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Kysy lisää! 

diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille,
työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Diabeteskeskuksessa
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www.diabetes.fi/kurssit
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Koulutusta:   

Kuntoutusta:

terveydenhuollon ammattilaisille, 
myös työpaikoilla kautta maan
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Vanhuksen erityinen diabetes
Vanhuksen diabeteksen hoitoon liittyy  
monia erityispiirteitä. Hoitolaitoksissa ongelmia  
aiheuttavat ikään liittyvien tekijöiden lisäksi  
henkilökunnan vaihtuvuus, selkeän ohjeistuksen 
puute diabeteksen seurannasta ja hoidosta sekä 
diabeteskoulutuksen vähäisyys. Siirtymisvaiheet 
sairaalasta kotiin tai lyhyt- tai pitkäaikaishoivaan 
ovat diabetesta sairastavalle vanhukselle erityi-
sen vaarallisia. 

Hyviä ja huonoja uutisia
Lihavuuden leikkaushoito on perinteisiä lihavuu-
den hoitomuotoja tehokkaampi keino ehkäistä 
lihavien ihmisten sairastumista diabetekseen. 
Sillä voidaan myös parantaa diabetes – ainakin 
joksikin aikaa. Pitkän ajan kuluessa tulokset eivät 
ole niin lupaavia kuin toivoisi.

Vältä sudenkuopat 
Miksi tyypin 1 diabeetikoiden ennuste ei ole pa-
rantunut odotetusti? Pitkään terveyskeskustyötä 
tehnyt diabeteslääkäri listaa tyypin 1 diabeeti-
koiden hoidon tavallisimmat virheet ja kertoo, 
miten ne ovat vältettävissä.

Kuva: Kristiina Salonen

Sisältö

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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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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AJANKOHTAISTA  

Oikeusasiamies puuttui 
hoitotarvikejakelun lainvastaisuuksiin 

Diabeetikoiden hoitotarvikejakelua on rajoitettu 
joissain kunnissa lainvastaisesti, yksilölliset tar-
peet huomiotta jättäen. Eduskunnan oikeusasia-
mies Petri Jääskeläinen on ottanut asiaan kantaa 
kahden kantelun perusteella. 

Oikeusasiamiehen mukaan pitkäaikaissairaiden 
hoitotarvikejakelun käytäntöihin pitää puuttua, jot-
ta potilaiden lainmukainen ja yhdenvertainen koh-
telu voidaan turvata. Oikeusasiamies on pyytänyt 
sosiaali- ja terveysministeriötä ohjaamaan kuntia ja 
kuntayhtymiä lainmukaiseen käytäntöön. Ministe-
riön tulee ilmoittaa toimenpiteistään 1. heinäkuuta 
2013 mennessä.

Terveydenhuoltolain mukaan hoitosuunnitel-
man mukaiset hoitotarvikkeet kuuluvat sairaanhoi-
topalveluihin, jotka kunnan on järjestettävä. Lisäk-
si tarvikkeet ovat maksuttomia. Potilaalla on oikeus 
saada esimerkiksi verensokeriliuskoja yksilöllisen 
tarpeen mukaisesti. Lääkäri ja potilas määrittelevät 
yhdessä omaseurannan tarpeen sekä mittausten 
välit ja tavoitteet. 

Riihimäen seudulla rajoitettiin
verensokeriliuskojen jakelua

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä 
oli ohjeistanut terveyskeskukset perimään maksun 
potilaalta tietyn enimmäismäärän ylittävistä hoito-
tarvikkeista. 

Yhtymähallitus menetteli lainvastaisesti myös 
julkaistessaan asiasta kannelleen henkilön nimen 
esityslistallaan verkossa. Julkisuuslain mukaan ter-
veystiedot ovat salassa pidettäviä.

Kuopiossa alibudjetoitiin

Kuopiossa diabeetikoille ei ollut jaettu verensoke-
rin mittauksessa käytettäviä pistovälineitä eli lan-
setteja. Tätä perusteltiin sillä, ettei kesken vuotta 
voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukanaan 
tuomaa kustannuslisäystä ollut voitu ottaa kaupun-
gin terveydenhuollon käyttösuunnitelmaan.

Jääskeläinen katsoo, että Kuopio menetteli 
lainvastaisesti. 

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksenj      hoidossa ja ehkäisyssäa 
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja
ekologinen? 

Väriä ja voimaa -kirja evästää lukijaa teke-
mään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, 
miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  
Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa medi-
assa ja kahvipöydissä toistuvasti esiin nouseviin
kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravinto-
lisistä ja laihduttamisesta.

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa 
Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokenei-
ta ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen 
Diabetesliitossa kuntoutus-, koulutus- ja asian-
tuntijatehtävissä.

  Koko A5, 158 sivua
 Tuotenumero 1015
 Hinta 19,50 €
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Eväitä hoitoon
Tämä numero käsittelee viittä varsin yleistä diabeteksen 
käytännön hoitoon liittyvää kysymystä, joista on julkaistu 
hyvin vähän tutkimusartikkeleita suhteessa suureen potilas-
joukkoon. 

 nostaa esille näkökohtia pitkäaikaishoidossa 
olevien vanhusten diabeteksen hoidosta (sivut 7–13). Aihe 
on tärkeä: vuoden 2011 lopulla diabeteksen lääkehoidon         
erityiskorvausoikeus oli Suomessa yli 130 000:lla yli 65-vuo-

tiaalla. Iäkkään diabeetikon hoidossa on paljon erityispiirteitä, joita aihetta vähemmän tunteva ei 
ehkä huomaa ajatella. Artikkeliin on koottu hoitotavoitteet ja lääkkeiden annosteluohjeet selkeiksi 
taulukoiksi. Ne voi olla hyvä pistää taskuun pidemmäksikin aikaa.

Ylipaino ja lihavuus lisääntyvät, kuten hyvin tiedetään. On arvioitu, että meillä on yli 45 000 
vaikean lihavuuden (painoindeksi BMI > 35 kg/m2) kriteerit täyttävää tyypin 2 diabeetikkoa maas-
samme. Lihavuuden leikkaushoidot ovat yleistyneet, ja vuonna 2011 Suomessa tehtiin lähes                       
1 000 lihavuusleikkausta.  käy katsauksessaan (sivut 17–22) leikkaushoidon hyö-
dyt ja riskit monipuolisesti läpi.

 ja  ovat viime aikoina syystäkin nostaneet kissan pöydälle ja 
vaatineet toimia tyypin 1 diabeetikon hoidon kehittämiseksi. Palaamme aiheeseen myöhemmin 
erikoisnumerossamme. Tässä lehdessä terveyskeskuslääkäri  käy läpi tyypin 1 diabeetikon 
hoidon sudenkuoppia ja tuo esille monia ajatuksia herättäviä yksityiskohtia, joiden huomioiminen 
voisi johtaa parempaan potilas-lääkärisuhteeseen (sivut 23–27).

 kirjoittaa diabeetikoiden sairaalaruokailusta ja siitä, miten tilannetta voidaan 
käyttää myös potilaiden ohjaukseen (sivut 14–16). Artikkelissa korostetaan potilaan yksilöllistä 
kohtelua, jota voi olla käytännössä vaikea järjestää. Muun muassa ehdotus, että diabeetikon tulisi 
voida itse osallistua ateriansa annosteluun, on minusta tärkeä. Olen omakohtaisesti todennut, että 
suuren yliopistosairaalan diabeetikolle tarjoamien hyvin ”tarkkaan standardoitujen” aamupalojen 
hiilihydraattimäärä vaihtelee noin 15 grammasta 60 grammaan. Muissakin aterioissa vaihtelua on 
paljon. Varsin yleistä on myös, että hypoglykemian hoitoon tarjoillaan sokeritonta mehua. Siitä sit-
ten vain arvioimaan insuliiniannoksia etukäteen potilaskortteihin ja seuraamaan, miten sokeriarvot 
heittelehtivät maasta taivaaseen!

 kirjoitus (sivut 28–30) tarjoaa erään selityksen sille, miksi diabeetikon insu-
liinihoito onnistuu harvoin täydellisesti: insuliinin pistostekniikan puutteet. Kannattaa tutustua 
kompaktiin tietopakettiin varsinkin, kun Suomessa tehty kyselytutkimus osoitti, että 28 prosentilta 
diabeetikoista pistospaikkoja ei tarkastettu koskaan.



Tilaukset: p. 03 2860 230 (klo 8–15.30)
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen 

ohjeisiin merkitty 

energia- ja 

hiilihydraatti-

sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaanM 28 €

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka  
haluavat valmistaa maukasta ruokaa ilman   
turhaa rasvaa ja suolaa.t
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia.A
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
225 ohjetta, 157 sivua2
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. Sisältää mm. makuja maailmalta
ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta
KIMPPATARJOUS: Saat Diabetes-lehden ruokavinkit hintaan 5 €,   
kun ostat normaalihintaisen Piiraat pullat pasteijat-, Kalaa, kanaa ja
kasviksia- tai Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista. 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

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeiita 
20 €

Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä     
pehmeitä rasvoja. Leivonnaisissa maistuvat kasvikset,      
 sienet, marjat ja pähkinät.
Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtooja.
23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivuaa
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

www.diabetes.fi

Diabetesliiton keittokirjat

Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa
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Erityinen diabetes
Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten 
diabeteksen hoidon ongelmia

Vanhuksen diabetekseen liittyy monia erityis-
piirteitä, ja usein muut sairaudet monimutkais-
tavat tilannetta. Diabeteksen hoitokäytännöt 
vaihtelevat laitoksissa, ja asiaan perehtynyttä 
henkilöstöä on liian harvassa. Hoitohenkilökunta 
toivoo yleisesti lisäkoulutusta aiheesta.

Suomessa on tyypin 1 diabeetikoita noin 40 000 
ja tyypin 2 diabeetikoita noin 250 000. Lisäksi 
diagnosoimattomia tyypin 2 diabeetikoita arvel-
laan olevan noin 200 000. Diabeetikoista kaksi 
kolmasosaa on yli 65-vuotiaita. Vuoden 2011 lo-
pussa diabeteksen lääkehoidon erityiskorvausoi-
keuksia oli 131 562:lla yli 65-vuotiaalla (1,2).

Kiinnostus herää

Työskenneltyäni reilut neljä kuukautta uudessa 
toimessa, jossa vastaan neljän ympärivuorokauti-

Ulla Helin

sen palveluasumiskodin lääkäripalveluista, olin jo 
kohdannut monia vanhusten diabeteksen hoitoon 
liittyviä ongelmia. Kiinnostukseni heräsi, ja saadak-
seni ongelmakohdat paremmin hallintaan tutustuin 
aihepiiriä käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen ja 
tein lyhyen kyselyn kotien hoitohenkilöstölle. 

Joulukuussa 2012 Lahden Diakonialaitoksen 
palveluasunnoissa oli asukkaita yhteensä 134. Iäl-äl-
tään he olivat 61 vuodesta 100 vuoteen, keski-ikä 
hieman yli 86 vuotta. Asukkaista diabeetikkoja oli 
24 (17,9 %), kaikki tyypin 2 diabeetikoita. Heistä 
kahdelta olin todennut sairauden ja yhdeltä vaih-
tanut sulfonyyliurean metformiiniin liian matalien 
verensokereiden eli hypoglykemioiden vuoksi. 

Edeltävän vuoden aikana hypoglykemioita (ve-
rensokeri < 4 mmol/l) oli esiintynyt neljällä (oireisia 
kahdella). Verensokeri mitattiin kapillaariverinäyt-
teestä sormenpäästä. Aterianjälkeisiä hyperglyke-

Asumisyksikkö Veljeskoti Marie-koti Mathilda Betel Yhteensä

Diabeetikoita 8/28 6/26 3/26 7/54 24

Hoitomuoto

Ruokavalio 2 2 1 2 7

Tablettihoito 5 1 0 2 8

  Metformiini 4 1 0 0 5

  Glimepiridi (Amaryl) 0 0 0 1 1  

  Sitagliptiini (Januvia) 0 0 0 1 1

  Metformiini + vildagliptiini (Galvus) 1 0 0 0 1

Insuliini 1 3 2 3 9

  Glargiini (Lantus) 1 1 0 1 3

  Detemir (Levemir) 0 0 0 1 1

  NPH (Protaphan) 0 0 1 0 1

  Glargiini + Aspart (Novorapid) 0 0 0 1 1

  Detemir + Aspart (Novorapid) 0 0 1 0 1

  NPH + Aspart (Novorapid) 0 2 0 0 2                                  



Miten hoitaa 

asukkaita,  jotka 

napostelevat 

omassa 

huoneessaan?
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mioita (verensokeri > 11,1 mmol/l) oli esiintynyt 
neljällätoista ja molempia neljällä asukkaalla. 
Paastoverensokeri oli yli 7 mmol/l kymmenellä 
asukkaalla. Ruokavaliohoidossa olevista kolme oli 
hoitotavoitteissa ja kahdelta puuttui seuranta ko-
konaan. 

