
• Tyypin 1 diabeteksen ehkäisy
• Lapsen diabeteksen insuliinihoito
• Tyypin 2 diabetes lapsilla
• Vanhemmuuden tyylit lapsen  
 omahoidon tukemisessa
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Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
7,50 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

                  •  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111 

•  f. (03) 2860 422  •  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee- 
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  

290 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti
3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3042 Jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

Silmänpohjamuutokset

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 2 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

5131 Diabeteksen seurantakortti 
 (50 kpl/nippu tai yksittäin) maksuton
5114 Minulla on diabetes -kortti  
 (henkilötiedot, sokin ensiapuohjeet 
 eri kielillä) maksuton
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  

maksuton myös internetissä
 www.diabetes.fi/sosturva 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun  
 lehtiö maksuton
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite maksuton
9038 Liikunta ehkäisee diabetesta 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2 euroa
2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa  
 sairastua raskausdiabetekseen 
 -lehtinen 2 euroa
2017 UUSI Raskausdiabetes – Pidä huolta  
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 4 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 3 euroa

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä 

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 25 euroa
 Perheen alkuohjaukseen (tehtävä- 
 vihkoja tilattavissa myös erikseen 
 lapsille 4 euroa ja nuorille 6 euroa)
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  

tyypin 1 diabeetikon   
hoidonohjaukseen 17 euroa

3063 Insuliinit ja annosteluvälineet
 -vihkonen 1,50 euroa

Ruokavalio

3012 UUSI Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 26 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
 – ongelmista onnistumisiin  
 syömisen hallinnassa -kirja 12 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja
 10 kalvoa + tekstit 25 euroa
3064 UUSI Ole hyvä -lautasmallijuliste 
 2 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

maksuton
3011 Ruokapelikortit johdattavat  
 hiilihydraattien arvioimiseen 10 euroa
Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 Vaihtoehtoja välipaloiksi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
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Toivoa tutkimuksista

Yhtään kliiniseen käyttöön hyväksyttyä tyypin 1 dia-
beteksen ehkäisyhoitokeinoa ei ole vielä olemassa. 
Suomessa ja maailmalla on kuitenkin käynnissä 
useita hoitotutkimuksia, ja on realistista odottaa, 
että tilanne seuraavien kymmenen vuoden aikana 
muuttuu.

Hoitosuositukset

Lasten ja nuorten insuliinihoidon tavoitteena on pa-
ras mahdollinen glukoositasapaino ilman haittaavia 
hypoglykemioita. Eri puolilla maailmaa on julkaistu 
lukuisia lasten ja nuorten diabeteksen hoitoa käsit-
televiä hoitosuosituksia, jotka antavat omat ohjeensa 
insuliinihoitoon.

Tyypin 2 diabetes lapsilla

Vaikka valtaosa nuorista diabeetikoista sairastaakin 
tyypin 1 diabetesta, ei tyypin 2 diabetesta enää 
voida pitää vain aikuisten sairautena. Useissa lapsia 
ja nuoria hoitavissa terveydenhuollon yksiköissä on 
jo diagnosoitu ensimmäiset heikentyneen glukoosin-
siedon tai tyypin 2 diabeteksen kriteerit täyttävät 
potilaat. 

Erilaisia vanhempia

Vanhempien osallistuminen nuoren diabeetikon 
omahoitoon voi olla auktoritatiivista, autoritaarista 
tai sallivaa. Vanhemmuuden tyylien tunteminen voi 
auttaa terveydenhuollon ammattilaisia vanhempien 
toiminnan tukemisessa ja diabetesperheissä ilmene-
vien konfl iktien ehkäisyssä.
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 6 Pääkirjoitus: Uusi pommi vireillä    
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Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
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Ajankohtaista  

Diabetesliiton kuulumisia
Diabeteskeskus tiedottaa 
– ilmestyy syksyllä

Diabetesliiton kurssitoiminnan Diabeteskeskus 
tiedottaa -julkaisu ilmestyy tästä vuodesta alkaen 
vain syksyisin. Päivitettyä tietoa diabeetikoiden 
kursseista sekä eri ammattiryhmille suunnatusta 
koulutuksesta saa internetistä osoitteesta www.
diabetes.fi osioista Kurssit ja Koulutus sekä kurssi- 
ja koulutussihteereiltä, p. (03) 2860 111.

Koulutussuunnittelija 
Marja Puomio eläkkeelle
Diabetesliiton pitkäaikainen työntekijä, Diabetes-
keskuksen vastaavana opetushoitajana ja sittem-
min koulutussuunnittelijana toiminut Marja Puo-
mio jää eläkkeelle toukokuun alusta lukien. Marja 
Puomio on ollut keskeinen ja innostava henkilö 
sekä sopeutumisvalmennuksen että hoitajien diabe-
teskoulutuksen kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Osaamiskartan käyttöön apuvälineitä
Diabeteksen hyvän hoidon Osaamiskartta on Dia-
betesliiton ja Educa-instituutin kehittämä arvi-
ointiväline perusterveydenhuollon ja työterveys-
huollon käyttöön. Sen avulla voi selvittää, mitä 
diabeteksen ehkäisyn ja hoidon sekä diabeetikoi-
den ohjauksen ja kuntoutuksen osa-alueita työ-
yhteisöissä kannattaisi kehittää. Osaamiskartan 
käytön tueksi ja tulosten hyödyntämiseksi Dia-
betesliitto ja Educa-instituutti tuottavat kevään 

aikana verkkojulkaisuina käsi- ja työkirjan. Lisä-
tietoja Osaamiskartta-palvelusta www.diabetes.fi  
osiossa Koulutus.

Englanninkielisiltä verkkosivuilta    
tietoa WCPD:stä
Diabetesliitto on uusinut englanninkielisen verk-
kosivustonsa. Sivustosta löytyy runsaasti tietoa ja 
julkaisuja liittyen Dehkoon ja D2D-hankkeeseen. 
Sivustoa kannattaa seurata myös kongressiasioissa: 
1.–4. kesäkuuta 2008 Helsingin Messukeskuksessa 
järjestetään diabeteksen ja sen komplikaatioiden 
ehkäisyn maailmankongressi (the 5th World Cong-
ress on Prevention of Diabetes and its Complica-
tions, WCPD 2008). Kongressin puheenjohtaja on 
Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska ja 
pääsihteeri Leena Etu-Seppälä Diabetesliitosta. 

Maria Aarnesta Dehkon vs. pääsihteeri
Leena Etu-Seppälän siirryttyä kokopäivätoimisesti 
vetämään kansainvälistä WCPD-kongressia Deh-
kon pääsihteerin sijaisena toimii vuoden 2008 lop-
puun erikoissairaanhoitaja Maria Aarne. Maria 
Aarne on ollut mukana useissa diabeteksen hoi-
toon liittyneissä kehittämisprojekteissa Satakunnan 
sairaanhoitopiirissä. Aarne on hoitanut aiemmin 
myös Diabetesliiton Länsi-Suomen aluesihteerin 
sijaisuutta ja on Diabeteshoitajat ry:n nykyinen 
puheenjohtaja. Maria Aarne työskentelee Diabe-
teskeskuksessa, p. (03) 2860 236, 050 310 6602, 
maria.aarne@diabetes.fi .
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Kun lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen lisääntyminen lähes kaik-
kialla maailman aikuisväestössä on melkeinpä menettämässä uu-
tisarvoaan, uusi pommi on jo vireillä. Nyt sekä lihavuus että tyypin 
2 diabetes yleistyvät kiihtyvällä tahdilla myös lapsilla ja nuorilla. 
Valtaosa lasten diabeteksesta on toki edelleen tyyppiä 1, mutta 
tyypin 2 diabetestapaukset ja sen esiasteet, usein osana metabolista 
oireyhtymää, lienevät pian kasvavaa todellisuutta myös Suomessa, 
jossa tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on maailman suurinta.

Jorma Komulaisen artikkelissaan referoimien kansainvälisten 
suositusten mukaan lapsen tyypin 1 diabeteksen hoidossa ensisijai-
sena tavoitteena on välttää haittaavia hypoglykemioita senkin kus-
tannuksella, että numeerisesti hyvää glukoositasapainoa ei saavute-
ta. Järkevä tavoite, joka itse asiassa pätee pitkälti diabetestyypistä 
ja hoitomuodosta riippumatta myös aikuisiin, etenkin vanhuksiin. 
Hyviin tavoitteisiin pääsyä voidaan edesauttaa modernien hoitomallien lisäksi asian-
tuntevalla hoidonohjauksella ja tuella.

On hienoa huomata, että pitkään elätellyt toiveet sekä tyypin 1 diabeteksen 
primaari-, sekundaari- että tertiääriehkäisystä saattavat tulla toteen jo parin seu-
raavan vuosikymmenen aikana (Mikael Knip, s. 7). Samalla jään tosin pohtimaan 
outoa maailmanmenoa, kun silmäilen paria tuoretta lapsilla tehtyä tyypin 2 diabe-
teksen lääkehoitotutkimusta, vaikka sen ehkäisystäkään ei ole lasten osalta juuri 
tutkimustietoa. 

Taitaisi olla pikemminkin ennenaikaista kuin silkkaa realismia, jos piakkoin 
valmistuvaksi odotetun diabeteksen Käypä hoito -suosituksen jatkeeksi alettaisiin 
jo  ennakoida hoitosuositusta lasten ja nuorten tyypin 2 diabeteksesta.

Aikuisiin kohdistuvan D2D-hankkeen myötä Suomi on tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyssä edelläkävijöitä maailmassa. Marja-Terttu Sahan artikkelin (s. 19) pe-
rusteella voitaisiin ajatella, että ensin suunniteltaisiin tutkimusta näytön saamiseksi 
lasten tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja sitten toteutettaisiin ”uuden ajan D2D”, 
joka ottaisi haltuunsa ainakin korkean tyypin 2 diabetesriskin omaavat nuoret lap-
siperheet. 

Pääkirjoitus

• Liisa Hiltunen

Uusi pommi vireillä





Tyypin 1 diabetes johtuu haiman insuliinia tuotta-
vien beetasolujen tuhoutumisesta ja johtaa perin-
nöllisesti alttiilla henkilöllä pikkuhiljaa täydelliseen 
insuliininpuutokseen. Kliinisen diabeteksen puh-
keamista edeltää kuukausia ja useimmiten vuosia 
kestävä esidiabetesvaihe, jonka aikana insuliinia 
tuottavien solujen vaurio etenee antamatta mi-
tään oireita.  On arvioitu, että diagnoosivaiheessa 
beetasoluista on toimivia enää 10–20 prosenttia.

Toistaiseksi meillä ei ole yhtään kliiniseen käyt-
töön hyväksyttyä tyypin 1 diabeteksen ehkäisy-
hoitokeinoa. Suomessa ja maailmalla on kuitenkin 
käynnissä useita hoitotutkimuksia, joten on 
realistista odottaa, että tilanne tulee seuraavien 
kymmenen vuoden aikana muuttumaan.

Tyypin 1 diabeteksen ehkäisy voi olla primaarista, 
jolloin perinnöllisen diabetesalttiuden omaavan 
henkilön tautiprosessin käynnistyminen pyritään 
estämään. Se voi olla myös sekundaarista, jolloin 
tavoitteena on estää taudin eteneminen kliiniseen 
diabetekseen saakka henkilöllä, jolla on jo merk-
kejä diabetesprosessin käynnistymisestä.  Tertiää-
riehkäisyllä tarkoitetaan toimenpi-
teitä, joilla halutaan joko palauttaa 
yksilön insuliininerityskyky tai estää 
diabeteksen komplikaatioiden ke-
hittyminen jo sairastuneilla.

Miten tyypin 1
diabetes kehittyy?
Tyypin 1 diabetes on perinnöllisten 
ja ulkoisten tekijöiden onnettoman 
vuorovaikutuksen seurausta.  Kuudennen kromo-
somin lyhyessä haarassa sijaitseva HLA-geenialue 
sisältää tärkeimmät diabetekselle altistavat ja suo-
jaavat perinnölliset elementit.  Perinnöllinen tau-
tialttius kytkeytyy HLA DR3-DQ2- ja DR4-DQ8-

Tyypin 1 diabeteksen ehkäisy
• Mikael Knip

Tutkimukset kasvattavat toiveita

haplotyyppeihin, kun taas DR2-DQ6-haplotyyppi 
suojaa diabetekselta. 

On arvioitu, että HLA-geenit selittävät noin 
puolet tyypin 1 diabeteksen perinnöllisestä alttiu-
desta.  HLA-geenien lisäksi on viisi–kuusi geneettistä 
polymorfi simia, jonka kunkin arvioidaan selittävän 
viisi–kymmenen prosenttia perinnöllisestä diabe-
tesalttiudesta.  Näistä tärkeimmät ovat 11. kromo-
somin lyhyessä haarassa sijaitsevan insuliinigeenin 
polymorfi smi ja ensimmäisen kromosomin lyhyessä 
haarassa sijaitsevan PTPN22-geenin polymorfi smi. 

Noin joka viidennellä valkoihoisella on HLA-
geenien määräämä perinnöllinen alttius tyypin 1 
diabetekseen. Heistä ainoastaan 1–1,5 prosenttia 
sairastuu kliiniseen diabetekseen Suomessa, missä 
on maailman korkein ilmaantuvuus.  Tämä viestii 
siitä, että perinnöllisen alttiuden lisäksi tarvitaan 
ulkoisia tekijöitä, jotta tautiprosessi käynnistyisi ja 
etenisi kliiniseen diabetekseen saakka. 

Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat vahvas-
ti siihen, että sopivasti ajoittuva diabetogeeninen 
enterovirusinfektio voi toimia tautiprosessin lau-
kaisijana ja mahdollisesti myös tautiprosessia edis-
tävänä tekijänä.  Todennäköisesti taudin etene-
mistä vauhdittamaan tarvitaan toinenkin ulkoinen 
tekijä.  Tämä tekijä saattaa olla ravintoperäinen 
ja toimia samalla tavalla kuin gluteeni keliakias-

sa.  Vahvin ehdokas tähän osaan on 
naudan insuliini, jota löytyy kaikista 
lehmänmaitoproteiineja sisältävistä 
ruoka-aineista.

Naudan insuliini eroaa ihmisen 
insuliinista kolmen aminohapon 
verran. Tutkimusten mukaan ime-
väisikäiset lapset kehittävät immuu-
nivasteen naudan insuliinille, kun 
vauva altistuu lehmänmaitopohjai-

selle äidinmaidonkorvikkeelle.  Tämä immuuni-
vaste kuitenkin normaalisti heikkenee, kun altistus 
jatkuu eli lapsi kehittää oraalista toleranssia nau-
dan insuliinille.  Niiltä lapsilta, jotka varhaislap-
suudessa muuttuvat positiivisiksi diabetekseen liit-

7DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HUHTIKUU 2007

 On arvioitu, että 
HLA-geenit selittävät 
noin puolet tyypin 1 
dia beteksen perinnöl-

lisestä alttiudesta.



tyvien autovasta-aineiden suhteen, näyttää kuiten-
kin puuttuvan normaali kyky kehittää toleranssia 
naudan insuliinille.

On houkuttelevaa olettaa, että alunperin nau-
dan insuliinin laukaisema immunivaste jossain 
vaiheessa kääntyy kohdistumaan elimistön omiin 
insuliinia tuottaviin soluihin. 

