoja (35).

1990-luku: painopiste  
immunologisiin tutkimuksiin 

1990-luku on minun näkökulmastani tyypin 1 dia-
beteksen immunologian, sekä vasta-aineiden että so-
luvälitteisen immuniteetin, tutkimuksen voimakasta 
kehitysaikaa. Oulun yliopiston lastentautien klinikas-
sa oli jo 1980-luvulla aloitettu Mikael Knipin johdolla 
tyypin 1 diabeteksen autovasta-aineiden (ICA, IAA, 
IA-2 ja GAD-vasta-aineet) määritykset ja määritys-
menetelmien kehitystyö. Oulun yliopistosta valmistui 
hänen johdollaan 1990-luvulla useita väitöskirjoja 
autovasta-aineista tyypin 1 diabeteksen ennustami-
sessa, ja myöhemmin myös Tampereen yliopistosta.

Osallistuminen hyvin tuloksin kansainvälisiin 
menetelmätyöpajoihin lisäsi edellä mainitun tut-
kimuslaboratorion arvostusta ja auttoi liittymään 
kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.  

Taudin ennustaminen

Yhteenvetona Suomessa tehdyistä tyypin 1 diabetek-
sen autovasta-ainetutkimuksista Knip ja tutkijaryhmä 
esittivät (36), että vastikään tyypin 1 diabetekseen 
sairastuneiden, DRB1*04 – DQB1*03:02-haplo-
tyyppisten lasten insulinivasta-ainetasot (IAA) ja IA-
2-vasta-ainetasot (IA–2A) olivat kohonneet, mutta 
GAD-vasta-ainetasot (GADA) olivat matalat. 

Sen sijaan DRB1*03 – DQB1*02-haplotyypin 
omaavilla oli kohonneita GADA-tasoja ja matalia 
IAA- ja IA–2A-tasoja. DiMe-projektin sisarusai-
neistossa eri autovasta-aineiden pitoisuudet olivat 
yleisimmät DRB1*03/DRB1*04-heterotsygooteilla 
ja alimmat niillä, joilla oli muita alleeleja kuin 
DRB1*03 ja DRB1*04 (36). 

Interaktioiden tutkimusta

Tyypin 1 diabeteksen patogeneesiin tarvitaan pe-
rinnöllinen taipumus, jonka yleisyys voi vaihdella 
väestöjen ja yksilöiden välillä. Lisäksi tarvitaan 
ympäristötekijän tai -tekijöiden vaikutus. Viimek-
si mainittujen voimakkuus voi puolestaan olla eri 
väestöissä ja yksilöillä erilainen, ja lopputuloksena 
voi olla suuri määrä vuorovaikutuksia. Näiden inter-
aktioiden tarkempi tunteminen olisi tärkeätä tyypin 
1 diabeteksen patogeneesin ymmärtämiseksi (37). 

Yksi esimerkki interaktion merkityksestä on kah-
den suomalaisen tyypin 1 diabetesta sairastavan po-
tilassarjan vertailusta (38).  vertasivat 
HLA-genotyyppejä 1939–1965 ja 1990–2001 diag-
nosoiduilla potilailla, yhteensä yksilöitä oli 1 103. 
Tyypin 1 diabeteksen suuren riskin osoittavat HLA-
haplotyypit olivat tavallisempia ja suojavaikutuksen 
omaavat harvinaisempia vuosina 1939–1965 sai-
rastuneilla kuin vuosina 1990–2001 sairastuneilla. 

Tulos tulkittiin niin, että lisääntyneen geneetti-
sen riskin ”tarve” on vähentynyt väestössä ympä-
ristötekijöiden lisääntyneen ”paineen” takia. Tämä 
on johtanut geneettisen suojan omaavien joukossa 
tautiprosessin kiihtymiseen (38). 

2000-luku: suurten 
interventiotutkimusten aikaa

TRIGR-tutkimus

2000-luku oli interventiotutkimusten aloittamisen 
aikaa.  Edellä lehmänmaidon valkuaisia käsitel-
leessä kohdassa mainittiin aloittamamme ensim-
mäinen esitutkimus. Sen ensisijaisena tavoitteena 
oli selvittää yhteistyön mahdollisuutta synnyttävien 
diabeetikkoäitien kanssa, kuten tutkimussuunnitel-
massa annettujen ruokavaliosuositusten noudatta-
mista imeväisten ruokinnassa. 

Myönteisten kokemusten kannustamina suun-
nittelimme laajemman, 242:ta lasta koskevan toi-
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sen esitutkimuksen. Projekti sai nimen The Trial to 
Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR) 
Study.    TRIGR- tutkimuksen toinen esitutkimus 
aloitettiin 1995. Aluksi mukana oli 14 lasten diabe-
teksen hoitoyksikköä Suomesta, ja lisäksi mukaan 
liitettiin pieni aineisto Virosta ja Ruotsista (39). 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voi-
daanko tyypin 1 diabeteksen autovasta-aineiden 
yleisyyttä ja itse tautia vähentää antamalla ime-
väisille, joilla on lisääntynyt perinnöllinen riski 
sairastua tyypin 1 diabetekseen, täysimetyksen 
jälkeen äidinmaidonkorviketta, jossa kaseiini on 
voimakkaasti pilkottu (Nutramigen®, Mead John-
son Nutrition, Evansville, IN, USA). Verrokkilapset 
saivat saman valmistajan lehmänmaitopohjaista 
äidinmaidonkorviketta, johon oli sekoitettu 20 % 
kaseiinihydrolysoitua korviketta maku- ja hajuero-
jen poistamiseksi.

Tutkimusaineistona oli lapsia, joiden äidillä, 
isällä tai sisaruksella oli tyypin 1 diabetes ja joi-
den napaverestä tehty HLA -tyypitys osoitti lapsen 
lisääntyneen sairastumisriskin. Lapset satunnais-
tettiin syntymän jälkeen joko kaseiinihydrolysaatti- 
tai verrokkiryhmään. Äitejä kehotettiin imettämään 
normaalisti. Lapsen tarvitessa lisämaitoa annettiin 
satunnaistamisen mukaista tutkimuskorviketta. 
Järjestely jatkui 6–8 kuukauden ikään asti. Lapset 
kävivät tarkastuksissa kolmen kuukauden välein 
vuoden ikään asti ja sen jälkeen puolentoista, kah-
den, kolmen, viiden, seitsemän ja kymmenen vuo-
den iässä. Verinäytteistä tutkittiin joka kerta tyypin 
1 diabeteksen autovasta-aineet. 

Viiden vuoden seurannassa todettiin saarekeso-
luvasta-aineiden (ICA) olevan kaseiinihydrolysaat-
tia saaneilla harvinaisempia kuin verrokeilla (39). 
Kymmenen vuoden seurannan jälkeen ICA-vasta-
aineiden ja IA-2A-autovasta-aineiden ja vähintään 
yhden autovasta-aineen todettiin olevan harvinai-
sempia kuin verrokeilla (40).

Toisen esitutkimuksen myönteisten kokemusten 
valossa ryhdyimme 1990-luvulla suunnittelemaan 
riittävän suuren ja tilastollista voimaa omaavan 
aineiston avulla toisen esitutkimuksen tutkimus-
suunnitelmaa noudattavaa varsinaista TRIGR-tut-
kimusta.  Saatuamme Yhdysvaltain terveysviraston 
(NIH) rahoituksen käynnistimme vuonna 2002 
TRIGR-projektin varsinaisen tutkimuksen, joka 

käsittää 77 kliinistä yksikköä 15 maassa (12 Eu-
roopan maata, Kanada, Yhdysvallat ja New South 
Walesin osavaltio Australiassa) (41). Voimalaskel-
mat osoittivat, että tarvitaan 2 032 lasta, mutta 
värväsimme 2 160 lasta arvioitua suuremman kes-
keyttämistiheyden varalta (42). 

Napaverinäytteiden HLA-tyypitysten tulokset 
toimitettiin TRIGR-projektin tietokantayksikköön 
(Data Management Unit, DMU) Tampaan Floridas-
sa. Se vahvistaa kliinisille yksiköille lapsen jatkami-
sen tutkimuksessa. Tutkimus on kaksoissokkoutet-
tu, prospektiivinen ja lumekontrolloitu. Suurimmat 
osanottajamaat ovat Kanada (531 lasta), Suomi 
(424 lasta) ja Yhdysvallat (391 lasta). Suomesta 
osallistuu 16 lasten diabeteksen hoitoyksikköä.

Suomalainen tyypin 1 diabeteksen tutkimus 
on keskeisessä roolissa TRIGR-projektissa: meillä 
tehdään kaikkien tutkittavien autovasta-aine- ja 
lehmänmaitovasta-ainetutkimukset sekä Euroopan 
ja Australian tutkittavien HLA-tyypitys ja T-solutut-
kimukset.

Koodi avataan helmikuussa 2017, kun viimei-
nen sarjaan liittynyt lapsi täyttää kymmenen vuotta.

Olen toiminut TRIGR-projektin päätutkijana ja 
johtajana kesäkuun loppuun 2008 ja sen jälkeen 
varajohtajana.Tutkimus on yleisesti ottaen sujunut 
hyvin. Tietojen saannin, tarkastuskäyntien ja veri-
näytteiden saannin komplianssiluvut ovat yleensä 
olleet yli 96 % (42). Perheet ovat pysyneet hyvin 
mukana: viiden tutkimusvuoden jälkeen 87 % per-
heistä jatkoi osallistumista (etukäteen arvioitu osuus 
80 %) (42).

FINDIA-projekti

Naudaninsuliinia sisältävien äidinmaidonkorvik-
keiden aiheuttaman immunologisen reaktion takia 
(30, 31) Vaarala ym. tekivät FINDIA- tutkimuksen, 
jossa 1 113 vastasyntynyttä, joilla oli lisääntynyt 
perinnöllisen tyypin 1 diabeteksen riski, satunnais-
tettiin saamaan täysimetyksen jälkeen joko leh-
mänmaitopohjaista äidinmaitokorviketta, herapoh-
jaista hydrolysaattikorviketta tai naudaninsuliinia 
sisältämätöntä herapohjaista FINDIA-äidinmaito-
korviketta. Lapsi sai ryhmänsä äidinmaidonkorvi-
ketta kuuden kuukauden ikään asti aina, kun äidin 
oma maito ei riittänyt (43).  Tyypin 1 diabeteksen 
autovasta-ainenäytteet otettiin kolmen, kuuden ja 
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kahdentoista kuukauden iässä sekä kahden ja kol-
men vuoden iässä.

Tuloksena oli, että autovasta-aineiden kumula-
tiivinen ilmaantuvuus kolmen vuoden ikään men-
nessä oli vähäisempi naudaninsuliinitonta äidin-
maidonkorviketta saaneilla lapsilla muihin ryhmiin 
verrattuna. Tämä interventiotutkimus on tärkeä sen 
vuoksi, että siinä on päästy tutkimaan mekanismia, 
jolla tyypin 1 diabetekseen johtava prosessi mah-
dollisesti syntyy. Aihepiiriä tulisi tutkia lisää sairau-
den ehkäisymahdollisuuksien takia imeväisikäisil-
lä, joilla on perinnöllinen riski sairastua.

Muita tyypin 1 diabeteksen   

tutkimuksia Suomessa

Edellä kuvailemani tyypin 1 diabeteksen tutki-
mukset ovat painottuneet oman tutkijaryhmäni ja 
tutkijakumppaneideni töihin. Suomessa on puolen 
vuosisadan aikana ollut ja on monia aikaansaavia 
tyypin 1 diabeteksen tutkijoita. Esimerkkeinä mai-
nitsen Jaakko Tuomilehdon ja hänen tyypin 1 dia-
beteksen epidemiologiaa koskevat tutkimuksensa, 

 ja hänen eläinkokeelliset patoge-
neesitutkimuksensa sekä kolmen yliopistosairaalan 
DIPP (Diabetes Prediction and Prevention Study) 
-projektin, jonka päätutkijat ovat , Mikael 
Knip ja Jorma Ilonen. DIPP-tutkimuksen tavoittee-
na on valaista tyypin 1 diabeteksen ennustamista 
ja ehkäisyä väestöpohjaisessa aineistossa. Muita 
esimerkkejä ovat  tutkimukset hai-
man beetasolujen uusiutumisesta ja  
tutkimukset diabeettisesta ketoasidoosista.

D-vitamiinin niukan saannin ja tyypin 1 diabe-
teksen yhteyttä on pohdittu 1990-luvulta lähtien. 

 analysoivat Pohjois-Suomen vuoden 
1966 suurta syntymäkohorttia.  Vuoden 1997 lop-
puun mennessä  81 oli saanut tyypin 1 diabetek-
sen. D-vitamiinin saanti lapsuudessa liittyi tyypin 1 
diabeteksen riskin vähenemiseen  (44).

Mikael Knipin johtama DIABIMMUNE-projekti 
on ollut käynnissä useita vuosia. Siinä testataan hy-
gieniahypoteesia vertaamalla perinnöllisen tyypin 1 
diabeteksen taipumuksen omaavien imeväis- ja leik-
ki-ikäisten lasten tyypin 1 diabeteksen autovasta-
aineita, ravintotekijöitä ja virus- ja bakteerilöydöksiä 
Tartossa, Petroskoissa ja Jorvin sairaalan alueella.

Suomen Akatemia on vastikään perustanut Mo-
lekyläärisen systeemi-immunologian ja fysiologian 
huippuyksikön, jonka tarkoituksena on tyypin 1 dia-
beteksen patogeneesin tutkiminen. Huippuyksikön 
johtajana toimii professori  (VTT) ja va-
rajohtajana professori Mikael Knip (HY). Muut tut-
kijaryhmäjohtajat ovat professori Olli Simell (TY), 
professori  (TY) ja professori 

 (Aalto-yliopisto).

TRIGR käynnistyi Onnelasta  

Tavanomaisen, työpaikalla tapahtuneen tutkija-
koulutuksen lisäksi minulle on tarjoutunut tilai-
suus kansainväliseen tutkijakoulutukseen myös 
järjestämissäni International Onnela Workshopeis-
sa Janakkalassa; esimerkki workshop-raportista 
(45). Tyypin 1 diabetes -aiheisia tapaamisia oli 
seitsemän vuosina 1985–2001.  Tilaisuuksissa 
nuoret tutkijat esittivät tuloksiaan aihepiiriin kuu-
luvista tutkimuksistaan ja saivat keskustella alan 
tunnettujen tutkijoiden kanssa.

TRIGR-projektin syntysanat lausuttiin Onne-
lassa tammikuussa 1991 Suomen Lääkäriliiton 
diabetesaiheisen kansainvälisen symposiumin yh-
teydessä.

Minulle on ollut erityisen mieluisaa havaita, 
kuinka monet kanssani aikoinaan tutkimustyön 
aloittaneet nuoret ovat kehittyneet taitaviksi, it-
senäisiksi ja yhteistyökykyisiksi senioritutkijoiksi, 
monet professoreiksi asti. Heidän menestyksensä 
on merkinnyt huomattavia edistysaskelia tyypin 1 
diabeteksen patogeneesin, ennustamisen ja ehkäi-
syn alueilla.

Kiitän lukuisia koti- ja ulkomaisia tutkijatove-
reita, joista monista on tullut vuosikymmenten mit-
taan hyviä ystäviäni. Kiitän myös DiMe- ja TRIGR-
projektien henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja 
vaimoani Leenaa jatkuvasta tuesta.

Hans Åkerblom

LKT, professori

Helsingin yliopiston lastentautiopin emeritusprofessori 

Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, TRIGR-projektin 

varajohtaja (Deputy)

hans.akerblom@helsinki.fi

PERUS_Diab_ja_laak_1_2012.indd   14 1.2.2012   13.50



15Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2012

Kirjallisuus

1. Åkerblom H, Ahola T, Somersalo O. Acetone Bodies  in  Blood  
of  Infants  and  Children  of Various  Ages. Ann Paediat Fenn 
1965;11:108-113.

2. Åkerblom H. Blood Acetone Bodies of Juvenile Diabetics after 
Exercise. Ann Paediat Fenn 1965;11:suppl.25 (75  sivua). 
Väitöskirja.

3. Åkerblom HK, Hiekkala H. Diurnal  Blood  and  Urine Glucose   
and  Acetone   Bodies  in  Labile Juvenile Diabetics   on  One 
- and Two Injection Insulin Therapy. Diabetologia 1970;6:130-
134.        

4.  Åkerblom HK, Siltanen I, Kallio A-K. Does Dietary Fructose 
Afffect the Control of Diabetes in Children? Acta Med Scand 
1972; suppl 542:195-202.        

5. Reunanen A, Åkerblom HK, Käär M-L. Prevalence and  ten- 
year  (1970–1979)  incidence  of insulin-dependent diabetes  
mellitus  in children  and  adolescents  in  Finland. Acta 
Paediat Fenn 1982;71:893-899.   

6. Somersalo O.  Studies on childhood diabetes. I Incidence in 
Finland. Ann Paediat Fenn 1955:1:239-249.        

7. LaPorte RE,Tajima N, Åkerblom HK ym. Geographic diffe-
rences in the risk of insulin-dependent diabetes mellitus: 
the importance of Registries. Diabetes Care 1985;8:Suppl. 
1:101-107.

8. Ilonen J, Herva E, Tiilikainen A ym. HLA–Dw2 as A Marker of 
Resistance Against Juvenile Diabetes Mellitus.  Tissue Antigens 
1978;11:144-146. 

9. Knip M. Endocrine pancreatic function and its regulation in in-
fants and children in normal and pathological conditions.  Acta 
Univ Oul 1983;D104: Med Interna Paediatr  17. Väitöskirja. 

10. Knip M, Ilonen J, Mustonen A, Åkerblom HK. Evidence  of  an  
accelerated  B-cell  destruction  in  heterozygous  HLA – Dw3/
Dw4  children  with Type 1 (insulin-dependent)  diabetes. 
Diabetologia 1986;29:347-351.

11. Tuomilehto J, Lounamaa R, Tuomilehto-Wolf E ym. Epidemiolo-
gy  of  childhood  diabetes  mellitus  in  Finland – background  
of  a  nationwide  study  of  Type  1  (insulin-dependent) 
diabetes mellitus. Diabetologia 1992;35:70-76.

12. Tuomilehto-Wolf E, Tuomilehto J, Lounamaa R ym. New 
susceptibility haplotype for Type 1 diabetes in Finland. Lancet 
1989;II:299-302.

13. Reijonen H, Ilonen J, Knip M, Åkerblom HK. HLA-DQB1  
Alleles  and  Absence  of  Asp  57  as Susceptibility  Factors  of  
IDDM  in  Finland. Diabetes 1991;40:1640-1644.

14. Hermann R, Turpeinen H, Laine AP ym. HLA DR-DQ- encoded  
genetic determinants of childhood-onset type 1 diabetes in  
Finland: an analysis of 622 nuclear families. Tissue Antigens 
2003;62:162–169.

15. Åkerblom HK, Knip M. Putative Environmental Factors  in  Type 
1 Diabetes. Diabetes/Metabolism Reviews 1998;14:31-67.

16. Åkerblom HK, Vaarala O, Hyöty H ym. Environmental Factors in 
the Etiology of Type 1 Diabetes. Am J Med Genet 2002;115:18 
-29.