Niistä diabeetikoista, joille oli tehty virhe- ja 
vajaaravitsemuksen riskiä mittaava MNA-testi (mini 
nutritional assessment), löytyi kaksi vajaaravittua 
(MNA < 17) ja kaksi, joilla oli vajaaravitsemuksen 
riski (MNA 17–23,5). Yhden ravitsemustila oli nor-
maali (MNA > 23,5). Lisäksi kahden diabeetikon 
arvioitiin olevan vajaaravittuja syömistottumusten 
ja matalan painon perusteella. 

Ongelmat tiedostetaan,

koulutusta toivotaan

Hoitohenkilöstöstä kolmella oli tietotaitoa diabe-
teksen hoitoon: yksi vastuuhoitaja oli aiemmin toi-
minut vuosia diabeteshoitajana, ja kaksi oli käynyt 
erillisillä koulutuspäivillä.

Vain yhdessä yksikössä oli vakiintunut ohje 
verensokereiden seurannasta, mutta se koski vain 
insuliinihoitoisia diabeetikoita. Seurantakäytännöt 
olivat muovautuneet yksiköissä vaihtelevasti akuut-
titilanteiden ja lääkärin jollekin asukkaalle antami-
en yksilöllisten ohjeiden pohjalta.

Hoitohenkilöstö kuvasi ongelmakohtia seuraa-
vasti: Ohjeet diabetesta sairastavan asukkaan seu-
rannasta ja hoidosta ovat sekavia ja osin 
päällekkäisiä. On epätietoisuutta siitä, mi-
hin ja miten verensokeriarvot tulisi kirjata, 
kun niitä seurataan. 

Vaikeahoitoisiksi koettiin erityisesti 
asukkaat, jotka söivät tai joivat puutteel-
lisesti, sekä ne, jotka vastustelivat insulii-
nipistoksia ja verensokerimittauksia. Miten hoitaa 
asukkaita, jotka napostelevat omassa huoneessaan? 
Entä niitä, joiden verensokerit kovasti heittelehti-
vät? Lisäksi mietittiin, miten järjestää asukkaille 
säännöllistä liikuntaa.

Henkilöstö toivoi lisäkoulutusta iäkkään dia-
beetikon erityispiirteistä, diabeteksen oireiden 
tunnistamisesta, ongelmatilanteiden toimintakäy-
tännöistä, pistospaikoista, hyväksyttävästä hoitota-
sosta, kun vanhuksella on useita oheissairauksia, 

sekä diabeteksen aiheuttamista komplikaatioista 
ja lisäsairauksista. Koulutusta toivottiin myös ve-
rensokerimittauksista, verinäytteiden otosta ja nii-
den ajankohdista, verensokerimittausten tulosten 
arvioinnista sekä insuliinien vaikutusprofiileista ja 
käyttötarkoituksista.  
  
Erityinen diabetes

Vanhuksen diabetesdiagnoosin kriteerit ovat seu-
raavat:
1)  glykolysoituneen hemoglobiinin taso (HbA1c)  
 6,5 % (47,5 mmol/mol) tai yli tai 
2)  verensokeri paastoarvona plasmasta 7,0   
 mmol/l tai yli tai 
3)  2 tuntia 75 grammaa glukoosia sisältävän  
 oraalisen sokerirasituksen jälkeen verensokeri- 
 arvo plasmasta 11,1 mmol/l tai yli. 

Kahta ensimmäistä kriteeriä käyttäen kolmasosa yli 
65-vuotiaista diabetespotilaista jää ilman diagnoo-
sia (3,4).  

Vanhetessa elimistön korjausmekanismit hei-
kentyvät, reservikapasiteetti (stressinsietokyky ja 
elintoimintojen suurin mahdollinen toimintakyky) 
vähenee, janon aistimus heikentyy ja munuaisten 
kynnys erittää glukoosia virtsaan (glukosuria) nou-
see. Näistä syistä sairauden alkuvaihe ja ilmenty-
mät saattavat olla salakavalia. 

Kuivuman ja viivästyneen glukosurian 
lisäksi tavallisia ilmentymiä ovat kuiva 
suu, sekavuus, inkontinenssi, kaatumiset, 
uupumus, painon lasku, iho- ja genitaali-
infektiot. Diagnoosiin saatetaan päästä 
myös hermovaurioiden (neuropatian), sil-
mänpohjamuutosten tai munuaismuutos-

ten selvittelyissä (3).
Monisairastavuus monimutkaistaa tilannetta: 

70 %:lla iäkkäistä diabetespotilaista on kaksi tai 
useampi oheissairautta (3). Muiden sairauksien 
määrän kasvaessa diabeteksen suhteellinen merki-
tys vähenee. Oheissairaudet ja vanhenemismuutok-
set aiheuttavat sen, ettei diabeteksen oireita tun-
nisteta tai niitä ei voida erottaa muusta tilanteesta 
johtuvista oireista (3,5). Autonominen neuropatia 
ja heikentynyt beetareseptorivaste saattavat poistaa 



Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi
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materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito

1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  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
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl Uusi
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* 
3073  Näin mittaat verensokerin* Uusi
3074  Näin seuraat ja säätelet 
 verensokeria* Uusi
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu* Uusi

Ruokavalio

1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa Uusi
1015 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 4 euroa

3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki: 
 5121 Esite kuluttajille  
 5127 Juliste
5125 Lue pakkausmerkinnöistä -kortti,  
 maksuton
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus, 
 maksuton, vain netissä: 
 www.diabetes.fi 
 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä 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 Hei, 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  Uudistettu
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 30 euroa
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus 
 5,50 euroa
2017 Raskausdiabetes 
 – Pidä huolta itsestäsi ja 
 vauvastasi -opas 5,50 euroa
 

Lisäsairaudet

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  Tarkistettu 2013

Jalkojenhoito

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa Uusi
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

Sosiaaliturva

5116 Diabeetikon sosiaaliturva
 maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturva

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

Aineistoa myös ruotsiksi, 
ks. www.diabetes.fi/svenska.

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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tyypilliset hypoglykemian oireet, kuten hikoilun, sy-
dämentykytyksen ja vapinan (6).

Maksan ja munuaisten toiminnan huonone-
minen johtaa vähentyneeseen glukoneogeneesiin. 
Vakavien hypoglykemioiden riski kasvaa. Hypogly-
kemiat ovat usein pitkittyneitä, ja niihin voi liittyä 
kardiovaskulaaritapahtumia (7). 

Heikentynyt janon aistimus johtaa kuivumaan 
ja hyperglykeemiset (korkean verensokerin aiheut-
tamat) ongelmat korostuvat (4). 

Pitkittynyt hyperglykemia on ongelmallinen ja 
johtaa tiheävirtsaisuuteen ja yöllisiin virtsaustar-
peisiin. Se lisää  kuivumaa ja aiheuttaa kaatumi-
sia ja muita komplikaatioita (7). Nonketoottinen 
hyperosmolaarinen kooma on vanhojen diabeetik-
kojen hätätilanne. Tyypillinen potilas on vastikään 
hoivakotiin otettu vanha nainen, jolla on äskettäin 
todettu lievä diabetes. Merkittävä riskitekijä on vä-
häinen juominen yhdistyneenä kardiovaskulaarita-
pahtumaan (3).

Diabeteksen keston ja vakavuuden lisäksi ikä 
on neuropatian ja munuaissairauden (nefropati-
an) itsenäinen riskitekijä, muttei niinkään silmän 
verkkokalvosairauden (retinopatian). Lisäksi ikä on 
makrovaskulaaristen komplikaatioiden (sepelvalti-
motauti, aivoverenkiertohäiriöt) itsenäinen riskite-
kijä ja lisää niin niihin sairastavuutta kuin niiden 
aiheuttamaa kuolleisuuttakin (3). 

Ikä ei lisää diabetespotilaan jalkaongelmia mer-
kittävästi. Harmaakaihin esiintyvyys ei juuri poik-
kea diabetesta sairastamattomista ikäverrokeista, 
mutta silmänpainetautia esiintyy jonkin verran 
enemmän diabetesta sairastavilla vanhuksilla (3).

Pahanlaatuista ulkokorvan pseudomonastuleh-
dusta esiintyy huonossa tasapainossa olevilla van-
hoilla diabetespotilailla. Toinen ikääntyvien yleinen 
diabeteksen komplikaatio on seksuaalinen kyvyttö-
myys: melkein 95 % yli 65-vuotiaista diabetesta 
sairastavista miehistä on impotentteja. Tavallisesti 
tausta on vaskulaarinen, mutta neuropatialla, lääk-
keiden käytöllä ja joillakin hormonaalisilla muutok-
silla on osuutensa (3).

Diabetekseen liittyy karkeasti kaksinkertainen 
riski sairastua dementiaan, ja yhteys halvauksen 
jälkeiseen dementiaan on suurempi. Diabetekseen 
liitetään myös suurentunut toimintakyvyn heikenty-

misen riski. Tämä tarkoittaa liikkumisvaikeuksia ja 
huonompaa selviytymistä päivittäisaskareista (7).

Laitoshoidon

ennusmerkki

Pitkäaikaishoidossa olevien vanhusten diabetek-
sesta löytyy tutkimuksia Yhdysvalloista ja Englan-
nista.

Diabetes on itsenäinen laitoshoidon ennuste-
tekijä ikääntyneillä. Reilulla 25 %:lla yli 65-vuoti-
aista amerikkalaisista on diabetes. Ikäryhmässä 45 
–75-vuotiaat diabetes on sairaalahoitoon ottamisen 
syynä 8,6 %:ssa (/1 000 sisäänottoa viimeksi ku-
luneen vuoden aikana) ja hoivakotiin sijoittamisen 
syynä 12,3 %:ssa tapauksista. Kuolinsyynä se on 
10,3 %:ssa kaikista kuolemista. Samassa aineis-
tossa (NHANES III) pelkästään diabetesdiagnoosin 
omaavilla vastaavat prosentit olivat 43 %, 52 % ja 
47 % (5,8).

Diabeteksen esiintyvyys hoivakotien yli 65-vuo-
tiailla asukkailla on ollut amerikkalaisissa tutki-
muksissa 18,1–25 % 1990-luvulta nykypäiviin 
(3–5,9).

47 % diabetesta sairastavista hoivakotien asuk-
kaista oli ilman diabeteslääkitystä, ja lääkkeettö-
myys lisääntyi iän myötä. Useimmin ilman lääki-
tystä olivat seuraavat ryhmät: asukkaat, joilla oli 
fyysisen tai kognitiivisen toimintakyvyn vajavuuksia 
tai joiden painoindeksi BMI oli alle 21 tai yli 30 
kg/m2, erillisellä dieetillä olevat sekä mustaihoiset.  
Oheissairautena oli useimmiten kardiovaskulaari-
sairaus eli kohonnut verenpaine 46 %:lla ja sydä-
men vajaatoiminta 26 %:lla, sitten yleisyysjärjes-
tyksessä: dementia 33 %, halvaus 27 %, artriitti  
19 %, depressio 12 %, astma/COPD 11 %, glau-
kooma  7 % ja Parkinsonin tauti 4 %. Amputaati-
oita oli 7 %:lla (5).

1998 Sheffieldissä kartoitettiin 98 hoiva- ja 
vanhainkotia: 70 (71 %) kodeista palautti kyse-
lyn, aineistona yhteensä 2 648 asukasta. Näistä 
asukkaista 233:lla (8,8 %:lla) oli diabetesdiagnoo-
si. Heistä 76:ta (33 %) hoidettiin pelkällä ruoka-
valiolla, 105:tä (45 %) ruokavaliolla ja oraalisella 
diabeteslääkkeellä ja 52:ta (22 %) insuliinilla (9).

Vain 2 %:lla rekisteröidyistä hoitajista oli to-
distus diabetesopinnoista, ja keskimäärin puolessa 
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hoivakodeista oli käynyt diabeteshoitaja ja ravitse-
musasiantuntija kouluttamassa henkilökuntaa dia-
betesasioissa (9).

Pitkäaikaishoidon 

ongelmakohtia

Henkilökunnan jatkuva vaihtuminen ai-
heuttaa sen, ettei hauraita asukkaita 
tunneta. Verensokerin seurantapäiväkir-
jat ovat vaikeasti luettavia (4). 

Erityiset ohjeet seurannasta ja hoi-
dosta puuttuvat, ja vain 15–24 %:ssa 
pitkäaikaishoidon laitoksista on vakiintunut diabe-
teksen hoidon ohjelma (4). Liian harvoilla hoitajilla 
on koulutusta asukkaiden tarpeiden edellyttämään 
diabeteksen hoitoon (9).