On havaittu, että enterovirusinfektioiden ja 
naudan insuliinin lisäksi on jouk-
ko muita ulkoisia tekijöitä, jotka 
saattavat modifi oida tautiprosessin 
etenemissuuntaa ja -vauhtia. Tähän 
joukkoon kuuluvat esimerkiksi D-vi-
tamiinin sekä nitriittien ja nitraattien 
saanti.

Aikaa tautiprosessin käynnisty-
misestä kliinisen diabeteksen puh-
keamiseen saattaa kulua muutamas-
ta kuukaudesta 16 vuoteen.  Omien 
havaintojemme mukaan tämän vaiheen kesto on 
keskimäärin kolme vuotta niillä yksilöillä, jotka 
sairastuvat diabetekseen lapsuusiässä (2). Oireeton 
vaihe edustaa aikaikkunaa, jonka aikana tautipro-
sessiin ja sen etenemiseen voidaan puuttua sekun-
daariehkäisyn keinoin.

Tyypin 1 diabeteksen
primaariehkäisy
Tällä hetkellä on meneillään laaja monikansallinen 
hoitotutkimus (TRIGR, Trial to Reduce IDDM in 
the Genetically at Risk), joka selvittää, voidaanko 
diabeteksen kehittymistä riskilapsilla estää vieroit-
tamalla heidät imeväisiässä erikoiskorvikkeelle.  
Tutkimuksen kohderyhmä koostuu vastasynty-
neistä lapsista, joilla on vähintään 
yksi tyypin 1 diabetesta sairastava 
perheenjäsen (äiti, isä tai sisarus) ja 
lisäksi diabetekselle altistava HLA-
genotyyppi.  

Tutkimukseen osallistuu 76 tutki-
muskeskusta 15 maasta.  Tutkimuk-
sen rekrytointi päättyi viime vuoden 
lopussa, kun mukaan oli saatu 2 162 
HLA-sopivaa lasta. Suomalaisia lap-
sia TRIGR-tutkimuksessa on 424, ja 
joukko on Kanadan jälkeen toiseksi 
suurin kansallinen ryhmä.

Tutkimuskorvikkeena käytetään kaseiinihyd-
rolysaattia, jossa kaikki proteiinit on pilkottu pie-
niksi peptideiksi, joista suurimpien molekyylipaino 

on luokkaa 2000 D. Verrokkikorvike on tavan-
omainen lehmänmaitopohjainen korvike, johon on 
lisätty 20 prosenttia kaseiinihydrolysaattia, jotta 
korvikkeet olisivat keskenään vertailukelpoisia ha-
jun ja maun suhteen. 

Tutkimukseen osallistuvia lapsia seurataan 
kymmenen vuoden ikään saakka.  Ensimmäisenä 
päätepisteenä on positiivisuus vähintään kahden 

autovasta-aineen suhteen ja/tai klii-
ninen diabetes kuudenteen ikävuo-
teen mennessä. Toisena päätepisteenä 
on kliininen diabetes kymmenenteen 
ikävuoteen mennessä.  Nuorin lapsis-
ta täyttää kymmenen vuotta tammi-
kuussa 2017, joten lopullinen vastaus 
tutkimuskysymykseen saadaan vasta 
silloin.  Tämä on hyvä esimerkki sii-
tä, että primaariehkäisyyn tähtäävät 
tutkimukset kestävät pitkään.

Suomessa on tehty TRIGR-tutkimuksen esi-
tutkimus, jossa seurattiin alunperin 230 satun-
naistettua lasta 6,5 vuoden ikään saakka.  Tulos-
ten mukaan varhainen ravintointerventio vähensi 
kaikkien diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden 
ilmaantumista noin puoleen GAD-vasta-aineita 
lukuunottamatta (3).  Esitutkimuksen  tulos on 
siis varsin rohkaiseva ja viittaa siihen, että tällä hoi-
dolla voitaisiin merkittävästi vähentää diabeteksen 
kehittymistä riskilapsille.  Varhaisruokinnan suosi-
tukset on kuitenkin aiheellista muuttaa vasta siinä 
vaiheessa, kun esitutkimuksen tulos on vahvistettu 
laajalla kansainvälisellä tutkimuksella.

Maailmalla ei ole TRIGR-tutkimuksen lisäk-
si meneillään muita laajoja primaariehkäisytutki-

muksia, mutta useita esitutkimuksia 
on sen sijaan käynnistetty. 

Suomalainen FINDIA-tutkimus 
selvittää, voidaanko insuliiniva-
paalla korvikkeella estää varhaista 
immunisaatiota naudan insuliinil-
le. Kuten aikaisemmin mainittiin, 
varhain diabetekseen liittyviä auto-
vasta-aineita kehittäviltä riskilapsil-
ta puuttuu normali kyky kehittää 
oraalista toleranssia naudan insu-
liinille (4).  Lisäksi on havaittu, että 

diabeetikkolasten sisarusten runsas maidonkäyttö 
lisää heidän riskiään muuttua autovasta-aineposi-
tiivisiksi ja sairastua diabetekseen (5).  Nämä löy-
dökset puhuvat sen puolesta, että naudan insuliini 
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 Oireeton vaihe edus-
taa aikaikkunaa, jonka 

aikana tautiproses-
siin ja sen etenemi-

seen voidaan puuttua 
sekundaari ehkäisyn 

keinoin.

Varhain diabetekseen 
liittyviä autovasta-
aineita kehittäviltä 

riskilapsilta puuttuu 
normaali kyky kehittää 

oraalista toleranssia 
naudan insuliinille.



Kuva 1.  Tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen estämiseen pyritään primaari- tai sekundaariehkäisyllä.  Primaari-
ehkäisyn piiriin kuuluvat sellaiset toimenpiteet, joilla estetään tautiprosessin käynnistyminen perinnöllisesti alttiilla 
henkilöillä. Sekundaariehkäisyssä taas pyritään jo käynnistyneen tautiprosessin pysähdyttämiseen. Tertiääriehkäi-
syllä tavoitellaan oman insuliinin erityskyvyn palauttamista ja diabeteksen komplikaatioiden estämistä. 
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saattaa toimia diabeteksen tautiprosessin edistäjä-
nä samalla tavalla kuin gluteeni keliakiassa.  

Kanadalaisessa esitutkimuksessa arvioidaan 
parhaillaan, olisiko mielekästä tehdä laaja ime-
väisiässä alkava hoitotutkimus isolla annoksella D-
vitamiinia (2 000 yksikköä vuorokaudessa).  Tut-
kimushypoteesi perustuu muutamaan epidemiolo-
giseen tutkimukseen, jotka viittaavat siihen, että 
D-vitamiinin puutos lisää lapsen vaaraa sairastua 
tyypin 1 diabetekseen (6, 7). 

Amerikkalainen esitutkimus selvittää, onko 
mahdollista toteuttaa hoitotutkimus, jossa ak-
tiivisena aineena tutkitaan omega-3-perheeseen 
kuuluvaa dokosaheksaeenihappoa (DHA). Eräät 
aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että tällä 
rasvahapolla on anti-infl ammatorisia vaikutuksia.  
Esitutkimuksessa imettävät äidit nauttivat neljä 
kapselia DHA:ta tai lumelääkettä päivässä tai vaih-
toehtoisesti korviketta käyttävälle vauvalle anne-
taan erityiskorviketta, johon on lisätty DHA:ta.      

Tyypin 1 diabeteksen
sekundaariehkäisy

Ensimmäiset laajat sekundaariehkäisytutkimuk-
set, jotka aloitettiin 1990-luvulla, eivät johtaneet 
toivottuun tulokseen.  Suurelta osin Euroopassa 
toteutettu ENDIT (European Nicotinamide Diabe-
tes Intervention Trial)-tutkimus etsi vastausta kysy-
mykseen, voidaanko isolla annoksella vesiliukoista 
B-vitamiinia (nikotiiniamidi) estää diabeteksen ke-
hittymistä diabeetikkojen perheenjäsenille, joilla 
oli noin 40 prosentin riski sairastua diabetekseen 
seuraavien viiden vuoden aikana.  Lopputulos oli 
se, että samansuuruinen osuus, noin 30 prosenttia, 
sairastui sekä hoitoryhmästä että verrokkiryhmästä 
seurannan aikana (8).  

Amerikkalaisessa DPT1-tutkimuksessa oli kaksi 
haaraa.  Toisessa haarassa tutkittiin parenteraalisen 
insuliinihoidon mahdollista diabetesta ehkäisevää 
tehoa diabeetikkopotilaiden lähisukulaisilla, joilla 
oli yli 50 prosentin riski sairastua diabetekseen 



seuraavien viiden vuoden aikana.  Hoidolla ei ollut 
mitään vaikutusta sairastumiseen (8).

Tutkimuksen toisessa haarassa hoidettiin joko 
oraalisella insuliinilla tai lumelääkkeellä lähisuku-
laisia, joilla oli 25–50 prosentin vaara sairastua 
diabetekseen viidessä vuodessa.  Tässäkään tutki-
muksessa ei hoidon tehoa voitu osoittaa (9). Poik-
keuksena olivat ne tutkittavat, joilla oli korkea in-
suliiniautovasta-ainetaso lähtöhetkellä (10).  Tässä 
alaryhmässä vuosittainen sairastumisfrekvenssi oli 
merkitsevästi matalampi (6,2 %) kuin lumelääke-
ryhmässä (10,4 %).  

Tulosten perusteella aloitettiin NIH:n rahoitta-
massa TrialNet-verkostossa toinen laaja tutkimus 
oraalisella insuliinilla diabeetikkojen lähisukulaisil-
la, joilla on korkea insuliinivasta-ainetiitteri. Tut-
kimukseen on ryhdytty rekrytoimaan tutkittavia 
helmikuun alussa 2007.

Suomessa on edelleen käynnissä DIPP-projek-
tiin liittyvä hoitotutkimus, jossa annetaan päi-
vittäin insuliinia nenäsuihkeena lapsille, joilla on 
HLA-geenien määräämän perinnöllisen alttiuden 
lisäksi vähintään kaksi diabetekseen liittyvää au-
tovasta-ainetta ainakin kahdessa perättäisessä 
näytteessä. Tällä autoantigeenispesifi sellä hoidolla 
pyritään indusoimaan regulatorisia T-soluja, jotka 
vaimentaisivat soluvälitteisen immuunijärjestelmän 
hyökkäystä omia insuliinia tuottavia soluja vas-
taan. Tutkimukseen on satunnaistettu 235 lasta, 
ja tutkimuksen koodi avataan tänä vuonna, jolloin 
saadaan tieto siitä, onko kyseisellä hoidolla vaiku-
tusta sairastumisvaaraan.

Koska laajat sekundaariehkäisyyn pyrkivät 
tutkimukset eivät ole tähän mennessä vastanneet 
odotuksia, on ryhdytty harkitsemaan vaihtoeh-
toisia etenemisreittejä.  Viime aikoi-
na suunniteltujen ja käynnistettyjen 
tutkimusten ajatuksena on ollut se, 
että mikäli uusi hoito pystyy säilyt-
tämään diabeetikon omaa insuliinin-
tuotantoa sairastumisen jälkeen ei-
kä aiheuta vakavia sivuvaikutuksia, 
hoidon tehoa voitaisiin seuraavassa 
vaiheessa tutkia autovasta-aineposi-
tiivisilla riskiyksilöillä. 

Parissa tutkimuksessa on tutkit-
tu humanisoidun monoklonaalisen 
anti-CD3-vasta-aineen vaikutusta 
C-peptidin eritykseen tuoreilla diabeetikoilla.  Se-
kä amerikkalaisessa että eurooppalaisessa tutki-

muksessa on todettu, että tällä hoidolla voidaan 
vaikuttaa oman insuliinin tuotannon säilymiseen. 
Hoitoon liittyy kuitenkin selviä sivuvaikutuksia 
kuten kuumetta, ihottumaa ja ohimenevää  Epstein–
Barrin viruksen reaktivaatiota (11, 12).  

Ruotsissa on tutkittu GAD-antigeenin parente-
raalista antoa vasta-sairastuneilla diabeetikkonuo-
rilla ja todettu, että kahden annoksen (20 µg/annos) 
anto neljän viikon välein vaikutti edullisesti oman 
insuliinin tuotannon säilymiseen, etenkin jos ensim-
mäinen annos annettiin kolmen kuukauden sisällä 
sairastumisesta. GAD-rokotteen käyttöön ei liitty-
nyt sivuvaikutuksia, joitakin lieviä pistoskohdan 
reaktioita lukuunottamatta. Näiden rohkaisevien 
tulosten perusteella on suunniteltu laajempi eu-
rooppalainen monikeskustutkimus, joka on käyn-
nistymässä  muutamassa suomalaisessakin keskuk-
sessa tämän vuoden loppupuolella.  

TrialNet-verkostossa tutkitaan kahta melko in-
vasiivista immunosuppressiivista hoitoa nuorilla ja 
aikuisilla vastasairastuneilla diabeetikoilla. Toisessa 
tutkimuksessa, jonka rekrytointi on saatu päätök-
seen tämän vuoden alussa, tutkitaan mykofenolaat-
timofetiolin ja daklitsumabin yhdistelmän vaikutus-
ta tuoreiden diabeetikkojen oman insuliininerityksen 
säilymiseen. Toisessa tutkimuksessa tarkastellaan 
rituksimabin eli anti-CD20 monoklonaalisen vasta-
aineen tehoa C-peptidin erityksen säilymiseen.   

Tyypin 1 diabeteksen
tertiääriehkäisy
Saarekesolusiirroilla pyritään palauttamaan dia-
beetikon omaa insuliinin tuotantoa niin, että hä-
nen verensokeritasonsa on normaali tai lähes nor-
maali ilman ulkoista insuliinia.  Noin seitsemän 

vuotta sitten mielenkiinto saareke-
solusiirtoihin kasvoi voimakkaasti, 
kun kanadalainen tutkimusryhmä 
raportoi, että saarekesolusiirto joh-
ti seitsemällä potilaalla riippumat-
tomuuteen ulkoisesta insuliinista 
kortisonivapaalla immunosuppres-
sivisella hoidolla (13).  Näiden poti-
laiden seuranta ja laajempien koke-
musten kertyminen ovat kuitenkin 
osoittaneet, että saarekesolusiirto 
hyvin harvoin johtaa pysyvään riip-
pumattomuuteen ulkoisesta insulii-

nista, vaikka useimpien potilaiden ulkoisen insulii-
nin tarve vähenee ja elämän laatu paranee.  
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Diabeteksen hoito 
tavanomaisin keinoin 

on varmasti useimmissa 
tapauksissa turvalli-

sempi kuin saarekesolu-
siirtoon liittyvä immu-

nosuppressiivinen hoito.





Saarekesolusiirtoihin liittyy nykyään kaksi ra-
joittavaa tekijää.  Toinen on se, että saarekesoluja 
on varsin rajoitetusti saatavissa. Esimerkiksi Suo-
messa voitaisiin parhaassakin tapauksessa suorittaa 
saarekesolusiirto enintään 30–40 potilaalle vuodes-
sa, kun tyypin 1 diabetekseen sairastuu vuosittain 
900–1 000 suomalaista.

Toinen rajoitus on se, että saarekesolusiirron 
saanut potilas joutuu päivittäin käyttämään immu-
nosuppressiivista lääkehoitoa toisaalta siirrettyjen 
saarekkeiden hyljinnän estämiseksi ja toisaalta sen 
autoimmuuniprosessin kurissa pitämiseksi, joka 
alunperin tuhosi omia insuliinia tuottavia soluja.