17. Hyöty H. Enterovirus infections and type 1 diabetes.  Ann Med 
2002;34:138-147. 

18. Hiltunen M, Hyöty H, Leinikki P ym. Low  Mumps  Antibody  
Levels  Induced  by  Mumps-Measles-Rubella  Vaccinations   in  
Type  1  Diabetic  Children. Diabetic Medicine 1994;11:942-
946.

19. Hiltunen M, Hyöty H, Karjalainen J ym. Serological  evaluati-
on  of  the  role  of  cytomegalovirus  in  the  pathogenesis  of  
IDDM:  a  prospective  study. Diabetologia 1996;38:705-710.

20. Elliott RB, Martin JM. Dietary protein: a trigger of insulin-depen-
dent diabetes in the BB rat. Diabetologia 1984;26:297-299.

21. Virtanen SM, Räsänen L, Ylönen K ym. Early Introduction of 
Dairy Products Associated with Increased  Risk of IDDM in 
Finnish Children. Diabetes 1993;42:1786-1790.

22. Savilahti E, Åkerblom HK, Tainio V-M, Koskimies S. Children  
with  newly  diagnosed   insulin dependent  diabetes  mellitus  
have  increased  levels  of  cow´s  milk  antibodies. Diabetes 
Res 1988;7:137-140.

23. Savilahti E, Saukkonen TT, Virtala ET ym. Increased Levels  
of  Cow´s Milk  and  B-Lactoglobulin  Antibodies  in  Young  
Children  With  Newly  Diagnosed   IDDM. Diabetes Care 
1993:16:984- 989.

24. Vaarala O, Paronen J, Otonkoski T, Åkerblom HK. Cow Milk 
Feeding Induces Antibodies to Insulin in Children – A Link 
Between Cow Milk and Insulin-Dependent Diabetes Mellitus? 
Scand J Immunol 1998;47:131-135.

25.  Vaarala O, Knip M, Paronen J ym. Cow´s Milk Formula Fee-
ding Induces Primary Immunization  to  Insulin  in  Infants  at  
Genetic  Risk  for  Type  1  Diabetes. Diabetes 1999:48:1389-
1394.

26. Vaarala O. Gut  and  the  Induction   of  Immune  Tolerance  in  
Type  1  Diabetes. Diab Metab Res Rev  1999;15:353-361.

27. Vaarala O.  The role of the gut in B-cell autoimmunity and type 
1 diabetes: a hypothesis. Pediatric Diabetes 2000;1:217-225.

28. Åkerblom HK, Savilahti E, Saukkonen TT ym. The Case for 
Elimination of Cow's Milk in Early Infancy in the Prevention of 
Type 1 Diabetes: The Finnish Experience. Diabetes/Metab Rev 
1993;9:269-278.

29. Åkerblom HK. Diabetes and cows´ milk (Letter to the Editor). 
Lancet 1996;348:1656-1657.

30. Klemetti P, Savilahti E, Ilonen J ym. T-Cell Reactivity to Wheat 
Gluten in Patients with Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. 
Scand J Immunol 1998;47:48-53.

31. Savilahti E, Simell O, Koskimies S ym. Celiac disease in insulin-
dependent diabetes mellitus.  J Pediatr 1986;108:690-693.

32. Virtanen SM, Jaakkola L, Räsänen L ym. Nitrate and Nitrite 
Intake and the Risk for Type 1 Diabetes in Finnish Children. 
Diabetic Med 1994;11: 656-662.

33. Hyppönen E, Kenward MG, Virtanen SM ym. Infant Feeding, 
Early Weight Gain, and Risk of Type 1 Diabetes. Diabetes Care 
1999;22:1961-1965.

34. Hyppönen E, Virtanen SM, Kenward MG ym. Obesity, Inc-
reased Linear Growth, and Risk of Type 1 Diabetes in Children. 
Diabetes Care 2000;23:1755-1760.

35. Knip M, Reunanen A, Virtanen SM ym. Does the  secular  
increase  in  body  mass  in  children contribute  to  the  
increasing  incidence  of  type  1  diabetes?  Pediatric Diabetes 
2008;9:46-49.

36. Knip M, Kukko M, Kulmala P ym. Humoral  Beta-Cell  Autoim-
munity  in  Relation to HLA-Defined  Disease  Susceptibility  in  
Preclinical  and  Clinical Type  1  Diabetes. Am J Med Genet 
2002;115:48-54.

37. Åkerblom HK, Knip M, Hyöty H ym. Interaction of  genetic  and  
environmental  factors  in  the pathogenesis  of  insulin-depen-
dent  diabetes  mellitus. Clin Chim Acta 1997;257:143-156.

38. Hermann R, Knip M, Veijola R ym. Temporal changes  in  the  
frequencies  of  HLA  genotypes in patients  with  Type 1 dia-
betes  –  indication of an increased environmental  pressure. 
Diabetologia 2003;46:420-425.        

39. Åkerblom HK, Virtanen SM, Ilonen J ym. Dietary manipulation  
of  beta-cell  autoimmunity  in infants  at  increased  risk  for  
type  1  diabetes: a pilot study. Diabetologia 2005;48:829-837.

40. Knip M, Virtanen SM, Seppä K ym. Dietary Intervention in 
Infancy  and  Later  Signs  of  Beta-Cell   Autoimmunity. NEJM 
2010;363:1900-1908.

41. The TRIGR Study Group. Study  Design  of  the  Trial  to  
Reduce  IDDM  in  the  Genetically  at Risk  (TRIGR). Pediatric 
Diabetes 2007;8:117-137.

42. The TRIGR Study  Group: The Trial to Reduce IDDM  in the 
Genetically at Risk (TRIGR) study: recruitment, intervention  
and  follow-up. Diabetologia 2011;54:627-633.

43. Vaarala O, Ilonen J, Ruohtula T ym. Removal of  Bovine  Insu-
lin  from  Cow´s Milk Formula and  Early  Initiation  of  Beta-Cell  
Autoimmunity  in  the  FINDIA   pilot  study. Arch Pediatr 
Adolesc Medicine 2012; painossa.

44. Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A ym. Intake of vitamin 
D and risk of type 1 diabetes:  a birth cohort study. Lancet 
2001;358:1500-1504.

45. Åkerblom HK , Knip M ja Vaarala O. VII International ”Onnela” 
Workshop: Gut Immune System and Type 1 Diabetes Mellitus 
held  in  Janakkala, Finland, June 25-26, 1998. J Pediatr 
Endocrin Metab 2000;13:333-337.                                                            

 

PERUS_Diab_ja_laak_1_2012.indd   15 3.2.2012   6.09



16 Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2012

Koko genomin analyysit ovat 

mullistaneet tyypin 2 diabeteksen 

geenien tutkimuksen. Laajoissa kansain-

välisissä tutkimuksissa on saatu selville jo noin 

40 sairaudelle altistavaa geeniä, ja lähivuosina 

luettelo kasvaa entisestään. 

Yhtään yhteistä geeniä tyypin 1 ja 2 diabetek-

selle ei ole toistaiseksi löydetty. Geenien valossa 

nämä diabetestyypit ovat siten kaksi täysin eri 

sairautta.

Tyypin 2 diabeteksen aiheuttajageenien tutkimus on 
viime vuosikymmenten aikana olennaisesti muuttu-
nut genetiikan lähestymistapojen ja genotyypityksen 
teknologian kehityttyä.  Kytkentäanalyysi, joka oli 
vuosikymmeniä keskeinen yhden geenin virheistä 
aiheutuvien sairauksien tutkimisessa, oli tyypin 2 
diabeteksen genetiikkatutkimuksissa pettymys.  Yli 
50 tutkimuksessa ei pystytty löytämään yhtään var-
maa tyypin 2 diabeteksen geeniä.  

Syynä lähestymistavan epäonnistumiseen oli 
yksinkertaisesti se, että kytkentäanalyyseillä ei 
ole mahdollista löytää useita suhteellisen pienen 
vaikutuksen omaavia geenivariantteja.  Tyypin 2 dia- Tyypin 2 dia-
betes on monitekijäinen sairaus, jonka aiheuttajana 
on monta geeniä ja jonka puhkeamiseen vaikuttaa 
niiden vuorovaikutus  toistensa ja ympäristö- ja elä-
mäntapatekijöiden kanssa.  Myös kandidaattigeeni-
lähestymistavan menestys oli niukkaa. 

Viime vuodet ovat olleet 
genetiikan voittokulkua.  Koko 

genomin kattavien analyysien (genome-
wide association analysis, GWAS) aloittaminen 

vuonna 2007 avasi täysin uuden näkökulman ge-
netiikkatutkimuksille, ja tutkimusmenetelmät ovat 
kehittyneet ripeästi.

Kandidaattigeeneistä 

GWAS-tutkimuksiin

Tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkimus alkoi laa-
jamittaisesti 1990-luvulla, jolloin alettiin soveltaa 
kandidaattigeenilähestymistapaa.  Glukoosiaineen-
vaihdunnan, insuliiniresistenssin ja insuliininerityk-
sen kannalta keskeisten geenien valinta kandidaat-
tigeeneiksi ei kuitenkaan juuri tuottanut tulosta.  
Koko genomin kattavien analyysien (genome-wide 
association analysis, GWAS) perusteella ainoastaan 
kaksi kandidaattigeeniä, PPARG-geeni (peroxisome 
proliferator-activated receptor) ja ATP-riippuvainen 
kaliumkanavageeni KCNJ11 (Kir6.2), varmistuivat 
todella tyypin 2 diabeteksen riskiä lisääviksi.  

Meillä oli onni löytää PPARG-geenin polymorfia 
Pro12Ala. Sen todettiin liittyvän insuliiniherkkyy-
teen nuorilla suomalaisilla ja samassa tutkimuk-
sessa tyypin 2 diabetekseen Yhdysvalloissa asuvilla 
japanilaisilla (1). Paria vuotta myöhemmin tämän 
geenivariantin merkitys tyypin 2 diabeteksen riski-
geeninä varmennettiin meta-analyysilla (2). 

KCNJ11-geenin löytyminen oli tärkeää, koska se 
säätelee yksiselitteisesti insuliinineritystä (3).  Seu-
raava geenilöytö, transkriptiotekijägeeni TCF7L2,  
joka löytyi kytkentäanalyysin ja SNP (single nucleoti-
de polymorphism) -analyysien tuloksena, oli vieläkin 
tärkeämpi (4).  TCF7L2-geeni on tähän mennessä 
löydetyistä tyypin 2 diabeteksen geenivarianteis-
ta merkityksellisin.  Se lisää tyypin 2 diabeteksen 
riskiä noin 30–40 %:lla, kun riskigeenien vaikutus 
on tyypillisesti noin 10–20 %.  TCF7L2-geeni sää-
telee myös insuliinin eritystä.

Tyypin 2 diabetes ja  
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geenitutkimuksen 
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Ensimmäiset tyypin 2 diabeteksen GWAS-tut-
kimukset julkaistiin 2007 (5).  Merkillepantavaa 
näissä tutkimuksissa oli, että alusta lähtien niissä 
olivat mukana laajat kansainväliset yhteistyöryhmät.  
Ilman laajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tyy-
pin 2 diabeteksen riskigeenejä ei olisi pystytty löy-
tämään, sillä yksittäisten aineistojen koko olisi ollut 
liian pieni.  

Laajassa kansainvälisessä yhteistyössä tyypin 
2 diabeteksen tutkijat olivat esimerkkinä muiden 
sairauksien genetiikkatutkijoille.  Vuonna 2007 
Nature- ja Science-lehdissä julkaistuissa artik-
keleissa raportoitiin lähes kymmenen uutta riski-
geeniä.  Niistä useiden vaikutusmekanismit ovat 
edelleenkin epäselviä, ja monet olivat täydellisiä 
yllätyksiä.   

Jo ensimmäiset GWAS-tutkimukset paljastivat, 
että uusien geenien löytämiseksi tarvitaan metodi, 
jossa ihmisen koko genomi tutkitaan kandidaatti-
alueiden sijasta. Kun ensimmäisissä analyyseissä 
käytettiin noin 300 000 geenimerkkiä eli snippiä, 
niin nykyisin geenimerkkien määrä voi olla useita 
miljoonia.  

Viimeksi julkaistu laaja meta-analyysi lisäsi tyy-
pin 2 diabeteksen riskigeenien määrän jo noin 40 
geeniin (6). Vuonna 2012 julkaistaan uusi tutkimus, 
joka edelleen pidentää tyypin 2 diabeteksen riski-
geenien luetteloa.

Genomitutkimusten

opetukset

Kolme viime vuosikymmentä on käyty keskustelua 
siitä, mikä patofysiologinen mekanismi on tärkein 
tyypin 2 diabeteksessa.  Genetiikkatutkimusten tär-
kein opetus on ollut se, että suurin osa tyypin 2 dia-
beteksen riskigeeneistä säätelee insuliinin eritystä ja 
vain pieni osa insuliiniherkkyyttä (7).  Tällä tuloksel-rkkyyttä (7).  Tällä tuloksel-
la on keskeinen merkitys tyypin 2 diabeteksen pato-
fysiologian ymmärtämiselle ja hoidon suunnittelulle. 

 Jos tyypin 2 diabeteksen tärkein patofysiologi-
nen mekanismi on insuliininerityksen häiriö, niin 
johtuuko se samoista syistä kuin tyypin 1 diabetek-
sessa?  

Vastaus tähän kysymykseen on yksiselitteinen: 
tyypin 2 ja tyypin 1 diabetes ovat täysin eri sairauk-
sia.  Tutkimuksissa ei ole löytynyt yhtään geeniä, joka 

lisäisi sekä tyypin 2 että tyypin 1 diabeteksen riskiä.  
Näin ollen insuliininerityksen häiriön patofysiologia 
on erilainen näissä kahdessa diabetestyypissä.

Monimutkaista

vuorovaikusta 

Tyypin 2 diabeteksen «epidemia» koskettaa tunne-
tusti jo melkein koko maailmaa.  Geenien muuttu-
minen kestää tuhansia vuosia, mutta diabeteksen 
ilmaantumisen kasvu on lisääntynyt olennaisesti 
vasta kolmen viime vuosikymmenen aikana.  Tämän 
epidemian perussyynä ovat ympäristömme ja elinta-
pojemme suuret muutokset, jotka saavat diabetek-
sen puhkeamaan geneettisesti altistuneille. 

Erityisesti liikapaino, vähäinen liikunta ja vähän 
kuituja ja runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältä-
vä ruokavalio ovat lisänneet tyypin 2 diabeteksen 
ilmaantuvuutta.  Ympäristömme ja elintapojemme 
muuttuminen lisää insuliiniresistenssiä, joka yhdis-
tyneenä insuliinineritystä huonontaviin riskigeenei-
hin on diabetesepidemian todennäköisin syy.  

Tätä käsitystä tukevat suomalaisen ja amerik-
kalaisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen tulokset. 
Ne osoittavat kiistatta, että elintapojen muutoksella 
voidaan lisätä insuliiniherkkyyttä ja vähentää tyypin 
2 diabetekseen sairastumista jopa noin 60 %.   

Elintapamuutokset jopa neutraloivat TCF7L2-
geenin diabetesriskiä lisäävän vaikutuksen mo-
lemmissa edellä mainituissa tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisytutkimuksissa, vaikka tämä geeni säätelee 
insuliinin eritystä.  Elämäntapamuutos kannattaa 
siis aina riskigeeneistä riippumatta.

Geenitutkimusten 

vaikutus hoitoon

Jos insuliininerityksen häiriöt ovat keskeisiä tyypin 2 
diabeteksessa, niin uudet lääkehoidot pitäisi suun-
nata insuliininerityksen säilyttämiseen.  Tiedämme, 
että tyypin 2 diabeteksessa Langerhansin saarek-
keiden määrä ja insuliinia erittävien beetasolujen 
massa pienenevät iän ja taudin keston myötä, ei- iän ja taudin keston myötä, ei-, ei-
vätkä beetasolut myöskään nykytietämyksen valos-
sa uusiudu. Näin ollen on tärkeää kehittää uusia 
lääkehoitoja, jotka auttavat säilyttämään tyypin 2 
diabeetikoiden insuliininerityksen.  
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Suolistohormoni GLP-1:een perustuva hoito voi 
olla hyödyllistä tässä suhteessa, mutta pitkäaikais- tässä suhteessa, mutta pitkäaikais-, mutta pitkäaikais-
näyttö insuliininerityksen säilymisestä diabeetikoil-
la puuttuu vielä.

Mitä seuraavaksi?

Tyypin 2 diabeteksen genetiikkatutkimusten voit-
tokulku jatkuu.  Meneillään on tutkimuksia, joissa 
selvitetään harvinaisten (esiintyvyys < 10 %) geeni-
muutosten merkitystä tyypin 2 diabeteksen synnys-
sä joko sekvensoimalla kaikki geenien proteiineja 
koodaavat geenin osat (eksonit) tai analysoimalla 
harvinaiset variantit sisältävä geenisiru. 

Ensimmäiset tulokset näistä analyyseistä ovat jo 
julkaisuvaiheessa.  2012 on tärkeä vuosi, sillä saam-
me tietää, löydämmekö tyypin 2 diabetesta aiheut-
tavia harvinaisia geenivariantteja, joilla on suuri dia-
beteksen riskiä lisäävä vaikutus.  Tähän mennessä 
julkaistut 40 riskigeeniä selittävät ainoastaan murto-
osan geneettisestä variaatiosta, joten harvinaisten 
riskigeenien selitysosuuden selvittäminen on tärkeä 
välietappi ennen koko genomin sekvensointia.  

Koko genomin sekvensoinnin suurin haaste ovat 
edelleen varsin korkeat kustannukset. Kaukana ei 
ole enää se aika, jolloin kustannuksille asetettu ta-
voite saavutetaan (1 000 dollaria/henkilö).  Tällöin 
koko genomin sekvensointi syrjäyttää todennäköi-
sesti muut teknologiat.

Diabeteksen geenitutkimus on tähän mennessä 
keskittynyt melkein kokonaan DNA:han. Epigeneet-
tiset säätelytekijät aktivoivat ja passivoivat geenejä. 
Näin genotyypeiltään samanlaiset yksilöt, esimerkik-
si identtiset kaksoset, voivat kehittyä ulkoisilta ole-
muksiltaan eli fenotyypeiltään hyvinkin erilaisiksi.  

Epigeneettiset muutokset, esimerkiksi geenien 
sytosiinien metylaatio, vaikuttavat erittäin suurella 
todennäköisyydellä merkittävästi diabetesriskiin.
Tähän viittaavat jo muutamat julkaistut geenit, 
joiden metylaation on osoitettu lisäävän diabetes-
riskiä (8).  

Metylaatio (metyyliryhmän liittyminen) voi es-
tää geenien luennan, ja epigeneettinen muutos voi 
myös periytyä. Metylaation voivat aiheuttaa muun 
muassa ravinto ja erilaiset kemikaalit.  

Huomio on viime aikoina kiinnitetty myös 
RNA:n sekvensointiin. Tällä menetelmällä pys-

tymme löytämään geenien erilaiset silmukointi- eli 
”splicing”-variantit ja pienet mikro-RNA:t, jotka 
säätelevät proteiinisynteesiä.