Ruokavaliohoidot voivat huomaamatta johtaa 
vanhuksen painon laskuun ja vajaaravitsemukseen. 
Vajaaravitsemus on pitkäaikaishoidossa yleinen on-
gelma, ja jopa 20 % hoivakotien diabetesta sairas-
tavista asukkaista on alipainoisia (3).

Siirtymisvaiheet sairaalasta kotiin tai lyhyt- tai 
pitkäaikaishoivaan ovat riskitilanteita diabetesta 

sairastaville vanhuksille. Insuliinian-
nokset tulisi tuolloin arvioida uudelleen. 
Sekavuustila on vanhuksilla yleinen 
komplikaatio sairaalahoidon aikana ja 
sen jälkeen, minkä vuoksi insuliinin an-
nostelu vaatii lisähuomiota (4). 

Diabeteksen hoidossa luotetaan liiak-
si verensokerin mittaukseen perustuvaan 
lyhytvaikutteiseen insuliiniin. Yhdessä 
tutkimuksessa osoitettiin, että 83 %:lla 

asukkaista näin aloitettu hoito oli edelleen ainoana 
hoitona kuuden kuukauden kuluttua aloituksesta (4).

Miten usein verensokeria

pitää mitata?

Kliinikon pitää olla tietoinen diabeteksen vaikutuk-
sista vanhan ihmisen jokapäiväiseen elämään ja 
toiminnallisuuteen ennen kuin määrää yksilöllisiä 
hoitoja asukkaalle (7).

Diabetes, vähän muita kroonisia sairauksia, kognitio ja toimintakyky normaalit (odotettavissa oleva elinikä pitkä)

HbA1c alle 7,5 % (58,5 mmol/mol), hypoglykemioiden välttäminen

Verenpaine alle 140/80 mmHg

Kokonaiskolesteroli alle 4,5, LDL alle 2,5 mmol/l, statiini, ellei vasta-aiheita 

Painon pysyminen ennallaan

Tupakoimattomuus

Säännöllinen liikunta

Diabetes ja useita kroonisia sairauksia tai puutteita välineellisissä päivittäistoimissa (IADL) tai lievä/keskivaikea 
kognition heikentyminen (hypoglykemioiden ja kaatumisten riski)

HbA1c alle 8 % (64 mmol/mol), hypoglykemioiden välttäminen

Verenpaine alle 140/80 mmHg

Kokonaiskolesteroli alle 4,5, LDL alle 2,5 mmol/l, statiini, ellei vasta-aiheita

Painon pysyminen ennallaan

Tupakoimattomuus

Säännöllinen liikunta

Diabetes ja hauraus/monisairaus tai krooninen sairaus loppuvaiheessa tai keskivaikea/vaikea kognition 
heikentyminen tai puutteita päivittäistoiminnoissa

HbA1c alle 8,5 % (69,4 mmol/mol), plasman paastoglukoosi alle 10 mmol/l, hypoglykemioiden välttäminen

Verenpaine alle 150/90 mmHg

Ei tiukkoja kolesterolitavoitteita, statiini sekundaaripreventioon tarvittaessa

Hyvä elämänlaatu ja oireettomuus

Jäljellä olevan toimintakyvyn ylläpito                      

Mukailtu Kirkman M. et al. 2012 (2)
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Verensokerinseuranta olisi käytän-
nöllistä ohjata tehtäväksi kerran päiväs-
sä mittausajankohtaa vaihdellen: vuo-
ropäivinä ennen aamiaista, päivällistä, 
lounasta ja nukkumaan käydessä. Tästä 
siirrytään yksilöllisempään seurantaan. 
HbA1c kertoo verensokeritason edeltävi-
en 6–8 viikon ajalta, ja se auttaa koteja 
seurannan validoinnissa (3).

Diabetesta sairastavien asukkai-
den hoitotavoitteet asetetaan asukkaan 
oman näkemyksen, odotettavissa olevan 
eliniän, muiden sairauksien, fyysisen ja 
kognitiivisen toimintakyvyn, hoitomahdollisuuksien 
ja hoidon kustannusten pohjalta niin, että oleellista 
on oireettomuus ja elämän laatu (3,4,6). 

On tärkeää harkita kaikki edut ja haitat ja vält-
tää ensisijaisesti hypoglykemioita, mutta myös hy-
perglykemioita. Hauraimmilla ja monisairaimmil-
la asukkailla hyväksytään tavoitteeksi HbA1c alle       
9 % (75 mmol/mol). Munuaistoiminta tulee aina 
arvioida lääkehoitoja aloitettaessa (4,6).

Näkökohtia lääkehoidon

valintaan

Metformiinia pidetään ensilinjan lääkkee-
nä tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Hypo-
glykemiariski on vähäinen sitä käytettä-
essä, mutta maha-suolikanavan oireet ja 
painon lasku voivat olla haittoina. 

Metformiinin käyttöön liittyy minimaa- käyttöön liittyy minimaa-n liittyy minimaa-
linen maitohappoasidoosin riski. Lääke-
annos on arvioitava, jos munuaiskerästen 
laskennallinen suodatusnopeus (eGFR) on 
30–60 ml/min. Lääkettä ei tulisi käyttää, 
jos eGFR on alle 30 ml/min (3,4,6).

Sulfonyyliureat ovat hyvin siedettyjä ja edullisia 
lääkkeitä, mutta niihin liittyy hypoglykemian riski 
(3,4).

Gliptiinejä voidaan käyttää metformiiniin, sul-
fonyyliureaan tai insuliiniin yhdistettynä tai yksi-
nään. Yksinään tai metformiinin kanssa ne eivät 
aiheuta hypoglykemioita.  Munuaispuhdistuma 
vaikuttaa joidenkin gliptiinien annokseen, mutta 
ei kaikkien (3).

Lääkeaine                        Glomerulusten laskennallinen suodatusnopeus eGFR

 90–60 ml/min 60–45 ml/min 45–30 ml/min alle 30 ml/min

Metformiini Normaali annos Annosvähennys Annosvähennys Vasta-aiheinen

Sulfonyyliureat Normaali annos Annosvähennys Annosvähennys Vasta-aiheinen

Glinidit Normaali annos Normaali annos Normaali annos Normaali annos

DPP4-estäjät

Normaali annos Normaali annos Normaali annos Normaali annos

5 mg x 1

Normaali annos Annosvähennys Annosvähennys Annosvähennys

5 mg x 1 2,5 mg x 1 2,5 mg x 1 2,5 mg x 1

Normaali annos Annosvähennys Annosvähennys Annosvähennys

100 mg x 1 50 mg x 1 25 mg x 1 25 mg x 1

Normaali annos Annosvähennys Annosvähennys Annosvähennys

50 mg x 1–2 50 mg x 1 50 mg x 1 50 mg x 1

Insuliini Normaali annos Normaali annos Normaali annos Normaali annos*
 

Mukailtu Laine K., Saha H., Lahtela J. 2012 ja Pharmaca Fennica

* verensokerin mukaan
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Insuliinihoidossa pyritään selkeyteen ja yksin-
kertaisuuteen. Tyypin 2 diabeetikoilla metformiini- 
ja/tai gliptiinihoitoa jatketaan, ellei vasta-aiheita 
ole. Glargiini-insuliini (Lantus) kerran vuorokaudes-
sa tai detemirinsuliini (Levemir) kerran (tai kaksi 
kertaa) vuorokaudessa tai sekoiteinsuliini aamulla 
ovat sopivia vaihtoehtoja (3,10).

Tyypin 1 diabeetikoille suositeltavia ovat glar-
giini- tai detemirinsuliini, mikäli hypoglykemioita 
esiintyy (varsinkin öisin). Pikainsuliini (Humalog, 
Novorapid, Apidra) voi joillekin olla liian nopeavai-
kutteinen mahalaukun hidastuneen tyhjentymisen 
vuoksi (3,10).

Hoitotahto selville

Lääkäri joutuu ajoittain vastaamaan puhelimitse tai 
päivystyspisteissä asumispalvelujen ja hoivakotien 
henkilöstön kysymyksiin, miten hoitaa elämänsä 
loppuvaiheessa olevia diabetesta sairastavia asuk-
kaita. Miten pitäisi seurata ja alentaa kohoavaa 
verensokeria, kun kuolemaan valmistautuva van-
hus on lopettanut syömisen ja juomisen? Samalla 
saatetaan kysyä hoito-ohjeita vanhuksen ilmeisiin 
vatsakipuihin ja epäillä tulehdusta virtsamäärien 
niukkuuden ja konsentroituneisuuden takia. 

Mielestäni diabetesta sairastavan asukkaan hoi-
don ongelmia, edellä mainitut ongelmat mukaan 
lukien, voidaan vähentää kartoittamalla asukkaan 
hoitotahto ja laatimalla asukkaalle yksilöllinen hoi-
tosuunnitelma hänen muuttaessaan asumispalve- hänen muuttaessaan asumispalve-asumispalve-
luasuntoon. Hyvä käytäntö on pitää samalla hoito-ä samalla hoito- samalla hoito-
neuvottelu omaisten kanssa. Lisäksi asiaa auttaa 
hoitohenkilöstön koulutus ja jatkuva avoin vuoro-
vaikutus asukkaan, omaisten, hoitohenkilöstön ja 
lääkärin välillä. 

Vaiheessa, jolloin asukas ei enää ota suun kaut-
ta vastaan nesteitä eikä ruokaa ja saattohoidon lin-
jaukset on tehty ja kirjattu, keskitytään asukkaan 
oireiden hyvään hoitoon, suun hoitoon ja kostutuk-
seen. Verensokereiden seuranta ja samalla diabe-
teksen lääkehoito on aika päättää.

Ulla Helin

LL, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri

Ylilääkäri, Lahden Diakonialaitos 

Geriatrian kliininen opettaja, Tampereen yliopisto,

lääketieteen yksikkö

ulla.helin@uta.fi

Lahden Diakonialaitoksen palveluasumiskotien 
diabetesta sairastavista asukkaista tehdyn tutkiel-
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Samaa kuin muillekin 

Diabeetikko ruokailijana terveyskeskuksen 
vuodeosastolla

Hilpi Linjama

Vuodeosastolla tarjottava  
suosituksen mukainen ruoka sopii 
hyvin useimmille diabeetikoille. 
Sairaus tai liikkumattomuus voi 
nostaa verensokeritasoa tilapäisesti, 
jolloin kotioloja korkeampi 
verensokeri ei johdu pelkästään 
ruoasta. Ruokailutilanne vuode-
osastolla voi parhaimmillaan olla 
oppimistilanne kotiruokailua 
varten.

Potilasruokailun suunnittelua ja to-
teutusta ohjaa valtakunnallinen suo-
situs ruokailusta sairaaloissa, terveys-
keskuksissa ja muussa laitoshoidossa 
(1). Ruokailun tavoitteita ovat potilaan 
yksilöllisten tarpeiden huomioiminen, 
mielihyvä, hyvän ravitsemustilan tur-
vaaminen ja terveyden edistäminen. 

Diabeetikolle sopii hyvin pe-
rusruokavalio, mikäli hänellä ei ole 
erityisruokavaliota edellyttäviä lisä-
sairauksia. Elintarvikehankinnassa, 
ruokaohjeissa ja ruoanvalmistuksessa 
painotetaan runsaskuituisuutta, peh-
meää rasvan laatua sekä kohtuullista 
sokerin ja suolan käyttöä. Vuodeosas-
tolla tarjottava ruoka täyttää pitkälti terveellisen, 
diabeetikon ruokavaliosuosituksen mukaisen ruoan 
ravitsemuksellisen laadun kriteerit (2). 

Yhteistyötä

Ruokailu on yhteistyön ketju. Tulohaastattelussa ja 
osastohoidon aikana diabeetikko kertoo ruokatottu-

muksistaan ja toiveistaan. Hoitaja kirjaa ruokailun 
tarpeen ja valitsee energiantarvetta vastaavan an-
noskoon, sopivan ruokavalion ja ruoan rakenteen 
sekä tekee ruokatilauksen. Ruokapalvelu vastaa 
ruokalistan suunnittelusta, ruoan ravitsemuk-
sellisesta laadusta ja ruoanvalmistuksesta. Lai-
toshuoltajat avustavat osastolla ruoan jakelussa. 

Kuva: Janne Viinanen
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Potilaan tarpeet 
voivat muuttua 
nopeasti, joten 

ruokailua on 
arvioitava 
toistuvasti.

Ravitsemusterapeutti osallistuu potilasruokailun 
kehittämiseen ja on käytettävissä, mikäli tarvitaan 
henkilökohtaista ravitsemushoidon suunnitelmaa 
tai -ohjausta. Lääkärit ja osastonhoitaja 
vastaavat omalta osaltaan hyvän ravitse-
mushoidon toteutumisesta.