Diabeteksen hoito tavanomaisin keinoin on 
varmasti useimmissa tapauksissa turvallisempi 
kuin saarekesolusiirtoon liittyvä immunosuppres-
siivinen hoito.

Tulevaisuuden
näkymät
Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen näyttää siltä, 
että toiveet tyypin 1 diabeteksen ehkäisystä nouse-
vat jälleen.  Primaariehkäisyn puolella on TRIGR-
tutkimuksen lisäksi näköpiirissä ja suunnitteilla 
uusia interventiokeinoja.

Koska näyttö sen puolesta, että diabetogeeni-
nen enterovirusinfektio saattaa käynnistää diabe-
tekseen johtavan tautiprosessin, on viime vuosi-
na vahvistunut, on aloitettu hanke, jossa pyritään 
kehittämään antidiabetogeenista enterovirusro-
kotetta. Lisäksi suunnitteilla on tutkimus, jossa 
selvitettäisiin, voidaanko sairastumisriskiä vähen-
tää päivittäisellä probioottihoidolla varhaislap-
suudessa. On myös esitetty ajatus, että riskilapsille 
annettaisiin jo imeväisiässä turvallisia mikrobeja 
suolen immuunijärjestelmän aktivoimiseksi ja au-
toimmuunivasteiden vaimentamiseksi.

Sekundaariehkäisyssä aika alkaa olla kypsä tut-
kia sitä, miten erilaiset yhdistelmähoidot tehoavat 
kliinisen diabeteksen ehkäisemisessä. Yhdistelmä-
hoidoissa tulisi yhdistää vähintään kaksi eri hoito-
muotoa, joiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia, 
mutta jotka voivat tukea toisiaan.  Yksi vaihtoeh-
to voisi olla immunomodulatorisen hoidon (esim. 
anti-CD3 monboklonaalinen vasta-aine) ja bee-
tasolujen regeneraatiota edistävän hoidon (esim. 
eksenatidi) yhdistäminen.  

Lasten leukemian hoito on hyvä esimerkki siitä, 
miten yhdistelmähoidoilla on voitu varsin merkit-
tävästi parantaa sairastuneen lapsen ennustetta.  

Samalla tavalla voidaan kliiniseen käyttöön so-
veltuvaa tehokasta tyypin 1 diabeteksen ehkäisy-
hoitoa todennäköisesti kehittää seuraavien 10–15 
vuoden aikana.   

• Mikael Knip
LKT, lastentautiopin professori
Lasten ja nuorten klinikka
Helsingin yliopisto
mikael.knip@hus.fi 
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Diabetesta sairastavien lasten ja nuorten insulii-
nihoito räätälöidään soveltumaan sairastuneen ja 
hänen perheensä elämäntilanteeseen. Hoidon ta-
voitteena on paras mahdollinen glukoositasapai-
no ilman haittaavia hypoglykemioita ja niin, että 
hoito ei kohtuuttomasti kuormita lasta ja hänen 
ympäristöään. Insuliinianalogit ja -pumput ovat 
jo tärkeä osa monen lapsen ja nuoren hoitoa, 
vaikka tutkimukset eivät olekaan antaneet niiden 
mahdollisista hyödyistä vankkaa näyttöä.

Tässä kirjoituksessa tyypin 1 diabetesta sairasta-
vien lasten insuliinihoitoa tarkastellaan erityisesti 
eräiden tällä vuosikymmenellä julkaistujen hoito-
suositusten valossa.

Eri puolilla maailmaa on julkaistu lukuisia lasten 
ja nuorten diabeteksen hoitoa käsitteleviä hoito-
suosituksia, joista tähän artikkeliin on valittu seit-
semän 2000-luvulla laadittua. Valinnassa on py-
ritty maantieteelliseen edustavuuteen, mutta myös 

Lasten insuliinihoito 

huomioitu suosituksen taustalla olevan yhteisön 
merkittävyys. 

Yhtä lukuunottamatta hoitosuosituksen laati-
jana on joko diabetekseen tai hoitosuositusten laa-
dintaan perehtynyt organisaatio. Saksalainen hoi-
tosuositus, joka on julkaistu kirjoittajien nimissä, 
edustaa sekin maansa johtavia lastendiabetologeja 
ja lienee rinnastettavissa kansallisten organisaatioi-
den laatimiin suosituksiin.

Australialaisen suosituksen julkaisijana on vi-
ranomaistaho, myös englantilaisen suosituksen 
julkaisija (NICE) on sidoksissa maan hallitukseen. 
Muiden suositusten taustalla ovat enemmänkin 
riippumattomat terveydenhuollon tai potilasjärjes-
töjen edustajat.

Kolme suositusta (SIGN, NICE, Australia) on 
laadittu siten, että näytön tai suosituksen vahvuus 
on luokiteltu. ADA:n lapsia koskeva suositus ei 
sisällä näytön asteen luokitusta, toisin kuin saman 
organisaation viimeksi julkaisemat aikuisia kos-
kevat suositukset. ISPAD:n suositus, saksalainen 
suositus ja suomalainen suositus on laadittu perin-
teiseen muotoon.

• Jorma Komulainen

Taulukko 1: Käsiteltävät hoitosuositukset

Suosituksen nimi Laatija Vuosi
ISPAD Consensus Guidelines for the Management of 
Type 1 Diabetes in Children and Adolescents (1)

ISPAD (International Society for Pediatric 
and Adolescence Diabetes)

2000

Management of Diabetes (2) SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network)

2001, päivitetty 
2005

Type 1 diabetes; diagnosis and management of type 1 
diabetes in children and young people (3)

NICE (National Institute for Clinical 
Excellence, Englanti)

2004

Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes 
mellitus in Kindes- und Jugendalter (4)

Ryhmä saksalaisia diabetologeja 2004

Care of Children and Adolescents with Type 1 Diabetes. 
A Statement of the American Diabetes Association. (5)

ADA (American Diabetes Association) 2005

Clinical practice guidelines: Type 1 diabetes in children 
and adolescents (6)

Australasian Paediatric Endocrine Group 
for the Department of Health and Ageing, 
Australian Government

2005

hoitosuositusten valossa



Tilauslomake internetissä: www.diabetes.fi



Suosituksissa 
painotetaan kuitenkin 

elämää vaikeuttavien ja 
vaikeiden hypo -

gly kemioiden 
välttämistä tarvittaessa 
glukoosi tason kustan-

nuksella.
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Glukoositasapainon
tavoitteet

Yleisenä glukoositasapainon tavoitteena eri hoi-
tosuosituksissa pidetään mahdollisimman lähellä 
normaalia olevaa glukoositasoa, vaikka tätä tavoi-
tetta tukevat tulokset onkin saatu 
lähinnä aikuisia ja nuoria koske-
neissa tutkimuksissa. Suosituksissa 
painotetaan kuitenkin elämää vai-
keuttavien ja vaikeiden hypoglyke-
mioiden välttämistä tarvittaessa glu-
koositason kustannuksella.

Lasten ja nuorten on usein vai-
kea saavuttaa aikuisten tavoitteita 
vastaava glukoositasapaino. Siihen 
on lukuisia syitä. Insuliinin puutos 
on lapsilla remissiojakson jälkeen 
yleensä täydellinen. Ruokailut ja lii-
kunta ovat vaikeasti ennustettavissa. Kasvu, puber-
teetti ja infektiot vaikuttavat insuliinin tarpeeseen.

Lapsi on hoidossa riippuvainen ympäristös-
tään, ja konfl iktit suhteissa perheenjäseniin, hoi-
topaikkaan tai kouluun heijastuvat diabeteksen 
hoitoon. Käyttäytymisongelmat eivät liene harvi-
naisia, ja varsinkin murrosiässä sitoutuminen hoi-
toon saattaa olla vähäisempi kuin muissa elämän 
vaiheissa.

Tässä käsiteltävistä hoitosuosituksista vanhim-
mat (ISPAD, SIGN) eivät aseta HbA1c-tasolle ta-
voitearvoja, vaan suosittelevat parasta mahdollista 
glukoositasapainoa ilman haittaavia, lukuisia tai 
vaikeita hypoglykemioita. Tuoreimmissa suosituk-
sissa on esitetty HbA1c-tasolle numeerisia tavoit-
teita.

Englantilaisessa hoitosuosituksessa HbA1c-ta-
voitetasoksi asetetaan alle 7,5 prosenttia ilman 
haittaavia hypoglykemioita, ja australialaisessa 
hoitosuosituksessa siteerataan näitä tavoitteita. 
Sama HbA1c-taso esitetään tavoitteeksi myös suo-
malaisessa ja saksalaisessa hoitosuosituksessa.

Amerikkalaisessa ADA:n suosituksessa erotel-
laan tavoiteltavat HbA1c-tasot iän mukaan. Alle 
kuusivuotiaille esitetään tavoitteeksi 7,5–8,5 pro-
senttia. 6–12-vuotiaiden tavoiteluku on kahdeksan 
prosenttia tai vähemmän, ja 13–19-vuotiaiden ta-
voittelema taso on alle 7,5 prosenttia. 

Suomalainen hoitosuositus mainitsee, että suu-
ren hypoglykemiariskin vuoksi alle kuusivuotiai-
den HbA1c:n tavoitetaso on alle kahdeksan prosent-
tia. Australialaisessa versiossa suositellaan hyvin 

nuorten lasten kohdalla tavoitetason ylärajalla tai 
hiukan sen yläpuolella olevia HbA1c-tasoja. Aust-
ralialaisen suosituksen mukaan tavoitteet voidaan 
yksilöllisistä syistä, kuten hypoglykemioista, ky-
kenemättömyydestä mielekkääseen verensokerin 

omaseurantaan tai muista sairauk-
sista (epilepsia, infektiot, psyykkiset 
ongelmat) johtuen asettaa toisin. 

Englantilaisessa ja suomalaisessa 
hoitosuosituksessa nostetaan esille 
erityisten toimenpiteiden tarve niiden 
lasten ja nuorten osalta, joiden HbA1c 
on yli 9,5 prosenttia.

Verensokerin mittausten tavoi-
tetasoksi mainitaan yleisimmin 4–8 
mmol/l ennen aterioita ja 10 mmol/l 
aterioiden jälkeen. Saksalainen suo-
situs asettaa tavoitteet hiukan eri 

tavoin (4–7 mmol/l ja 5–11 mmol/l) ja lisää ta-
voitteeksi, että yömittaukset eivät alita arvoa 3,7 
mmol/l. Kaikissa hoitosuosituksissa ei mainita ta-
voitearvoja verensokerin kotimittauksille.

Insuliinihoidon
mallit
Insuliinihoidon mallien merkityksestä lasten ja 
nuorten glukoositasapainolle on rajoitetusti tietoa. 
DCCT-tutkimus toki osoitti, että nuorten kohdalla 
intensiivisellä insuliinihoidolla voidaan saavuttaa 
HbA1c-tason merkittävä aleneminen, mutta inten-
siivihoidon ryhmään kohdistui tuossa tutkimukses-
sa useita muitakin interventioita kuin pistosmäärän 
lisääminen. 

Kansainvälinen kohorttitutkimus ei tue käsi-
tystä, että perusateriainsuliinihoidon malli johtaisi 
HbA1c-tasolla mitattuna parempaan tasapainoon 
kuin kaksi- tai kolmipistosmallit (8). Yhdessä laa-
jassa, satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuk-
sessa on kuitenkin osoitettu, että nuorilla päivit-
täisen insuliinipistosmäärän lisääminen kahdesta 
kolmeen parantaa glukoositasapainoa (9).

Hoitosuositukset ottavatkin kantaa insulii-
nihoidon malleihin sangen varovaisesti. Intensii-
vistä insuliinihoitoa, käytännössä perusateriain-
suliinihoitoa, suositellaan ainakin harkittavaksi 
perushoitona saksalaisessa ja amerikkalaisessa 
hoitosuosituksessa sekä nuorten kohdalla myös 
englantilaisessa, australialaisessa ja suomalaisessa 
suosituksessa. Englantilainen suositus kuitenkin 
kehottaa palaamaan kaksi- tai kolmipistoshoitoon 
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tai siirtymään pumppuhoitoon siinä 
tapauksessa, että monipistosmallilla 
ei saavuteta optimaalista tasapainoa 
tai nuori ei muutoin pysty monipis-
toshoitoon.

Kaikissa suosituksissa painote-
taan sitä, että insuliinihoito – mi-
tä hoitomallia sitten käytetäänkin 
– tulee sovittaa osaksi diabeteksen 
hoidon kokonaisuutta. Lisäksi ko-
rostetaan, että insuliinihoito tulee 
valita yksilöllisesti lapsen ja perheen 
tarpeiden mukaan ja sovittaa osaksi perheen elä-
mänrytmiä.

Insuliinianalogeilla
omat etunsa
Insuliinianalogeilla on humaani-insuliineihin näh-
den tiettyjä etuja, jotka kuitenkin pääosin on osoi-
tettu aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa. Lisäksi tut-
kimustulosten valossa erot humaani-insuliineilla 
tapahtuvaan hoitoon ovat verrattain vähäisiä, eikä 
niiden kliinistä merkittävyyttä voi pitää selvänä.

Tuoreessa Cochrane-katsauksessa (10) kerro-
taan yhteensä 49 satunnaistetusta, kontrolloidusta 
tutkimuksesta, joissa vertailtiin pikavaikutteisia in-
suliinianalogeja ja humaani-insuliinia diabeteksen 
hoidossa. Kaikilla tyypin 1 diabeetikoilla HbA1c-
taso oli analogeja käytettäessä 0,1 prosenttia alhai-
sempi kuin humaani-insuliinia käytettäessä.

Tutkimuksista 27 oli tehty tyypin 1 diabeeti-
koilla, näistä neljä lapsilla ja yksi nuorilla. Lapsilla 
ja nuorilla tehdyissä tutkimuksissa ei 
analogi- ja humaani-insuliiniryhmi-
en välillä ollut eroa HbA1c-tasossa. 

Samassa Cochrane-katsaukses-
sa analysoitiin hypoglykemioiden 
esiintymistä. Hypoglykemioita esiin-
tyi analogihoidossa kaikilla tyypin 
1 diabeetikoilla hieman vähemmän 
kuin humaani-insuliinihoidossa. 
Kahdessa lapsilla tehdyssä tutki-
muksissa, joissa hypoglykemioiden esiintymistä 
mitattiin, ei eroa hypoglykemioiden esiintymisessä 
ollut. Sen sijaan yhdessä nuorilla tehdyssä tutki-
muksessa hypoglykemioita esiintyi analogiryhmäs-
sä vähemmän kuin humaani-insuliiniryhmässä.

Pitkävaikutteisen ja pikavaikutteisen insu-
liinianalogin yhdistäminen perusateriainsuliinihoi-
dossa saattaa vähentää yöllisten hypoglykemioiden 

määrää 12–18-vuotiailla nuorilla 
(11). HbA1c-tasossa kyseisessä tut-
kimuksessa ei kuitenkaan ollut eroa 
ryhmien välillä. Ne lapset, joiden 
ruokailu on vaikeasti ennustettavis-
sa, voivat menestyksekkäästi käyt-
tää pikavaikutteisia analogeja myös 
aterioiden jälkeen annosteltuna (12, 
13).

Hoitosuosituksissa esitellään in-
suliinianalogit humaani-insuliinien 
rinnalla asettamatta niitä yksiselit-

teiseen paremmuusjärjestykseen. ADA:n suositus 
tosin nostaa analogit selvemmin esille ja pitää niitä 
erinomaisena vaihtoehtona.