Geenien ja ympäristö- ja elintapamuutosten 
vuorovaikutusta voidaan parhaiten tutkia interven-
tiotutkimuksissa.  Toistaiseksi julkaistut tutkimuk-
set ovat kuitenkin olleet liian pieniä luotettavien 
tulosten saamiseksi.  Interventiotutkimukset ovat 
paitsi työläitä ja pitkäkestoisia myös kalliita, joten 
on mahdollista, että tällä tutkimusrintamalla on 
edessään varsin vaikeat ajat.  

2010-luku on genetiikan läpimurron vuosikym-
men diabetestutkimuksessa.  On todennäköistä, et-
tä vuosikymmenen päättyessä tunnemme yleisten 
ja harvinaisten geenivarianttien sekä epigeneettis-
ten muutosten merkityksen tyypin 2 diabeteksen 
synnyssä. 

Ymmärrämme myös paremmin ympäristön, 
elintapojen ja geenien välistä vuorovaikutusta.  
Pystymme entistä paremmin tunnistamaan, keil-
lä on suuri riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, 
ja osaamme räätälöidä heille sopivan diabeteksen 
ehkäisyohjelman.

Markku Laakso
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Jotkut kunnat välttelevät edelleen 
velvollisuuttaan tarjota hoitotarvikkeet

 
–Terveydenhuoltolaki turvaa yksilölliseen tarpee-

seen perustuvan ja maksuttoman hoitotarvikkeiden 
jakelun. Jakelua rajoittavia hallinnollisia määräyksiä 
ei saa olla, korostaa , Diabetesliiton 
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija.

Hoitosuunnitelma ohjaa

Terveydenhuoltolaissa todetaan: ”Kunnan on järjes-
tettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut. 
Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät: 1) sairauksien 
tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketie-
teellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman 
mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat 
hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kun-
toutus – – ” (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 
24§, astunut voimaan 1.5.2011) 

Tarvikejakelun lähtökohtana on potilaan hoitoon 
perustuva hoitovälinetarve. Tarve kirjataan hoito-
suunnitelmaan. Hoitotarvikejakelu on velvollinen an-

tamaan tarvikkeet hoitosuunnitelman mukaan (hoi-
tosuunnitelmalomake, ks. sivu 4 tässä lehdessä). 

Suosituksesta laiksi

Tänä vuonna voimaan tullut terveydenhuoltolaki 
nosti lain tasolle aiemman sosiaali- ja terveysminis-
teriön suosituksen (STM:n kirje 94/59/98). Sen mu-
kaan ”hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon 
tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimuslius-
kat, insuliiniruiskut, -kynät ja neulat ja verinäytteen 
ottamiseen tarvittavat lansetit sekä verensokerimit-
tarin määräaikainen lainaus ja niin edelleen,--”

Suosituksen antamisen aikaan 1998 ei ollut 
tietoa esimerkiksi jatkuvasta verensokerinmitta-
uksesta (sensoroinnista), mutta muotoilu ”ja niin 
edelleen” turvaa täyden mahdollisuuden niin siihen 
kuin muihinkin ajanmukaisiin hoitotarvikkeisiin.

Hoitotarvikkeiden maksuttomuus koskee myös 
kotisairaanhoitoa. Myös sairaalapoliklinikoiden ja 
yksityislääkäreiden hoidossa olevat saavat hoito-
tarvikkeensa terveyskeskuksesta.

Diabeteksen käypä hoito -suosituksessa on lää-
käreille ohjeet liuskojen tarpeen määrittelyyn, www.
kaypahoito.fi. 

Markku Vähätalo Vuoden yleislääkäri

Vähätalo valmistui lääkäriksi 1974 Turun yli-
opistosta. Yleislääketieteen erikoislääkäri hänestä 
tuli 1987 ja vuonna 2006 hänelle myönnettiin dia-
beteksen hoidon erityispätevyys. Terveyskeskuslää-
kärinä hän on toiminut Loimaalla vuodesta 2006, 
Kaarina-Piikkiössä vuosina 1975–1982 ja Turussa 
1982–2006. 

Hän on ollut pitkään luottamusmiehenä, työ-
suojeluvaltuutettuna sekä Suomen yleislääkärit ry:n 
aluetoimikunnassa. Hän on terveyskeskuksensa 
diabetesvastuulääkäri sekä Varsinais-Suomen dia-
betesyhdistyksen lääkäri vuodesta 1975.

Meriittilistalta löytyy lisäksi tutkimus- ja julkai-
sutoimintaa, alueellisia terveydenhuollon tietotek-
niikkahankkeita, musiikkia, paikallispolitiikkaan 
osallistumista sekä seurakuntatyötä. Valintaperus-
teissa otettiin huomioon myös potilaiden ja lääkä-
reiden osoittama arvostus.
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Diabetes on merkittävä kansansairaus, 

jonka ehkäisyyn on pyrittävä nykyistä 

voimakkaammin. Tyypin 1 diabeteksen 

ehkäisy edellyttää tutkimukselta läpimurtoja, 

mutta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn 

perusasiat tiedetään. Liikunta ja painon 

nousun välttäminen ehkäisee diabeteksen 

puhkeamista ja hoitaa jo todettua tautia.

        Keinohaima vapauttanee tyypin 1 

diabeetikot insuliiniannosten säätämisestä 

jo pian. Tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon 

odotetaan lääkettä, joka estää painon nousun, 

korjaa sokeriaineenvaihduntaa aiheuttamatta 

hypoglykemioita ja vähentää diabetekseen 

liittyvää sydän- ja verisuonisairastavuutta. 

Potilaiden on myös voitava hyvin. 

Diabetes on sairaus, jota luonnehtii plasman 
kroonisesti suurentunut sokeripitoisuus. Tyypin 
1 diabeteksessa (T1DM) insuliinia tuottavat hai-
man beetasolut tuhoutuvat autoimmuuniprosessin 
kautta. Tautia luonnehtii insuliinin puute, mutta in-
suliinin vaikutus on yleensä normaali. Toistaiseksi 
emme tiedä tarkasti, mikä laukaisee beetasolujen 
tuhoutumisen, emmekä pysty ehkäisemään tyypin 
1 diabeteksen kehittymistä.

Diabetes, erityisesti tyypin 2 diabetes (T2DM), 
on monimutkainen endokriininen ja metabolinen 
elimistön häiriötila. Nykykäsityksen mukaan tyy-
pin 2 diabetes puhkeaa geneettisesti altistuneil-
le, joille erityisesti ylipainon, vähäisen liikunnan 
sekä runsaasti tyydyttyneitä rasvoja ja vähän kui-
tuja sisältävän ruokavalion seurauksena kehittyy 
insuliiniresistenssi (Laakso, suullinen tiedonan-
to). Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan insuliinin 
heikentynyttä vaikutusta maksassa, lihaksissa ja 
rasvakudoksessa. Tyypin 2 diabetes ei kuitenkaan 
kehity ilman insuliinin erityksen häiriötä.

Pienin askelin

Parasta olisi, jos molemmat diabetestyypit voitai-
siin ehkäistä. Valitettavasti tyypin 1 diabeteksen 
ehkäisyn tähänastiset saavutukset ovat olleet vaa-
timattomia. En oikein jaksa uskoa, että lehmänmai-
don välttäminen ehkäisisi geneettisesti altistuneilla 
tyypin 1 diabeteksen puhkeamista lukuun ottamat-
ta aivan pientä joukkoa. Suoliston virusinfektion 
(erityisesti enterovirukset) esto rokotuksin voi tuoda 
suurempia hyötyjä autoimmuunipohjaisen sairau-
den ehkäisyssä.

Immuunivastetta muokkaavien hoitojen (im-
munomodulaatiohoitojen) ensimmäiset tulokset 
ovat olleet pettymyksiä. Voi kuitenkin olla, et-
tä tältä puolelta löytyy mahdollisuuksia tyypin 1 
diabeteksen ehkäisyyn tai ainakin taudin siirtoon. 
Näihin hoitokokeiluihin voi kuitenkin liittyä haittoja 
ja yllättäviä komplikaatioita. Lopullinen läpimurto 
tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi odottaa yhä 
keksijäänsä.

Haimansiirrot tulevat lisääntymään, mutta vas-
ta munuaisten siirron yhteydessä. Näin ne eivät ole 
ratkaisu tyypin 1 diabeteksen ongelmaan. Haiman 
saarekesolujen siirrot kuulostivat muutama vuosi 
sitten lupaavilta, mutta varsinainen läpimurto puut-
tuu edelleen. Saarekesolujen riittävyys pysynee on-
gelmana kantasolututkimuksesta huolimatta.

Tyypin 1 diabeteksen hoidon suurimmat edis-
tysaskeleet otettaneen lähiaikoina yhdistämällä 
insuliinipumppujen, jatkuvasti verensokeria mit-
taavien laitteiden ja ”ajattelevien” insuliininan-
nostelijoiden algoritmit. Näin saataisiin potilaiden 
hoitoon ”keinohaima” (closed loop), johon on py-
ritty kohta 50 vuoden ajan. Laitteet toimivat jo nyt 
melko hyvin, ja todennäköisesti ne paranevat ja 
tulevat helppokäyttöisemmiksi varsin pian. 

Diabetes Care -lehden joulukuun 2011 nu-
merossa esiteltiin tutkimus, jossa oli mukana 12 
raskaana ollutta tyypin 1 diabeetikkonaista. Siinä 
verrattiin closed loop -järjestelmää perinteiseen 

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon näkymiä

Juha SaltevoToiveiden tiellä
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K
u
va

: 
R

od
eo pumppuhoitoon. Suljettu järjestelmä (”keinohai-

ma”) oli yhtä tehokas kuin perinteinen pumppu-
hoito, mutta potilaat olivat vähemmän aikaa hy-
poglykeemisellä tasolla (1). Uskon, että tyypin 1 
diabeetikoiden hoitotulokset paranevat lähitulevai-
suudessa tämän teknologian avulla. Jos vain rahat 
riittävät, niin potilaiden ei enää tarvitse vaivata 
itseään sopivien insuliiniannosten miettimisellä.

Taitekohta lähestyy?

Suuren kansansairauden, tyypin 2 diabeteksen, eh-
käisyn periaatteet tiedetään jo nyt. Meillä on useita 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimuksia (2,3) ja 
käytännön elämässä kokeiltuja ehkäisyohjelmia 
(FIN-D2D)( 4,5). Niissä on saatu näyttöä diabe-
teksen ehkäisystä tai ainakin taudin siirtämisestä. 
Tuloksiin on päästy lisäämällä liikuntaa, lihaskun-
toharjoittelua ja ruoan kuitupitoisuutta sekä vähen-
tämällä tyydyttynyttä rasvaa sisältävien maitotuot-
teiden käyttöä ja turhia hiilihydraatteja. 

Suuret väestötason näytöt tyypin 2 diabeteksen 
lisääntymisen hidastumisesta (vähenemisestä pu-
humattakaan) puuttuvat toistaiseksi. Pieniä merk-
kejä lihavuuden lisääntymisen taittumisesta on jo 
Yhdysvalloista ja Suomestakin.

Diabeteksen ehkäisy ei siis toistaiseksi ole vä-
hentänyt uusien diabetesta sairastavien määrää, 
joten hoidettavia riittää nyt ja pitkään tulevaisuu-
dessa. Lääkehoidot kaipaavat rinnalleen liikunnan 
lisäämistä ja ruokavaliota, jonka pahimmat virheet 
on korjattu. Tällainen ruokavalio voi olla ”täsmä-
karppaamista” eli turhista nopeista hiilihydraateis-
ta luopumista.

Liikunta käy lääkkeeksi

Lääkehoitojen tärkein tavoite on haiman saareke-
solujen toiminnan pysyvä parantaminen. Hoitoon ei 
saa liittyä ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla pai-
nonnousua eikä hypoglykemioita, jotka erityisesti 
iäkkäämmillä voivat olla kohtalokkaita. Lisäksi po-
tilaiden pitäisi hoidon aikana voida hyvin ja hoidon 
tulisi vähentää mikro- ja makrovaskulaarisia kompli-
kaatioita. Lisäksi hoidon pitää olla mahdollisimman 
yksinkertaista ja lisäksi taloudellisesti mahdollista 
suuremmillekin diabetesta sairastaville joukoille.

Ehkä ainoa varma keino, joka täyttää kaikki 
edellä mainitut edellytykset nyt ja tulevaisuudessa, 
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on liikunnan lisääminen. Liikunta tehoaa, vaikka 
paino ei laskisikaan (6).

Kaikissa maailman käypä hoito -suosituksissa, 
ja myös Suomessa (7), tyypin 2 diabeteksen ensi-
hoitolääkkeenä on vanha kunnon metformiini. Se 
on halpa, ei nosta painoa eikä aiheuta yksinään 
käytettynä yleensä hypoglykemioita. On myös pien-
tä näyttöä (UKPDS:n alaryhmäanalyysistä), että se 
vähentää makrovaskulaarisia komplikaatioita. Noin 
kymmenen prosenttia potilaista ei pysty käyttämään 
metformiinia gastrointestinaalisten haittavaikutus-
ten vuoksi, eikä se sovi merkittävää munuaisten 
vajaatoimintaa sairastaville. Uskon metformiinin 
säilyttävän paikkansa tulevaisuudessakin, erityi-
sesti köyhissä maissa.

Insuliiniherkisteet eli glitatsonit tulivat noin 
kymmenen vuotta sitten käyttöön, mutta monenlais-
ten ongelmien (sydämen vajaatoiminnan pahenemi-
nen, erityisesti naisten luunmurtumariskin lisäänty-
minen, mahdollinen koronaaritaudin lisääntyminen 
rosiglitatsonia käytettäessä, anemia, mahdolliset 
virtsarakkosyövät pioglitatsonia käytettäessä, yms.) 
poistanevat tämän lääkeryhmän hoitovaihtoehdois-
ta. Samoin käynee pitkään markkinoilla olleille 
sulfonyyliureoille, koska niihin liittyy hypoglyke-
miataipumusta ja painon nousua. Sulfonyyliureoi-
den käyttöön on myös liitetty epäily lisääntynees-
tä kuolleisuudesta ja kardiovaskulaarisairauksien 
lisääntymisestä, ainakin verrattuna metformiiniin 
(8). Sulfonyyliureoiden käyttöä puoltaa niiden halpa 
hinta ja nopeasti glukoosia laskeva vaikutus.

Lupaavat suolistohormonit

Diabeteksen hoidon haaste nyt ja tulevaisuudessa 
on lihavuuden ja sokeriaineenvaihdunnan häiri-
ön yhteys (9). Diabeteksen ja lihavuuden hoitoon 
sopivien lääkkeiden pitäisi laskea koholla olevaa 
sokeritasoa turvallisesti, mutta nostamatta painoa 
– mieluiten sen soisi laskevan. 

Lihavuusleikkaukset eli metabolinen kirurgia 
(erityisesti mahalaukun ohitus) parantavat sokeri-
aineenvaihdunnan häiriön 80 prosentilla potilaista. 
Tämä tapahtuu melko pian leikkauksen jälkeen, jo-
pa ennen kuin paino on laskenut. Sokeriaineen-
vaihdunnan korjaantuminen liittynee nopeasti leik-
kauksen jälkeen lisääntyviin suolistohormoneihin 

eli inkretiineihin (lähinnä GLP-1 eli glucagon-like 
peptide-1). Kaikkia sairaalloisesti lihavia tyypin 2 
diabetesta sairastavia emme pysty tulevaisuudes-
sakaan leikkaamaan, vaikka muutaman vuoden 
aikana lihavuusleikkaukset varmasti lisääntyvät 
Suomessa (10). 

Uskon, että diabeteksen hoidon tulevaisuus 
on inkretiineissä. Diabetesta sairastavilla inkretii-
nitasot ovat matalia jo taudin hyvin varhaisessa 
vaiheessa. Niitä pystytään nostamaan pistettävillä 
inkretiineillä (eksenatidi ja liraglutidi) tai hidasta-
malla endogeenisen GLP-1:n hajoamista. 

Suomalainen löysi vuonna 
1966 yhdessä  kanssa uuden entsyymin 
DPP-IV, joka hydrolysoi GLP-1:tä nopeasti (11). 
Tämän entsyymin estoon tarkoitetut gliptiinit ovat 
vasta tällä vuosituhannella (2006) tulleet markki-
noille. 

Gliptiinien teho on suurin piirtein sama kuin 
muidenkin oraalisten lääkkeiden. Ne eivät vaikuta 
painoon, eivätkä aiheuta yksinään tai yhdessä met-
formiinin kanssa hypoglykemioita. Gliptiinien käyt-
töön ei liity juuri haittavaikutuksia, ja ne sopivat 
iäkkäillekin diabeetikoille. Gliptiiniryhmästä löytyy 
sopivia lääkkeitä myös merkittävää munuaisten va-
jaatoimintaa sairastaville. 

Gliptiinien ja pistettävien inkretiinien tulevai-
suus punnitaan käynnissä olevissa kardiovaskulaa-
risissa päätetapahtumatutkimuksissa. Vildagliptii-
niä lukuun ottamatta kaikista ryhmän lääkkeistä on 
päätetapahtumatutkimuksia käynnissä (12).

Yllättäviä vaikutuksia

Pistettävät inkretiinit nostavat farmakologisia 
GLP-1-pitoisuuksia enemmän kuin gliptiinit. Ne 
helpottavat syömisen säätelyä ilmeisesti sentraali-
sesti välittyvien mekanismien avulla aivan samoin 
kuin laihdutusleikkaukset, eli ne vähentävät ruoan 
ahmimisen tarvetta. Yllättäen olen kuullut moni-
en potilaiden raportoivan spontaanisti, että lääke 
vähentää samanaikaisesti myös alkoholinkäyttöä. 
Alkoholinkäyttöön liittyviä tutkimuksia ei ole ink-
retiineillä tietääkseni tehty. 

Inkretiinit hidastavat myös suoliston tyhjene-
mistä. Se lisää kylläisyyden tunnetta vähemmällä-
kin syömisellä ja voi vaikuttaa myös aterianjälkei-
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siin sokereihin. Tämä aterianjälkeisten sokereiden 
tasaantuminen on seurausta glukoositasosta riip-
puvan insuliininerityksen nopeasta lisääntymisestä 
ja samanaikaisesta glukagoninerityksen vähentymi-
sestä. 

Glukagoniin vaikuttaminen on mielestäni tämän 
lääkeryhmän merkittävä etu. Glukagonihan keksit-
tiin samaan aikaan insuliinin kanssa 1920-luvulla, 
mutta insuliiniin verrattuna se on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Näihin päiviin saakka siihen ei 
juuri ole yritetty vaikuttaa sokeriaineenvaihdunnan 
korjaamiseksi. 

Suuret odotukset

Inkretiineillä on myös paljon edullisia sydänvaiku-
tuksia: systolinen ja diastolinen verenpaine laskevat, 
sydämen supistusvireys paranee, infarktin koko ra-
joittuu, endoteelin toiminta paranee, samoin rasva-
aineenvaihdunta, ja paino laskee (13). Millaisia vai-
kutukset sydäntapahtumiin lopulta ovat, nähdään 
noin viiden vuoden kuluttua valmistuvissa pääteta-
pahtumatutkimuksissa (12). Sitä ennen meille tulee 
kerran viikossa – kerran kuukaudessa annosteltavia 
inkretiinejä ja mahdollisesti lisälaitteita, joilla lääke 
voidaan annostella vieläkin harvemmin. 