Potilaan tarpeet voivat muuttua 
nopeasti, joten ruokailua on arvioitava 
toistuvasti. Diabeetikon aktiivisuus ruo-
kailuasioissa on toivottavaa. Asiakaspa-
lautteesta saadaan arvokasta tietoa ruo-
kailun kehittämiseen. 

Yksilöllinen tilanne huomioon 

Vuodeosastolla diabeetikon verensokeri voi olla 
kotioloja korkeampi. Infektioon, kuumeeseen, eli-
mistön stressitilaan ja liikkumattomuuteen liittyy 
lisääntynyt insuliinin tarve. Tämä voi luoda diabee-
tikolle virheellisen mielikuvan osastolla tarjottavan 
ruoan voimakkaasta verensokeria nostavasta vaiku-
tuksesta. 

Potilas saattaa tarvita samanaikaisesti sairaudes-
ta toipumiseen tai haavan paranemiseen normaalia 
enemmän energiaa ja ravintoaineita, joten ruoka-
määrän vähentäminen ei välttämättä ole tarkoituk-
senmukaista. Verensokerin lääkehoitoa saattaa olla 
tarpeen tehostaa tilapäisesti. Monipistoshoito antaa 
mahdollisuuden joustavuuteen ruokailussa.  

Matala verensokeri voi olla herkässä tavallista 
niukemman syömisen, ripulin tai oksentamisen 
vuoksi. Iltapalan ajoituksella tai ruoan kuitupitoi-
suudella voi olla vaikutusta yöaikaisten hypoglyke-
mioiden riskiin insuliinihoitoisilla diabeetikoilla. 
Joustavat järjestelyt, esimerkiksi myö-
häinen iltapala, ovat mahdollisia myös 
vuodeosastolla. Verensokeritasapai-
non ylläpitämisessä runsaskuituinen 
ruoka voi olla avuksi. 

Valta valita

Ruoanjakelu voidaan järjestää joko keskitetysti ra-
vintokeskuksessa tai hajautetusti vuodeosastolla. 
Ruoanjakelussa on tärkeää, että diabeetikko saa 
omaa energiantarvettaan ja ruokahaluaan vastaa-
van annoksen. Toivottavaa olisi, että diabeetikko 
voisi osallistua ruoan annosteluun. 

Vuodeosastolla ateria-ajat, ruoan laatu ja annos-
koko voivat poiketa kotiruokailusta. Osa ruokava-
linnoista määräytyy diabeetikon toiveiden pohjalta. 

Hän voi valita, millaista leipää, ruokajuo-
maa tai välipalaa haluaa ja minkä verran 
sokeria sisältäviä ruokia nauttii. 

Ruoan hiilihydraattimäärä saattaa 
vaihdella ateriasta toiseen kuten ko-
tonakin. Vakioiduilla ruokaohjeilla ja 
annostelulla pystytään pitämään ruoan 
hiilihydraattimäärä ateriasta toiseen koh-
tuullisen vaihtelun rajoissa. Jälkiruokien 

ja kahvileipien annoskoko sekä sokerimäärä pyri-
tään pitämään maltillisena. Energiattomia makeu-
tusaineita voi käyttää halutessa lisämakeuttajana. 

Diabeetikon ruokavaliosuosituksessa ravinto-
kuitua suositellaan runsaammin kuin muille. Run-
saskuituiset viljavalmisteet sekä ruoan kuitulisät 
ovat tarpeen niin verensokerien hallinnassa kuin 
ummetuksen ehkäisyssäkin. 

Vajaaravitsemus uhkana

Sairaudet ja ikääntyminen altistavat myös diabee-
tikon vajaaravitsemukselle. Ylipainoinenkin dia-
beetikko voi olla vajaaravittu. Laihtuminen akuutin 
sairauden aikana ei ole toivottavaa. Painon viikoit-
tainen mittaus ja painomuutoksen seuranta on tar-
peellista rutiinia vuodeosastoilla. 

Potilaille, joilla on huono ruokahalu, painon-
laskua tai vajaaravitsemus, tilataan ateria, jossa 
energiaa ja proteiinia saa pienestä ruoka-annok-
sesta tavanomaista enemmän. Tällöin ensisijaisena          
tavoitteena on varmistaa, ettei toipuminen hidastu 

vajaaravitsemuksen vuoksi. 

Ruokailutilanteet osana ohjausta 

Vuodeosastolla tarjottava ruoka voi par-
haimmillaan toimia mallina kotiruokai-

lua varten. Lautasmallia, aterian hiilihydraattien 
arviointia ja verensokerin käyttäytymistä voi ope-
tella ruokailutilanteessa. Uusia, terveyttä edistäviä 
ruokatottumuksia voi siirtyä kotiin maistamisen 
kautta. Ruoasta voi syntyä antoisia keskusteluja ja 
oppimistilanteita. 

 
Ylipainoinenkin 
diabeetikko voi 

olla vajaaravittu.
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Diabeetikoiden kysymykset tarjottavasta ruoas-
ta kertovat usein tiedottamisen tarpeesta. Tulohaas-
tattelu, tiedote osastokansiossa ja ilmoitustaululla 
sekä internetsivut ovat hyviä kanavia kertoa ruokai-
lun toteutustavasta ja ruoan ravitsemuksellisesta 
sisällöstä potilaille ja heidän läheisilleen. 

Ruokailutilanteessa voidaan tarvita hoitohen-
kilöstöä ohjaamaan ruoan hiilihydraattimäärän ar-
viointia ja lääkehoidon annostelua ruokamäärään 
sopivaksi. On tärkeää, että koko henkilöstöllä on 
keskeiset tiedot diabeetikon ruokailun suosituksis-
ta ja käytännön toteuttamisesta. 

Hilpi Linjama

Ravitsemussuunnittelija, TtM, laillistettu 

ravitsemusterapeutti 

Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus

hilpi.linjama@kangasala.fi
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Diabetes ja jalat -koulutuspäivä 
Diabetes ja jalat -koulutuspäivä antaa valmiudet 
diabeetikon jalkojen tutkimiseen, pienten vammo-
jen hoitoon ja omahoidon ohjaukseen. Tule käytän-än-
nön-läheiseen ja keskustelevaan koulutukseen  
täydentämään ja päivittämään ammattitaitoasi! 

Diabetesliitossa tehtyjen selvitysten mukaan diabe-
testa sairastavien aikuisten jalkaongelmien ehkäisyssä 
ja jalkojenhoidon järjestämisessä on suuria alueellisia 
eroja edelleen, vaikka tilanne näyttää olevan hitaasti 
kohentumassa. Kentältä tulee Diabetesliittoon  
tasaisesti yhteydenottoja, joissa toivotaan hoitajille 
suunnattua jalkojenhoitokoulutusta. Tämän vuoksi 
Diabetesliitto tarjoaa jalkojenhoitokoulutusta neljäl-
lä paikkakunnalla syksyllä 2013. Kouluttajana toimii 
Diabetesliitossa pitkään työskennellyt jalkojenhoitaja
Jaana Huhtanen. 

Tunne vastuusi
Perusterveydenhuollon tehtävänä on tutkia kaikkien 
diabeetikoiden jalat kerran vuodessa ja seuloa poti-
laat, joilla jalkaongelmien riski on suuri. Diabeteksen 
hoito on tiimityötä, jossa niin diabetesta sairastavalla 
kuin diabeetikkoa hoitavalla henkilökunnallakin on 
omat vastuunsa ja tehtävänsä.

Tehokas jalkaongelmien ehkäisy edellyttää, että  
jokaisessa diabeetikoita hoitavassa terveydenhuol-
lon yksikössä on hoitoketjumalli sekä sisäiseen että      
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väli-
seen toimintaan. Niissä ohjeistetaan, mitkä tehtävät 
kuuluvat kenellekin.  

Diabetes ja jalat -koulutuspäivän jälkeen  
osallistuja 

tietää, mitkä diabeetikon jalkojenhoidon ja jalka- 
 ongelmien ehkäisyn tehtäväalueet kuuluvat hänelle
  osaa tutkia diabeetikon jalat ja ymmärtää kerran  

 vuodessa tapahtuvan tutkimuksen merkityksen  
 diabeetikon hoidon ja seurannan osana
  osaa ohjata diabeetikkoa jalkojen omahoitoon 
  tietää, milloin diabeetikko lähetetään eteenpäin  

 toiselle asiantuntijalle
  osaa hoitaa diabeetikon jalkojen pienet vammat
  osaa ohjata diabeetikkoa kenkien valinnassa. 

➽ Seuraa Diabetesliiton sivua: www.diabetes.fi/koulutus. 
Ilmoittautumisohjeet ja tarkemmat tiedot koulutuksesta ja 
paikkakunnista julkaistaan kevään aikana.

    
   
hoitajille syksyllä 2013 

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | P. 03 2860 111 (klo 9–13) | F. 03 2860 422 | www.diabetes.fi/koulutus
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Lihavuuden leikkaushoito ja 
tyypin 2 diabetes 

KATSAUS

Markku Peltonen

Lihavuus sekä lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä 
että vaikuttaa sen ennusteeseen. Perinteiset   
lihavuuden hoitokeinot, ruokavalio- ja liikunta-
tottumuksiin vaikuttavat elintapainterventiot, 
eivät ole osoittautuneet kovin tehokkaiksi  
etenkään pitkän ajan kuluessa.

Vaikeasti ja sairaalloisesti lihaville leikkaushoito 
on osoitetusti tehokas hoitomuoto. Tässä  
katsauksessa tarkastellaan, millaisia pitkäaikaisia 
vaikutuksia lihavuuden leikkaushoidolla on  
erityisesti tyypin 2 diabetesta sairastaville.

Suomalaisessa väestötutkimuksessa vuonna 2007 
lähes 90 % tyypin 2 diabetesta sairastavista ihmi-
sistä oli joko ylipainoisia tai lihavia (painoindeksi 
BMI  25 kg/m2) (1). Diabetesta sairastavista nai-
sista kaksi kolmesta ja miehistä lähes puolet oli 
lihavia (BMI  30 kg/m2), ja vaikean lihavuuden 
kriteerin (BMI  35 kg/m2) täytti kolmannes naisis-
ta ja vajaa viidennes miehistä.

Tyypin 2 diabeetikoille lihavuuden seuraukset 
voivat olla vakavat. Framingham-tutkimuksen pit-
kän ajan seurannassa lihavuuden aste oli yhteydes-
sä diabeetikoiden sydäntapahtumien riskiin, vaikka 
muut merkittävät riskitekijät vakioitiin (2). Sydän- 
ja verisuonitautien riskitekijöiden hoidon merkitys 
korostuu tyypin 2 diabeetikoilla (3).

Lihavuuden aste vaikuttaa myös tyypin 2 dia-
beetikoiden hoitoon. Osa diabeteslääkkeistä on kor-
vattu vain potilaille, joiden painoindeksi on  35 kg/
m2 (4). Lihavuuden hoitosuositusten mukaan liha-
vuuden leikkaushoitoa voidaan harkita diabetesta 
sairastaville, mikäli potilaan BMI on vähintään 35 
kg/m2 ja muut ehdot täyttyvät (5–8). 

Lihavuuden leikkaushoidon vaikutuksista eri-
tyisesti diabetekseen ja sen komplikaatioihin on 
viime vuosina tullut paljon uutta tutkimustietoa. 
Tässä artikkelissa kuvataan leikkaushoidon pitkä-

aikaisvaikutuksia erityisesti tyypin 2 diabetesta 
sairastaviin.

Leikkauskriteerit täyttäviä diabeetikoita

kymmeniä tuhansia

Lihavuuden leikkaushoidolla yritetään saada ai-
kaan painonlasku vaikuttamalla ravinnon määrään, 
ravintoaineiden imeytymiseen suolistossa tai näihin 
molempiin. Leikkauksia on tehty 1950-luvulta al-
kaen erilaisin suoliston tai mahalaukun tilavuutta 
säätelevin tekniikoin (9). 

Suomessa tavallisimmin käytössä olevat leik-
kausmenetelmät ovat pantaleikkaus, mahalaukun 
ohitus ja mahalaukun kavennus (10), joista ma-
halaukun ohitusleikkaus on myös kansainvälisesti 
yleisin leikkausmuoto. Leikkaustekniikassa on siir-
rytty enenevässä määrin avoleikkauksista vatsaon-
telotähystyksen avulla tehtyihin leikkauksiin.

Hoitoilmoitusrekisterin mukaan lihavuus-     
leikkausten määrä Suomessa on kasvanut vuosi-
tuhannen alusta lähtien. Vuonna 2011 Suomessa 
tehtiin lähes 1 000 lihavuusleikkausta. Määrä on 
pohjoismaisittain vähäinen, sillä esimerkiksi Ruot-
sissa leikataan vuosittain noin 10 000 potilasta. 