Pikavaikutteisten analogien etuna lapsilla näh-
dään mahdollisuus annostella niitä myös aterian 
jälkeen. Useassa suosituksessa neuvotaan ottamaan 
pikavaikutteisten analogien annostelussa huomi-
oon ateriaa edeltävä verensokerin taso, nautittava 
hiilihydraattimäärä ja odotettavissa oleva liikun-
ta.

Pumppu sopii
lasten hoitoon
Insuliinipumpun käyttö on yleistynyt, ja se sovel-
tuukin hyvin lasten ja nuorten hoitoon (14, 15, 
16). Pumpuissa käytetään yleensä pikavaikutteista 
insuliinianalogia, vaikka sillä ei lasten kohdalla 
ilmeisesti ole humaani-insuliinin verrattuna eroa 
glykeemisen tasapainon, hypoglykemioiden tai ke-
toasidoosien osalta (17).

Tuoreessa katsausartikkelissa 
(18) kuvataan viisi tutkimusta, joissa 
verrattiin insuliinipumppuhoitoa ja 
monipistoshoitoa lapsilla ja nuorilla. 
Lopputulosmuuttujia olivat glykee-
minen tasapaino, hypoglykemioiden 
esiintyminen, insuliinitarve, painon-
nousu sekä psykososiaaliset vaiku-
tukset. 

Kaksi tutkimusta raportoi, että 
pumppuhoidolla päästiin parempaan glykeemi-
seen tasapainoon vähemmillä hypoglykemioilla 
kuin monipistoshoidolla. Kolmessa tutkimuksessa 
insuliinitarve pumppuhoitoryhmässä oli monipis-
tosryhmää pienempi. Kahdessa tutkimuksessa, jot-
ka molemmat oli tehty alle kouluikäisillä lapsilla, 
ei ryhmien välillä ollut eroja mitattujen muuttujien 
suhteen. Tutkimusten päätyttyä enemmistö lapsista 
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ja perheistä halusi jatkaa pumppu-
hoidolla silloinkin, kun mitattavissa 
muuttujissa ei ollut tapahtunut pa-
ranemista.

Pumppuhoito lisää aikuisten 
diabeteksen hoidon vuosikustan-
nuksia 1 091–1 680 punnalla (19), 
mutta sen kustannusvaikuttavuutta 
pidemmällä tähtäimellä ei ole ollut 
mahdollista tutkia. Oikein kohdis-
tettuna pumppuhoito saattaa lyhyel-
läkin tähtäimellä jopa vähentää kustannuksia.

Steindelin ja kumppaneiden tutkimuksessa sel-
vitettiin insuliinipumppuhoidon kustannuksia 2–7-
vuotiailla lapsilla, jotka olivat joutuneet toistuvasti 
sairaalahoitoon ketoasidoosin vuoksi. Tutkimus ei 
ollut satunnaistettu, ja kukin lapsi toimi omana 
kontrollinaan. Pumppuhoitoon siirtymisen jälkeen 
diabeteksen hoidon vuotuiset kustannukset puolit-
tuivat (29 327 vs. 12 762 USD). Kustannusten ale-
neminen johtui ketoasidoosijaksojen merkittävästä 
vähenemisestä (20). 

Hoitosuositukset suhtautuvat pumppuhoitoon 
varsin neutraalisti. Se kuvataan vaihtoehdoksi mo-
nipistoshoidolle, mutta missään suosituksessa sitä 
ei nosteta ensisijaiseksi hoidoksi. Voimakkaimmin 
kantaa pumppuhoidon puolesta otetaan englanti-
laisessa suosituksessa, jonka mukaan pumppuhoi-
toa tulee tarjota silloin, kun monipistoshoidolla ei 
päästä haluttuun glukoositasapainon tavoitteeseen 
(HbA1c yli 7,5 prosenttia) ja potilaalla on valmi-
us pumppuhoitoon. Yksimielisiä hoitosuositukset 
ovat siinä, että pumppuhoidon toteuttamisen edel-
lytyksenä on se, että hoitopaikalla on mahdollisuus 
tarjota riittävää ja asiantuntevaa tukea.

Hoito räätälöitävä
yksilöllisesti
Hoitosuosituksissa on mahdollista kuvata diabe-
testa sairastavien lasten insuliinihoidon periaat-
teita ja linjauksia, mutta ei antaa yksityiskohtaisia 
ohjeita erilaisten yksilöiden hoitoon erilaisissa elä-
mäntilanteissa.

Tärkeänä hoitosuositusten periaatteena onkin 
hoidon yksilöllinen räätälöinti yhteistyössä lapsen 
ja hänen perheensä kanssa. Tärkeää on myös hoi-
don kokonaisvaltainen toteutus riippumatta insu-
liinihoitoon valitusta mallista.

Lasten insuliinihoitoon liittyviä satunnaistet-
tuja, kontrolloituja tutkimuksia on tehty varsin 

rajoitetusti, ja havaitut erot eri hoi-
tomallien tai insuliinilaatujen suh-
teen ovat olleet pieniä. Tämä kuvas-
tanee ainakin osittain sitä, että kun 
kyseessä ovat kontrolloidut tutki-
musasetelmat, hoidon riittävä jous-
tavuus ja yksilöllinen sovitettavuus 
on vaikea toteuttaa. 

Toisaalta lienee niin, että pelkkä 
insuliinihoidon muuttaminen ei riitä 
halutun glukoositasapainon saavut-

tamiseen, vaan onnistuneessa interventiossa lapsi 
ja perhe saavat myös tehostetusti ohjausta ja tukea. 
Tällaisissa kliinikon kannalta erittäin mielekkäissä 
tutkimusasetelmissa on vaikeaa osoittaa insuliini-
hoidon mallin merkitystä lopputuloksen kannalta.

Hoitosuositusten tärkeä sanoma kliinikolle on, 
että diabetesta sairastavien lasten hoidossa tulee 
pyrkiä hyvään glukoositasapainoon. Lapsille ja 
perheille on pystyttävä hoitopaikassa tarjoamaan 
kokonaisvaltaista ohjausta ja tukea. Hoidon re-
sursoimisessa on myös huomioitava, että jokaiselle 
lapselle on mahdollista valita sellainen insuliinihoi-
don malli, joka sopii hänen elämäntilanteeseensa ja 
jolla hyvä glukoositasapaino voidaan saavuttaa.

• Jorma Komulainen
LL (väit.), lastentautien ja lastenendokrinologian 
erikoislääkäri
Kuopion yliopistollinen sairaala, lastenklinikka
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim,  
Käypä hoito
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Detemir-perusinsuliini 
myös oraalisten    
diabeteslääkkeiden kanssa 

Euroopan Komissio on 28.2.2007 hyväksynyt 
detemir-insuliinin (kauppanimi Levemir) an-
nosteltavaksi kerran päivässä yhdessä oraalisten 
diabeteslääkkeiden kanssa. Kaksitoista tutki-
musta on osoittanut Detemir-insuliinin käyt-
töön liittyvän merkitsevästi vähemmän painon-
nousua NPH-insuliiniin verrattuna. 

Predictive-tutkimus on monikansallinen 
avoin seurantatutkimus, jonka tarkoituksena 
on arvioida Detemir-insuliinin turvallisuutta 
ja tehoa tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoilla. 
Predictive-tutkimuksessa Detemir-insuliinilla 
hoidettujen potilaiden paino laski.  Lisäksi äs-
kettäin julkaistu tutkimus osoitti, että Detemir 
pienentää kaikkien hypoglykemioiden suhteel-
lista riskiä 53 prosentilla ja yöllisten hypogly-
kemioiden riskiä 65 prosentilla NPH-insuliiniin 
verrattuna.   

Detemir 
erityiskorvattavaksi tyypin 2 
diabeteksen hoidossa

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt de-
temir-insuliinin (kauppanimi Levemir) erityis-
korvattavaksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa. 
Erityiskorvattavuus tulee voimaan 1.5.2007 
alkaen.

Detemir-insuliini on ollut erityiskorvattava tyy-
pin 1 diabeteksen hoidossa 1.11.2005 alkaen. 

 



Viime vuosina on kiinnitetty aikaisempaa enem-
män huomiota lasten ja nuorten lihomiseen ja sen 
aiheuttamiin terveysriskeihin. Ongelma on maail-
manlaajuinen. 

Valtaosa diabetekseen sairastuvista lapsista ja 
nuorista sairastaa toki edelleen tyypin 1 diabe-
testa, mutta tyypin 2 diabetes ei ole enää pelkäs-
tään aikuisten sairaus. Useissa lapsia hoitavissa 
yksiköissä on jo diagnosoitu ensimmäiset heiken-
tyneen glukoosinsiedon tai tyypin 2 diabeteksen 
kriteerit täyttävät potilaat. Diagnoosiin johtaneet 
tutkimukset on yleensä aloitettu lapsen lihomisen 
takia, ja tarkemmassa tarkastelussa on huomat-
tu, että lapsen perheessä ja lähisuvussa on ylipai-
no-ongelmia, tyypin 2 diabetesta ja metabolisen 
oireyhtymän löydöksiä. 

Vaikka ensimmäiset raportit tyypin 2 diabeteksen 
esiintymisestä lapsilla olivat amerikkalaisia ja kos-
kivat vain etnisiä vähemmistöjä (1), on ongelma 
sittemmin todettu myös eurooppalaisten keskuu-
dessa. Varsinaisia epidemiologisia tutkimuksia ei 
juurikaan ole tehty, mutta diabetespotilaita hoi-
tavissa keskuksissa tehdyillä kyselytutkimuksilla 
on saatu alustavaa käsitystä tyypin 2 diabeteksen 
osuudesta lapsilla ja nuorilla (2). Vaikka tyypin 2 
osuus uusista diabetesdiagnooseista on edelleen 
hyvin pieni, niiden määrä on todennäköisesti li-
sääntymässä maailmanlaajuisen lihomisepidemian 
vuoksi. 

Tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, heikentynyt 
glukoosinsieto, on useimmissa tapauksissa  diag-
nosoitu sellaisella lapsella tai nuorella, jonka liho-
miseen on kiinnitetty huomiota. Hiljattain julkais-
tussa lasten lihavuuden Käypä hoito -suositukses-
sa (3) määritellään eri-ikäisten lasten ylipainon ja 
lihavuuden raja-arvot pituus–paino-prosentteina. 

Tyypin 2 diabetes 

Näin ohjeistetaan avoterveydenhuoltoa mahdol-
lisimman varhaiseen lihomisen havaitsemiseen ja 
pyritään etukäteen minimoimaan tai jopa poista-
maan terveysriskejä.

Hälytysmerkkinä avoterveydenhuollon seu-
rannassa voi raja-arvojen lisäksi toimia lihomisen 
vauhti: pituus–paino-suhteen kulmakertoimen jyrk-
kä nousu viestittää energiansaannin ja -kulutuksen 
välistä epätasapainoa. Tällöin on syytä selvittää, 
onko lapsen tai nuoren anamneesissa riskitekijöitä, 
joita ovat perheen ja lähisuvun sydän- ja verisuo-
nisairaudet, lihavuus ja tyypin 2 diabetes. Mikäli 
riskitekijöitä on, voidaan seulontatutkimuksena 
käyttää plasman glukoosin ja seerumin insuliinin 
paastoarvoja samanaikaisesti tutkittuina.

Perheen yhteinen
ongelma
Insuliiniresistenssiin viittaava löydös (plasman glu-
koosi normaalirajoissa ja samanaikaisesti seerumin 
insuliinipitoisuus > 20–25 IU/l) antaa aiheen glu-
koosirasituskokeeseen. Amerikkalaisissa ohjeissa 
suositellaan plasman glukoosin paastoarvojen ja 
glykosyloituneen hemoglobiinin (HbA1c) tutkimista 
määrävälein riskiryhmiin kuuluvilta teini-ikäisiltä, 
koska seulontamielessä glukoosirasitusta pidetään 
liian hankalana ja kalliina tutkimusmenetelmänä.

Näidenkään ohjeiden noudattaminen ei ole 
systemaattista (4) ja toisaalta on todettu, että  
plasman glukoosipitoisuus paastossa ja HbA1c 
säilyvät pitkään normaalitasolla, vaikka potilaan 
postprandiaaliset glukoosiarvot ovat jo kohon-
neet siten, että tyypin 2 diabeteksen diagnostiset 
kriteerit täyttyvät (5). 

Suomessa ei ole valtakunnallisia ohjeita tyy-
pin 2 diabeteksen seulomiseksi lapsilta ja nuorilta. 
Dehkon 2D-hanke pyrkii diabeteksen ennaltaeh-
käisyyn ja riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden löy-
tämiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Vaikka tämän ohjelman piirissä toimii myös eril-
lisiä lapsiin ja nuoriin keskittyviä ryhmiä, suun-

• Marja-Terttu Saha
ei ole vain aikuisten sairaus
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tautuu varsinainen diabeteksen ehkäisyohjelma 
aikuisväestöön. Ohjelman riskipistelaskuri ei toimi 
lapsilla tai nuorilla.

Toisaalta omassa tutkimuksessamme (6) tote-
simme, että yhteistä niille lapsille ja nuorille, joilla 
todettiin heikentynyt glukoosinsieto tai tyypin 2 
diabetes, oli vanhemman tai molempien vanhem-
pien ylipaino. Näin ollen Dehkon 
ohjelmassa voitaisiin kiinnittää eri-
tyishuomiota perhekokonaisuuk-
siin. Mikäli 2D-hankkeessa löytyy 
henkilö, jonka riski sairastua diabe-
tekseen on lisääntynyt, tilanteeseen 
voitaisiin paneutua laajemminkin.

Lihominen on usein koko per-
heen tai ainakin useamman kuin 
yhden perheenjäsenen ongelma. 
Ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat yhteisiä, ja 
vanhempien malli ohjaa lapsia. 

Riskipotilaiden tai -perheiden ohjauksessa py-
ritään Käypä hoito -suosituksen mukaan pelkän 
painonhallinnan sijaan laajempaan elintapaohja-
ukseen sekä pysyviin tapojen ja tottumusten muu-
toksiin. Muutosten toteuttaminen on yksinkertai-
sempaa, mikäli niitä sovelletaan koko perheeseen.

Motivaatio
puuttuu
Pirkanmaalla hiljattain tehdyssä kyselytutkimuk-
sessa (D2D Tyrnäryhmän tutkimus, toistaiseksi 
julkaisematon) selvitettiin lastenneuvoloiden ja 
kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien käsitys-
tä lasten ja nuorten lihomiseen liittyvistä asioista. 
Kyselyssä kävi ilmi, että lihominen koetaan isoksi 
ongelmaksi. 

Vaikeimmaksi asiaksi lihomisongelmaa käsitel-
täessä terveydenhoitajat raportoivat vanhempien 
ja heidän kauttaan lastenkin motivaation puuttu-
misen. Vastaanotolle ei ehditä tulla työkiireiden 
takia, eikä asiasta haluta keskustella. Vanhemmat 
toivovat, ettei lapsen kuullen puhuta lihomisesta 
tai siihen liittyvistä terveysriskeistä. Jotkut van-
hemmat myöntävät havainneensa lihomisen, mutta 
esimerkiksi perheen ruokailutottumusten selvittä-
miseen tai niiden muuttamiseen ei katsota olevan 
aikaa eikä halua.