Todennäköisesti parhaat tulokset gliptiineistä ja 
inkretiineistä saadaan, kun hoito aloitetaan riittä-
vän ajoissa. On näyttöä, että tyypin 2 diabetes ei 
etene tämän ryhmän lääkkeitä käytettäessä aina-
kaan niin nopeasti kuin perinteisiä diabeteslääk-
keitä käytettäessä. 

Inkretiinien ja insuliinien yhteiskäyttö on toden-
näköisesti tulevaisuudessa tärkeä hoitomuoto vai-
keahoitoisille tyypin 2 diabeetikoille. Inkretiinien ja 
insuliinien yhteiskäytöllä päästään ainakin lihavien 
potilaiden hoidossa kalliista jätti-insuliiniannoksis-
ta kohtuullisempiin annoksiin. Näin painon nousu 
ja sokereiden heilahteluun liittyvä pahoinvointi vä-
henevät. Lihavuuteen ja insuliinihoitoon todennä-
köisesti liittyvät syövätkin saattavat vähentyä. 

Useampikin lääkeyhtiö tuo lähiaikoina markki-
noille tasaisesti vaikuttavia pitkävaikutteisia insu-
liineja, jotka sopivat hyvin yhteiskäyttöön inkretii-
nien kanssa. Liraglutidin ja insuliinin yhteiskäyttö 
on jo virallisesti sallittua, ja eksenatidin ja insulii-
nin samanaikainen käytölle on tulossa hyväksyntä 
tänä vuonna.

Uutuuksia tulossa

Inkretiineillä ja gliptiineillä on siis vaikutuksia glu-
kagoniin. Muitakin glukagoniin vaikuttavia lääk-
keitä kehitellään, kuten lääkkeitä, jotka salpaavat 
glukagonin reseptoria tai vähentävät solunsisäisesti 
glukagonin vaikutusta. 

Eläinkokeita tehdään jo yhdistelmä- eli hybri-
dipeptideillä. Niissä esimerkiksi DAPD:hen (dual-
acting peptide for diabetes) on yhdistetty jakso 
GLP-1R-myötävaikuttavaa ja jakso glukagoniin 
sitoutuvaa, muttei reseptoria aktivoivaa peptidiä. 

Myös oksyntomoduliiniin, joka kuuluu niin sa-
nottuun esiglukagoniperheeseen ja jota erittyy GLP-
1:n kanssa ruokailun jälkeen samoista L-soluista, 
liittyy odotuksia. Oksyntomoduliini on sekä GLP-
1-reseptorin että glukagonireseptorin vastavaikutta-
ja. Sen vaikutuksesta paino laskee, energiankulutus 
lisääntyy ja sokeriaineenvaihdunta korjaantuu (14).

Aivan uudenlainen diabeteslääkkeiden vaikutus-
mekanismi liittyy munuaisten glukoosinkuljetuspro-
teiinien (SGLT-2) estoon. Dapagliflotsiini on tämän 
ryhmän lääkkeistä pisimmällä. Sitä käytettäessä 
sokeria erittyy virtsaan ja verensokeri ja paino laske-
vat. Hypoglykemian vaara on olematon, ja lääke on 
helposti yhdistettävissä muihin diabeteslääkkeisiin. 
Haittavaikutuksiakin on: sokerin virtsaan erittymisen 
seurauksena lisääntyvät muun muassa virtsatietu-
lehdukset. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin rinta- 
ja virtsarakkosyöpien lisääntymistä, ja Yhdysvaltojen 
lääkeviranomaisen FDA:n hylkäävä päätös loi tämän 
jälkeen pitkän varjon lääkeryhmän ylle.

Huomio rasvahormoneihin

Adiponektiini on rasvasoluista erittyvä hormoni, 
jolla on myönteisiä vaikutuksia. Lihavilla adipo-
nektiinin eritys on vähentynyt laihempiin verrattu-
na. Sen tasot ovat miehillä selkeästi matalampia 
kuin naisilla. Tästä huolimatta naisten suhteellinen 
adiponektiinitason lasku ja samalla inflammaation 
asteen (muun muassa herkän CRP:n) nousu on 
suurempi kuin miesten jo varhaisessa diabetesvai-
heessa (15). Tämä voisi selittää sen, miksi tyypin 
2 diabetes on naisille suhteellisesti vaarallisempi 
kuin miehille. 

Adiponektiinitasojen nostamiseen vaikuttavat 
lääkeaineet voivat olla kehittelykohteena tulevai-
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suudessa. Ainakaan uusien diabeteslääkkeiden ei 
soisi laskevan ylipainoisten diabeetikoiden ennes-
täänkin matalia adiponektiinitasoja.

Diabetes on elimistön häiriötila, ja siihen liit-
tyy tulehdusprosessi aivan samoin kuin reumaan. 
Pitkävaikutteiset asetyylisalisyylihapot ja reumaan 
käytettävät biologiset lääkkeet parantavat samalla 
sokeriaineenvaihduntaa. Voi olla, että kroonisille 
taudeille löytyy tulevaisuudessa yhteneviä selityk-
siä ja hoitoja esimerkiksi tulehdusprosessia rau-
hoittavalta rintamalta (16).

Aivan uuden näkökulman diabetekseen liittyvän 
lihavuuden hoitoon voi avata suoliston bakteerifloo-
ran tutkimus. Tähänastiset tutkimukset ovat osoit-
taneet, että ulosteiden bakteerifloora on erilainen 
lihavilla ja laihoilla. Tietyillä probiooteilla saadaan 
aikaan edullisia metabolisia vaikutuksia. Mielen-
kiintoista on, että nämä vaikutukset voivat liittyä 
suolistohormonien lisääntymiseen (GLP-1) (17). 

Miksi kaikki eivät liho?

Luontaisesti laihojen tutkimusta tarvitaan varmas-
ti nykyistä enemmän, ja sen ymmärtämistä, miksi 
kaikki eivät liho – tai eivät liho ainakaan niin hel-
posti kuin toiset. Jo nyt on tapausselostuksia liha-
vien laihtumisesta laihoilta saadun ulosteensiirron 
jälkeen, kun suoliston bakteerifloora on muuttunut. 
Ehkäpä suolistosta löytyy ratkaisu diabetesepide-
miaan, joko bakteereista tai suolistohormoneista.

Insuliinit pitävät varmasti pitkään paikkansa 
tyypin 1 diabeteksen hoidossa, mutta uskoisin nii-
den aseman heikkenevän tyypin 2 diabeteksen hoi-
dossa. Ehkäpä meillä on oppimista 

 75 vuotta sitten julkaistusta havainnosta 
diabeetikoiden jakaantumisesta insuliiniherkkiin ja 
insuliini-epäherkkiin yksilöihin (18). Uskon insu-
liini-epäherkkien tarvitsevan suolistohormoneiden 
kautta vaikuttavaa hoitoa ainakin ensin. Hoidossa 
siirrytään insuliiniin tai insuliinin ja suolistohormo-
nien yhteiskäyttöön vasta sitten, jos hoitotavoittei-
siin ei päästä. 

Pidän nykyistä käytäntöä hoitaa lihavia isoilla, 
satojen yksikköjen insuliiniannoksilla erittäin huo-
nona ja kalliina. Siitä meitä ei varmastikaan kiitetä 
tulevaisuudessa. Mikä on varhaisen insuliinihoidon 
asema, nähdään ORIGIN-tutkimuksen jälkeen (jul-
kaistaan ADA:n kongressissa 2012). Valitettavasti 

ORIGIN-päätetapahtumatutkimuksessa ei ole ollut 
mukana gliptiinejä tai inkretiinejä verrattuina var-
haiseen glarginiini-insuliinihoitoon. Näin insuliinin 
keksijän Bantingin Nobel-puheessaan 1935 esit-
tämä väite varhaisen insuliinihoidon hyödystä voi 
vielä jäädä kumoamatta.
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Diabetes ja lääkäri on kasvanut neljän 

vuosikymmenen aikana yksinomaan lääkäreille 

tarkoitetusta julkaisusta kaikkien diabeetikoita 

hoitavien ammattiryhmien yhteiseksi lehdeksi.

Sokeritautiliitto ry alkoi julkaista Diabetes-lehden 
lääkäriliite -nimistä julkaisua vuonna 
1972. Ensimmäisen numeron vastaava 
toimittaja oli , ja lehden toi-
mitusneuvostona liiton lääkärineuvosto.

Alkuun lehti ilmestyi 2–4 kertaa 
vuodessa, ja 1976 lähtien vuosikerta 
on käsittänyt viisi numeroa. Poikkeus tästä olivat 
vuodet 1999–2007,  jolloin ilmestymiskertoja oli 
kuusi vuodessa. Artikkelien kirjoittajia olivat ensim-
mäisissä lehdissä useimmiten vastaavat lääkäritoi-
mittajat, mutta vuosien saatossa kirjoittajakaartissa 
ovat olleet lukuisat suomalaiset kliinikot ja tutkijat 
diabeteksen hoidon eri alueilta. 

Laaja lukijakunta

Lehden leviäminen laajasti lääkärikunnalle on 
taattu ryhmätilauksin, joita ovat tehneet lääkealan 
yritykset. Orion oli ryhmätilaajana vuoteen 1998, 
jonka jälkeen lahjatilauksen lääkäreille ja aptee-
keille ovat tehneet Eli Lilly (1999, 2003–2005, 
2007–2011), Novo Nordisk (2000), GlaxoSmith-
Kline (2001), Novartis (2002) sekä sanofi-aventis/
sanofi-diabetes 2006 ja 2012. 

Kun vuoden 1972 lääkäriliite tavoitti 1 300 
lukijaa, niin Diabetes ja lääkäri -lehden marraskuun 
numero 2011 meni noin 18 000 lukijalle. Diabe-Diabe-
tesliitto hankkii ryhmätilauksen osoitteet Suomen 
Lääkäriliitosta ja Apteekkariliitosta.  

Diabeteshoitajat ry:n sekä Suomen Jalkojenhoi-
tajat ja Jalkaterapeutit ry:n jäsenet saavat lehtensä 
liiton jäsenyyden kautta.  Ravitsemusterapeuttien 
yhdistyksen jäsenille on tarjolla tilattavaksi edul-
linen lehtipaketti. Lehteä postitetaan myös lääke-

tieteen kandidaateille.  Lisäksi lehdellä on jonkin 
verran muita tilauksia.

Kaksi painosta

Pelkästään lääkäreille suunnatusta liitelehdestä on 
kasvanut kaikkien diabetesalalla työskentelevien 
oma ammattilehti. Esimerkiksi Diabeteshoitajien 

palsta lehdessä on ollut vuodesta 2000.  
Laajentunut lukijakunta merkitsee 

lääkemarkkinoinnin säännösten vuoksi 
kahta erilaista painosta: rinnakkaispai-
noksesta on poistettu reseptilääkeilmoi-
tukset. Lääkärikunta on edelleen lehden 

pääkohderyhmä – yli 10 000 lääkäriä, mitä kuvas-
taa myös nykyinen nimi vuodelta 1994.

Kaksi sähköistä julkaisua

Diabetesliiton verkkosivuilta löytyy luettelo Dia-
betes ja lääkäri -lehden artikkeleista aiheen sekä 
kirjoittajan mukaan vuosilta 2008–2011, lehtien 
rinnakkaispainokset pdf-muodossa 2005–2011 ja 
ePaper-versiot eli selailtavat näköislehdet rinnak-

Liitteestä lehdeksi
Diabetes ja lääkäri -lehden neljä vuosikymmentä

Tarja Sampo

Diabetes-lehden lääkäriliitteen /  
Diabetes ja lääkäri -lehden vastaavat 
lääkäritoimittajat:

Tero Kangas  1972 – 1975
Jussi Huttunen  1976 – 1981
Antti Aro  1976 – 1983
Veikko Koivisto  1982 – 1998
Matti Uusitupa  1984 – 1996
Leo Niskanen  1997 – 2003
Carola Saloranta  1999 – 2007
Liisa Hiltunen  2004 – 2009
Jukka Westerbacka  2008 – 2011
Jorma Lahtela  2010 –
Carol Forsblom  2011 –

Lääkärikunta on 

edelleen lehden 

pääkohderyhmä – yli 

10 000 lääkäriä.
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kaispainoksista vuosikerrasta 2011. 
Näihin voi tutustua osoitteessa www.
diabetes.fi/lehdet > Diabetes ja lääkä-
ri -lehti. Artikkeleita löytää myös liiton 
verkkosivujen omalla hakutoiminnolla.

Diabetes ja lääkäri -lehti jatkaa käy-
tännön tiedon jakamista diabeetikkoja 
hoitaville lääkäreille ja muille tervey-
denhuollon ammattilaisille. Lisäksi ha-
luamme tarjota näkymää tulevaisuuteen 

diabetestutkimusta käsittelevien artik-
kelien kautta. Toimitus ottaa mielellään 
vastaan palautetta ja ehdotuksia: par-
haimmassa tapauksessa teemme lehteä 
yhdessä lukijakunnan kanssa. 

Lämpimät kiitokset kaikille, jotka 40 
vuoden aikana ovat olleet mukana edis-
tämässä diabetesta sairastavien ja hei-
dän läheistensä terveyttä ja hyvinvointia.

Tarja Sampo 

Päätoimittaja 

tarja.sampo@diabetes.fi 

facebook.com/Diabetesliitto Tarja S

 1972

Lääkäriliitteen aivan ensimmäinen numero 1/1972 
oli kahdeksansivuinen ja sisälsi yhden artikkelin ai-
heesta: Fruktoosi aineenvaihdunnassa – fruktoosin 
käyttö sokeritautipotilaalla. Artikkelin kirjoittajia 
olivat  ja .

Lehden jakelussa olivat kunnanlääkärit, las-
tenlääkärit ja sisätautilääkärit. Lehden ideana oli 
välittää käytännön tietoa diabeteksen hoidosta 
yksinomaan lääkäreille ja ”siten osaltaan auttaa 
lukijoitaan suuren työmäärän rasittaminakin 
selviytymään diabeetikkojen hoidon ongelmista 
helpommin”, muotoili Tero Kangas ensimmäisessä 
pääkirjoituksessa.

Toimitus ottaa 

mielellään vastaan 

palautetta ja 

ehdotuksia: 

parhaimmassa 

tapauksessa teemme 

lehteä yhdessä 

lukijakunnan kanssa. 

Tietoa työn rasittamille
 1982

Huhtikuussa 1982  tarjoaa lukijoille ”Ajan-
kohtaisia havaintoja diabeteksesta”. Artikkelissa 
käsitellään sorminivelten jäykkyyttä insuliinihoi-
toisen diabeteksen oireena, hyvän hoitotasapanon 
tärkeyttä diabeetikon raskauden kaikissa vaiheissa, 
kierukan luotettavuutta diabeetikoilla, insuliinihoi-
don pulmia, tupakoinnin hidastavaa vaikutusta 
insuliinin imeytymiseen ja biguanidien vaikutusta 
insuliinireseptoreihin. 

Vuonna 1982 lehden teemoja olivat lisäksi 
diabeteshoidon uutuus eli insuliinipumppuhoito, 
diabeettinen nefropatia ja diabeetikon kotikokeet 
sekä tutkimus diabeteskongresseista välitettyinä 
uutisina.

Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2012
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 1992

Lehden 20-vuotisjuhlanumerossa  ja 
 määrittelivät lehden kehityshaasteik-

si: ”Lääkäriliitteen eräänä tehtävänä on julkaista 
valittuja otteita sekä diabeteksen perustutkimuk-
sen että hoidon kehityksen alueilta. Pelkät abst-
raktilyhennelmät eivät riitä, vaan uusia havaintoja 
tulee analysoida vanhan tiedon valossa laajemmalla 
perspektiivillä.”

Samassa juhlanumerossa huhtikuussa 1992 
 pohti, ratkeavatko aikuistyypin diabetek-

sen hoito-ongelmat ja painotti kuinka ”...hoidon 
läpimurto edellyttää, että pystymme paikallista-
maan taudin molekyläärisen häiriön esimerkiksi 
lihakseen. Tarjolla olevista lääke-ehdokkaista lu-levista lääke-ehdokkaista lu-
paavimpia ovat ne, jotka lisäävät sokerin käyttöä 
lihaksessa, eli tiatsolidiinit ja vanadaatti”.

Insuliininpuutosdiabeteksen hoitoa tulevaisuu-
dessa hahmottelivat puolestaan  ja 

 ”Ratkaistaanko ongelmat 2000-luvulla?” 
-otsikon alla: ”Optimisen arvion mukaan valtaosa 
insuliininpuutosdiabeteksesta voidaan ensi vuo-
sisadalla ehkäistä primaarisin tai sekundaarisin 
keinoin. Lisäksi saattaa olla mahdollista ratkaise-
vasti helpottaa diabeetikkojen jokapäiväistä elämää 
poistamalla riippuvuus ulkoa annetusta insuliinista 
saarekesolusiirtojen tai geeniterapian avulla.”

Syyskuun numero 1992 oli Diabetesliiton lää-
kärineuvoston työryhmän suositus diabeettisen re-
tinopatian seurannasta ja hoidosta sekä näkövam-
mautuneen diabeetikon kuntoutuksesta. Lehdessä 
on vuosien varrella julkaistu lukuisia lääkärineuvos-
ton hoitosuosituksia. 

 2002

Diabetes ja lääkäri -lehden vuoden 2002 avaa hel-
mikuun numero, jonka teemana on tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisy.  Numerossa  
esittelee kansallisen diabetesohjelman, Dehkon 
valmistumassa olevaa tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelmaa kolmine strategioineen: väestöön suun-
tavat toimet, korkean riskin yksilöiden toteaminen 
ja korkean riskin yksilöihin suunnattavat toimet.  

Tuomilehto ja  esittelevät leh-
dessä myös tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin 
arvioimiseksi laaditun lomakkeen tieteellisen pe-laaditun lomakkeen tieteellisen pe-
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rustan. Pakettiin kuuluivat myös artikkelit lihavuu-
den hoidosta, liikunnasta, raskausdiabeteksesta ja 
Pieni päätös päivässä -painonhallintaohjausmal-
lista, johon liittyvät koulutukset olivat alkaneet 
edellisvuonna Diabetesliiton ja Sydänliiton järjes-
täminä. 

Diabeteshoitajien palstalla  
pohti työterveyshuollon mahdollisuuksia tyypin 2 
diabeteksen pitkäjänteisessä ehkäisyssä. 

 2012

Diabetes ja lääkäri -lehti tarjoaa tuoretta tutkimus-
tietoa diabeteksesta ja sen lisäsairauksista ja esit-
telee hyviä hoitokäytäntöjä diabeetikkoja hoitaville 
lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilai-
sille.  

Lehdestä julkaistaan edelleen kaksi painosta, 
joista toisesta on poistettu reseptilääkeilmoitukset 
säädösten edellyttämällä tavalla. Tämä painos on 
tarkoitettu muille ammattiryhmille kuin lääkäreille, 
ja se julkaistaan myös netissä selailtavana näköis-
lehtenä (ePaper) ja pdf-muodossa.