Tarkkaa arviota lihavuusleikkauksen hoitosuo-
situskriteerit täyttävistä potilaista Suomessa on 
hankala esittää. Varovaisestikin arvioiden pelkäs-
tään vaikean lihavuuden kriteerin (BMI  35 kg/m2) 
täyttäviä tyypin 2 diabeetikoita on yli 45 000 (1).
 
Painonlasku riippuu

leikkausmenetelmästä

Suurin painonmuutos lihavuusleikkauksen jälkeen 
saavutetaan yleensä vuoden kuluessa leikkaukses-
ta, minkä jälkeen paino nousee hitaasti uudelleen. 
Saavutettava painonmuutos riippuu leikkausme-
netelmästä. Meta-analyysin mukaan paino laski 
11–19 painoindeksiyksikköä leikkaustekniikasta 
riippuen (11). 
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Yleisimmällä leikkausmuodolla, mahalaukun 
ohitusleikkauksella, saavutetaan suurin painon-
lasku. Saman meta-analyysin mukaan potilaat 
laihtuivat mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen 
keskimäärin 45 kg ja pantaleikkauksen jälkeen 32 
kg (11). 

Ruotsalaisessa Swedish Obese Subjects -tut-
kimuksessa (SOS) on verrattu lihavuuden leikka-
ushoidon vaikutuksia konservatiivista lihavuuden 
hoitoa saaneeseen verrokkiryhmään (12). Tutkimus 
on ainoa prospektiivinen, kontrolloitu, pitkän seu-
ranta-ajan tutkimus, jonka potilasmäärä on suuri. 
Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri leikkaustek-
niikkaa, pantaleikkausta, mahalaukun ohitusta ja 
mahalaukun tuettua muotoilua (sittemmin käytöstä 
poistunut tekniikka). Tutkimusta ei voitu eettisistä 
syistä tehdä satunnaistettuna, ja siksi verrokkiryh-
mä muodostettiin valitsemalla lihavia henkilöitä, 
jotka tausta- ja riskitekijöidensä osalta muistuttivat 
leikattuja potilaita. 

Tutkittavien keskimääräinen BMI lähtötilan-
teessa oli 41 kg/m2, tutkittavista 70 % oli naisia 
ja 15 %:lla oli diabetes. Tutkimuksen kahdeksan 
vuoden seurannan aikainen suhteellinen painon-
muutos diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla on esitet-
ty kuvassa 1. 

Lihavuusleikattujen paino laski keskimäärin yli 
20 % vuoden seurannassa ja yli 15 % kahdeksan 

vuoden seurannassa. Leikattujen diabeetikoiden 
painonlasku oli neljän ensimmäisen vuoden aikana 
hieman leikattujen ei-diabeetikoiden painonlaskua 
pienempi, mutta kahdeksan vuoden seurannassa 
erot olivat tasaantuneet. 

Lihavuuden hoidon vaikutuksista 

kuolleisuuteen vähän tietoa

Lihavuuden hoidon vaikutuksista kokonaiskuol-
leisuuteen on vain vähän tietoa. Vaikeasti sairai-
den tai sairaalloisen lihavien on vaikea saavuttaa 
konservatiivisella hoidolla merkittäviä ja pysyviä 
painonmuutoksia; tuloksellisen hoidon mahdolli-
sia vaikutuksia kuolleisuuteen on vaikea osoittaa 
tutkimusasetelmassa. Silti jo kohtalainen painon-
lasku on yhteydessä sydän- ja verisuonitautien ris-
kitekijöiden suotuisaan kehitykseen niillä lihavilla 
ihmisillä, joilla on tyypin 2 diabetes (13) tai suuri 
riski sairastua siihen (14).

Myöskään lihavuusleikkausten vaikutuksista 
kuolleisuuteen ei ole satunnaistettuja tutkimuksia. 
Kontrolloidussa, mutta ei-satunnaistetussa SOS-
tutkimuksessa osoitettiin, että lihavuusleikkausryh-
män 16 vuoden kumulatiivinen kuolleisuus oli 8 % 
(101 kuollutta) ja konservatiivista hoitoa saaneen 
verrokkiryhmän kuolleisuus 12 % (129 kuollutta) 
(12). Samansuuntaiseen tulokseen päädyttiin yh-
dysvaltalaisessa Utah-tutkimuksessa (15). 

0
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Eräs meta-analyysi osoitti myös muiden, pie-
nempien ei-satunnaistettujen tutkimusten viittaa-
van siihen, että lihavuusleikkaukset vähentävät 
kuolleisuutta (16). Toisaalta laaja rekisteritutkimus 
ei pystynyt osoittamaan lihavuusleikkauksien vä-
hentävän kuolleisuutta ryhmässä, johon kuuluvien 
riski kuolla oli suuri (17).

SOS-tutkimuksessa lihavuusleikkausten vai-
kutus kokonaiskuolleisuuteen oli samanlainen 
diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla (12). Lisäksi yk-
si pieni ei-satunnaistettu tutkimus on osoittanut 
kuolleisuuden riskin alenemisen diabeetikoilla li-
havuusleikkauksen jälkeen (18).

Leikkaus parantaa diabeteksen

– joksikin aikaa

Diabeteksen standardihoidon ja in-
tensiivisen hoidon vaikutusta on ver-
rattu lihavuusleikkausten vaikutuksiin 
kolmessa tuoreessa satunnaistetussa 
tutkimuksessa (19-21). Tutkimuksis-
sa käytettiin erilaisia leikkausmene-
telmiä, ja myös verrokkiryhmien hoito 
vaihteli diabeteksen standardihoidos-
ta intensiiviseen hoitoon. 

Päätetapahtumana tutkimuksissa 
pidettiin diabeteksen oireiden katoa-
mista (remissiota) vuoden ja kahden vuoden seu-
rannassa. Remissio määritettiin paastoglukoosin, 
HbA1c-arvon ja lääketietojen avulla. Intensiivisellä 
tai standardihoidolla saavutettiin parhaimmillaan 
13 %:n remissio, kun lihavuusleikkauksilla remis-
sioon pääsi 37–95 % diabeetikoista riippuen leik-
kausmenetelmistä ja remission määritelmästä. 

Lihavuusleikkauksista erityisesti mahalaukun 
ohitusleikkausmenetelmällä on raportoitu olevan 
erittäin nopea ja painonmuutoksesta riippuma-
ton vaikutus glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin 
(11). Tuoreen pitkäaikaistutkimuksen tulokset eivät 
kuitenkaan tue käsitystä pysyvästä, pidemmän seu-
ranta-ajan kestävästä vaikutuksesta. Tämän tutki-
muksen perusteella näyttää, että lihavuusleikkaus-
ten vaikutus glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin 
johtuu aikaansaadusta painonmuutoksesta (22).

SOS-tutkimuksessa on jo aiemmin raportoitu 
diabeteksen oireiden katoamisesta kahdeksi ja 

kymmeneksi vuodeksi (23). Tutkimuksessa osoi-
tettu kahden vuoden remissio 72 %:lla potilaista 
vastaa hyvin nyt raportoitujen satunnaistettujen 
tutkimusten tuloksia. Sitä vastoin pidemmän seu-
ranta-ajan tulokset eivät ole yhtä lupaavia, sillä 10 
vuoden seurannassa enää 36 % diabeetikoista oli 
remissiossa. 

Huomattava osa niistä, jotka pääsivät eroon dia-
beteksesta lihavuusleikkauksen jälkeen kahden vuo-
den seurannassa, täyttivät siis uudelleen diabetek-
sen kriteerit 10 vuoden seurannassa. Samanlaiset 
tulokset raportoitiin juuri laajassa retrospektiivisessä 

kohorttitutkimuksessa, jossa noin kol-
manneksella ”parantuneista” diabeeti-
koista tauti eteni takaisin (24). 

Ennustavina tekijöinä taudin uu-
delleen etenemiselle tunnistettiin 
diabeteksen hoitotasapaino ja kesto 
lähtötilanteessa: mitä pidempään 
potilaalla oli ollut diabetes, sitä epä-
todennäköisempää oli remission saa-
vuttaminen. Lihavuusleikkaus ei ole 
pysyvä ratkaisu kaikille lihaville dia-
beetikoille, ja potilaiden diabetesseu-
rantaa tulee jatkaa lihavuusleikkauk-
sen jälkeenkin. 

Diabeteksen ilmaantuvuus

pienenee paljon

Lihavuusleikkaus vähensi SOS-tutkimuksen mu-
kaan diabetekseen sairastumisen riskiä yli 80 %:lla 
(kuva 2, sivu 20). Vertailuryhmän jäsenistä 392 
sairastui diabetekseen 15 vuoden seuranta-aikana, 
kun taas lihavuusleikkauksen läpikäyneistä vain 
110 sairastui. Diabetesriski väheni sekä miehillä 
että naisilla. Leikkaus vähensi erityisesti niiden 
diabetesriskiä, joilla oli jo kohonnut paastoglukoosi. 

Tutkimus osoitti, että lihavuuden leikkaushoito 
on perinteisiä lihavuuden hoitomenetelmiä tehok-
kaampi keino ehkäistä vaikeasti lihavien henkilöi-
den sairastumista diabetekseen.

Myönteisiä vaikutuksia

sydämeen ja verisuoniin

Sydän- ja verisuonitautien ilmaantuvuudesta ja 
niiden aiheuttamasta kuolleisuudesta lihavuusleik-

Tutkimus osoitti, 

että lihavuuden 

leikkaushoito 

on perinteisiä 

lihavuuden 

hoitomenetelmiä 

tehokkaampi keino 

ehkäistä vaikeasti 

lihavien henkilöiden 

sairastumista 

diabetekseen.
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kauksen jälkeen on raportoitu vastikään SOS-tut-
kimuksessa (25). Kuolemaan johtaneita sydänin-
farkteja ja aivohalvauksia oli verrokkiryhmän 2 037 
potilaan joukossa 49, kun taas leikkausryhmän       
2 010 potilaan joukossa niitä oli 28. 

Myös kokonaisuutena sydän- ja verisuonitautien 
ilmaantuvuus (yhteenlaskettuna kuolemaan johta-
neet tapaukset ja ne, jotka eivät johtaneet kuo-
lemaan) oli pienempi leikattujen joukossa. Sama 
myönteinen vaikutus säilyi, kun sydäninfarktit ja 
aivohalvaukset analysoitiin erikseen.

Lihavuusleikkaus pienensi myös tyypin 2 dia-
beetikoiden sydäninfarktiriskiä SOS-tutkimuksessa 
(26). Leikkauksen infarktiriskiä alentava vaikutus 
oli erityisen suuri niiden potilaiden joukossa, joil-
la veren rasva-arvot olivat koholla. Aivohalvausten 
määrä diabeetikoilla SOS-aineistossa oli alhainen, 
ja ehkä siitä syystä aineistossa ei pystytty osoitta-
maan tilastollisesti merkitsevää eroa leikattujen ja 
verrokkien välillä. 

Lihavuusleikkauksen läpikäyneiden diabee-
tikoiden verensokeri-, HDL-kolesteroli-, triglyse-
ridi- ja verenpainearvot kehittyivät myönteisesti 
verrattuna verrokkeihin. Myös satunnaistettujen 
tutkimusten tulokset osoittavat, että lihavuuslei-

kattujen diabeetikoiden sydän- ja verisuonitautien 
riskitekijät kehittyvät myönteisemmin verrattuna 
niihin, jotka ovat saaneet diabeteksen standardi- 
tai intensiivistä hoitoa (19–21).

Syöpäriski pienenee vain naisilla?

Diabetes lisää tiettyjen syöpien riskiä, ja lihavuus 
on diabeteksen ja eräiden syöpien yhteinen riski-
tekijä (27). SOS-tutkimuksen seurannassa liha-
vuusleikkauksen läpikäyneillä oli huomattavasti 
pienempi riski sairastua syöpään 10 vuoden seu-
rannassa (28). Tämä vaikutus havaittiin kuitenkin 
vain naisilla, kun taas miehillä ryhmien välillä ei 
havaittu eroa. Samanlainen tulos syöpäilmaantu-
vuudesta on raportoitu kahdesta rekisteriaineistos-
ta Yhdysvalloissa (29,30). 

SOS-tutkimuksessa lihavuusleikkauksen vaiku-
tus syöpäriskiin oli samanlainen tyypin 2 diabeeti-
koilla verrattuna diabetesta sairastamattomiin (28).