Terveydenhoitajien kyselyraportissa todettiin, 
että vaikuttavien työtapojen löytäminen lihovan 

lapsen ja hänen perheensä kanssa työskentelemi-
seen on hankalaa. Ongelmia aiheutti myös sovitun 
toimintamallin puuttuminen omasta työyhteisöstä.

Tyypin 2 diabetes lapsella tai nuorella on Suo-
messa edelleen harvinainen. Aikuispotilaita hoi-
tavien lääkäreiden kokemuksesta tiedämme kui-
tenkin, että tyypin 2 diabetes voi olla pitkäänkin 

diagnosoimaton. Vaikka kiinnitäm-
me yhä enemmän huomiota lasten ja 
nuorten lihomiseen ja käynnistämme 
sen perusteella herkästi riskitekijäsel-
vitykset glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden diagnosoimiseksi, saattaa 
osa potilaista jäädä löytymättä.

Tyypin 2 diabeteksen mahdolli-
suus kannattaa pitää mielessä myös 
lapsen tai murrosikäisen kohdalla, 

koska silloin diagnostiset selvittelyt todennäköisesti 
käynnistyvät helpommin. Vanhemmille annettu tie-
to lapsen mahdollisista glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöistä saattaa toimia tervetulleena hälytyksenä, 
joka voi edesauttaa koko perheen elintapamuu-
toksia. 

• Marja-Terttu Saha
LT, lastenendokrinologian erikoislääkäri,
lasten diabeteslääkäri
Tays, lastentautien klinikka
marja-terttu.saha@pshp.fi 
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Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien 
yhdistys palkitsee vuosittain alle 35-vuotiaan yh-
distyksen jäsenen parhaasta diabetesaiheisesta, 
kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa 
ilmestyneestä alkuperäisartikkelista. Vuoden 
2006 Nuori tutkija -palkinto myönnettiin Minna 
Tiittaselle.

Tyypin 1 diabetes johtuu haimasaarekkeiden beeta-
solujen autoimmuunisesta tuhosta (1). Autoimmu-
niteetti kohdistuu useita beetasolujen antigeenejä, 
kuten insuliinia, kohtaan. Humoraalista immuu-
nivastetta endogeenistä insuliinia kohtaan esiin-
tyy tavallisesti taudin prekliinisessä vaiheessa, ja 
insuliinin autovasta-ainemääritystä (IAA) voidaan 
käyttää osana tyypin 1 diabeteksen ennustamista.

Tyypin 1 diabetesta hoidetaan yhdellä autoan-
tigeeneistä eli insuliinilla. Eksogeenisen insuliini-
hoidon aloittamisen jälkeen monilla potilaista on 
ns. remissiovaihe, jonka aikana hoitoon tarvitaan 
pienempiä määriä insuliinia. Insuliinihoito vai-
kuttaa myös immuunivasteeseen insuliinia koh-
taan esimerkiksi lisäämällä insuliinia tunnistavien 
vasta-aineiden määrää (2). Tyypin 1 diabeteksen 
hoito autoantigeenillä tarjoaa mielenkiintoisen ase-

telman tutkia muutoksia insuliiniin kohdistuvassa 
immuunivasteessa insuliinihoidon aikana.

Tavoitteenamme oli tutkia insuliinihoidon vai-
kutusta insuliinispesifi seen T-soluvasteeseen ja kes-
kittyä erityisesti säätelevien T-solujen merkkiai-
neiden tutkimiseen. Tutkimusta varten keräsimme 
perifeerisen veren näytteitä tyypin 1 diabetesta sai-
rastavilta lapsilta diagnoosihetkellä ennen insulii-
nihoidon aloittamista ja lapsilta, joita oli hoidettu 
muutamia päiviä tai viikkoja insuliinilla.

Perifeerisen veren mononukleaarisolut (PBMC) 
viljeltiin insuliinin kanssa. Kvantitatiivisella RT-
PCR:llä soluista määritettiin säätelevien T-solu-
jen merkkiaineiden (TGFbeeta, Foxp3, CTLA-4 
ja ICOS), Th1-solujen sytokiinin IFNgamman ja 
Th2-solujen sytokiinien IL-5:n ja IL-4:n mRNA-
ekspressiotasot. Lisäksi eritettyjen sytokiinien 
(IFNgamma, IL-5, IL-4, IL-2 ja IL-10) pitoisuudet 
mitattiin kaupallisella kitillä (CBA-kitti).

Kaksi ryhmää
Tutkimusverinäytteet kerättiin 33 potilaalta, jotka 
sairastavat tyypin 1 diabetesta. Näyte saatiin 12 
potilaalta diagnoosihetkellä ennen hoidon aloit-
tamista (ryhmä 0) ja 21 potilaalta hoidon aloitta-
misen jälkeen (ryhmä 1). Ryhmän 1 potilaita oli 
hoidettu insuliinilla 1–21 vuorokautta.

Tämä artikkeli on lyhennelmä vuoden 2006 Nuori tutkija 
-palkinnon voittaneesta artikkelista:

Tiittanen M, Huupponen JT, Knip M, Vaarala O. Insulin 
Treatment in Patients With Type 1 Diabetes Induces Up-
regulation of Regulatory T-Cell Markers in Peripheral 
Blood Mononuclear Cells Stimulated With Insulin In Vitro. 
Diabetes 2006 Dec; 55:3446-3454

Insuliinihoito lisää säätelevien T-solujen 
merkkiaineiden määrää in vitro 
-insuliinistimulaatiossa tyypin 1 diabeetikoilla

• Minna Tiittanen
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Ryhmässä 0 oli seitsemän poikaa 
ja viisi tyttöä. Lasten ikä oli 1,9–12,5 
vuoden välillä (mediaani 8,5 vuotta). 
Ryhmässä 1 oli 11 poikaa, ja ryhmä-
läisten ikä oli 1,8–14,4 vuoden välillä 
(mediaani 7,8 vuotta). Potilasnäyt-
teiden rinnalla tutkittiin kymmenen 
terveen kontrollilapsen (seitsemän 
poikaa) verinäytteet. Kontrollilasten 
mediaani-ikä oli 6,7 vuotta ja iän 
vaihteluväli 1,2–15,8.

Säätelevien T-solujen määrän ja Foxp3:n ilmen-
tymisen virtaussytometrialla tehtyyn tutkimukseen 
kerättiin lisäksi verinäytteet 12 vastadiagnosoi-
dulta potilaalta ja neljältä verrokilta. Ryhmässä 0 
lasten mediaani-ikä oli 4,6 (vaihteluväli 1,1–12,8), 
ja ryhmässä 1 mediaani-iäksi saatiin 6,6 (vaihte-
luväli 3,6–13,2). Kontrollilasten mediaani-ikä oli 
7,5 (vaihteluväli 3,5–10,1). Verinäytteet kerättiin 
Helsingin yliopiston Lasten ja nuorten sairaalassa 
ja Jorvin sairaalassa Espoossa.

Menetelmät
PBMC eristettiin tiheysgradienttisentrifuugauksella 
(Ficoll-Paque) tuoreista verinäytteistä ja viljeltiin 
72 tuntia antigeenien kanssa tai ilman antigee-
niä. Insuliiniantigeeninä käytettiin sekä ihmisen 
että naudan insuliinia (human insulin, Boehringer 
Mannheim ja bovine insulin, Sigma). Tetanustok-
soidia käytettiin kontrolliantigeeninä.

Viljellyistä soluista eristettiin totaali-RNA, ja 
sille tehtiin käänteistranskriptaasi-reaktio Taqma-

nin reagensseillä (Applied Biosys-
tems). Kvantitatiivinen PCR tehtiin 
myös Taqmanin valmiilla reagens-
seillä. Endogeenisenä kontrollina 
käytettiin18s RNA:ta. PCR-ajoissa 
oli mukana kalibraattorinäyte, jo-
ka oli valmistettu terveen aikuisen 
PBMC:iden phytohemagglutiniini-
stimulaatiolla.

RT-PCR-tulokset on ilmoitet-
tu suhdeluvuilla, joissa tutkittavan 

näytteen mRNA-tulos on suhteutettu kalibraatto-
rinäytteen vastaavaan tulokseen sen jälkeen, kun 
molemmat on ensin suhteutettu endogeeniseen 
kontrolliin. Supernatanttiin eritettyjen sytokiinien 
(IFNg, IL-5, IL-4, IL-2 ja IL-10) pitoisuudet mitat-
tiin CBA-kitillä (Cytometric bead array, BD Phar-
mingen).

Virtaussytometritutkimuksia varten PBMC:tä 
viljeltiin edellä mainittujen antigeenien kanssa tai 
ilman viidestä kuuteen vuorokautta. Viljelyn jäl-
keen solut värjättiin vasta-aineilla (Foxp3, CD4-
PerCP / Becton Dickinson ja CD25-PE / Miltenyi 
Biotech). Foxp3-vasta-aine oli saatu tohtori Alison 
H. Banhamilta (Oxford, Englanti), ja Foxp3+-solu-
jen värjäys noudatti myös hänen ryhmänsä julkai-
semaa menetelmää (3).

PBMC:tä viljeltiin myös T-solujen proliferaatio-
testillä edellä mainituilla antigeeneillä. Solut har-
vestoitiin kuuden vuorokauden viljelyn jälkeen. 
Viimeisten 16–18 tunnin ajaksi soluviljelyyn lisät-
tiin radioaktiivisesti leimattua tymidiiniä, jonka si-

Taulukko 1. Foxp3:n, CTLA-4:n ja ICOS:n mRNA-ekspressio tetanustoksoidi ja naudan ja ihmisen insuliini stimulaatio-
issa 72 tunnin soluviljelyn jälkeen. Tyypin 1 diabeetikot ryhmässä 0 tutkittiin diagnoosihetkellä ennen insuliinihoidon 
aloittamista ja ryhmän 1 potilaat 1–21 vuorokautta insuliinihoidon aloittamisen jälkeen.

Foxp3 mRNA (mediaani, 
vaihteluväli/100x2-ΔΔCt)

CTLA-4 mRNA (mediaani, 
vaihteluväli/1000x2-ΔΔCt)

ICOS mRNA (mediaani, 
vaihteluväli/100x2-ΔΔCt)

Ryhmä
tetanus 
toksoidi

naudan 
insuliini

ih-
misen 
insuli-
ini

tetanus 
toksoidi

naudan 
insuliini

ihmisen 
insuliini

tetanus 
toksoidi

naudan 
insuli-
ini

ihmisen 
insuliini

0
17.4,
0.3-38.8

2.8,
0-23.9

0.1,
0-9.7

5.0,
0-41.6

0.4,
0-15.7

0,
0-2.3

3.7,
0-10.9

1.4,
0-5.4

0,
0-0

1
16.8,
0-298.5

10.6,
0.3-
57.5

4.6,
0-40.0

15.5,
0.9-57.7

8.1,
0-36.0

2.7,
0-41.8

5.4,
0-55.6

5.9,
0-98.3

0.8,
0-6.2

kontrollit
10.1,
4.6-270.8

4.0,
0-5.7

0.9,
0-9.0

14.7,
0-350.3

0.2,
0-3.6

0.2,
0-5.6

1.3,
0-111.9

0,
0-4.8

0.4,
0-2.1

Insuliiniantigeenin ai-
heuttamat Foxp3:n, 

CTLA-4:n ja ICOS:n 
mRNA-ekspressiotasot 

olivat korkeammat niillä 
potilailla, jotka olivat 

saaneet insuliinihoitoa.
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Kuva 1. Esimerkkipotilaan virtaussytometrinen 
analyysi. Kuva A osoittaa CD4+CD25high-solut, jot-
ka on rajattu kuviin B ja C. Kuvan B histogrammissa 
on Foxp3:n ekspressio naudan insuliini-stimulaation 
jälkeen ja kuvassa C ihmisen insuliini-stimulaation 
jälkeen.  Harmaa histogrammi esittää Foxp3-vasta-
ainevärjäystä ja väritön histogrammi kontrollivasta-
ainevärjäystä

toutuminen replikoituvaan DNA:han voitiin mitata 
beetalaskurilla harvestoiduista soluista. Potilaiden 
seerumeista määritettiin myös IAA (4).

Statistiset laskelmat tehtiin SPSS 10.0 -ohjel-
malla. Nonparametristä Mann-Whitney U -testiä 
käytettiin ryhmien välisiin vertailuihin. Korrelaati-
ot laskettiin Spearman rank -korrelaatiotestillä.

Tulokset
Tutkimusryhmien (potilasryhmät 0 ja 1 sekä kont-
rollit) välillä ei havaittu merkitseviä eroja immuno-
logisten merkkiaineiden määrissä niissä soluissa, 
jotka oli viljelty ilman antigeeniä.

Insuliiniantigeenin aiheuttamat Foxp3:n, CTLA-
4:n ja ICOS:n mRNA-ekspressiotasot olivat kor-
keammat niillä potilailla, jotka olivat saaneet insu-
liinihoitoa (ryhmä 1) verrattuna niihin potilaisiin, 
joiden insuliinihoitoa ei ollut vielä aloitettu (ryhmä 
0). Sekä naudan että ihmisen insuliini aiheutti kor-
keammat Foxp3:n (p=0.040 ja p=0.055), CTLA-
4:n (p=0.035 ja p=0.009) ja ICOS:n (p=0.025 ja 
p=0.018) mRNA-ekspressiotasot ryhmän 1 poti-
lailla verrattuna ryhmän 0 potilaisiin. (Taulukko 
1.)

Myös naudan insuliiniviljelyn jälkeen ryhmän 
1 potilailla oli korkeammat Foxp3:n, CTLA-4:
n ja ICOS:n mRNA-tasot kuin kontrollilapsilla 
(p=0.002, p=0.002 ja p=0.005). Naudan insulii-
nin aikaansaama Foxp3:n mRNA-expressiotaso 
korreloi naudan insuliinin aiheuttamiin CTLA-
4:n ja ICOS:n mRNA-expressioihin (r=0.78, 
p<0.001 CTLA-4:lle; r=0.69, p<0.001 ICOS:lle). 
Sama ilmiö toistui myös ihmisen insuliiniviljelys-
sä (r=0.71, p<0.001 CTLA-4:lle; r=0.55, p=0.003 
ICOS:lle). 

Myös naudan ja ihmisen insuliinilla saadut 
tulokset korreloivat keskenään (r=0.44, p=0.011 
Foxp3:lle; r=0.42, p=0.016 CTLA-4:lle; r=0.45, 
p=0.017 ICOS:lle). Ihmisen insuliinin aiheuttama 
Foxp3:n mRNA-ekspressiotaso ryhmän 1 potilailla 
korreloi negatiivisesti noin puoli vuotta diagnoo-
sin jälkeen mitattuihin HbA1c-arvoihin (r=-0.66, 
p=0.038). Naudan insuliinin aikaansaama Foxp3:n 
mRNA-ekspressio sen sijaan korreloi positiivisesti 
HbA1c-arvoihin (r=0.74, p=0.010).

Halusimme RT-PCR-tulosten jälkeen selvittää, 
lisääkö in vitro -insuliinistimulaatio CD4+CD25high 
säätelevien T-solujen määrää ja ekspressoivatko 
nämä solut Foxp3:a proteiinitasolla. Virtaussyto-
metrialla havaitsimme, että sekä naudan että ihmi-

sen insuliini lisää CD4+CD25high-solujen määrää. 
CD4+CD25high-solujen osuus kaikista CD4+-so-
luista vaihteli insuliinistimulaation jälkeen 0–4,7 
prosenttia ryhmässä 0 ja 0,2–9,0 prosenttia ryh-
mässä 1 sekä 0–2,6 prosenttia kontrolleilla. Näistä 
insuliinin aiheuttamista CD4+CD25high-soluista 
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noin puolet (43–63 prosenttia) eks-
pressoi myös Foxp3:a, kuten kuvas-
sa 1 on osoitettu.