Nettiarkistosta löytyvät lehden pääartikkelit 
tekijän ja aiheen mukaan järjestettyinä. Sähköiset 
lehdet ja arkisto löytyvät Diabetesliiton verkkosi-
vuilta: www.diabetes.fi/lehdet > Diabetes ja lääkäri 
-lehti.

Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2012
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Lihavuuden ensisijainen hoitomuoto on 

pitkäjänteinen elintapaohjaus. Jos se ei tuota 

tuloksia, lihavuusleikkausta voidaan harkita 

sairaalloisen lihaville ja vaikeasti lihaville, 

joilla on lihavuuden liitännäissairauksia. 

Perusterveydenhuollon tulee varautua 

lihavuusleikattujen pitkäaikaiseen seurantaan.  

Lihavuuden ensisijainen hoitomuoto on aina suun-
nitelmallinen ja tavoitteellinen elintapaohjaus, joka 
painottuu ruokavalioon, liikuntaan, ajatusten hal-
lintaan ja asenteiden muuttamiseen. Ohjaus järjes-
tetään ryhmässä aina kun se on mahdollista. Muut 
hoitomenetelmät valitaan lihavuuden asteen ja sa-
manaikaisten sairauksien perusteella. Vaihtoehtoja 
ovat erittäin niukkaenergiainen (ENE) ruokavalio, 
lääkitys ja leikkaushoito (1). 

Lihavuuden leikkaushoitoa voidaan harkita, kun 
potilas on sairaalloisen lihava (painoindeksi BMI yli 
40 kg/m2) tai vaikeasti lihava (BMI yli 35 kg/m2) 
ja hänellä on lihavuuden liitännäissairaus tai sen 
vaaratekijöitä. Näitä liitännäissairauksia ovat esi-
merkiksi tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, 
uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko ja munasar-
jojen monirakkulatauti. Lisäksi edellytetään 18–60 
(–65) vuoden ikää. 

Potilaalla ei saa olla merkittävää päihdeongel-
maa, vakavaa mielenterveysongelmaa tai syömis-
häiriötä, jotta potilaan voidaan arvioida kykenevän 
muuttamaan syömistottumuksiaan leikkauksen 
edellyttämällä tavalla. Leikkaushoidon edellytyk-
senä on aina, että lihavuuden muut hoitokeinot on 
asianmukaisesti kokeiltu ilman toivottua tulosta 
(1). Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien on tarjottava 
ensin riittävät resurssit konservatiiviseen lihavuu-
den hoitoon, esimerkiksi painonhallintaryhmätoi-
mintaan, jotta lihavuuskirurgiaa voidaan harkita.

Lihavuusleikkaukset lisääntyvät nopeasti 

Suomessa lihavuusleikkaukset aloitettiin pienes-
sä mittakaavassa jo 1970-luvulla, mutta toiminta 
laajeni erityisesti 1990-luvun puolivälissä. Liha-
vuusleikkausten määrä on kasvanut koko ajan, ja 
vuonna 2010 tehtiin noin 800 lihavuusleikkausta. 
Lihavuusleikkausten tarpeen Suomessa on arvioitu 
olevan 2 000 vuonna 2013 (2). 

Nykyisin leikkauksia tehdään viidessä yliopis-
tosairaalassa, ainakin viidessä keskussairaalassa ja 
ainakin neljässä yksityissairaalassa. Käytetyin leik-
kaustekniikka sekä Suomessa että maailmanlaa-
juisesti on mahalaukun ohitusleikkaus (Roux-en-Y 
gastric bypass, RYGB). Leikkauksessa mahalaukun 

Lihavuusleikkauksen jälkeen
Jaana Torpström, Pirjo Käkelä ja Jussi Pihlajamäki

yläosa pienennetään 20–50 
millilitran kokoiseksi säiliök-
si, johon ohutsuoli yhdistetään 
(kuva 1). Sappi- ja haimanesteet 
liittyvät ravintovirtaan 120–150 
senttimetrin päässä pienenne-
tystä mahalaukusta. 

Laihtumistulos perustuu 
nautitun ruoan määrän pie-
nenemiseen, ohutsuolen kylläi-
syyshormonien aiheuttamaan 
kylläisyydentunteen lisääntymi-
seen sekä jossain määrin ravin-
toaineiden imeytymishäiriöön. 
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Mahalaukun 

ohitusleikkauksen 

jälkeen paino 

laskee keskimäärin 

32 prosenttia 

lähtöpainosta kahden 

ensimmäisen vuoden 

aikana.
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Harvemmin käytetty tekniikka on mahalaukun 
kavennusleikkaus (sleeve gastrectomy, SG). Maha-
pantaleikkauksia (gastric banding, GB) ja pohju-
kaissuolen vaihtoja (duodenal switch, DS) ei Suo-
messa nykyisin juurikaan tehdä. Tässä artikkelissa 
kuvataan nimenomaan mahalaukun ohitusleikka-
uksen jälkeinen seuranta. Muiden leikkaustyyppien 
seuranta poikkeaa tästä muun mu-
assa erilaisten vitamiinipuutosten 
riskin vuoksi.

Tiukka seula – hyvät tulokset

Lihavuusleikkauksella on monia 
etuja, mutta myös haittoihin on va-
rauduttava. Mahalaukun ohitusleik-
kauksen jälkeen paino laskee keski-
määrin 32 prosenttia lähtöpainosta 
kahden ensimmäisen vuoden aikana, mutta lähtee 
tämän jälkeen nousuun (3). Maggardin ym. (2005) 
meta-analyysin mukaan painonpudotus mahalaukun 
ohitusleikatuilla on -43 kilogrammaa vuoden ja -41 
kilogrammaa yli kolmen vuoden seurannassa (4). 

Huomattavaa on, että julkaistujen hyvien pai-
nonpudotustulosten edellytyksenä on ollut leikkaus-

hoidolle asetettujen kriteerien täyttyminen sekä huo-
lellinen arvio potilaan soveltuvuudesta leikkaukseen. 
Tästä huolimatta ruotsalaisessa SOS-tutkimuksessa 
painonlasku oli riittämätöntä (alle 5 prosenttia läh-
töpainosta) 9 prosentilla mahalaukun ohitusleik-
kauksessa olleista kymmenen vuoden seurannassa 
(5). Pienelle osalle lihavista lihavuusleikkaus ei siis 
takaa onnistunutta painopudotusta. 

Lihavuuskirurgian turvallisuus on verrattavissa 
muuhun leikkaustoimintaan. Mahalaukun ohitus-
leikkauksissa leikkauskuolleisuus on 0,5 prosent-
tia (4, 6). Merkittävimmät ongelmat alle 30 vuoro-
kautta leikkauksesta (RYGB) ovat suolistosaumojen 
pettäminen, verenvuodot, keuhkoinfektiot ja keuh-
koveritulppa (4). Yli 30 vuorokautta leikkauksesta 
merkittävimmät ongelmat ovat oksentelu ja ruo-
an takaisinvirtaus sekä mahalaukun haavaumat, 
sauma-ahtaumat ja suoliston tukkeumat. 

Uusintaleikkaus tehdään keskimäärin 6 prosen-
tille mahalaukun ohitusleikkauksessa olleista (7). 
Leikkauksenjälkeisen plastiikkakirurgian tarvetta ei 
tiedetä tarkasti, mutta suomalaisen hoitoilmoitus-
rekisterin mukaan roikkuvia vatsapoimuja on pois-
tettu 7 prosentilta lihavuusleikatuista (2). 

Lihavuuden leikkaushoidon on todettu vähen-
tävän kuolleisuutta (3) ja lihavuuden liitännäissai-
rauksia (3, 8) sekä parantavan elämänlaatua (9). 
Lihavuusleikkaus vähentää muun muassa tyypin 2 
diabeteksen ilmaantuvuutta, esiintyvyyttä ja lää-
kehoidon tarvetta (5, 4, 8). SOS-tutkimuksessa 

kahden vuoden kuluttua lihavuusleik-
kauksesta 72 prosenttia diabeetikoista 
ja kymmenen vuoden kuluttua 36 pro-
senttia oli ilman lääkehoitoa (5). 

Ruokatottumuksia täytyy muuttaa 

Lihavuusleikkaus aiheuttaa ruokailuun, 
mikä on myös edellytys leikkauksen 
tuloksellisuudelle. Mahalaukun ohi-
tusleikkauksen jälkeen keskeistä on 

pienentää ruoan annoskokoa, hidastaa syömisno-
peutta ja tihentää ateriarytmiä. Kylläisyyden tunne 
lisääntyy leikkauksen jälkeen. Ruoan rakenne vaih-
tuu kuukauden kuluessa leikkauksesta nestemäi-
sestä pehmeään ja edelleen normaalirakenteiseksi. 

Ruokavalion monipuoliseen koostamiseen, 
muun muassa riittävään proteiinin saantiin, on 

Paino, painonkehitys
Lihavuuden liitännäissairaudet, niiden riskitekijät 
ja lääkitys
Tupakka, alkoholi
Liikunta
Ruoansulatuskanavan ongelmat
Ravitsemustila (laboratoriokokeet) ja                    
ravitsemuksellisten puutosten hoito 
Ravintolisien käyttö ja tarve
Plastiikkakirurgian tarve

Paino, painonkehitys
Ruokavalio

       Painonhallintaa/laihduttamista tukeva ohjaus
       Monipuolisuus/ravitsemuksellinen riittävyys
       Ravitsemuksellisten puutosten hoito ruokavaliolla

Ongelmat ruokailussa

Ruokarajoitukset

Ravintolisien käyttö ja tarve
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kiinnitettävä huomiota erityisesti nopean laihtu-
misvaiheen aikana (1). Säännöllinen ateriarytmi 
on myös edellytys onnistuneelle pitkän ajan pai-
nonhallinnalle leikkauksen jälkeen.

Lihavuusleikatuilla on erilaisia joko syömiseen 
liittyviä tai liittymättömiä ruoansulatuskanavan on-
gelmia. Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen lä-
hes kaikilla leikatuilla esiintyy mahakipua, ripulia, 
pulauttelua, oksentelua, ummetusta ja dumping-
oireita (10). Dumping-oireita – täydenolon tunne, 
sydämentykytys, heikotus, ripuli – esiintyy etenkin 
ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä vuonna tun-
nin aikana aterian jälkeen. 

Oireiltaan samankaltainen mutta harvinai-
sempi, viivästynyt dumping-oireilu ilmaantuu 1–2 
tuntia aterian jälkeen. Se voi kehittyä jopa useita 
vuosia ohitusleikkauksen jälkeen. Oireilu saattaa 
johtua reaktiivisesta hypogykemiasta ja voi johtaa 
joskus vakavaankin hypoglykemiaan (11).  

Ruokarajoitukset yleisiä

Myös erilaiset ruokarajoitukset ovat yleisiä. 
 (2010) tutkimuksen mukaan noin puo-

lella ohitusleikatuista ongelmia aiheuttavia ruoka-
aineita olivat liha, leipä, riisi ja pasta. Myös makean 
syönti oli vähentynyt (10). Osa näistä syömiseen liit-
tyvistä ongelmista ja oireista (muun muassa nopea 
täyttymisen tunne) sekä ruokarajoituksista (suuret 
ruoka-annokset, sokeri, rasva) on leikkauksen tehon 
kannalta toivottavia. Ruokailuun liittyvät ongelmat 
ja ruokarajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa epä-
edullisesti leikattujen ravitsemustilaan, jos ne koh-
distuvat ravitsemuksen kannalta keskeisiin ruoka-
aineisiin ja johtavat yksipuoliseen syömiseen.

Lihavuusleikkaus altistaa ravintoaineiden puu-
toksille, mikäli ravintolisiä ei käytetä. Tässä suh-
teessa leikkaustekniikat eroavat toisistaan. Ravin-
toaineiden puutokset leikkauksen jälkeen voivat 
johtua muun muassa pienestä ruokamäärästä, yk-
sipuolisesta ruokavaliosta, ruokailuun liittyvistä on-
gelmista, nopeasta painonlaskusta, ravintoaineen 
pääasiallisen imeytymiskohdan ohittamisesta tai 
ravintoaineen imeytymiseen keskeisesti vaikuttavi-
en tekijöiden (esimerkiksi sisäinen tekijä IF, maha-
hapot) vaikutuksen vähenemisestä. 

Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen yleisim-
piä ravintoaineiden puutoksia ovat raudan puute 

etenkin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, B12-
vitamiinin, foolihapon, D-vitamiinin, A-vitamiinin 
ja kalsiumin puutokset (12). B1-vitamiinin puutetta 
ja siihen liittyvää Wernicken enkefalopatiaa (seka-
vuus, silmien liikehäiriöt, haparointi) voi esiintyä 
etenkin oksentelevilla potilailla (13). Ravitsemuk-
sellisten puutosten ehkäisemiseksi lihavuusleikatut 
tarvitsevat ravintolisiä koko loppuelämänsä ajan.

Seuranta elinikäistä

Lihavuusleikatut tarvitsevat elinikäisen vuosittai-
sen seurannan. Potilaita seurataan erikoissairaan-
hoidossa tai leikkaavassa yksikössä yleensä 2–3:n, 
(6), 12:n ja 24 kuukauden kuluttua leikkauksesta 
(2). Tämän jälkeen seuranta siirtyy potilaan koti-
paikkakunnan erikoissairaanhoitoon, perustervey-
denhuoltoon tai työterveyshuoltoon.

 Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suositukses-
sa (2011) annetaan ohjeet lihavuuskirurgisen poti-
laan seurannasta perusterveydenhuollossa (1). Alla 
kuvattu seurantasuositus jatkohoitopaikkaa varten 
perustuu Käypä hoito -suositukseen, kansainväli-
siin suosituksiin sekä yhdentoista vuoden koke-
mukseemme mahalaukun ohitusleikkauspotilaiden 
hoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. 

Sekä lääkärin että ravitsemusterapeutin tulisi 
seurata vuosittain näitä potilaita. Lääkärinvastaan-
otolla kiinnitetään huomiota erityisesti painoon ja 
painonkehitykseen (taulukko 1, sivu 32), lihavuu-
den liitännäissairauksiin ja niiden hoitosuositusten 
mukaiseen hoitoon (esimerkiksi tyypin 2 diabetes, 
verenpainetauti, hyperkolesterolemia, uniapnea, 
nivelrikko, munasarjojen monirakkulatauti).

Osalla potilaista verensokeri kääntyy alkuvai-
heen normaalistumisen jälkeen uudelleen nou-
suun, ja diabeteslääkityksen tarve voi uusiutua. 
Tämän vuoksi ennen leikkausta diabetesta sairas-
taneiden diabetesseurantaa on jatkettava.    

Myös ruoansulatuskanavan ongelmat (dumping-
oireet, oksentelu, pahoinvointi, vatsakipu) selvite-
tään. Dumping-oireita ehkäistään ja hoidetaan en-
sisijaisesti ruokavaliolla (säännöllinen ateriarytmi, 
kohtuullinen sokerin käyttö, ravintokuidun lisäys). 
Jos potilaan dumping-oireilu on vaikea ja siihen 
liittyy aterian jälkeistä verensokerin laskua tai poti-
laalla on muusta kuin nopeasta syömisestä ja liian 
suuresta ruoan annoskoosta johtuvaa vatsakipua, 
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ollaan yhteydessä lihavuuskirurgiaan 
perehtyneeseen yksikköön.

Lisäksi selvitetään potilaan ra-
vitsemustilaa, ravintolisien käyttöä 
ja ravintolisien lisätarvetta. KYS:ssa 
suositellut laboratoriotutkimukset 
on koottu taulukkoon 2. 

Lähete plastiikkakirurgille voidaan 
tehdä, kun lihavuusleikkauk-sesta 
on kulunut vähintään vuosi ja paino 
on ollut muuttumattomana edelliset 
kuusi kuukautta. Plastiikkakirurgia 
on suositeltavinta vasta, kun BMI on 

32 kg/m2 tai alle.
Vuosittaiset seurantakäynnit ravitsemustera-

peutilla ovat tärkeitä. Ongelmatilanteissa tihenne-
tään seurantaa. Ennen kaikkea tarvitaan ohjausta 
terveyttä edistäviin elämäntapoihin ja painonnou-
sun hillitsemiseen. Vaikka leikkaus pienentää mer-
kittävästi kerralla syötävää annosta, se ei ratkaise 
ruoka-aineiden valintaan, ruoan rakenteeseen ja 
ateriarytmitykseen liittyviä haasteita. 

Ei lisäkuormaa seurannasta?

Perusterveydenhuollolta edellytetään osaamista 
lihavuuskirurgisten potilaiden seurannassa, sillä 
leikkausten määrä lisääntyy ja leikkaavissa yksi-
köissä potilaita voidaan seurata vain rajallinen aika, 
yleensä 1–2 vuotta. Tämän jälkeen seuranta siirtyy 
omalääkärille tai työterveyshuoltoon. 

Mikäli potilaalla on hankalia ongelmia vatsa-
vaivojen, vitamiinitasojen tai liitännäissairauksien 
kanssa, seuranta on syytä järjestää erikoissairaan-
hoidossa, useimmiten keskussairaalan sisätautien 
yksikössä. Perusterveydenhuollolle lihavuusleikat-
tujen seuranta ei aiheuta lisäkuormitusta, koska 
perusterveydenhuollossa seurattavien leikkauspoti-
laiden liitännäissairauksien hoito helpottuu yleensä 
leikkauksen ansiosta. 

Jaana Torpström                                                                                                                     

FT, laillistettu ravitsemusterapeutti                                                                                         

jaana.torpstrom@kuh.fi    

           

Pirjo Käkelä

LL, gastrokirurgi    

pirjo.kakela@kuh.fi     

         

Jussi Pihlajamäki

Ylilääkäri, dosentti

jussi.pihlajamaki@uef.fi

Lihavuuden hoitokeskus

Kliinisen ravitsemuksen yksikkö, KYS                                                                                                                                              

                            

Perusverenkuva B-PVK

Plasman natrium P-Na

Plasman kalium P-K

Plasman albumiini P-Alb

Seerumin B12-vitamiini S-B12-vit (mieluummin 
luotettavampi suora mittaus B12-TC2)

Plasman magnesium P-Mg

Plasman fosfaatti, paasto fP-Pi

Plasman kalsium, paasto fP-Ca

Plasman alaniiniaminotransferaasi P-ALAT

Plasman kolesteroli, paasto fP-KOL

Plasman HDL-kolesteroli, paasto fP-kol-HDL

Plasman triglyseridit, paasto fP-Trigly

Plasman glukoosi, paasto fP-Gluk

Seerumin 25-hydroksivitamiini D S-25-D-vit

Punasolujen folaatti, paasto fE-Folaatti. 

Kaikille ravintolisä

Kaikille lihavuusleikatuille suositellaan monivita-
miinivalmistetta (1 tabletti/vrk) sekä kalsium-  
(1 000 mg/vrk) ja D-vitamiinivalmistetta. D-vitamii-
nin kokonaissaannin tulee olla 20 mikrogrammaa 
(800 IU) vuorokaudessa. Ravintolisien tarve on 
elinikäinen. 

Laboratoriokokeiden perusteella lisätään tar-
vittaessa esimerkiksi D-vitamiiniannosta tai aloi-
tetaan B12-vitamiinivalmiste tablettina tai lihak-
seen pistettynä. Erityisesti riittävällä kalsiumin ja 
D-vitamiinin saannilla pyritään estämään luuston 
haurastuminen ja osteomalasia (luunpehmennys-
tauti). Luuntiheys mitataan harkinnan mukaan. 