Leikkauskomplikaatiot tavallisia

Yleisimpiin varhaisiin lihavuusleikkausten haitta-
vaikutuksiin lukeutuvat suolistosaumojen parane-
mishäiriöihin liittyvät haavainfektiot, leikkauksen 
jälkeiset verenvuodot sekä keuhkokomplikaatiot, 
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kuten keuhkoinfektiot, keuhkoveritulpat ja keuh-
kokuume (10). Pienelle osalle mahalaukun ohi-
tusleikkauksen läpikäyneistä voi tulla vakava, 
sairaalahoitoon johtava hypoglykemia (31). SOS-
tutkimuksessa lähes 15 %:lla leikatuista potilaista 
oli vähintään yksi komplikaatio 90 päivän kuluessa 
leikkauksesta (25). 

Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen poh-
jautuvan meta-analyysin mukaan leikkauskuol-
leisuus on ollut 0,28 % kaikki leikkausmuodot 
mukaan lukien (32). Leikkauskuolleisuus on kor-
keampi miehillä kuin naisilla, ja lihavuuden aste 
vaikuttaa kuolleisuuteen. Diabetesta sairastavilla 
leikkauskuolleisuus on keskimäärin ollut 1,2 %, 
mutta tämä ero ei ole tilastollisesti merkitsevä ei-
diabeetikoiden vastaavaan verrattuna. 

SOS-tutkimuksessa 90 päivän kuolleisuus 
leikatussa ryhmässä oli 0,25 % (5 potilasta                        
2 010:stä) ja 0,1 % verrokkiryhmässä (2 potilas-
ta  2 037:stä). Lihavuusleikkauksen läpikäyneistä 
neljä kuoli leikkaukseen liittyvän sairaalahoidon ai-
kana, ja viides kuoli 60 päivää leikkauksen jälkeen 
sydäninfarktiin. 

Suositukset yksimielisiä 

Nykyiset kansainväliset hoitosuositukset ovat ylei-
sesti ottaen yhtä mieltä lihavuusleikkauksista. 
Leikkausta voidaan harkita, jos BMI ylittää 40 kg/
m2 eivätkä muut lihavuuden hoitomuodot ole tuot-
taneet riittävää laihtumista. Leikkausta voidaan 
harkita myös potilaille, joiden BMI on vähintään 
35 kg/m2 ja joilla on vakava liitännäissairaus, kuten 
tyypin 2 diabetes. 

Kansainvälinen diabetesliitto IDF (International 
Diabetes Federation) on tuoreessa kannanotossaan 
todennut, että lihavan (BMI vähintään 30 kg/m2) 
tyypin 2 diabeetikon hoidossa lihavuuden leikkaus-
hoito voidaan ottaa harkintaan, mikäli glukoositasa-
paino ei pysy hallinnassa elintapa- ja lääkehoidosta 
huolimatta (7). 

Nykyiset suositukset perustuvat painoindeksi-
raja-arvoihin, joiden avulla pyritään tunnistamaan 
ne, joiden riski sairastua on korkein ja jotka siksi 
oletettavasti hyötyvät leikkauksista eniten. On mer-
kille pantavaa, että SOS-tutkimuksessa ei ole pys-
tytty osoittamaan lihavuusleikkausten vaikutusten 

olevan yhteydessä lähtötilanteen painoindeksiin 
(12,25,28,33). SOS-tutkimuksen lihavien potilai-
den joukossa BMI ei siis ennusta lihavuusleikkaus-
ten vaikutusta kuolleisuuteen, sydän- ja verisuoni-
tauteihin, syöpään tai diabetekseen. 

Uudet tutkimustulokset viittaavatkin siihen, 
että lihavuusleikkauksista on terveydellistä hyötyä 
myös niille, joiden painoindeksi on raja-arvoja pie-
nempi ja jotka eivät täytä nykyisiä suosituskritee-
reitä (34). Kriteerien arviointia tulee jatkaa, jotta 
leikkauksista eniten hyötyvät potilasryhmät tunnis-
tettaisiin nykyistä paremmin.

Vaikka lihavuuden leikkaushoidon vaikuttavuu-
desta on saatu paljon uutta tietoa viime vuosina, 
lihavuusleikkausten pitkäaikaisten vaikutusten ar-
viointi on vaikeaa. Satunnaistettujen tutkimusten 
seuranta-ajat ovat lyhyitä ja potilasmäärät pieniä. 

Eettisistä syistä ei ole odotettavissa, että li-
havuusleikkausten pitkäaikaisista vaikutuksista 
saataisiin tulevaisuudessakaan tietoa satunnaiste-
tuista tutkimuksista. Siksi lihavuusleikkausten vai-
kutusten ja haittojen arvioinnissa tarvitaan kohortti- 
ja rekisteritutkimusten monipuolista analysointia.

Mallinnuksiin perustuvat arviot lihavuusleik-
kausten kustannusvaikuttavuudesta osoittavat 
leikkaushoidon olevan tavallista hoitoa vaikutta-
vampaa ja johtavan pienempiin terveydenhuollon 
kustannuksiin (10). Toisaalta todellisiin havaintoi-
hin pohjautuvat tulokset ovat osoittaneet, etteivät 
lihavuusleikkaukset laske lääke- ja sairaalahoidon 
kokonaiskustannuksia pitkänkään seuranta-ajan 
kuluessa (35). Tästä ristiriidasta johtuen kaivataan 
oikeisiin, havaittuihin kustannuksiin ja vaikutuksiin 
pohjautuvia kustannusvaikuttavuusanalyysejä.

Tutkimustulosten mukaan lihavuusleikkauksilla 
on mahdollista saavuttaa merkittäviä terveyshyöty-
jä tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Leikkaus ei 
kuitenkaan ole riskitön, ja potilaan pitkän ajan 
seurannasta tulee huolehtia terveysvaikutusten tu-
kemiseksi ja haittojen minimoimiseksi.
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Tyypin 1 diabeetikon hoidon
sudenkuopat

Tyypin 1 diabeetikon hoito on vaativaa niin 
diabeetikolle itselleen kuin terveydenhuollon 
ammattilaisillekin. Mitkä ovat pahimmat suden-
kuopat pitkään terveyskeskustyötä tehneen 
diabeteslääkärin mielestä, ja miten ne olisivat 
vältettävissä?

Tyypin 1 diabeteksen hoidon tulokset eivät ole ko-
hentuneet merkittävästi parin viime vuosikymmenen 
aikana Suomessa (1).  ja 

 ovat syystäkin nostaneet kissan pöydälle ja vaa-
tineet toimenpiteitä tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 
kehittämiseksi. Kansallinen Diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon kehittämisohjelma Dehko keskittyi enemmän 
tyypin 2 kuin tyypin 1 diabeetikoiden 
hoidon kehittämiseen. Dehkoa seuran-
nut D2D-hanke etsi puolestaan keinoja 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. 

Toki elämää on glykohemoglobiini 
HbA1c:n ulkopuolella, ja joissakin ulko-
maisissa aineistoissa (EASD 2012) on 
osoitettu tyypin 1 diabeetikoiden elin-
iän odotteen kasvaneen merkittävästi. 
Ilmiselvää on myös diabeetikoiden elä-
mänlaadun koheneminen insuliiniana-
logien ja pumppuhoidon avulla – ruo-
kailun määrään ja ajoitukseen on tullut vapautta. 
Enää ei eletä tiukassa sääntelytaloudessa, ja liikun-
takin on helpommin sijoitettavissa päiväohjelmaan. 

Mittailukierre johtaa uupumukseen

Oman työkokemukseni perusteella tiedän, ettei 
edes diabetekseen erikoistuneessa hoitopaikassa 
läheskään aina onnistuta opettamaan diabeetikkoa 
hyödyntämään verensokerimittausten tuloksia so-
keritasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 
Yllättävän yleinen yhdistelmä on runsaat mittauk-
set, kova työmäärä, henkinen ahdistus ja huono 
sokeritasapaino. 

Omahoidossa ajaudutaan usein korkeiden 
verensokereiden korjailukierteeseen. Insuliinia 
käytetään verensokerin laskemiseen ja verensoke-
rimittauksia hetkellisen sokeritavoitteen saavutta-
miseen. Monesti tilannetta ei osata analysoida oi-
kein ja päädytään pikainsuliinilla ylikorjaamalla tai 
perusinsuliiniannosta perusteettomasti nostamalla 
liian matalien verensokereiden ja reaktiivisten lii-
an korkeiden verensokereiden kierteeseen. Oikeaa 
perusinsuliiniannosta ei osata hakea, eikä oikeaa 
ateriainsuliinin annostelua opita. 

Tämänkaltaisissa tilanteissa hoitotasapaino voi 
kohentua huomattavasti, kun vähennetään kohden-
tamattomia mittauksia ja etenkin harkitsematonta 
korjausinsuliinin annostelua. Aina kannattaa myös 

tarkistaa perusinsuliinin suhde ateri-
ainsuliiniin, jonka normaalissa ravit-
semustilanteessa pitäisi yleensä olla 
lähellä 50/50-suhdetta. 

Hoidonohjauksessa olisi syytä ai-
ka-ajoin palata verensokerimittausten 
perusteisiin. Nukkumaan mennessä ja 
aamulla sekä ennen ateriaa ja kaksi 
tuntia aterian jälkeen tehdyillä pa-
rimittauksilla tulee aktiivisesti etsiä 
oikeat perusinsuliinimäärät ja ateria-
annokset (2). Tällöin insuliinin käytös-

tä tulee ennakoivaa: insuliinilla estetään verenso-
kerien nousu, ja sokerit tasoittuvat. 

Kirjanpitoa kirjanpidon vuoksi

Jos potilas ei ole kirjannut verensokerin mittaus-
tuloksia (vihkoon, koneelle, pilveen), eikä niitä ole 
hoitopaikassa hyödynnettävissä, on lähes mahdo-
tonta auttaa potilasta hoitotasapainon saavuttami-
sessa. Kirjanpito ja analyyttinen sokerien seuranta 
vaativat aikaa ja henkisiä resursseja. Jos hoitopai-
kassa ei reagoida mittaustuloksiin tai pahimmillaan 
niistä tehdään vääriä tai ristiriitaisia päätelmiä, las-
kee potilaan motivaatio omaseurantaan. 

Atte Vadén
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Toivottavasti tekniset keksinnöt tuovat lisäapua 
mittausten hyödyntämiseen. Toiveena on saada 
mittaustulokset suoraan potilaalta sähköisessä 
muodossa hoitopaikkaan.  Käyttäjää opastava, mit-
taustuloksia analysoiva ohjelma voisi tuoda apua 
monille potilaille ja lääkäreille, jotka nyt eivät ky-
kene analysoimaan verensokerin mittaustuloksia.   

Hiilihydraattien arviointinäytelmä

Tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjauksessa ajaudu-
taan monesti esittämään kaksoissokkonäytelmää. 
Hoidonohjaaja ja potilas uskottelevat osaavansa ar-
vioida ruoka-annosten hiilihydraattimäärät ja myös 
käyttävänsä taitoaan aktiivisesti. Selvityksissä on 
kuitenkin ilmennyt, että vain kolmasosa tyypin 1 
diabeetikoista oikeasti hallitsee hiilihydraattien ar-
vioimisen ja harrastaa sitä. 

Nykyaikainen monipistos- tai pumppuhoito, jos-
sa perusinsuliini annostellaan tasaisesti vain perus-
insuliinin tarpeeseen, tarkoittaa, että jokaiselle yli 
10 hiilihydraattigrammaa sisältävälle ruoka-annok-
selle (jos ei syödä välittömästi ennen liikuntaa) pis-
tetään insuliinia tai otetaan bolus. Boluksella tar-
koitetaan pumppuhoidossa ateriainsuliiniannosta.

Koska ateria-ajat ja -koot vaihtelevat nykyelä-
mässä usein suuresti, insuliinin annostelun tulee 
joustaa. Edelleen näkee monien vanhojen diabee-
tikoiden annostelevan ateriainsuliinia jäykästi aina 
saman yksikkömäärän. Hoito on jumiintunut van-
haan NPH-insuliinin ja lyhytvaikutteisen ateriain-
suliinin annostelutapaan. Tuolloin syötiin silloin ja 
siten kuin ravitsemusterapeutti oli ohjannut ja pis-
tettiin se määrä insuliinia, jonka lääkäri oli määrän-
nyt. Nykyään syömisessä voidaan joustaa paljonkin 
ja insuliinin annostelun pitäisi joustaa mukana. 

Hiilihydraattien arviointi on syytä ottaa puheek-
si määräajoin, eikä tyytyä kysymykseen ”Laskethan 
sä hiilarit?” ja vastaukseen ”Tietenkin”.  Tämän 
näytelmän sijaan voi yrittää aidosti arvioida po-
tilaan osaamista esimerkiksi ruoka-annoskuvien 
avulla. Ennen vastaanottokäyntiä potilasta voi pyy-
tää seuraamaan verensokereitaan intensiivisesti. 
Tällöin kirjataan ateriaparimittausten tulokset ja 
merkitään muistiin sekä syödyn ruoan hiilihydraat-
timäärät että pistetyt ateriainsuliinimäärät. 