Kahden potilasryhmän välillä ei 
ollut eroja sytokiinien tuotannos-
sa. Kuitenkin molemmissa potilas-
ryhmissä sekä naudan että ihmi-
sen insuliini lisäsi IL-4:n mRNA-
tuotantoa enemmän kuin terveillä 
kontrolleilla (p=0.007 ryhmälle 0 ja 
p=0.002 ryhmälle 1 naudan insuliinistimulaatiossa; 
p=0.033 ryhmälle 0 ja p=0.057 ryhmälle 1 ihmisen 
insuliinilla stimuloitaessa). Naudan insuliinistimu-
laation jälkeen IL-4:n lisääntyminen oli nähtävis-
sä myös proteiinitasolla CBA-kittimäärityksessä 
(p=0.014 ryhmän 1 ja kontrollien välillä). Muiden 
sytokiinien ekspressiossa ei havaittu eroja potilai-
den ja kontrollien välillä.

T-soluproliferaation tulokset eivät eronneet 
kahden potilasryhmän ja kontrolliryhmän välillä 
millään antigeenillä. Naudan insuliinin aiheuttama 
proliferaatiovaste korreloi naudan insuliinin aihe-
uttamien Foxp3:n ja CTLA-4:n mRNA-ekspressi-
oiden kanssa (r=0.51, p=0.003; r=0.43, p=0.016), 
mutta ihmisen insuliinin aiheuttama proliferaatio-
vaste ei korreloinut Foxp3:n ja CTLA-4:n mRNA-
ekspressiotasoihin. Ihmisen insuliinin aiheuttama 
proliferaatiovaste kuitenkin korreloi negatiivisesti 
TGFb:n mRNA-ekspressioon (r=-0.41, p=0.029).

IAA-tasot korreloivat IL-4:n ja TGFb:n mR-
NA-ekspressiotasoihin ihmisen insuliinistimulaati-
ossa kaikilla potilailla (r=0.46, p=0.027 IL-4:lle ja 
r=0.60, p=0.003 TGFb:lle). Ihmisen insuliinin ai-
heuttama proliferaatiovaste korreloi negatiivisesti 
IAA-tasoihin (r=-0.42, p=0.044).

Johtopäätökset
Eksogeeninen insuliinihoito vastadiagnosoiduilla 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla potilailla sai ai-
kaan lisääntyneen säätelevien T-solujen merkkiai-
neiden Foxp3:n, CTLA-4:n ja ICOS:n ekspression 
in vitro -insuliinistimulaatiossa. Vastaavaa hoidon 
vaikutusta ei ollut nähtävissä kontrolliantigeenillä, 
tetanustoksoidilla. Löydös viittaa siihen, että ekso-
geeninen insuliini lisää tai aktivoi insuliinispesifi siä 
sääteleviä T-soluja in vivo -olosuhteissa.

CD4+CD25highFoxp3+ säätelevät T-solut syn-
tyvät kateenkorvassa (5, 6), ja siksi ne tunnistavat 
T-solureseptorillaan elimistön omia rakenteita ku-
ten esimerkiksi ihmisen insuliinin. Kirjallisuudessa 

on viitteitä siitä, että säätelevät T-
solut pystyvät antigeenispesifi seen 
proliferaatioon in vivo -antigeenis-
timulaation seurauksena (7). Pe-
rustuen näihin tietoihin lähdimme 
selvittämään insuliinihoidon vai-
kutusta sääteleviin T-soluihin.

Käytimme stimulaatioissamme 
sekä ihmisen että naudan insulii-
nia. Naudan insuliini eroaa ihmi-

sen insuliinista vain kolmen aminohapon verran, 
ja näiden kahden molekyylin immuunivasteet 
usein ristireagoivat. Kolmen aminohapon ero on 
kuitenkin riittävä tekemään naudan insuliinista 
voimakkaammin immunisoivan antigeenin kuin 
ihmisen insuliini (8), näin kävi myös tässä tutki-
muksessa.

Kateenkorvasta peräisin olevat säätelevät T-so-
lut eivät ole naudan insuliinille spesifi siä soluja. Im-
muunivaste naudan insuliiniin syntyy ruokavalion 
molekyyliä kohtaan (9), eli naudan insuliinin tun-
nistavat säätelevät T-solut syntyvät periferiassa.

Tässä työssä naudan ja ihmisen insuliinien aihe-
uttamat säätelevien T-solujen merkkiaineiden eks-
pressiot korreloivat. Mielenkiintoista oli, että myös 
eroja näiden kahden insuliinin immuunivasteissa 
löytyi. Naudan insuliinin aiheuttama Foxp3-akti-
vaatio ei suppressoinut, vaan päinvastoin korreloi 
T-solujen proliferaation kanssa sekä myös HbA1c-
arvoihin. Tämä viittaa siihen, että naudan insulii-
nin aiheuttamat säätelevät T-solut eivät pystyneet 
suppressoimaan insuliiniin kohdistuvaa immuuni-
vastetta.

Ihmisen insuliinin in vitro aiheuttama Foxp3-
vaste päinvastoin korreloi negatiivisesti HbA1c-ar-
voihin, mikä voisi viitata siihen, että insuliinihoi-
don stimuloimat säätelevät T-solut liittyvät remis-
siovaiheen kehittymiseen.

Insuliinispesifi sten T-soluvasteiden tutkiminen 
vastadiagnosoiduilla tyypin 1 diabeetikoilla on ollut 
vaikeaa. Insuliinihoidon aikaansaama lisääntynyt 
säätelevä immuunivaste ja lisääntynyt IL-4:n, Th2-
solujen sytokiinin, tuotanto voivat selittää vaikeu-
det T-solututkimuksissa.

Havaintomme siitä, että IL-4-tuotanto lisääntyy 
insuliinistimulaatiossa, on ristiriidassa sen yleisen 
ajatuksen kanssa, että tyypin 1 diabetes on Th1-
välitteinen tauti. IL-4-löydös sopii kuitenkin hyvin 
yhteen Kent, S. ym:n (10) julkaisun kanssa siinä, 
että potilaiden haimasaarekkeiden imusolmukkeis-

Kuitenkin molemmissa 
potilasryhmissä sekä nau-
dan että ihmisen insuliini 

lisäsi IL-4:n mRNA-
tuotantoa enemmän kuin 

terveillä kontrolleilla.
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ta eristetyt insuliinispesifi set T-solulinjat tuottivat 
IL-13:a, Th2-sytokiiniä.

Vaikka korkeimman IL-4-vasteen havaitsim-
mekin niillä potilailla, jotka olivat saaneet insulii-
nihoitoa, kohonnut IL-4-tuotanto oli nähtävissä 
myös niillä potilailla, jotka eivät olleet vielä insu-
liinihoitoa saaneet. Tämä viittaa siihen, että tyypin 
1 diabeetikoilla on Th2-tyypin immuunivastetta 
endogeenistä insuliinia kohtaan.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että insuliinihoi-
to lisää insuliinispesifisten säätelevien T-solujen 
aktivaatiota. Insuliinihoidon vaikutus voi liittyä 
remission syntyyn ja osaltaan myös vaikeuttaa T-
solututkimuksia vastadiagnosoiduilla tyypin 1 dia-
betesta sairastavilla henkilöillä.

• Minna Tiittanen
FT/biokemia, tutkija
Kansanterveyslaitos, 
Virustautien ja immunologian osasto,
Immunobiologian laboratorio
minna.tiittanen@ktl.fi 
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Sitagliptiini sai positiivisen lausunnon                    
myyntilupaa varten 

Uusi tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitettu lääke, sitagliptiini, sai Euroopan lääkevi-
ranomaiselta (European Medicines Agency, EMEA) positiivisen lausunnon myyntilupaa 
varten.

EMEA:n lääkevalmistekomitea suosittelee, että sitagliptiini hyväksytään tyypin 2 diabeteksen 
hoitoon Euroopan unionin alueella. Asia menee seuraavaksi Euroopan komission käsittelyyn. 
Jos komissio hyväksyy lausunnon, sitagliptiinista tulee ensimmäinen ja ainoa reseptilääke uu-
dessa DPP-4-estäjien lääkeaineryhmässä. Komission päätös koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioita.
DPP-4-estäjät (dipeptidyyli-peptidaasi-4) edistävät elimistön kykyä alentaa kohonnutta ve-
rensokeria eli glukoosia. Sitagliptiini on tällä hetkellä hyväksytty käyttöön 11 maassa, muun 
muassa Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Euroopan komission päätöstä odotetaan huhtikuun 
alkupuolella.
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”Käytännön neuvoja, ensiarvoista tsemppausta, 
tärkeää tietoa, vertaistukea ja kokonaisuuden hal-
lintaa.”

Näin kuvailivat kurssin antia viime syksynä 
Diabeteskeskuksessa hoidon tehostamiskurssille 
osallistuneet tyypin 2 diabeetikot. 

- Kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa tällä 
sapluunalla. Erityistä tässä oli se, että kurssilla pai-
notettiin nimenomaan yksilöllistä ohjausta, jolle 
oli varattu kunnolla aikaa, kertoi kurssin vetäjänä 
toiminut opetushoitaja Anne Hilander-Sihvonen.

Osallistujat pääsivät lääkärin vastaanotolle heti 
kurssin alussa. Jos hoitoon päätettiin tehdä muu-
toksia, voitiin jo kurssiviikon aikana nähdä, miten 
niiden toteuttaminen onnistuu.

Diabetesliiton vs. ylilääkäri Vuokko Kallionie-
men mukaan kurssi on omiaan henkilöille, joilla on 
ollut hoidossa solmukohtia.

- Täällä voidaan perehtyä sairauteen paremmin 
kuin lyhyellä vastaanotolla. Lisäksi kaikki on hyvin 
kustannustehokasta, jos kurssia vertaa siihen, mitä 
erikoissairaanhoito maksaa, Kallioniemi totesi.

Hoidon tehostamiskurssi ei kuitenkaan ole ir-
rallinen tapahtuma, vaan osa terveydenhuollon ket-
jua.

- Hoitopaikassa voidaan etukäteen miettiä, mit-
kä ovat asiakkaan tavoitteet kurssilla. Me huomi-
oimme asetetut tavoitteet kurssin aikana ja sen jäl-
keen annamme palautteen hoitopaikalle siitä, miten 
on mennyt ja mihin meidän mielestämme tulee seu-
raavaksi keskittyä, Kallioniemi sanoi.

Tehostamiskurssin tekee nimensä arvoiseksi se, 
että Diabeteskeskuksessa on tarjolla monia palve-
luita saman katon alla. Viiden päivän aikana kurs-
silaiset ehtivät tavata niin lääkäreitä, opetushoitajia, 
jalkojenhoitajia, liikunnanohjaajia kuin ravitsemus-
terapeuttejakin.

Tyypin 2 diabeteksen hoidon tehostamiskurs-
sille haetaan terveydenhuollon maksusitoumuk-
sella. Kurssilainen voi hakea matkakorvausta ja 
kuntoutusrahaa Kelalta.

Vuokko Kallioniemi muistuttaa, että myös 
eläkeläisille on tarjolla huokeita mutta te-
hokkaita kursseja. Raha-automaattiyhdis-
tys ja Diabetesliitto osallistuvat kurssien 
rahoitukseen. Eläkeläiskursseja on tar-
jolla sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabee-
tikoille, eikä niihin ole jonoa.

Hoidon tehostamiskurssilla 
paneudutaan yksilöllisiin ongelmiin 

• Sinikka-Tellervo Torssonen

Vuokko Kallioniemi ja Anne 
Hilander-Sihvonen kehuvat 
tyypin 2 diabeteksen 
hoidon tehostamiskurssia 
kattavaksi ja huokeaksi.



Onko hoidossanne tyypin 2 diabeetikoita,
joiden  hoitoon toivotte tehostusta ja kannanottoa?

Tarjoamme 
Tyypin 2 diabeteksen hoidon tehostaminen

-kurssia terveydenhuollon maksusitoumuksella tyypin 2 diabeetikoille
27.8. –31.8.2007 Tampereella, Diabeteskeskuksessa

Uusi juliste opastaa terveellisen aterian kokoamiseen

Kurssin aikana tarkastelemme asiakkaan kans-
sa omahoidon toteutumista henkilökohtaisella 
tasolla ja tehostamme tarvittaessa aktiivisesti 
lääkehoitoa sekä teemme suunnitelman jatko-
hoidon, ohjauksen ja tuen tarpeesta. Kurssi si-
sältää täysihoidon (majoitus ja ruokailut), lääkä-
rin ja hoitajan henkilökohtaiset vastaanotot sekä 
ravitsemusterapeutin, psykologin, liikuntasuun-
nittelijan ja jalkojenhoitajan ryhmäohjauksen 
ja vapaa-ajan ohjelmaa. Lisäksi osallistujilla on 
mahdollisuus varata aika maksulliseen jalkojen-
hoitoon. 

Kurssin hinta: 
Viisipäiväisen kurssin hinta on 850 euroa. 

Kurssille hakeutuminen:
Kurssille haetaan Kelan KU 102 ja104 lomak-
keilla. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto ja ter-
veydenhuollon maksusitoumus. Hakemukset lä-
hetetään 28.5.2007 mennessä osoitteella Diabe-
teskeskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere.  
Kurssilainen voi hakea matkakorvausta Kelasta 
sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahaa Kelan 
kuntoutusrahalain mukaisesti.

Lisätietoja: Kurssisihteeri Pirkko Toivonen, 

Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen 
uutuusjuliste näyttää selkeästi, miten 
kootaan lautasmallin mukainen, 
terveellinen ateria. Ole hyvä -julis-
teessa on iso havainnollinen ateriaku-
va, jonka sanomaa kirkastetaan vielä 
ytimekkäällä tekstillä. Julistetta on 
saatavana sekä suomeksi että ruotsik-
si. Julisteessa on kulutusta kestävä 
laminoitu pinta. Kooltaan se on 70 x 
50 senttimetriä. Uutuus maksaa 
2 euroa (sis. postikulut), ja se posti-
tetaan taitettuna.

Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta
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Vanhempien osallistuminen 
diabetesta sairastavan nuoren 
omahoitoon • Seija Raappana
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● ● ● Diabeteshoitajat

Nuoren diabetes elinikäisenä sairautena koskettaa 
aina koko perhettä. Diabeteksen hoito edellyttää 
perheeltä jokapäiväisen elämän järjestämistä uu-
delleen ja hoitotoimenpiteiden sovittamista osaksi 
nuoren arkea.

Hoitovastuun siirtyminen vanhemmilta nuorelle 
on tärkeä kehityksellinen vaihe, joka ei aina suju 
ongelmitta. Diabeteksen hoitotasapaino huono-
nee usein nuoruudessa, syyt siihen ovat sekä 
fysiologisia että psykososiaalisia. Nuori tarvitsee 
omahoidon toteuttamiseen niin perheen kuin 
ammattilaistenkin tarjoamaa tukea ja kannustusta. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan vanhempien osal-
listumista nuoren omahoitoon erilaisten vanhem-
muuden tyylien avulla. 