Mikäli laihtumisen myötä syntyy hankalia roik-
kuvia ihopoimuja, joista on terveydellistä haittaa 
(liikunnan estyminen, hygieniaongelmat, infekti-
ot), voidaan harkita plastiikkakirurgista leikkausta. 

Perusterveydenhuollolta 

edellytetään osaamista 

lihavuuskirurgisten 

potilaiden seurannassa.
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Diabetestutkijoiden väitöskirjapalkinto
Johan Wadénille

väitöskirjapalkinto

Diabetestutkijat ja diabetologit ry on 
myöntänyt vuoden 2011 väitöskirja-
palkinnon  (kuvassa 
vasemmalla).  Palkinto jaettiin Valta-
kunnallisten diabetespäivien yhtey-
dessä marraskuussa. Jaetun toisen 
palkinnon saivat  ja ja 

.
Arvioinnissa kiinnitettiin tasapuoli-

sesti huomiota tieteelliseen sisältöön 
ja hakijan omaan osuuteen tutkimuk-
sen teossa, Valtakunnallisilla diabetes-
päivillä pidettyyn luentoon ja siihen, 
miten luennon pitäjä aikoo tulevaisuu-
dessa toimia diabeteksen parissa. 

Ensimmäisen palkinnon arvo on 
2 000 euroa, toisen palkinnon 1 000 
euroa ja kolmannen 500 euroa.  

Vuoden 2012 väitöskirjapalkinnon hakuaika päättyy kesäkuun lopussa. Yhdistyksen hallitus 
pyytää diabetesaiheesta väitelleitä lähettämään tiedon osallistumishalukkuudestaan sekä väitös-
kirjan pdf-muodossa dosentti Jussi Pihlajamäelle, jussi.pihlajamaki@uef.fi.
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Eurooppalaisten terveyspsykologien juhlakokous 

nosti esille pitkästä aikaa yhteisönäkökulman. 

Yhteisöilmiöiden ymmärtäminen avaa uusia 

mahdollisuuksia terveyskäyttäytymisen 

muutosten tukemiseen.  

Liki 900 eurooppalaista terveyspsykologia 55 
maasta kokoontui syyskuussa Kreetalle vuosittai-
seen EHPS:n (European Health Psychology So-
ciety) kongressiin. Kongressi vietti 25. juhlavuot-
taan. Aiheena oli tänä vuonna ”Putting it in (social) 
context – Engaging with Other Health Professions: 
Challenges and Perspectives.” Yli 
tuhannen esityksen kirjo edusti 
alan parhaimmistoa ja heijasteli 
teoreettisten lähestymistapojen ja 
tutkimusaiheiden moninaisuutta. 

Näkökulmanvaihdos

voimaannutti

Kongressin pääteemat olivat voimaannuttavia run-
saaseen yksilöllistämiseen kyllääntyneelle psykolo-
gille. Terveyskäyttäytymisen muutosten tukemises-
sa on hyödynnetty pääasiassa yksilötason teorioita. 
Kongressissa nousi vahvasti esiin tarve ymmärtää 
ja hyödyntää yhteisöilmiöiden sosiaalipsykologisia 
teorioita.  Tällainen lähestymistapa voisi tarjota uu-
denlaista tukea terveyden edistämiseen ja sairauk-
sien kanssa elämiseen. 

Yhteisönäkökulmaan liittyen painotettiin yhteis-
työn tarvetta terveyden eri ammattilaisten kesken, 
mikä oli kokouksen toinen pääteema. Yhteistyössä 
voidaan muodostaa laajempi ymmärrys terveydestä 
ja sairaudesta sekä tuottaa parempia terveyspalve-
luita. Monessa työpajassa etsittiin keinoja toimi-
vaan ja kestävään yhteistyöhön. 

Pääpuhujista  (Ph.D., The 
Graduate Center of the City University of New York) 
aloitti ihmettelemällä, miten ylipäätään voisimme 
tutkia terveyskäyttäytymisen prosesseja ottamatta 
huomioon sosiaalisia yhteyksiä. Hän totesi, että ter-
veyspsykologiassa bio-psyko-sosiaalinen malli nos-
ti aikoinaan sosiaaliset tekijät keskeiselle paikalle. 
Malli jatkaa kuitenkin traditiota, jossa yksilötason 
tekijöitä painotetaan enemmän kuin transaktio-
naalisia (vuorovaikutuksellisia) malleja yksilön ja 
ympäristön välillä. 

Revenson painotti monitasoista käsitteellistä 
viitekehystä, jossa terveys, sairaus ja 
terveyskäyttäytyminen nähdään ih-
misten, tilanteiden ja ympäristöön ja 
kulttuuriin liittyvien tekijöiden yhteis-
pelinä. Hän kuvasi näitä prosesseja 
viitaten omiin tutkimuksiinsa muun 
muassa aviopuolisoiden selviytymis-
prosesseista kroonisten sairauksien 
kanssa. Käyttäen ajankohtaisia käsit-

teitä, kuten dyadic coping (pariselviytyminen), hän 
kuvasi sitä, miten ympäristö voi sekä edesauttaa 
että haitata sopeutumista kroonisiin sairauksiin.

Stressi sekoittaa

aineenvaihdunnan

Vaikuttavimpana jäi mieleen kreikkalaisen lasten 
neuroendokrinologin  (First 
Department of Pediatrics and UNESCO Chair on 
Adolescent Health Care, University of Athens) pe-
rusteellinen esitys stressin vaikutuksista elimistön 
tasapainoon, homeostaasiin. 

Chrousosin mukaan stressi on elimistön yllä-
pitämän monimutkaisen dynaamisen tasapainon 
häiriötila. Hän aloitti luentonsa Antiikin filosofeista 

Yhteisönäkökulmia 
terveyden edistämiseen
Poimintoja ja pohdintoja Euroopan terveyspsykologien juhlakongressista

Helena Nuutinen

“One of the greatest 

diseases is to be 

nobody to anybody.” 

(Mother Teresa) 
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Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Diabetesliitto  I  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  I  p. 03 2860 111  I  f. 03 2860 422  

materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito

1010 Diabetes-kirja,
uudistettu painos 2011 52 euroa

2011 UUSI Tienviittoja diabeteksen
hyvään hoitoon – Opas tyypin 2
diabetekseen sairastuneelle
7 euroa

5128 UUSI Ensitieto-opas – Tyypin 2
eli aikuistyypin diabetes
3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl

2010 Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruus-
tyypin diabeetikolle 11 euroa

3013 Ikäihmisen diabetes
– Hyvän hoidon opas 17,50 euroa

3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
(tyypin 1 diabetes) 20 euroa

2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava
monipistoshoito -opas 8,50 euroa

3053 Pistä insuliini oikein*
5133 Korkean ja matalan verensokerin

tuntemukset -tiedote maksuton

Ruokavalio 

1015 UUSI Väriä ja voimaa – Parhaat
ruokavalinnat diabeteksen
hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,
opastaa lukijaa tekemään
perusteltuja valintoja 19,50 euroa

1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia
-keittokirja 26 euroa

1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan
-keittokirja 28 euroa

1013 Diabetes-lehden ruokavinkit
-keittokirja 15 euroa

2023 Diabetes ja keliakia
– Ruokaopas 8,50 euroa

2024 Diabetes ja alkoholi
-opas 4,50 euroa

3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas
terveydenhuoltoon ja
ravitsemisalalle 30 euroa

3014 Ratkaisuja ravitsemus-
neuvontaan -kirja
(syömisen hallinta) 10 euroa

3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

3,50 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste

3,50 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite

Sydänmerkki:
  3041 Esite ammattihenkilöstölle
  5121 Esite kuluttajille 
  5127 Juliste

5125 Lue pakkausmerkinnöistä -kortti,
maksuton

3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus,
maksuton, vain netissä:
www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöt:*
3016 UUSI Esimerkki päivän aterioista

1 400 kcal
3017 UUSI Esimerkki päivän aterioista

2 000 kcal
3018 UUSI Monipuolisia aterioita

350–400 kcal
3019 UUSI Monipuolisia aterioita

500–600 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/

Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon

munuaisille

Diabeteksen ehkäisy

3050 Riskitesti, toimitusmaksut:
1–10 lehtiötä  10 euroa, 

 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone

pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2

diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now?

How to manage the risk of
type 2 diabetes 2,50 euroa

9037 Tuijota omaan napaasi
– Onneksi tyypin 2 diabetes on
ehkäistävissä -esite maksuton 

9038 Tyypin 2 diabetesvaara
– Testaa riskisi -juliste maksuton

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon 4,50 euroa

3036 Diabetes kouluikäisellä
– Opas kouluille 4,50 euroa

3028 Mulla on diabetes -tiedote lapsen
lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl

3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren
lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl

2013 Lapsen diabetes
– Opas perheelle 11 euroa

3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio
30 euroa

3011 Ruokapelikortit lapsille
(hh-arviointi) 12 euroa

2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja
lapsille 8 euroa

5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton

Diabetes ja raskaus 

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus
5,50 euroa

2017 UUDISTETTU Raskausdiabetes
– Pidä huolta itsestäsi ja
vauvastasi -opas 5,50 euroa

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset
4 euroa

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito
-opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3030 Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti  
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-

lomake 50 sivua/7 euroa

Sosiaaliturva
 
5116 TULOSSA Diabeetikon sosiaaliturva

2012 maksuton, myös verkossa:
www.diabetes.fi/sosiaaliturva

*Repäisylehtiöt: 
50-sivuinen 17 euroa 
100-sivuinen 24 euroa

Aineistoa myös
 ruotsiksi, ks. www.diabetes.fi/svenska
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja

  2 diabeteksesta eri kielillä

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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”Se, mikä ei tule 

yhdessä jaetuksi, 

tulee jonkun 

kannettavaksi.” 

(Martti Siirala) 

ja selvitti omien runsaslukuisten tutkimustensa va-
lossa, miten stressi edesauttaa neuroendokrinolo-
gisten mekanismien kautta muun muassa ylipainon 
ja lukuisien sairauksien syntyä. 

Chrousosin esitys iskostui ajatuksiin lääketie-
teellisenä perusteluna monialaiselle hyvinvoinnin 
ja elämänlaadun edistämiselle ja psykososiaalisen 
kuormituksen ennaltaehkäisylle yhteiskunnassa. 
Terveydelle haitallisinta on tutkimusten mukaan 
pitkäkestoinen psykososiaalinen stressi vähäisin 
vaikutusmahdollisuuksin. Haavoittavinta se on sil-
loin, kun elimistö on kehitysvaiheessa. 

Monien ylikuormituksesta aiheutuvien fyysisten 
oireiden hoito on hyödyllistä, mutta pyrkimys kor-
jata elimistön epätasapainotilaa vasta 
oireiden ilmettyä on usein myöhäis-
tä. Kroonisen stressitilan aiheuttama 
haitta on voinut vaikuttaa elimistössä 
jo pitkään ja johtaa parantumattomiin 
muutoksiin. 

Stressitutkimusten tuloksia kannat-
taa nostaa vahvemmin esiin muun mu-
assa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. 
Tutkimusten perusteella tiedetään, 
että psykososiaalinen stressi on yksi metaboliseen 
oireyhtymään liittyvistä riskitekijöistä ja että se 
vaikuttaa sekä aineenvaihduntaan että omahoi-
toon. Terveyden ymmärtäminen elimistön, yksilön 
ja yhteiskunnan vuorovaikutusprosessina haastaa 
vaikuttamaan aktiivisesti myös psykososiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin riskitekijöihin.

Onnistuuko yhteisön muuttaminen?

Kongressissa todettiin, että painotus yksilötason 
teorioiden suuntaan terveyspsykologiassa saattaa 
johtua oletuksesta, että yhteisöjen muutosproses-
seihin on vaikea vaikuttaa. Kokemuksia vaikutta-
vista yhteisöinterventioista esiteltiin muun muassa 
painonhallintaan liittyen. 

Yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa synty-
neet ongelmat eivät saisi kasautua yksilöiden kan-
nettaviksi. Niihin vaikuttaminen ei myöskään voi 
tapahtua pelkästään lääketieteen keinoin. Pitkän 
ajan kuluessa yhteisöinterventiot voivat olla yksi-
löinterventioita vaikuttavampia. Ihmistä voidaan 
yksilötasolla tukea tekemään yhteisönsä valtavir-

rasta poikkeavia valintoja oman terveytensä vuoksi. 
Monessa tilanteessa vaikuttavampaa on kuitenkin 
tukea yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia ja vaikut-
taa siihen, mitä yhteisössä on tarjolla.

Vuorovaikutuksellinen näkemys terveydestä 
haastaa katsomaan myös yhteisöjen henkistä hy-
vinvointia. Tiedetään, etä diabetesta sairastavilla 
on masennusta kaksi kertaa enemmän kuin ei-
diabeetikoilla. Mielialaoireita hoidetaan kuitenkin 
nykyisin pääasiassa lääkkeillä (Diabetesbarometri). 
Psykologin konsultaatioita kannattaisi hyödyntää 
useammin ja varhaisemmassa vaiheessa psyko-
sosiaalisten kuormitustekijöiden työstämiseksi 
myös yhteisöjen tasolla.

Yhteisö- ja stressiteorioiden valos-
sa voidaan tarkastella myös ylipainoon 
usein liittyvän stigman (leiman) vai-
kutusta painonhallintaan. Yhteisöstä 
syrjään jäämistä ja yhteisöllisen hä-
peän kokemusta voidaan pitää yhtenä 
suurimmista psykososiaalisista stres-
sitekijöistä. Osalla ihmisistä stressin 
tiedetään vaikuttavan syömiskäyttäyty-
miseen ja muun muassa energian va-

rastoitumiseen enemmän kuin toisilla. 
Julkisen keskustelun ja asenteiden, jotka koros-

tavat yksilön vastuuta ja kustannusvaikutuksia, voi-
daan olettaa olevan paitsi voimaantumisen vasta-
ideologiaa myös biologisilta terveysvaikutuksiltaan 
pikemmin haitallista kuin hyödyllistä.

Sairauskäsitykset vaihtelevat

Omassa posteriesityksessäni nostin esiin tutki-
mustuloksen, jonka mukaan suomalaiset diabe-
testa sairastavat kokivat diabeteksen vaikuttavan 
yhdeksästätoista vaihtoehtoisesta elämänalueesta 
eniten siihen, miltä tulevaisuus tuntuu (huolineen, 
toiveineen). Huomioni kiinnittyi myös tutkimuksiin 
terveysuhkia sisältävän informaation vaikutuksista 
terveyskäyttäytymiseen.

Tutkimusten mukaan pelkän terveysuhan ei 
sinänsä ole laajemmalti todettu vaikuttavan ter-
veyskäyttäytymiseen. Olennaista on se, minkälais-
ten välittävien tekijöiden kautta uhkainformaatio 
suodattuu. 

Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2012
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Keskeistä on muun muassa kokemus mahdol-
lisuuksista vaikuttaa omaan terveyteen. Terveys-
uhka voi kanavoitua myös minän eheydentunteen 
kompensoimiseen jollakin muulla elämänalueella. 
Eräässä kokeellisessa tutkimuksessa terveysuhkaa 
sisältävän informaation oli todettu olevan yhteydes-
sä jopa siihen, minkä verran ihmiset lahjoittivat ra-
haa hyväntekeväisyyteen. 

Tutkimuksissa vilahtelivat lukuisien muiden 
terveyspsykologian käsitteiden ohella käsitteet it-
sesäätely ja sairauskäsitykset. Diabeteksen näkö-
kulmasta esiteltiin tutkimuksia erilaisten sairaus-
käsityksien vaikutuksista terveyskäyttäytymiseen 
muun muassa eri kulttuureissa ja etnisillä ryhmillä. 

Yhteisölliset sairaus- ja terveyskäsitykset vai-
kuttavat siihen, millaisilla keinoilla sairauksiin ja 
terveyteen yritetään vaikuttaa. Ne vaikuttavat sii-
hen, miten sairauksien kanssa elämistä tuetaan ja 
mihin suuntaan terveydenhuoltoa kehitetään. Niil-
lä on vaikutusta myös siihen, millaisia terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä interventioita käynnistetään.  

Olennaista on se, millaisilla käsitteillä sairauk-
sista keskustellaan. Lääketieteen, talouden ja yksi-
löpsykologian käsitteistöjen rinnalle tarvitaan myös 
muita näkökulmia. Sosiaalipsykologia ja yhteisönä-
kökulma on mahdollista ottaa vahvemmin mukaan 
terveyspalvelujen ja terveysinterventioiden kehittä-
mistyöhön. 

Yhteisönäkökulma    

työuupumuksen torjuntaan

, joka myös oli yksi pääpuhujis-
ta (University of California, Berkeley), nosti esiin 
tarpeen painottaa sosiaalisia ja organisatorisia in-
terventioita yksilöinterventioiden rinnalla myös työ-
uupumuksen ehkäisyssä ja työhön sitoutumisessa. 

Työssä jaksamisen kysymykset koskettavat yhtä 
lailla sekä diabetesta sairastavia että diabeteksen pa-
rissa työskenteleviä. Ihmiset toimivat työssään yleen-
sä ryhmissä, tiimeissä tai osana isompia yksiköitä. 

Maslachin mukaan on tarpeen kiinnittää enem-
män huomiota sosiaaliseen ja organisatoriseen työ-
ympäristöön ja pyrkiä kehittämään luovempia rat-
kaisuja esiin tuleviin kysymyksiin. Kokemuksensa 
pohjalta hän nosti kolme keskeistä periaatetta työ-
uupumuksen ehkäisemiseksi: 

1. Ennaltaehkäisy on parempi strategia kuin 
sen odottaminen, että syntyy ongelmia. 

2. Sitoutumisen tukeminen on paras lähesty-
mistapa uupumuksen ehkäisyssä. 

3. Yhteisötason interventiot ovat tehokkaampia 
kuin yksilötason interventiot. 

Työhön liittyvillä parannuksilla on sitä suurempi 
vaikutus, mitä suurempaa henkilöstöjoukkoa ne 
koskevat. Organisaation toimintatapojen muutokset 
voivat alkaa muuttaa organisaation kulttuuria tai 
ilmapiiriä. Harva työskentelee sosiaalisesti eristyk-
sessä. Työpaikoilla on runsaasti vuorovaikutusta ja 
vastavuoroisuutta, jotka voivat olla työntekijöitä ar-
vostavia, tukevia ja sitouttavia tai tuottaa alaspäin 
vievää kierrettä ja uupumukseen johtavaa vähätte-
levää, ilkeämielistä yhteisyyttä.

Yhteisökin voi sairastua

Mieleen nousivat psykoanalyyttisen opin kehittä-
jän ja humanistifilosofin  ajatukset, 
joiden mukaan tulevaisuuteen suuntautuminen ta-
pahtuu modernissa maailmassa kulttuuristen mer-
kitysten tasolla. 