Tulosten tulkinta vaatii taitoa myös hoitopaikal-
ta: pitää hallita hiilihydraattien arviointi, huomioida 

vuorokauden aikaiset insuliiniherkkyyden muutokset 
(etenkin aamulla insuliinintarve on yleensä suurem-
pi) ja osata arvioida potilaan yksilöllinen insuliinin-
tarve. Nyrkkisääntö 1 ky/10 grammaa hiilihydraattia 
= 2 mmol/l koskee vain 70-kiloista diabeetikkoa, 
jonka insuliinintarve on 42 ky vuorokaudessa.

Monen tekijän summa

Mitä pidempään olen diabeetikoita hoitanut ja mitä 
useampia diabeetikoita olen kohdannut, sen vakuut-
tuneemmaksi olen tullut tyypin 1 diabeteksen hete-
rogeenisyydestä. Joskus toki ”oudosti” käyttäytyvän 
tyypin 1 diabeteksen taustalta löytyy muu diabetes, 
kuten MODY, SU-reseptorimutaatio tai jopa tavan-
omainen tyypin 2 diabetes. Onpa yksi tuplamutaati-
on omaava MODY-potilaskin osunut kohdalleni. 

Potilailla, joiden haima on poistettu, on epä-
vakaa tauti, samoin monilla hyvin pitkään sairas-
taneilla. Emme varmasti ymmärrä vielä läheskään 
kaikkea elimistön sokerinsäätelymekanismeista. 
Joillakin potilailla saattaa olla hieman insuliini-
neritystä jäljellä, ja haiman alfa- ja deltasolujen 
toiminnassa on varmasti yksilöllisiä eroja, jotka 
vaikuttavat hypo- ja hyperglykemiaherkkyyteen.

Autonomisen hermoston toiminta, kuten myös 
temperamenttikysymykset, elämäntilanne ja stres-
sitekijät vaikuttavat sokeritasapainoon. Henkisesti 
ja fyysisesti tasaista elämää viettävä diabeetikko 
kohtaa paljon vähemmän yllättäviä verensokerinou-
suja aiheuttavia tilanteita päivänsä ja viikkonsa var-
rella ja osaa kenties suhtautua näihin poikkeamiin 
levollisemmin, ylikorjaamatta. 

On päivänselvää, että verensokerin ja veren-   
sokeriseurannan tavoitteet tulee räätälöidä kulle-
kin potilaalle ja kunkin potilaan elämäntilantee-
seen  sopiviksi. Joissakin tilanteissa HbA1c 10 % 
(86 mmol/mol) voi todellakin olla täyden kympin 
tulos (nuori,
identiteettiään etsivä ja hormonimyrskyissä elävä 
diabeetikko) ja joskus 7 %:n (53 mmol/mol) tu-
loksessakin olisi vielä parannettavaa (stabiili tauti 
ja raskaus). 

 
Hoitoon sitoutumattomuus – seuraus vai syy?

Kun lääkäreiltä ja hoitajilta kysyy koulutuksissa, 
mikä on tyypin 1 diabeetikoiden hoidon suurin on-
gelma, vastaus on yleensä diabeetikoiden huono 



Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset tekisi maistuvaa mandariinipossua, 
joka on samalla 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

”Vielä jaksaa  
painaa…”

400 g vähärasvaista porsaanlnlihaa, 

rasvaa max 7%

1 rkl öljyä

2 isoa sipulia

2 porkkanaa

2  prk (á 175 g) mandariinisäsäilykettä

(2 valkosipulinkynttä)

7 dl vettä

1 suolaton liemikuutio

1 ½ tl suolaa

½ tl pippuria

1 tl sitruunamehua tai etikkkkaa 

Mandariinipossu

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet  

ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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sitoutuminen hoitoonsa. Verensokerivihkot eivät ole 
mukana vastaanotolla, mittauksia ei ole tehty, labo-
ratoriossa ei ole käyty, seurantakäyntejä on jätetty 
väliin eikä ohjeita ole noudatettu. Edellä mainitut 
ilmiöt ovat hyvin tuttuja omassakin praktiikassani. 

Haluaisin kuitenkin nähdä asian hieman sy-
vemmältä. Tyypin 1 diabetes vaatii aina jonkin-
asteisen hoitoon sitoutumisen. Taudin hoitamatta 
jättäminen johtaa parissa päivässä kuolemaan. Jos 
hyperkolesterolemian tai verenpaineen hoitaminen 
olisi yhtä vaativaa, näitä potilaita ei olisi juurikaan 
elossa. Ajatus- ja annosteluvirhe voi lievimmillään 
johtaa helvetilliseen oloon ja päivän piloille me-
noon, pahimmillaan aivovaurioon tai kuolemaan. 
Ainainen löysäily tai hypoglykemiapelon vuoksi lii-
an korkeaksi viritetty hoitotasapainotavoite voivat 
puolestaan johtaa dialyysiin, sokeuteen, amputaa-
tioon ja varhaiseen hautaan. 

Nämä voimakkaat uhat rasittavat niin emotio-
naalisesti kuin fyysisestikin potilasta ja tekevät tyy-
pin 1 diabeteksen sairastamisesta hyvin erityistä 
ja useille potilaille myös raskasta. Ihminen ei ole 
mekanistinen ja rationaalisesti toimiva laite, vaan 
tunteva olento, joka luo oman selviytymisstrategi-
ansa vaikeissa olosuhteissa. 

Tyypin 1 diabetes, jos mikä, vaatii sopeutu-
mista, ja kullakin potilaalla on omat yksilölliset 
keinonsa tulla toimeen tautinsa kanssa. Jos tyypin 
1 diabeetikkoa yrittää hoitaa hoitosuositustasolla, 
ymmärtämättä millaisen kokonaisuuden diabetes ja 
potilas yhdessä muodostavat, päätyvät hoidonoh-
jaaja ja potilas luultavasti puhumaan toistensa ohi. 
Kumpikaan ei tule kuulluksi.

Aiheellinen kysymys on, kuinka pitkälle psyko-
logiaan lääkärin kuuluu perehtyä ja kuinka paljon 
hänen pitäisi puuttua potilaan psykososiaaliseen 
tilanteeseen. Onko se enemmän diabeteshoitajan 
tonttia vai pitäisikö näiden asioiden käsittely siirtää 
psykologeille ja muille alan ammattilaisille?

Työnjako voinee perustua paikallisiin resurssei-
hin ja lääkärin ja hoitajan kiinnostuksen kohteisiin. 
Joka tapauksessa tyypin 1 diabeetikoita hoitaval-
ta lääkäriltä vaaditaan kykyä rakentaa ymmärtävä 
ja myönteinen potilas-lääkärisuhde – diabeteksen 
hoidon onnistumisessa on aina yhtä paljon kysy-
mys niin potilaan kuin lääkärinkin osaamisesta ja 
jaksamisesta. 

Hoitopaikassa on syytä miettiä, osaammeko me 
todella opettaa ja auttaa ymmärtämään verensoke-
rien hallintaa, osaammeko analysoida verensoke-
rin mittaustuloksia, tunnistammeko huonon hoi-
totasapainon takana mahdollisesti piilevät tekijät 
(pistospaikkojen kovettumat, väärä pistostekniikka, 
piilevät infektiot, liiallinen insuliinivaikutus ja siitä 
seuraava jatkuva vastavaikuttajahormonien eritty-
minen, mahdolliset insuliinivasta-aineet, sokerien 
ylikorjaus ja reaktiiviset hyperglykemiat, aamun-
koittoilmiö ja niin edelleen). 

Ennen kaikkea: osaammeko ja pystymmekö tu-
kemaan potilasta omahoidossa? Ymmärrämmekö, 
miksi joku  ajaa itseään pakonomaisesti hypogly-
kemiaan, kun taas toinen ei millään uskalla laskea 
verensokereitaan edes normaaleiksi ja kolmas jät-
tää insuliineja pistämättä eikä jaksa seurata veren-
sokereitaan.

Kaiken taitajia vai diabetesosaajia?

Kannatan lämpimästi terveyskeskusten nykyistä 
hoitaja-lääkärityöparisuuntausta. Tyypillisesti ja 
valitettavasti monilla paikkakunnilla siitä muotou-
tuu köyhän miehen malli, jossa kaikki liikenevät 
hoitaja- ja lääkäriresurssit sidotaan yhteen toimin-
tatapaan. Diabetekseen perehtyneistä ammattilai-
sista halutaan tehdä kaiken taitajia. Diabeetikot 
ripotellaan väestövastuun mukaisesti eri hoitaja-
lääkärityöpareille, eikä kenellekään kerry riittävää 
osaamista ja kokemusta tyypin 1 diabeetikoiden 
hoitamisesta. 

Jollei terveyskeskuksessa ole resursseja diabe-
tesyksikön perustamiseksi (kuten Vantaa, Nurmijär-
vi ja Tampere ovat tehneet) olisi jollekin tai joillekin 
työpareille keskitettävä tyypin 1 diabeteksen hoito 
(kuten Pirkkalassa). En usko, että kaikkien suoma-
laisten terveyskeskuslääkäreiden tulisi perehtyä ja 
osata niinkin haastava ja monitahoinen kokonai-
suus kuin tyypin 1 diabeteksen hoito – eikä se olisi 
mielekästäkään. Haasteita ja erikoissairaanhoidos-
ta siirtyviä tehtäviä on kollegoilla muutenkin liikaa.

Pitkään terveyskeskustyötä tehneenä kannatan 
potilaan vastuuttamista hoitoonsa. Koko väestöä ei 
voi roikottaa kutsujärjestelmässä ja soitella perään, 
jos joku ei ole varannut aikaa tai ilmaantunut vas-
taanotolle. Diabeteksen hoitoon liittyy usein hoi-
toväsymys, masennus on diabeetikoilla yleinen, ja 
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taudin luonteeseen kuuluu, että se komplisoituu 
huonossa hoidossa. Näiden erityispiirteiden vuok-
si on kaikki syyt seurata tilannetta ennakoivasti, 
kutsua potilas tarvittaessa vastaanotolle ja soittaa 
peräänkin. Tähän suuntaan meitä ohjaa myös pit-
käaikaissairaiden hoidon terveyshyötymalli. 

Oman diabeetikkoväestön hallitseminen vaatii 
kehittyneen sairauskertomus- ja/tai diabetesre-
kisterin. Kokeneen diabeteshoitajan sinikantinen 
vihko lienee edelleen useimmissa hoitopaikoissa 
käytetyin ja edistynein menetelmä.

Osaaja tarvitsee tukea

Diabetestiimiä ja diabetestyöparia tulee kouluttaa, 
ja työnohjaukseen on kiinnitettävä huomiota. Osa 
diabeetikoista on perinnöllisesti alttiimpia lisäsai-
rauksille. Kaikkein parhainkaan tiimi ei saa pa-
rannettua yhtäkään potilaistaan eikä aina estettyä 
taudin komplisoitumista. 

Kuka jaksaa, ellei omia hoitotuloksiaan pääse 
seuraamaan tai vertaamaan muihin eikä työhönsä 
saa tukea? Karrikoiden voi sanoa, että yleislääkä-
rin ja perusterveydenhuollossa toimivan hoitajan 
kannalta on tällöin kysymys siitä, miten minimoida 
epäonnistumisensa tyypin 1 diabeetikoiden hoidos-
sa. Ilman erityistoimia ja tukea tämänkaltainen työ 
ei voi houkuttaa.

Atte Vadén

Yleislääketieteen erikoislääkäri

Diabeteksen hoidon erityispätevyys

Tampereen Lääkärikeskus Oy Koskiklinikka

Mediverkko

atte.vaden@fimnet.fi

1. Harjutsalo Valma, Tyypin 1 diabeetikon ennuste ei parantunut 
odotetusti. Sosioekonomisten erojen kasvu yhtenä selittäjänä, 
Diabetes ja lääkäri 2012;41(4):7-13.

2. Virkamäki Antti, Lääkäri – tunnetko parimittaukset? Diabetes ja 
lääkäri 2010;39(5):21-24

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 9–13) | f. 03 2860 422 | www.diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

Perushoito
 Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas  8,50 €

 Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruustyypin diabeetikolle  11,00 € 

 Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €

 Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl

 Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen  15,00 € 

 Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen    

 maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä  2,00 € 

Repäisylehtiöitä
UUSI Näin mittaat verensokerin 

UUSI Näin seuraat ja säätelet verensokeria 

UUSI Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu 

 Pistä insuliini oikein 

  Hiilihydraattien arviointi 

 Hiilihydraattien arvioinnin     

 ohjaamiseen sopivat myös seuraavat    

 repäisylehtiöt: 

Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen
Diabetesliitto julkaisee tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen oppaita ja kuva-aineistoja. Suositut repäisy-

lehtiöt havainnollistavat muun muassa hiilihydraattien arviointia ja monipistoshoidon periaatteita. 