Hyvät perhesuhteet, perheen tasapaino, vähäinen 
stressin ja konfl iktien määrä ovat useissa tutkimuk-
sissa olleet joko suoraan tai epäsuoraan yhteydessä 
nuoren hoitoon sitoutumiseen ja hyvään hoitotasa-
painoon (1, 2, 3). Konfl iktit nuoren ja vanhempien 
välillä vaikeuttavat diabeteksen omahoitoa ja li-
säävät perheen jäsenten kokemaa stressiä.

Konfl iktit perheessä syntyvät usein jo lapsen 
ollessa murrosiässä. Usein ne aiheutuvat nuoren 
lisääntyneestä hoitovastuusta sekä diabeteksen 
päivittäisen hoidon vaatimuksista, hoitotoimen-
piteistä ja ruokavalion noudattamisesta.

Nuoret kokevat enemmän konflikteja kuin 
heidän vanhempansa (4). Mitä vanhemmista lap-
sista on kyse, sitä enemmän he kokevat stressiä 
tai konfl ikteja vanhempiensa kanssa ja sitä alhai-
semmaksi he arvioivat diabeteksen hoitoon sitou-
tumisensa. Myös vanhemmat uskovat, että mitä 
pidempään nuori on diabetesta sairastanut ja mitä 

pidemmälle hänen puberteettinsa on edennyt, sitä 
enemmän on konfl ikteja (3).

Lasten diabetespoliklinikalla tehdyn tutkimuk-
sen tulokset tukevat vanhempien aktiivista roolia 
nuorten omahoidossa. Etenkin varhaisnuoret (10–
14-vuotiaat) tarvitsevat vanhemmiltaan konkreet-
tista apua ja ohjausta omahoidon toimenpiteissä 
(5). Myös 15–18-vuotiailla hyvä vuorovaikutus, 
kohtalainen kontrolli, vanhempien osoittama läm-
pö ja kannustaminen sekä vastuun jakaminen ovat 
yhteydessä parempaan hoitoon sitoutumiseen ja 
hoitotasapainoon (1, 7). 

Nuorella ja hänen vanhemmillaan on usein 
erilainen käsitys diabeteksen hoitovastuun jakau-
tumisesta perheessä, ja se voi vaikeuttaa nuoren 
omahoidon toteutusta. Perheen äidit kantavat eni-
ten vastuuta päivittäisestä hoidosta ja arjen sujumi-
sesta. Usein he tekevät niin myös siksi, etteivät ole 
valmiita luottamaan muiden osaamiseen ja luovut-
tamaan vastuuta (8). Isien tyypillisenä selviytymis-
keinona on syrjään vetäytyminen, ja äidit voivat 
omalla toiminnallaan jopa vaikeuttaa isien osallis-
tumista ja lisätä heidän etääntymistään (9). 

Erilaisia tyylejä
vanhemmuudessa
Anderson (4) kuvaa vanhempien osallistumista 
nuoren omahoitoon Baumrindin vanhemmuuden 
tyylien avulla (taulukko 1). Vanhemmuudessa voi-
daan erottaa neljä ominaisuutta: kontrolli, kehityk-
selliset vaatimukset, kommunikaatio ja hoiva. Kun 
kutakin ominaisuutta tarkastellaan matala–kor-
kea-ulottuvuudella, saadaan kolme erilaista van-
hemmuuden tyyliä: auktoritatiivinen, autoritaari-
nen ja salliva (taulukko 1).

Auktoritatiivinen vanhemmuus merkitsee kor-
keita arvoja kaikilla ulottuvuuksilla. Vanhemmat 
edellyttävät nuorelta kehityksen mukaista toimin-
taa, mutta asettavat rajoja ja kontrolloivat niissä 
asioissa, joissa nuoren tiedot ja kokemus eivät ole 



riittäviä päätöksentekoon. He auttavat tarvittaessa, 
osoittavat hoivaa ja lämpöä sekä antavat vastuuta 
ja vapautta sopivassa suhteessa. Nuoren itsetunto 
ja omahoitovalmiudet kehittyvät vanhempien luot-
tamuksen ja kannustuksen avulla.

Autoritaariset vanhemmat kontrolloivat ja 
käyttävät valtaa nuorta kohtaan, he eivät kannus-
ta ja rohkaise riittävästi.  Vanhempien nuorelle 
asettamat kehitystasovaatimukset ovat keskitasoa. 
Nuoren mahdollisuus vanhempien kontrollista ir-
taantumiseen pitkittyy ja hoitovastuuseen kasvami-
nen sekä itsenäistyminen vaikeutuvat. Ristiriitoja 
esiintyy myös vähäisen vuorovaikutuksen vuoksi.

Sallivat vanhemmat kontrolloivat muita vä-
hemmän. He eivät aseta nuorelle rajoja, eivätkä 
edellytä nuorelta hänen kehityksensä mukaista toi-
mintaa. 

Tyylien tunteminen
auttaa ohjauksessa
Vanhemmuuden tyylejä voidaan käyttää hoidon-
ohjauksessa vanhempien toiminnan tukemiseen ja 
diabetesperheissä ilmenevien konfl iktien ehkäisyyn. 
Tutkimusten (4) mukaan auktoritatiivinen vanhem-
muus on ollut yhteydessä nuorten parempaan hoi-
toon sitoutumiseen ja parempaan hoitotasapainoon 
sekä nuorempien (8–12-vuotiaat) että vanhempien 
(13–17-vuotiaat) ikäryhmissä. Se on lisännyt myös 
koko perheen tyytyväisyyttä arkielämään, diabe-
teksen hoitoon ja tulevaisuuteen. 

Vanhempien huolehtiminen on tarkoituksen-
mukaista silloin, kun nuori tarvitsee konkreettista 
apua ja osallistumista omahoidon toteutukseen. 
Autoritaarisen vanhemmuuden riskinä on vanhem-
pien liiallinen puuttuminen ja ylihuolehtiminen. 
Kun nuoren vastuuseen kasvaminen ja itsenäisty-
minen hidastuvat, riippuvuus vanhemmista säilyy 
ja seurauksena voi olla kehäilmiö sekä ristiriito-

jen ja konfl iktien lisääntyminen. Ohjaajat voivat 
auttaa autoritäärisen tyylin omaavia vanhempia 
harjoittelemalla heidän kanssaan yhteistyötä, luot-
tamista ja vastuun jakamista. 

Sallivat vanhemmat ajattelevat nuoren itse-
näistyvän ja oppivan vastuullisuuteen itsestään ja 
ilman vanhempien kontrollia. Tutkimusten mu-
kaan (10) vanhemmat, jotka eivät puuttuneet nuo-
ren omahoitoon, ajattelivat sen lisäävän nuoren 
itsenäisyyttä, koska nuoren tulisi jatkossa kuiten-
kin hoitaa diabeteksensa yksin. Myös nuoren halu 
pärjätä itse ja itsevarmana esiintyminen voivat 
edesauttaa vanhempien liian aikaista hoitovas-
tuusta luopumista.

Silloin, kun nuori kokee vanhempansa ”ke-
neksi tahansa aikuisiksi” eikä vanhemmikseen, 
hän ei saa heiltä riittävää emotionaalista tukea ja 
joutuu itsenäistymään liian aikaisin. Varhainen 
itsenäistyminen ja emotionaalisen tuen puuttumi-
nen vaikeuttavat nuoren diabeteksen omahoitoa 
ja aiheuttavat ongelmia perheen tasapainoon ja 
vuorovaikutukseen (11, 12). Sallivia vanhempia 
tulee ohjata nuoren kehitysvaiheiden tunnistami-
seen, vastuun jakamiseen sekä selkeiden rajojen ja 
sopimusten tekemiseen.

Perheterapeuttisilla interventioilla on tut-
kimusten (6) mukaan ollut vaikutusta nuorten 
psyykkisen ahdistuksen vähenemiseen, ja myös 
hoitotasapaino on parantunut. Nuorten hoido-
nohjauksessa sovellettujen perheterapeuttisten in-
terventioiden käytöstä on raportoitu kansainväli-
sesti (13, 14, 15). Interventioissa on paitsi jaettu 
diabetestietoutta, myös annettu koko perheelle 
ohjausta nuoruusiän kehityksestä, tavallisimmista 
konfl ikteista diabetesperheissä, konfl iktitilanteiden 
välttämisestä ja niistä selviämisestä. Niissä on har-
joiteltu diabeteksesta ja sen hoidosta puhumista, 
syyttelemisen ja syyllistämisen kierteen välttämistä, 

Taulukko 1. Baumrindin vanhemmuuden tyylit Andersonin mukaan (4)
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korkea keskitaso  matala  matala

matala matala matala matala



vanhempien välistä yhteistyötä sekä vastuun jaka-
mista ja sopimusten tekemistä. Interventiot ovat 
vähentäneet konfl ikteja, parantaneet vuorovaiku-
tusta ja lisänneet vanhempien tarkoituksenmukaista 
osallistumista nuoren omahoitoon.

Suomessa on kehitetty ja kokeiltu ongelmaläh-
töisen oppimismenetelmän (PBL) soveltuvuutta, 
taloudellisuutta ja vaikutusta diabeetikkonuorten 
hoidonohjauksessa (16, 17). PBL paransi vertaistu-
en avulla nuorten psyykkistä tilannetta. Yksilöoh-
jaukseen verrattuna menetelmä ei tuonut merkittä-
vää eroa hoitotasapainon, nuorten omahoitokäy-
täntöjen eikä nuoruuteen liittyvän riskikäyttäyty-
misen suhteen. PBL kuitenkin lisäsi nuorten uskoa 
mahdollisuuksiinsa selvitä omahoidossa ja vähensi 
vanhempien liiallista puuttumista.

Pysyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi nuo-
ri ja hänen perheensä tarvitsevat ammattilaisten 
tarjoamaa tukea ja ohjausta enemmän kuin sitä 
on saatavilla (18). Tärkeää nuorten ohjauksessa 
on toimintakäytäntöjen kehittäminen yhteistyössä 
perheiden kanssa (19, 20). Vanhempien osallistu-
minen diabetesta sairastavan nuoren omahoitoon 
on haastavaa ja sillä, miten vanhemmat osallistu-
vat, on tärkeä merkitys. 

Vanhemmuuden tyylien tunteminen auttaisi 
nuorten ohjauksessa toimivia ammattilaisia otta-
maan huomioon vanhemmuuden eri ominaisuudet. 
Se myös edellyttäisi perheen kokonaisvaltaiseen 
tilanteeseen perustuvien tukimuotojen hyödyntä-
mistä ja kehittämistä.

• Seija Raappana
TtM, lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja 
Hoitotieteen tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto
seija.raappana@laurea.fi 

Artikkelin kirjoittaja valmistelee väitöstutkimusta 
nuoren ja perheen diabetekseen sopeutumisesta.
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todennäköisesti estämällä CYP3A4-entsyymiä ja 
repaglinidin siirtymistä maksaan OATP1B1-kulje-
tusproteiinin välityksellä.

Lipidilääkkeet betsa- ja fenofi braatti eivät vai-
kuttaneet repaglinidin pitoisuuksiin, vaikka niillä 
oli in vitro -olosuhteissa samanlainen estovaikutus 
repaglinidin metaboliaan kuin niiden sukulaislääk-
keellä gemfi brotsiililla. Astmalääke montelukas-
ti ja diabeteslääke pioglitatsoni eivät myöskään 
vaikuttaneet repaglinidin pitoisuuksiin, vaikka ai-
kaisempien in vitro -tutkimusten perusteella yh-
teisvaikutusta oli pidetty todennäköisenä. In vitro 
-tutkimuksissa CYP3A4:n ja CYP2C8:n osuudet 
repaglinidin hajoamisessa olivat yhtä suuret käytet-
täessä terapeuttisia repaglinidipitoisuuksia.

Nyt tehdyt havainnot ovat hoidollisesti merkit-
täviä ja selittävät aiemmin tehtyjä havaintoja repa-
glinidin yhteisvaikutuksista. CYP2C8- ja CYP- 3A4-
entsyymejä tai OATP1B1-kuljettajaproteiinia estä-
vien lääkkeiden samanaikainen käyttö voi nostaa 
repaglinidin pitoisuuksia ja voimistaa sen veren-
sokeria laskevaa vaikutusta. Tällaisessa tilantees-
sa verensokeritasoa on seurattava hypoglykemian 
välttämiseksi ja repaglinidin annostusta tarvittaessa 
pienennettävä.

Betsa- ja fenofi braatti, montelukasti ja piogli-
tatsoni eivät vaikuttaneet repaglinidipitoisuuksiin 
viitaten siihen, että ne eivät potilailla käytetyillä 
annoksilla merkittävästi estä CYP2C8- tai CYP-
3A4-välitteistä lääkeainemetaboliaa. Yleisemmällä 
tasolla tulokset korostavat kliinisten tutkimusten 
tärkeyttä varmistettaessa in vitro -löydöksiin perus-
tuvia ennusteita lääkeyhteisvaikutuksista.

Lauri Kajosaaren väitöskirja, Pharmacokinetic 
interactions affecting the antidiabetic repaglinide 
(Diabeteslääke rapaglinidin lääkeyhteisvaikutuk-
set), tarkastettiin Helsingin yliopistossa joulukuus-
sa 2006.
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Katriina Rautio

   Diabeteslääkkeistä apu monirakkulaiseen  
   munasarjatautiin

Monirakkulainen munasarjatauti (PCOS) on ylei-
sin lisääntymisikäisillä naisilla esiintyvä hormo-
naalinen häiriö. Sille on tunnusomaista kuukau-
tishäiriöt, hedelmättömyys ja liiallisesta mieshor-
monipitoisuudesta johtuvat iho-ongelmat ja liika-
karvoitus.

Väitöksiä  

Lauri Kajosaari

  Diabeteslääke repaglinidin     
  lääkeyhteisvaikutukset

Lauri Kajosaaren väitöskirjassa selvitettiin in vitro 
-tutkimuksilla (koeputkiolosuhteissa) CYP2C8- 
ja CYP3A4-entsyymien merkitystä repaglinidin 
hajoamisessa. Tutkimuksessa käytettiin terapeut-
tisia repaglinidipitoisuuksia vastaavaa tasoa. Koe-
henkilötutkimusten (in vivo -tutkimukset) ja in 
vitro -tutkimusten avulla tutkittiin repaglinidin 
mahdollisia yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden 
kanssa ja selvitettiin havaittujen yhteisvaikutusten 
mekanismeja.

In vitro -tutkimuksissa käytettiin ihmisen 
maksan mikrosomeja ja CYP-entsyymejä. Kliini-
sissä lääketutkimuksissa selvitettiin seitsemän eri 
lääkkeen vaikutusta repaglinidin pitoisuuksiin ja 
vaikutuksiin. Tutkimukset tehtiin vapaaehtoisilla 
koehenkilöillä käyttäen lumekontrolloitua ja vaih-
tovuoroista koeasetelmaa. 

Koehenkilöille annettiin tavanomaisia hoito-
annoksia tutkimuslääkkeitä muutaman päivän 
ajan ja tämän jälkeen kerta-annos repaglinidia. 
Koehenkilöiltä kerättiin useita verinäytteitä, jois-
ta lääkepitoisuudet määritettiin käyttäen herkkiä 
massaspektrometrisiä menetelmiä.