Fromm esittää, että myös yhteiskunta ja yhtei-
söt voivat olla henkisesti sairaita. Hänen mukaan-
sa olemme rakentaneet modernissa yhteiskunnassa 
yhteiskunnallisen ”megakoneen”, joka on tuonut 
materiaalista vaurautta ja mahdollistanut kulttuu-
rin kukoistuksen. Modernin kriisiytyessä ihmiset 
ovat kuitenkin muuttuneet tämän koneen palveli-
joiksi, ja monet asiat, myös inhimilliset suhteet, 
ovat muuttuneet kauppatavaraksi. (Pekkola 2010) 

Hyvästä elintasosta ja lääketieteen kehityksestä 
huolimatta elämänlaatu ei välttämättä ole parantu-
nut, ainakaan kaikilla. Elintaso on tuonut terveyt-
tä, mutta myös stressiä, kuormitusta ja sairautta. 
Toisaalta terveys, sairaus ja terveyspalvelut ovat 
tulleet kauppatavaraksi ja mielikuvamarkkinoiden 
materiaaliksi. Ne ovat mukana kilpailutuksessa ja 
kaupankäynnissä. 

Kilpaileminen ja talous vaikuttavat väistämättä 
kohtaamisiin, suhteisiin ja myös yhteistyön raken-
tumiseen terveyden eri alojen ja työntekijäryhmien 
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välillä. Fromm korostaa vapautuksen kulttuurin 
luomista ja kekseliäiden metaforien (mielikuvien) 
merkitystä pyrkimyksissä luoda moderniteettia, jo-
ka voisi perustua ennemmin yhteistyöhön, jakami-
seen ja inhimilliseen hyvinvointiin (Pekkola 2010). 

Millaiset kekseliäät metaforat ja lähestymista-
vat tukisivat diabeteksen, sen hoidon ja ehkäisyn 
monialaista hahmottamista ja niihin liittyvien mer-
kitysten rakentumista riittävän transaktionaalisista 
ja avarista näkökulmista? Vastauksien löytyminen 
olisi tärkeää, jotta hyvinvointi ja elämänlaatu voi-
sivat nousta itsenäisiksi arvoiksi ja perusteluiksi 
diabeteksen monialaiselle hoidolle ja ehkäisylle. 
Ehkä ne sitten otettaisiin vahvemmin huomioon 
kustannusvaikutusten rinnalla terveydenhuollon 
toimintakulttuureita kehitettäessä. 

Helena Nuutinen

PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi)

YTM, pedagoginen pätevyys 

Diabetesliitto

helena.nuutinen@diabetes.fi

Konferenssiabstraktit ovat luettavissa Psychology and  
Health- lehden nettisivuilla:     
www.tandfonline.com/toc/gpsh20/26/sup2.
Pekkola, Mika 2010:”Prophet of Radicalism. Erich Fromm and 
the Figurative Constitution of the Crisis of Modernity”. Teos on 
julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 142, 
271 s., Jyväskylä 2010, ISSN: 1459-4323, ISBN: 978-951-39-
4042-3. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö. 

Diabeettisen verkkokalvo-
sairauden säännöllinen  
seulonta on tärkeää jokai-
selle diabeetikolle. Potilas 
voi vaikuttaa silmiensä kun-
toon itse, sillä hyvä glukoo-
sitasapaino vähentää reti-
nopatian ilmaantumista ja 
etenemistä.

Diabeteselämää.fi
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Diabetesta sairastaa 366 miljoonaa ihmistä 

maailmassa. Kahden seuraavan vuosikymmenen 

aikana määrä kaksinkertaistuu, ellei sairauden 

ehkäisyssä onnistuta. Kansainvälisen 

diabetesliiton IDF:n kokouksessa Dubaissa 

Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa esiteltiin 

lukuisia aloitteita, joita järjestö on tehnyt 

tilanteen korjaamiseksi. 

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n (International 
Diabetes Federation) Dubain kokouksen 15 000 
osallistujalle oli viiden päivän aikana tarjolla 6 000 
tieteellistä esitystä. Niissä käsiteltiin monipuolisesti 
tyypin 1 ja 2 diabeteksen vaaratekijöitä ja hoitoa.

Tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn liittyneessä 
symposiumissa professori  kävi läpi me-
neillään olevia tutkimuksia, joissa hai-
tallisten vasta-aineiden syntyä ehkäis-
tään monoklonaalisilla vasta-aineilla. 
Myönteisiä tuloksia ei vielä ole saatu, 
ja jatkotutkimuksissa suunnitellaan 
käytettävän myös tuttua metformiinia 
tai inkretiinilääkkeitä monoklonaali-
hoidon lisäksi. 

Tyypin 1 diabeteksen hoitoon liit-
tyvässä tutkimuksessa kanadalainen 
työryhmä osoitti, että sidekudossoluja 
ja kollageenia sisältävä kasvualusta lisää siirretty-
jen saarekkeiden elinaikaa ja tarjoaa mahdollisuu-
den vähentää siirrettävien saarekkeiden määrää. 
Luovutettuja saarekesoluja ei ole ollut riittävästi 
saatavilla, ja havainto saattaa osaltaan auttaa tä-
män ongelman ratkaisemisessa. 

Inkretiinit vertailussa

Kongressissa ja sen kaupallisessa näyttelyssä 
esiteltiin inkretiinihormonien tapaan vaikuttavia 

lääkkeitä. Eräs lääketehdas järjesti aiheesta sym-
posiumin ennen kongressia (Int J Clin Practice 
S167:1-48,2010). 

Inkretiinejä ovat suolistossa esiintyvä glukago-
nin kaltainen peptidi-1 (GLP-1) ja mahalaukun in-
suliinineritystä lisäävä peptidi (GIP), jotka lisäävät 
aterian jälkeistä insuliinin eritystä. Niistä kehite-
tyt lääkkeet, kuten eksenatidi tai liraglutidi, ovat 
pitkävaikutteisia ja parantavat sokeritasapainoa. 
GLP-1:n ja GIP:n hajoamista estävillä lääkkeillä 
(sitagliptiini) on myös veren sokeripitoisuuksia pa-
rantava vaikutus. 

työryhmä Orlandosta oli verrannut 
eksenatidin, liraglutidin ja sitagliptiinin vaikutuk-
sia tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Päivittäinen 
liraglutidi-injektio normalisoi verensokeria ja ai-
heutti harvoin vaarallista verensokerin laskua. Pit-

käaikainen käyttö laski myös painoa. 
Haittavaikutuksena esiintyi pahoin-
vointia hoidon alussa. 

Sitagliptiinin vaikutus veren so-
keripitoisuuteen oli jonkin verran hei-
kompi kuin liraglutidin, mutta sitaglip-
tiinin etuna on, että se annostellaan 
suun kautta.  Muissa esitelmissä to-
dettiin samoin, että inkretiinilääkkeet 
tarjoavat uusia mahdollisuuksia diabe-
teksen hoidossa suun kautta annostel-

tavien lääkkeiden lisänä. 

Uusi edullinen lääke

diabeteksen ehkäisyyn?

Salisyylihapon johdannaisia on käytetty lääke-
aineina lähes kaksisataa vuotta kivun ja kuumeen 
hoidossa ja myöhemmin myös veritulppien synnyn 
ehkäisemisessä. Bostonissa sijaitsevan Harvardin 
lääketieteellisen laitoksen tutkijat antoivat salisyy-
lihapon johdannaista salsalaattia tyypin 2 diabetes-

IDF Dubai 2011
Vuosisatamme haaste

Juhani Leppäluoto

Sidekudossoluja ja 

kollageenia sisältävä 

kasvualusta lisää 

siirrettyjen saarekkeiden 

elinaikaa ja tarjoaa 

mahdollisuuden 

vähentää siirrettävien 

saarekkeiden määrää. 
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tä sairastaville potilaille. Tutkijat huomasivat, että 
veren sokeriarvot laskivat. Salsalaatti laski myös 
veren rasvapitoisuuksia (triglyseridejä) ja on siten 
hyödyllinen myös sydäntautien ehkäisyssä. 

Salsalaattitutkimuksen tulokset ovat 
herättäneet kiinnostusta Yhdysvaltain 
kansallisessa terveyslaitoksessa (NIH). 
Se tukee tutkimusta ja odottaa uutta 
edullista lääkehoitoa tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyyn.

Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden lisääntyessä 
myös raskausdiabetes lisääntyy, ja sille on annet-
tu uudet, tiukemmat kriteerit. Belgialaisen 

 esittelemässä tutkimuksessa selvitel-
tiin uusien kriteerien käyttöönoton vaikutuksia. 
Hän kertoi, että ne nostivat raskausdiabeteksen 
esiintyvyyden 3,3 prosentista 5,7 prosenttiin. Syn-
nytykseen liittyvien komplikaatioiden esiintyminen 
ei kuitenkaan muuttunut merkittävästi. 

Lääkkeet vai

elämäntaparemontti?

Kongressiohjelmassa oli useita debatteja, joissa yk-
si esitelmöitsijä puolusti ja toinen vastusti esitettyä 
aihetta. Väittelyjen aiheita olivat muun muassa: Pi-
tääkö diabeetikoiden verenpaine laskea mahdolli-
simman alas? Onko oikein käyttää HbA1c-mittausta 
tyypin 2 diabeteksen diagnosoinnissa? Parantaako 
maksettu osallistuminen tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyohjelmien tulosta? 

Professorit ja 
väänsivät kättä tyypin 2 diabeteksen ensiehkäisys-
tä: tuleeko käyttää lääkehoitoa vai ei? Edellinen toi 
esiin, että Yhdysvalloissa on noin kahdeksan mil-
joonaa prediabeetikkoa. Ajan kuluessa noin puolet 
heistä sairastuu  tyypin 2 diabetekseen. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että glitatsoni- 
tai metformiinilääkitys estää 70–80-prosenttisesti 
muutoksen. Tämän perusteella DeFronzo väitti, et-
tä lääkehoito on tarpeellinen. 

Tuomilehto kertoi suomalaisen, elintapamuu-
toksiin perustuvan Diabetes Prevention Studyn 
(DPS) tuloksista. Varsinkin myöhäistulokset olivat 
vakuuttavia. Elintapamuutosten vaikutukset säilyi-
vät tutkimuksen jälkeen useita vuosia ja pidensivät 
elinikää. Lääkehoidossa lääkkeitä on käytettävä 
hautaan asti. 

Palkkaa diabeteksen ehkäisystä?

Siitä, pitääkö diabeteksen ehkäisyohjelmiin osal-
listuvalle maksaa vai ei, oli myös mielenkiintoinen 

väittely. Maksu voi olla palkkaa, verohuo-
jennusta tai ilmaista hoitoa.  Lon-
toon Imperial Collegesta oli johtanut useita 
vuosia diabeteksen ehkäisyssä käytettävää 
maksuohjelmaa, jota hän myös puolsi. Oh-
jelma tasoitti hoidon saatavuutta eri suku-

puolten ja etnisten ryhmien välillä.  
Koska elintapojen muuttamisella on kiistatta 

diabetesta ehkäisevä vaikutus, päättäjien kannat-
taisi miettiä myös ”rahaporkkanan” tarjoamista 
sairastumisen vaarassa oleville. Terveydenhuollon 
kustannukset voisivat vähentyä onnistuneen elä-
mäntapamuutoksen takia. 

Hong Kongista vastusti maksettua 
osallistumista perustellen kantaansa sillä, etteivät 
kaikkein eniten hoitoa tarvitsevat kykene osallistu-
maan näihin ohjelmiin. Tämä voi aiheuttaa hoito-
henkilökunnalle moraalisia ongelmia, kun apu ei 
mene sinne minne pitäisi. 

Superlatiivien kongressi

IDF:n kongressi vahvisti viime syksynä New Yorkis-
sa pidetyn YK:n kokouksen päämääriä ei-tarttuvien 
tautien ehkäisystä hoidollisten keinojen ja elintapa-
muutosten avulla. Diabeteshan on yleisimpiä kroo-
nisia sairauksia etenkin useissa Aasian, Afrikan, 
Välimeren ja Lähi-idän maissa. 

Dubain kongressiin liittyy useita superlatiiveja, 
kuten osallistujaennätys. Kongressi oli tärkeä Du-
baille, koska diabeteksen esiintyvyys on emiirikun-
nissa erittäin korkea.

IDF:n presidentti  kehotti 
osallistujia lisäämään yhteisöjen tietoa diabetek-
sesta, vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin ehkäisy-
toimien käynnistämiseksi, saamaan hoitoon kaikki 
hoitoa tarvitsevat ja kehittämään diabeteksen seu-
rantamenetelmiä.

Juhani Leppäluoto

Fysiologian professori, emeritus

Oulun yliopiston biolääketieteen laitos  

juhani.leppaluoto@oulu.fi

Salsalaatti laski 

myös veren 

rasvapitoisuuksia 

(triglyseridejä).
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Vuosi 1972 oli tärkeä käännekohta suomalaisille 

diabeetikoille: tuolloin saatiin kansanterveyslaki 

ja sen myötä maksuttomat hoitovälineet.  

Käyttöön tulivat muoviset kertakäyttöruiskut 

ja niihin sopivat terävät kertakäyttöneulat. Ne 

helpottivat diabeetikoiden arkipäivää ja tekivät 

hoidosta miellyttävämpää.

      Samana vuonna ilmestyi Sokeritautikirja. 

Se oli ainoita tietolähteitä siihen aikaan, 

tarpeellinen ja tärkeä ”diabeetikoiden raamattu”. 

Ennen kertakäyttöruiskuja ja -neuloja insuliini pis-
tettiin 1–2 millilitran lasiruiskuilla, joissa oli viiva-
asteikko. Insuliini annosteltiin viivoina: yksi viiva 
(0,1 ml) vastasi neljää yksikköä.  Pistospelkoiset 
valitsivat yleensä käyttöönsä jousella varustetun 
lasisen automaattiruiskun. Jousen vapautuksella 
neula lävisti ihon, ja ruisku tyhjentyi. Näkövam-
maisia varten oli kehitetty ruisku, jonka mäntä oli 
pykälöity. 

Neulat olivat pitkiä, paksuja ja käytössä helpos-
ti tylsyviä ”parsinneuloja”, kuten niitä kutsuttiin.  
Ei ollut aina helppoa motivoida ihminen pistämään 
itseään tai lastaan näillä neuloilla. Mikä voisi ku-
vaavammin ilmaista pistämisen tunnetta kuin So-
keritautikirjan sanat: ”Neula survaistaan ihon läpi 
tai porataan hitaasti ihon läpi.” (Sokeritautikirja 
1973)

Pistosvälineet ostettiin 
useimmiten apteekista, ja ne 
piti huoltaa ja steriloida itse. 
Neulan kärkiä saatettiin hioa 
hiontapaperilla, ja väkäselliset neulat heitettiin 
pois. Ruiskujen ja neulojen keittämistä varten han-
kittiin kattila sekä pinsetit, joilla ruiskun eri osat 

Diabeetikoiden hoitovälineiden kehitys:

Parsinneuloista 
älypumppuihin Eeva Autio

keittämisen jälkeen koottiin. Ruiskuja ja neuloja 
säilytettiin myös spriissä, mutta kerran viikossa ne 
silloinkin keitettiin. Sprii tallennettiin, koska sitä 
saattoi vielä käyttää ihon pyyhkimiseen ennen pis-
tämistä.

Seurantamenetelmät kehittyvät

1950–1960-luvun vaihteesta lähtien oli mahdolli-
suus virtsansokerin seurantaan. Seurantamenetel-
mänä käytettiin joko nauhaa, liuskaa tai Clinitestin 
”kahden tipan menetelmää”. Nauha- ja liuska-
menetelmän avulla saatiin tietää, onko virtsassa 
sokeria vai ei. Seuranta ei johtanut oma-aloitteisiin 
hoitomuutoksiin.  Lääkäri vastasi hoidosta muu-
tenkin, ja sokeritasapainosta saatiin suuntaa koto-
na tehtyjen virtsanäytteiden perusteella. 

”Kahden tipan menetelmää” suositeltiin lä-
hinnä insuliinihoitoisille, koska tällä menetel-
mällä saatiin tietoa myös virtsassa olevan sokerin 
määrästä. Tiedettiin, että munuaiset erittävät so-
keria virtsaan, kun verensokeri on noin 10 mmol/l. 
Tätä verensokerin raja-arvoa kutsutaan munuais-
kynnykseksi. Kynnysarvossa esiintyy jonkin verran 
yksilöllistä vaihtelua. 

Tutkittavaksi suositeltiin tuorevirtsanäytettä eli 
”puolen tunnin näytettä”, joka antoi tietoa sen-
hetkisestä verensokeritasosta. Rakko tyhjennettiin 
hukkaan, ja puolen tunnin kuluttua otettiin uusi 

näyte, joka tutkittiin. Tulos kertoi karke-
asti, oliko verensokeritaso alle vai yli 10 
mmol/l.

Lastenleireillä pojat keksivät leikin 
”hukkaan pissaamisesta”: männikössä 

rivissä seisten katsottiin, kenellä kaari kauim mas 
yltää. Ja innolla otettiin kohta uusi näyte, jota pääs-
tiin tutkimaan.

”Näitä laporatoriokokkeita 

ei ole tullunna  

aikasemmin tehtyä.”

Diabeteshoitajat
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”Näitä laporatoriokokkeita ei ole tullunna aika-
semmin tehtyä”, tuumaili kerran pikku-Simo. 

”Laboratoriokokeet” olivat kuin tieteen teke-
mistä: sai hääräillä koeputkien, pipettien ja rea-
genssitablettien kanssa. Jännittyneinä seurattiin 
värin vaihtumista koeputkessa. Ruiskukansininen 
väri kertoi sokerittomasta virtsanäytteestä, ja mitä 
kirkuvamman oranssiksi väri vaihtui, sitä enemmän 
näytteessä oli sokeria. Väriä verrattiin Clinitest-
purkissa olevaan värikarttaan, jossa sokeripitoisuus 
ilmoitettiin prosentteina (0–5 %). 

Yleensä niin omaseuranta kuin kirjaaminenkin 
koettiin työlääksi. Se vei aikaa, ja työoloissa se ei 
aina ollut edes mahdollista. 

Laatuongelmia

Kansanterveyslain voimaantulon jälkeen pistosvä-
lineiden ilmaisjakelu alkoi vähitellen. Heti aluksi 
ilmaantui laatuongelmia. Markkinoilla oli lähes 
kymmenkunta ruiskumerkkiä, joiden annostelu-
tarkkuudesta ei ollut tietoa. Asteikkomerkinnät 
olivat epäselviä. Joissakin ruis-
kuissa oli jopa kaksi asteikkomer-
kintää: sekä viivat että yksiköt. 

Diabetesliiton lääkärineuvos-
ton aloitteesta (1973) välineet 
testattiin ja käytöstä poistettiin 
ruiskut, joissa oli tilavuus- ja as-
teikkovirheitä tai kaksi asteikko-
merkintää. Diabetesliitto raportoi 
testituloksista ja suositteli tiet-
tyjä ruiskuja ja neuloja kaikkiin 
kuntiin. Laadunvalvonta herätti 
huomiota kansainvälisestikin, ja 
tuotekehityksen kannalta se oli 
merkityksellistä. 

Kun Suomessa vuonna 1988 
siirryttiin 40 yksikön insuliinista 
100 yksikön insuliinin käyttöön, 
pistosvälineet muutettiin vastaa-
maan uutta insuliinivahvuutta. 
Vanhat insuliiniruiskut hävitettiin 
kaikkialla viimeistä ruiskua myöten. Diabetesliitto 
toimitti yhdessä SPR:n kanssa osan 40 yksikön pis-
tosvälineistä kehitysmaiden diabeetikoiden käyttöön. 