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö

€ / 100 sivun lehtiö
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DIABETESHOITAJAT

Pistäminen puheeksi 
vähintään kerran vuodessa

Pistospaikkojen, -tekniikan ja -välineiden tarkis-
taminen kuuluu diabeetikon hoidonohjaukseen 
vähintään kerran vuodessa ja tarpeen mukaan 
useamminkin – vaikka joka vastaanottokäynnillä. 
Tottumusten muuttaminen on vaativaa, ja siksi 
aiheeseen kannattaa palata yhä uudelleen. 

Syyskuussa 2010 julkaistiin ensimmäiset kansain-
väliset näyttöön perustuvat pistostekniikkasuosituk-
set diabetesta sairastaville. Ennen tätä ei virallis-
ta konsensusta pistämiseen liittyvistä asioista ole 
ollut. Suositus perustuu 157 artikkelista koottuun 
systemaattiseen kirjallisuuskatsauk-
seen ja pistostekniikkatutkimukseen, 
johon osallistui 4 352 insuliinia käyt-
tävää diabeetikkoa. 

Suolistohormonilääkkeiden eli 
inkretiinimimeettien pistämiseen liit-
tyviä käytäntöjä on toistaiseksi tutkit-
tu vähän. Niiden pistämisessä ja siihen liittyvässä 
hoidonohjauksessa noudatetaan toistaiseksi samoja 
periaatteita kuin insuliinin pistämisessä.

Liian harva vaihtaa neulan

joka kerta 

Pistostekniikkatutkimus (1) toteutettiin vuosina 
2008–2009. Siihen osallistui 4 352 diabeetikkoa 
16 maasta. Suomesta oli mukana kolme keskusta ja 
75 potilasta. Pistämiseen liittyviä asioita selvitettiin 
sekä diabeetikoille että diabeteshoitajille suunna-
tulla kyselylomakkeella. Diabeteshoitajat myös tut-
kivat potilaiden pistospaikat tutkimuspäivänä.

Tutkimus osoitti, että suurin osa diabeetikoista 
(48,6 %) käytti 8 millimetrin pituista neulaa. 63 
% oli käyttänyt samanpituista neulaa siitä asti kun 

Paula Nikkanen

insuliinihoito oli aloitettu. Diabeteksen kesto oli 
keskimäärin 13,9 vuotta.

43,4 % vaihtoi neulan joka pistoskerta. 30,0 
% käytti samaa neulaa 2–4 kertaa (yksi kynäneula 
päivässä). 16,0 % käytti samaa neulaa 5–10 kertaa 
(yksi kynäneula insuliinikynän keston ajan). 10,6 
% käytti samaa neulaa yli 10 kertaa.

Mieluummin postikortti 

kuin postimerkki

Lipohypertrofiaa (rasvakudoksen paikallista lisään-
tymistä ja turvotusta pistoskohdassa) esiintyi 51 
%:lla tutkituista. Lipohypertrofiaa esiintyi enem-

män niillä, jotka käyttivät suppeata 
pistosaluetta (postimerkin/luottokor-
tin kokoista) kuin niillä, jotka käyttivät 
laajempaa pistosaluetta (pelikortin/
postikortin kokoista) aluetta.

Neulojen monikäytön ja lipohypert-
rofian esiintyvyyden välillä oli yhteys.

Tutkimuksesta on kulunut jo noin neljä vuot-
ta, mutta edelleen lipohypertrofiaa esiintyy paljon. 
Sen etiologia tunnetaan huonosti. Pistosalueiden 
laaja käyttö ja neulan vaihtaminen riittävän usein 
ehkäisevät suurimmalla osalla potilaista lipohy-
pertrofiaa. 

Lipohypertrofia ei ole vain kosmeettinen haitta. 
Lipohypertrofiselle alueelle pistettäessä lääkkeen 
vaikutus muuttuu. Insuliinin tarve voi vähentyä 
huomattavasti, kun siirrytään pistämään ”terveel-
le” ihoalueelle (2).

Neulojen monikäyttö lisää huomattavasti myös 
pistoskynien toimintahäiriöitä (neulan tukkeutumi-
nen). Pistoskynän käyttövalmius onkin tarkistettava 
aina ennen pistämistä. Käyttövalmius tarkistetaan 
varmistamalla, että kynäneulan kärjessä on tippa 

Neulojen monikäytön 

ja lipohypertrofian 

esiintyvyyden välillä 

oli yhteys.
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insuliinia. Tarvittaessa ruiskutetaan 1–2 yksikköä 
insuliinia ilmaan.

Unohtuiko katsoa pistospaikat?

Vain 36 % diabeetikoista kertoi, että pistospaikat oli 
tutkittu joka vastaanottokäynnillä (1–4 
kertaa vuodessa). 28 % vastasi, että 
pistospaikkoja ei ole tutkittu koskaan.

13 % ilmoitti pistävänsä satunnai-
sesti insuliinin vaatteiden läpi. Vaat-
teiden läpi pistäminen ei tutkimuksen 
mukaan vaikuttanut HbA1c -arvoon 
eikä aiheuttanut infektioita (3). On 
kuitenkin huomioitava, että tutkimus 
on tehty vuonna 1997, jolloin neulat 
olivat pidempiä kuin nykyään (8–12 
mm, nykyisin suositellaan 4–6 mm:n neuloja). 

Vaatteiden läpi pistämistä ei suositella, koska 
pistoksen osumista ihonalaiseen rasvakudokseen ei 
voi varmistaa.

Näin pistät oikein

Insuliini ja inkretiinimimeetit pistetään ihonalai-
seen rasvakudokseen (subcutis) tasaisen ja ennus-
tettavan vaikutuksen saavuttamiseksi. Ihonsisäinen 
(intradermaalinen) tai lihakseen menevä (intramus-
kulaarinen) pistos muuttavat insuliinin imeytymistä 
huomattavasti, ja pistos on usein kivulias.

Ihonalainen pistos onnistuu, kun
pistospaikka valitaan huolella (riittävästi rasva-
kudosta)
hallitaan oikea pistostekniikka
neulan pituus on sopiva.

Ihonalaisen rasvakudoksen paksuus 
vaihtelee pistosalueen, iän, sukupuo-
len ja painoindeksin mukaan huomat-
tavasti. Ihon paksuus taas on suhteel-
lisen vakio (kuva 1) (4).

Neulan pituus on riittävä, kun se 
yltää ihonalaiseen rasvakudokseen. Ly-
hyet neulat lisäävät pistosmukavuutta 
ja vähentävät lihaspistoksen riskiä (4).

Lapsille ja nuorille suositellaan 4–6 millimetrin 
neulaa. Heidän hoidossaan ei ole perusteltua käyt-
tää yli 6 millimetrin pituisia neuloja (2).

Aikuiset, myös ylipainoiset, voivat käyttää 4–6 
millimetrin neuloja. Aikuisten hoidossa ei ole pe-
rusteltua käyttää yli 8 millimetrin neuloja (2,3,5).

Kun käytetään lyhyitä (4–5 millimetrin) neuloja, 
ihopoimun ottaminen pistettäessä on tarpeetonta, 
jos on kyseessä aikuinen. Tämä helpottaa pistämis-
tä. Edelleen suositellaan ihon ottamista poimulle, 
jos käytetään 8 millimetrin neuloja.

Ihon paksuus: 
Käsivarsi 2,2 mm
Reisi 1,9 mm
Vatsa 2,2 mm
Pakarat 2,4 mm

Rasvakudoksen paksuus: 
Käsivarsi 10,8 mm
Reisi 10,4 mm
Vatsa 13,9 mm
Pakarat 15,5 mm

Lähde: Gibney et al. CMRO 2010;26:1519-30.

Vaatteiden läpi 

pistämistä ei 

suositella, koska 

pistoksen osumista 

ihonalaiseen 

rasvakudokseen ei 

voi varmistaa.
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Pistäminen puheeksi 

vähintään kerran vuodessa

Pistosvälineiden helppokäyttöisyydestä huolimatta 
tarvitaan suunnitelmallista ja jatkuvaa hoidonoh-
jausta sen varmistamiseksi, että pistäminen su-
juu oikein. Pistosvälineet ja pistosalueet valitaan 
yksilöllisesti ja hoidon onnistumista arvioidaan 
vastaanottokäynneillä. Pistosohjauksen sisältö on 
koottu taulukkoon 1.

 (silmämääräisesti ja palpoiden)
 – ohjataan potilasta tarkkailemaan omia   
  pistosalueitaan

 – pyydetään potilasta näyttämään miten ja  
  minne hän pistää lääkkeen

 – tarvittaessa päivitetään pistosvälineet
  neulan pituus ja neulanvaihtotottumukset

 – annetaan ohjeet pistoskomplikaatioiden   
  ehkäisemiseksi.

Hyvä kysymys: Pistätkö insuliinin 
postimerkin vai postikortin kokoiselle 
alueelle?

Löydökset ja sovitut asiat on tärkeää kirjata. Pistä-
misestä tulee potilaille rutiinia, ja vääriä tapoja ja 
tottumuksia on usein vaikea muuttaa. Siksi näitä 
tottumuksia on arvioitava tarvittaessa joka vastaan-
ottokäynnillä. Niiden muuttaminen voi olla saman-
lainen pitkäkestoinen prosessi kuin elämäntapojen 
muuttaminen.

Paula Nikkanen

Diabeteshoitaja

Mehiläinen Diabetesklinikka, Helsinki

paula.nikkanen@mehilainen.fi
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VÄITÖKSIÄ

Koulutuksemme terveydenhuollon ammattilaisille
Diabeteskeskuksessa 

www.diabetes.fi/koulutus

Peruskoulutus 2013
 Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 
22.–26.4.  2.–6.9.  7.–11.10.  18.–22.11.
 Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille  16.–17.4.
 Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
16.–17.9.
 Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvike-
yritysten työntekijöille  23.–24.9.
 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 
21.–23.10.
 Raskausdiabetes  4.–5.11.
 Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP 
25.–27.9. ja 5.–6.11.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

 

KOULUTUSTA

Syventävä koulutus 2013
 Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä  23.4.
 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito  21.–23.10.
 Insuliinipumppuhoidon koulutus  24.–25.10.
 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen   

6.–8.11.
 Lastenalan seminaari  11.–12.11.
 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä  14.11. 
Lisätietoja www.diabetes.fi/ravitsemuskoulutus
 Diabeetikon jalkojen tutkiminen, koulutus hoitajille  
syksyllä 2013, useammalla paikkakunnalla 
Lisätietoja www.diabetes.fi/jalkojenhoitokoul

Toteutamme myös tilauskoulutuksia tarpeidenne mukaan!

Lääketieteen lisensiaatti väitös-
kirja The development of immune responses and gut 
microbiota in children at genetic risk of type 1 diabe-
tes tarkastettiin Helsingin yliopistossa marraskuussa.

Luopajärvi selvitti väitöstutkimuksessaan, miten 
immuunijärjestelmä kehittyy lapsilla, joilla on tyypin 
1 diabetekseen liittyvä riskiperimä. Tutkimuksessa 
löytyi useita viitteitä siitä, että suoliston puolustusjär-
jestelmän poikkeavuudet, kuten voimakas varhainen 
immuunivaste lehmänmaidon proteiineja kohtaan sekä 
suoliston mikrobiston epätasapaino, liittyvät tyypin 1 
diabeteksen kehittymiseen.

Luopajärvi tutki immuunijärjestelmää selvittämällä 
vauvojen napaveren T-solujen erilaistumista tyypin 1 ja 
tyypin 2 sytokiiniympäristössä.

Lapsilla, joilla on diabetekseen liittyvä HLA-riskipe-
rimä, todettiin ero T-solujen erilaistumisessa verrattu-
na lapsiin, joilla ei ole riskiperimää.

Lapsilla, joilla on tyypin 1 diabeteksen riskiperi-
mä, voi olla poikkeava immuunivaste ympäristötekijöi-
tä kohtaan. Se voi merkitä alttiutta kehittää voimakas 
sytotoksinen immuunireaktio.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, miten sikiöaikai-
nen äidin insuliinihoito vaikuttaa lapseen. Tulokset 
viittaavat siihen, että insuliinihoito aktivoi regulatori-
sia T-soluja, ja lapselle kehittyy toleranssi insuliinia 
kohtaan jo sikiökaudella.

Tämä voi selittää sen, että jos äidillä on diabetes, 
lapsen riski sairastua diabetekseen on pienempi kuin 
jos isällä on diabetes.
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