Nykyruiskut ovat erittäin kevyi-
tä ja kiinteäneulaisia. Ne on varus-
tettu yksikköasteikolla.

Omahoito ja -seuranta 

helpottuvat

Ensimmäiset kotikäyttöön tarkoi-
tetut verensokerimittarit tulivat 
käyttöön 1980-luvun alussa. Huo-
limatta siitä, että ensimmäiset 
verensokerimittarit olivat suhteelli-
sen kalliita (noin 1 500 markkaa), 
monet halusivat sellaisen kuitenkin 
itselleen hankkia. Liuskat saatiin 
maksutta terveydenhuollon kautta. 

Mittarin antamaan tulokseen 
voitiin luottaa, kunhan mittaus oli 
tehty oikein. Mittauksessa oli mo-
nia virhelähteitä: Veri jouduttiin 
pyyhkimään liuskalta tai liuska 

huuhdeltiin vedellä ja kuivattiin. Täytyi olla tarkka, 
ettei liuskan pinta vioittunut. Ajallinen tarkkuus 
saattoi vaihdella. Kun liuskalle tarvittava verimäärä 
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oli suuri, sitä ei aina onnistuttu saamaan. 
Mittareita kehiteltiin kaiken aikaa: mittausai-

ka lyheni, liuskaan tarvittava verimäärä pieneni, 
mittari käynnistyi, kun liuska laitettiin mittariin, 
ja liuskalla oleva veripisara käynnisti mittauksen. 

Useissa mittareissa oli muisti ja liitäntämah-
dollisuus tietokoneeseen. Jo 1990-luvulla tarjolla 
oli yli kymmenen mittarimerkkiä. Kunnat 
hankkivat liuskoja lähes kaikkiin mittarei-
hin, ja diabeetikko saattoi valita, minkä 
laitteen halusi käyttöönsä. 

Huoltoa mittareissa ei ollut. Jos ongel-
mia esiintyi, maahantuojan kautta sai uu-
den mittarin. Kaikki mittarit löysivät oman käyttäjä-
kuntansa. Toiset valitsivat mittarin ulkonäön ja koon 
perusteella, toiset arvostivat lyhyttä mittausaikaa ja 
helppokäyttöisyyttä. Luotettavuudeltaan mittarit oli-
vat toistensa veroisia.

Mittarivalikoima laajenee

Nykyinen mittarivalikoima on laaja. Kaikissa nyky-
mittareissa on suuri muistikapasiteetti, ja kaikkiin 
kuuluu tietokoneohjelma, jonka avulla tuloksia voi-
daan tarkastella monin eri tavoin. Nykyisin on myös 
mahdollisuus jatkuvaan verensokeriseu-
rantaan. Käytössä on useita jatkuvanäyt-
töisiä glukoosisensoreita.

Sormenpään rei’ittämiseen tarkoite-
tut laitteet ja niihin liittyvät lansetit sekä 
vastaanotoille tarkoitetut kertakäyttöiset 
lansetit tulivat lähes samanaikaisesti käyttöön mit-
tareiden kanssa. Ensimmäiset laitteet olivat suuria 
ja kömpelöitä, eikä pistossyvyyttä pystynyt kaikissa 
säätämään. Laitteet olivat kuitenkin tervetulleita 
niiden metallisten terien tilalle, jotka tekivät viil-
tävän haavan sormenpäähän.Nyt käytössä olevissa 
pistoslaitteissa pistossyvyys on helposti säädettä-
vissä, eikä pistäminen sormenpäähän juuri aiheuta 
kipua. 

Insuliinikynä ilahduttaa

Ensimmäinen insuliinikynä tuli markkinoille vuon-
na 1985. Insuliinin annostelu tapahtui kynässä 
olevaa nuppia painamalla, ja insuliinin pystyi an-

nostelemaan 1–2 yksikön tarkkuudella. Koin suurta 
iloa, kun sain esitellä näkövammaisille uutta insu-
liinikynää. Kyllä siinä ilmeet kirkastuivat: ”Nythän 
pistäminen on helppoa.” Kaikille hankalille insulii-
nin annostelussa käytettäville apuvälineille sai nyt 
heittää hyvästit. 

Tuotekehittelyä tapahtui, ja lisää erilaisin omi-
naisuuksin varustettuja kyniä alkoi tulla 
markkinoille. Nykyisillä kynillä insuliini 
voidaan annostella puolen yksikön tark-
kuudella, ja osa kynistä on varustettu 
muistilla. Kynien neulat ovat 4–8 milli-
metrin pituisia ja kertakäyttöisiä. 

Ensimmäiset insuliinipumput tulivat Suomeen 
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Pumput olivat 
alkuun isoja ja raskaita ja pumpun paristot lyhyt-
ikäisiä. Pumpun ohjelmointimahdollisuudet olivat 
puutteelliset. 

Pumppujen yleistyessä 1980-luvun lopulla 
niiden tekniikka, ohjelmoitavuus ja käyttövarmuus 
paranivat ja koko pienentyi. Kymmenen viime vuo-
den aikana pumpuissa on tapahtunut huomattavaa 
kehitystä ja niiden käyttö on lisääntynyt nopeasti. 

Ohjausta ja tukea tarvitaan yhä

Hoitovälineet ovat kehittyneet, kiitos sii-
tä. Diabeetikot ovat ne ansainneet. Ovatko 
monipuoliset ja varmakäyttöiset välineet 
riittävä apu diabeetikoille? Parhaimmat-
kaan välineet eivät ratkaise hoidon ongel-

mia. Hoidossa tarvitaan oma panos. 
Hallitakseen vaativan päivittäisen hoitonsa dia-

beetikko tarvitsee diabetesasiantuntijoiden anta-
maa ohjausta ja tukea. Heidän ohjauksensa arvo 
omahoidossa ei ole kadonnut. Henkilökohtaista 
ihmisten välistä kontaktia ei korvaa mikään. Elä-
män erilaisissa karikoissa voimat voivat joskus olla 
vähissä. Tukea, kiitosta ja kannustusta tarvitaan.

Eeva Autio

Senioridiabeteshoitaja

eeva.autio@saunalahti.fi

Parhaimmatkaan 

laitteet eivät   

ratkaise hoidon 

ongelmia.

Ensimmäinen 

insuliinikynä tuli 

markkinoille 

vuonna 1985.
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VÄITÖKSIÄ  

LL  sisätautiopin alaan kuuluva väitös-
kirja Metabolic  syndrome - Lifestyle intervention in subjects 
with impaired glucose tolerance Metabolinen oireyhtymä - 
elintapaohjaus heikentyneen sokerisiedon omaavilla henki-
löillä) tarkastettiin Tampereen yliopistossa marraskuussa. 
”Metabolista oireyhtymää luonnehtivat alentunut in-
suliiniherkkyys sekä tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja 
verisuonisairauksille altistavien riskitekijöiden kasauma: 
vyötärön ympärysmitan kasvaminen, kohonnut verenso-
keri, kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan 
häiriytyminen.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin metabolisen oireyh-
tymän esiintymistä, tehostetun elintapa-ohjauksen, pai-
nonmuutoksen ja liikunnan vaikutusta oireyhtymän osa-
tekijöihin sekä elintapaohjauksen pitkäaikaista vaikutusta 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen siihen suuressa 
sairastumisvaarassa olevilla.

Tutkittavina oli 522 tyypin 2 diabeteksen ehkäisytut-
kimukseen (DPS-tutkimus) osallistunutta henkilöä, jotka 
satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tehostetun ohjauksen 
ryhmä sai yksilöllistä ruokavalio- ja liikuntaneuvontaa ja 
kontrolliryhmä yleistä ohjausta laihduttamiseen ja elinta-
pojen muuttamiseen. 

Tehostettu ohjaus 
tuo tuloksia

Tehostetun ohjauksen ryhmään osallistuneet henkilöt 
liikkuivat enemmän, saivat ruuastaan vähemmän rasvaa, 
enemmän hiilihydraatteja ja kuitua sekä laihtuivat enem-
män kuin kontrolliryhmään osallistuneet. Metabolinen 
oireyhtymä korjaantui tehostetun ohjauksen ryhmässä 
kaksi kertaa useammin. Myös insuliiniresistenssiä ku-
vastavat veriarvot sekä ”hyvän” HDL-kolesterolin pitoi-
suus olivat tehostetun ohjauksen ryhmässä paremmat.  
Kohtuullisesti tai voimakkaasti kuormittava kestävyys-
liikunta ja lihasvoimaharjoittelu edistivät metabolisen 
oireyhtymän korjaantumista ja vähensivät oireyhtymän 
kehittymistä. Liikunta, erityisesti lihasvoimaharjoittelu, 
korjasi kohonnutta verensokeria ja rasva-aineenvaihdun-
nan häiriötä, mutta vyötärölihavuudessa ja kohonneessa 
verenpaineessa ei tapahtunut merkittävää korjaantumista 

pelkästään liikunnan avulla. Pitkäaikaisseurannassa tyy-
pin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli tehostetun ohjauksen 
ryhmässä 43 % pienempi kuin kontrolliryhmässä. 

Vaikutukset näkyvät
pitkään

Tämän tutkimuksen mukaan yksilöllinen elintapaohjaus 
muutti merkittävästi ruokailu- ja liikuntatottumuksia, 
mikä johti laihtumiseen ja metabolisen oireyhtymän mui-
den osatekijöiden vähentymiseen. Laihtuminen ennusti 
parhaiten oireyhtymän korjautumista ja lihominen oireyh-
tymän kehittymistä. Pitkäaikaisseuranta kolme vuotta 
varsinaisen tutkimuksen päättymisen jälkeen osoitti, että 
heikentyneen sokerinsiedon eteneminen diabetekseksi oli 
edelleen merkittävästi vähäisempää tehostettuun ohjauk-
seen osallistuneilla.

Pirjo Ilanne-Parikka on syntynyt Valkeakoskella, ja hän 
on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsin-
gin yliopistossa ja sisätautien erikoislääkärin tutkinnon 
Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylilääkärinä 
Suomen Diabetesliitossa. 

LL  väitöskirja Assessment of risk and pre-
vention of type 2 diabetes in primary health care (Tyypin 
2 diabeteksen riskin arviointi ja ehkäisy perusterveyden-
huollossa) tarkastettiin Oulun yliopistossa joulukuussa.

”Väitöstutkimuksen päätavoitteena oli selvittää diabe-
teksen riskitekijöiden ja piilevien diabetesta ennakoivien 
sokerihäiriöiden yleisyyttä suomalaisessa aikuisväestössä. 
Tämän ohella tavoitteena oli selvittää voidaanko yksin-
kertaisella elintapaneuvonnalla vähentää sellaisten hen-
kilöiden sairastumisvaaraa, joilla oli suuri riski sairastua 
diabetekseen. Lisäksi arvioitiin diabetesriskitestin kykyä 
tunnistaa ennakoivat sokerihäiriöt ja aiemmin tunnista-
maton diabetes. 

Tutkimuksessa käytettiin laajoja suomalaisia väestö-
tutkimusaineistoja, ja mukana oli myös pitkittäistutki-
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Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Riskitesti tietokonepelinä

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levylle, 
mistä se on helppo asentaa tie-
tokoneelle. Pelin hinta postiku-
luineen on vain 10 euroa.

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä.

mus, jossa yli 10 000 keski-ikäiselle suomalaiselle tar-
jottiin elintapaohjausta.

Sokerihäiriöt yleisiä
keski-ikäisillä

Tutkimuksen perusteella huomattiin, että lihavuus ja 
sokerihäiriöt ovat hyvin yleisiä keski-ikäisillä suomaisil-
la. Lihavia oli neljäsosa miehistä ja kolmasosa naisista. 
Suuressa vaarassa sairastua diabetekseen oli joka neljäs 
55–64-vuotias. Tunnistamaton diabetes oli 9 prosentilla 
miehistä ja 7 prosentilla naisista ja poikkeava sokeriai-
neenvaihdunta peräti 42 prosentilla miehistä ja kolmas-
osalla naisista.

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointiin 
kehitetty suomalainen diabeteksen riskitesti ennusti hy-
vin myös diabeteksen esiintymistä väestössä. Suuressa 
diabetekseen sairastumisvaarassa olevista miehistä 43 
prosenttia oli myös suuressa vaarassa sairastua sydän- ja 
verisuonisairauteen ja 42 prosenttia suuressa kuoleman-
vaarassa sydän- ja verisuonisairauden vuoksi.

Elintapamuutosten vaikutusta painoon ja sokeriai-
neenvaihduntaan analysoitiin vuoden seurannannassa 

sellaisilla henkilöillä, joilla oli suuri diabetesriski. Paino 
laski 5 prosenttia tai enemmän 17,5 prosentilla, jolloin 
sairastumisriski diabetekseen väheni 69 prosenttia ver-
rattuna ryhmään, jonka paino ei muuttunut.

Riskitesti hyvä
työkalu

Tutkimuksen perusteella lihavuus, sokerihäiriöt ja tunnis-
tamaton diabetes ovat yleisiä keski-ikäisessä väestössä. 
Riskitesti on hyvä työkalu paitsi diabetesriskin myös dia-
beteksen seulonnassa. Terveyskeskuksissa ja työterveys-
huollossa tarjottavalla yksinkertaisella elintapaneuvon-
nalla voidaan saada aikaan laihtuminen, joka vähentää 
vaaraa sairastua diabetekseen. 

LL, ylilääkäri Timo Saaristo toimi Diabetesliitossa Dehkon 
2D-hankkeen (D2D) projektikoordinaattorina hankkeen 
alusta 2003 sen päättymiseen vuonna 2008. Viiden sai-
raanhoitopiirin alueella toteutetussa hankkeessa kokeiltiin 
ensimmäisen kerran maailmassa, olisiko terveydenhuol-
lossa mahdollista ehkäistä tyypin 2 diabetesta. 
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KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

Peruskurssit 

 Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv): 23.–27.4.2012 ❘ 17.–21.9.2012  ❘    

 22.–26.10.2012  ❘  19.–23.11.2012

 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 27.–29.2.2012 

 Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 13.–15.3.2012

 Työterveyslääkäreiden ja hoitajien diabetespäivät 15.–16.3.2012

 Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 3.–4.5.2012

 Koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille 6.–7.9.2012 

 Raskausdiabetes 26.–27.11.2012

 Painonhallinnan ryhmänohjaajakoulutus PPP (3 + 2 pv)  ❘  Helsinki 24.–26.4. +  

 22.–23.5.2012  ❘  Tampere 4.–6.9. + 23.–24.10.2012

Peruskurssit 

 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 5.–7.9.2012

 Hoidonohjausta yksilöllisesti & ryhmässä 1.–2.10.2012 UUSI

 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 3.–5.10.2012

 Lasten ja nuorten parissa työskentelevien päivät 12.–13.11.2012 

 Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä 17.10.2012

 Ravitsemusterapeuttienkoulutuspäivä 29.11.2012

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia vuoden mittaan. Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: www.diabetes.fi/koulutus.

www.diabetes.fi/koulutus

DESG-seminaari 2012

Mieli ja mooli – diabetesohjauksen monet kanavat
Ohjelma osoitteessa www.desg.fi > Koulutus

Aika:  Perjantai 16.3.2012 klo 9–15
Paikka:  Tampere, Juvenes Kokouskeskus, Åkerlundinkatu 1, 3. krs
Hinta:  Desgin jäsenet ja opiskelijat 70 €, muut 90  €

Ilmoittautuminen: 24.2. mennessä www.desg.fi > Koulutus tai 
              sähköpostitse Pirkko Toivoselle, pirkko.toivonen@diabetes.fi
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Perhekurssi 6 vrk Hoitopaikat
Diabetesliiton lomake
+ lääkärin lähete

Kuntoutusraha vanhemmille
+ matkakorvaus

Perhekurssi 6 vrk
(Kela) 

Kela
Kelan lomake KU 102
+ lääkärin lähete

Kuntoutusraha vanhemmille
+ matkakorvaus

Nuoret 12–15 v.
6 vrk

Hoitopaikat
Diabetesliiton lomake
+ lääkärin lähete

Matkakorvaus

Nuoret 16–20 v.
6 vrk

Hoitopaikat
Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Nuorten aikuisten diabeteskurssi 
20–35-v. tyypin 1 diabeetikoille 
5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Insuliinihoidon käytännön 
soveltamiskurssi 5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Diabeteskurssi tyypin 1
diabeetikoille 5+5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Munuaissairaiden
diabeteskurssi 9+5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Näkövammaisten
diabeetikoiden kurssi 9+5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Tyypin 2 diabeetikoiden
kuntoutuskurssi 9+5 vrk

Kela
Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus 
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Kuntoremonttikurssi
tyypin 2 diabeetikoille 5+2 vrk

Työnantaja/
itse

Diabetesliiton 
lomake + kopio 
sairauskertomuksesta

Kuntoutusraha, kun 
työnantaja osallistuu 
kustannuksiin

Virkeyttä hoitoon
-kurssi eläkeläisille 5 vrk

RAY + oma-
vastuu tai
terveydenhuollon 
maksupäätös

Diabetesliiton lomake 
+ kopio
sairauskertomuksesta

Matkakorvaus 

Erityiskurssit: Kehitysvammaiset 
Mielenterveyskuntoutujat
Maahanmuuttajat

RAY
Diabetesliiton lomake + 
kopio sairauskertomuksesta

Matkakorvaus 

Kurssityyppi        Rahoitus             Hakeutuminen      Kelan etuudet

Lisätietoja kurssisihteereiltä
Tiina Paronen: tyypin 1 diabeetikoiden kurssit, perhe- ja nuorten kurssit, 
munuaissairaiden kurssi, näkövammaisten kurssi, p. 03 2860 316, tiina.paronen@diabetes.fi 
Pirkko Toivonen: tyypin 2 diabeetikoiden kurssit, eläkkeellä olevien kurssit, Kuntoremontti -kurssit, erityiskurssit 
p. 03 2860 315, pirkko.toivonen@diabetes.fi

ia etesliitto  ia eteskeskus  Kirjoniementie   Tampere      dia etes i kurssit

Kurssit diabeetikoille 2012
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 1/2012

■  Ajankohtaista: Kansallisesti yhtenäinen    

 hoitosuunnitelma tulee

■   Pääkirjoitus: Uhkia ja ilonaiheita     

■   Puolen vuosisadan näkökulma tyypin 1 diabeteksen   

 tutkimukseen Suomessa 

■  Tyypin 2 diabetes ja geenitutkimuksen vallankumous 

 ■   Jotkut kunnat välttelevät edelleen velvollisuuttaan   

 tarjota hoitotarvikkeet

■   Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon näkymiä, Toiveiden tiellä 

■   Liitteestä lehdeksi, Diabetes ja lääkäri -lehden neljä   

 vuosikymmentä 

■ Lihavuusleikkauksen jälkeen 

■ Yhteisönäkökulmia terveyden edistämiseen 

■ Vuosisatamme haaste 

■  Diabeteshoitajat: Diabeetikoiden hoitovälineiden   

 kehitys: Parsinneuloista älypumppuihin

■  Väitöksiä

■  Koulutusta
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