CYP2C8-entsyymiä estävä mikrobilääke tri-
metopriimi nosti repaglinidin pitoisuuksia 61 pro-
senttia in vivo –tutkimuksessa ja esti repaglinidin 
metaboliaa myös in vitro -tutkimuksissa. CYP- 
3A4-entsyymiä estävä antibiootti telitromysiini 
nosti repaglinidipitoisuudet 1,8-kertaisiksi in vivo 
-olosuhteissa ja voimisti sen verensokeria laske-
vaa vaikutusta. Immunosuppressiivinen lääkeaine 
siklosporiini nosti repaglinidipitoisuuksia tutki-
tuista lääkkeistä voimakkaimmin (2,4-kertaisiksi) 
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Jopa puolet PCOS-naisista on ylipainoisia. Suu-
rella osalla heistä esiintyy ns. metabolisen oireyh-
tymän piirteitä, kuten glukoosi-, insuliini- ja veren 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä, keskivartalolle 
painottuvaa ylipainoa, korkeita verenpainetasoja 
sekä matala-asteista kudostulehdusta, jota kuvaa 
kohonnut veren C-reaktiivinen proteiini (CRP). 
Nämä yhdessä lisäävät PCOS-naisten riskiä sairas-
tua tyypin 2 eli aikuisiän diabetekseen sekä sydän- 
ja verisuonisairauksiin.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin tyypin 2 dia-
betekseen käytettyjen insuliinia alentavien lääkkei-
den, metformiinin ja rosiglitatsonin, vaikutuksia 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin ja 
CRP-tasoon. Lisäksi tutkittiin rosiglitatsonin vai-
kutuksia ylipainoisten PCOS-naisten kuukautishäi-
riöihin sekä muihin hormonaalisiin ja metabolisiin 
tekijöihin. Aiemmin on jo osoitettu, että metformii-
nilla on suotuisia vaikutuksia PCOS-naisten oirei-
siin ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin.

Tutkimuksessa havaittiin, että metformiini vai-
kuttaa suotuisasti sydän- ja verisuonisairauksien 
riskitekijöihin, kuten veren rasva-arvoihin ja CRP-
pitoisuuteen sekä verenpainetasoon. Rosiglitatsoni 
korjasi merkittävästi ylipainoisten PCOS-naisten 
kuukautiskiertoa. Lääke paransi myös glukoosi- ja 
insuliiniaineenvaihduntaa sekä laski CRP-tasoa, 
mutta ei vaikuttanut rasva- tai verenpainearvoi-
hin.

PCOS-naisten hoidon yhtenä ja tärkeimpänä 
tavoitteena on estää tyypin 2 diabeteksen ja sydän- 
ja verisuonisairauksien kehittyminen. Ensisijainen 
hoito ylipainoisilla PCOS-naisilla on painonpudo-
tus elintapamuutosten avulla. Vasta seuraavassa 
vaiheessa harkitaan lääkehoitoa. Koska metfor-
miinilla ja rosiglitatsonilla oli edullinen vaikutus 
em. sairauksien yksittäisiin riskitekijöihin, niistä 
saattaa olla hyötyä diabeteksen sekä sydän- ja ve-
risuonisairauksien ehkäisyssä.

Katriina Raution väitöskirja, Effects of insu-
lin-lowering drugs in PCOS: endocrine, metabolic 
and infl ammatory aspects (Diabeteslääkkeistä apua 
monirakkulaiseen munasarjatautiin), tarkastettiin 
joulukuussa 2006 Oulun yliopistossa. 

● Filosofi an maisteri Jukka-Pekka Suomelan väi-
töskirja Effects of dietary fat oxidation products 
and fl avonols on lipoprotein oxidation (Ravinnon 
rasvojen hapettumistuotteiden ja fl avonolien vaiku-

tukset lipoproteiinien hapettumiseen), tarkastettiin 
Turun yliopistossa lokakuussa 2006. 

”Väitöskirjatyössä ravinnon hapetetun rasvan 
havaittiin lisäävän lipoproteiinien rasvojen hapet-
tumistuotteiden määrää. Kasviperäisissä elintar-
vikkeissa esiintyvillä fl avonoleilla oletetaan olevan 
sydämen ja verisuonten terveyttä edistäviä omi-
naisuuksia. Tutkimuksessa osoitettiin ensimmäis-
tä kertaa tyrnille ominaisten fl avonolirakenteiden 
imeytyminen verenkiertoon. Lisäksi saatiin viit-
teitä siitä, että aterian rasvapitoisuuden lisäänty-
essä imeytyminen tehostuu. Flavonolivalmisteella 
ei käytetyllä annostasolla kuitenkaan havaittu vai-
kutusta valtimonkovettumataudin riskitekijöihin, 
kuten kohonneeseen LDL:n hapettumisen, C-reak-
tiivisen proteiinin tai homokysteiinin tasoon.”

●  Liikuntatieteiden maisteri Jarna Christina Han-
nukaisen väitöskirja The Effects of Increased Phy-
sical Activity and Aerobic Fitness on Healthy Mo-
nozygotic Twins. With special reference to heart 
and skeletal muscle (Lisääntyneen liikunta-aktii-
visuuden ja aerobisen kunnon vaikutus terveisiin 
identtisiin kaksosiin. Erityishuomio sydän- ja luu-
rankolihaksessa), tarkastettiin Turun yliopistossa 
lokakuussa 2006.

”Kohtuullinen kestävyyskunnon kasvu aihe-
utti sydämen koon kasvuun viittaavia muutok-
sia sydämen sähköisessä toiminnassa, mutta ei 
sydänlihaksen rakenteissa ultraäänitutkimuksella 
mitattuna. Väitöskirjatutkimuksessa kohtuullinen 
kestävyyskunnon kasvu ei vaikuttanut sydämen 
verenvirtaukseen, hapenkulutukseen, vapaiden 
rasva-aineiden käyttöön tai sepelvaltimoiden ja 
ääreisverenkierron toimintaan. Tutkimuksen mu-
kaan kohtuullisesti lisääntyneellä liikunta-aktii-
visuudella ja kestävyyskunnolla on vain vähäisiä 
perimästä riippumattomia vaikutuksia terveiden 
nuorten miesten sydämen toimintaan ja sydämen 
sekä luurankolihaksen verenvirtaukseen ja aineen-
vaihduntaan. Aktiivinen liikuntaharrastuneisuus 
nuorena aikuisena vähentää kehon rasvan määrää 
ja vapaiden rasvahappojen ottoa maksaan. Nämä 
mekanismit voivat ainakin osittain selittää kestä-
vyysliikunnan terveysvaikutuksia.” 

● Johanna Rinta-Valkaman väitöskirja Podocyte 
molecules in the pancreas and lymphoid tissues 
and their association to autoimmunity of diabetes 
(Uudet autovasta-aineet tyypin 1 diabeetikoilla ja 
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Väitöksiä  



niiden yhteys diabeettiseen munuaistautiin), tarkas-
tettiin Helsingin yliopistossa joulukuussa 2006.

”Tutkimuksissa havaittiin neljän muun munu-
aisen suodatuskalvostovalkuaisaineen, densiinin, 
fi ltriinin, FAT:n ja alfa-aktiniini-4:n, ilmentyvän 
haiman beta-soluissa. Tämä viittaa siihen, että mu-
nuaisen suodatuskalvostosta ja haiman saareke-
soluista voi löytyä rakenteellisia tai toiminnallisia 
yhtäläisyyksiä. Toisessa osatutkimuksessa selvitet-
tiin nefriinin ilmentymistä ihmisen imukudoksissa. 
Nefriiniä löydettiin imusolmukkeiden ja kitarisojen 
itukeskuksien follikulaarisista dendriittisoluista. 
Kolmannessa ja neljännessä osatyössä havaittiin, 

että osalla tyypin 1 diabeetikoista muodostuu 
autovasta-aineita nefriiniä, densiiniä ja fi ltriiniä 
kohtaan ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 
diabeteksen toteamisesta. Nefriini-, densiini- ja 
fi ltriiniautovasta-aineita ei löydetty potilailta, joil-
la diabetes oli ollut pidempään kuin kymmenen 
vuotta, ekä pystytty osoittamaan näiden uusien 
autovasta-aineiden yhteyttä diabeettiseen munu-
aistautiin. Tulosten valossa voidaan olettaa nefrii-
ni-, densiini- ja fi ltriiniautovasta-aineiden liittyvän 
yleiseen autoimmuunireaktioon tyypin 1 diabe-
teksessa.”
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Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabeetikoille suositellaan samanlaista vähän 
rasvaa, suolaa ja sokeria sisältävää runsaskui-
tuista ruokaa kuin muullekin väestölle. Tästä 
periaatteesta  huolimatta diabeetikon ruokavali-
oon liittyy monia erityiskysymyksiä: diabeteksen  
tyyppi, hoitomuoto, sairauden kesto, lisäsairau-
det ja samanaikaiset muut sairaudet vaikuttavat 
diabeetikon ruokavalioon. Raskaana olevien, 

kasvuikäisten ja  ikääntyneiden ruokavalioilla 
on omat erityisvaatimuksensa. 

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille ter-
veydenhuollossa diabeetikoita ohjaaville ja am-
mattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan 
oppilaitoksiin. Kirjassa on näiden alojen am-
mattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä 
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemus-
terapeutti Eliina Aro. Kirjoittajat ovat suoma-
laisia ravitsemuksen asiantuntijoita. Tekstiä on 
ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen 
hinta on 26 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta





Diabeetikon hoidon peruskurssit
• 21.–25.5.
• 3.–7.9.
• 1.–5.10.
• 19.–23.11.
Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää ja syventää 
tietoja diabetesta sairastavien aikuisten hoidosta ja  
hoidonohjauksesta.
Kohderyhmä: Kaikki aikuisia diabeetikoita hoitavat 
terveydenhuollon ammattilaiset. Kurssi sopii hyvin myös 
väestövastuuhoitajalle, jonka asiakkaina on sekä tyypin 2 
että tyypin 1 diabeetikoita.
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes sairaute-
na, asiakaslähtöisen ohjauksen periaatteet (tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisy, tyypin 2 diabeteksen lääkkeetön hoito, 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoito ja ravitsemuk-
sen ja liikunnan erityispiirteet lääkehoidon yhteydessä), 
verensokerin seuranta apuvälineenä hoidon eri osa-alueit-
ten yhteensovittamisessa sekä hoidon suunnittelussa ja 
arvioinnissa, ”omaseuranta on muutakin kuin verensokerin 
seurantaa”, diabeteksen määräaikaisseuranta, diabetek-
sen lisäsairaudet ja niiden ehkäisy.
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovaikut-
teiset luennot ja alustukset, pienryhmätyöskentely sekä 
omaehtoinen opiskelu.
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, ravitsemustera-
peutti, psykologi, jalkojenhoitaja, liikuntasuunnittelija ja 
ulkopuoliset asiantuntijat.
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
730 euroa sekä majoitus 150 euroa. Kaikki yhteensä 880 
euroa. Alv 0 %.

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
diabetespäivät
22.–23.8. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutuspäivät tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja 
syventää perustietoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä, 
seulonnasta ja tyypin 2 diabetesta sairastavien kokonais-
valtaisesta hoidosta ja ohjauksesta. Päivien aikana tar-
jotaan ideoita ja etsitään keinoja tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn ja hyvän hoidon toteuttamiseksi ja kehittämiseksi 
omien asiakkaiden keskuudessa.
    Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityis-
pätevyyteen 2 pistettä/päivä. Koulutustilaisuus voidaan 
hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 12.2.2004 tekemän 
päätöksen mukaisesti teoreettiseksi koulutukseksi yleis-
lääketieteen, työterveyshuollon, sisätautien ja lastentau-
tien erikoisaloille harkinnan mukaan.
Kohderyhmä: Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ja 
hoitajat.
Keskeinen sisältö: Diabeetikoiden hoidon organisoin-
nin haasteet, tyypin 2 diabeetikon hoidon tavoitteet ja 
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Koulutusta  

kokonaisvaltainen hoito (ylipaino, verenpaine, veren 
rasvat, verensokeri sekä veren hyytymishäiriöt), arviointi 
ja seuranta, tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seulonta, 
ruokavalion ja liikunnan perusperiaatteet diabeteksen 
ehkäisyssä ja hoidossa, asiakaslähtöinen ohjaus ja elinta-
pamuutosten tukeminen, omaseurannan välineet (veren-
sokerin mittaus, insuliinin pistäminen).
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä (kartoitetaan oman 
toimipisteen valmiudet tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, 
seulontaan, tehokkaaseen elintapahoitoon ja kokonais-
valtaisen lääkehoidon toteutukseen), vuorovaikutteiset 
luennot, ryhmätyöt
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoitajat, 
ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
332 euroa sekä majoitus 48 euroa. Kaikki yhteensä 380 
euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampi kuin 
yksi työntekijä, kokonaishinta on 304 euroa. Alv 0 %.

Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
29.–31.10. Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden lisätä valmiuksia 
tyypin 2 diabeetikoiden tarkoituksenmukaisen lääkityksen 
valinnassa, ravitsemus- ja painonhallinta-asioissa, liikun-
nassa, jalkojenhoidossa sekä asiakaslähtöisen ja motivoi-
van ohjaustavan soveltamisessa. Lisäksi koulutuksessa 
paneudutaan hoidon ja ohjauksen järjestämiseen liittyviin 
kysymyksiin osallistujien omien työyksiköiden käytäntöjen 
pohjalta
Kohderyhmä: Diabeetikoiden hoidosta vastaavat työparit 
tai yksittäiset diabeetikoiden hoitoon osallistuvat tervey-
denhuollon ammattilaiset
Keskeinen sisältö: Tyypin 2 diabeteksen kokonaisval-
tainen hoito (lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon 
tehostaminen, insuliinihoidon toteuttaminen), elintavat 
osana hoidon kokonaisuutta (painonhallinta, ruokavalio, 
liikunta), diabeetikon omaseuranta ja sen hyödyntäminen 
hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, riski-
jalan tunnistaminen ja asianmukaiseen hoitoon ohjaamin-
en, motivoiva ohjaus ja neuvontatapa, yhteistyön (tiimi-
työn) hyödyt ja haasteet tyypin 2 diabeetikon hoidossa, 
omassa työpisteessä toteutettavan hoidon ja ohjauksen 
kehittämiseen tähtäävän prosessin käynnistäminen
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, alustusk-
eskustelut, workshop-työskentely ja tarpeen mukaan 
muita toiminnallisia menetelmiä
Kouluttajat: Lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, 
opetushoitaja, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija.
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampi kuin yksi 
työntekijä, kokonaishinta on 440 euroa/ henkilö. Alv 0 %
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Koulutus keittiöhenkilökunnalle
23.-24.10. Diabeteskeskus, Tampere
Tarkempi tuotekuvaus internetissä osoitteessa: www.
diabetes.fi /koulutus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
koulutussihteeri Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /koulu-
tus/ilmoittautuminen.

Koulutusta painonhallintaryhmien  
ohjaajille
Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat yhdistäneet osaamisensa 
ja kehittäneet yhdessä uuden ryhmämallin painonhallint-
aan. Mallissa on uudella tavalla yhdistetty tuloksellinen 
ryhmätoiminta sekä ravitsemukseen, liikuntaan ja psykolo-
giaan pohjautuva painonhallinta. Järjestämme koulutusta 
ryhmänohjaajille uuden mallin pohjalta.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset kuten 
terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, ravitsemusterapeutit 
ja lääkärit. Työpareittain osallistumista suositellaan, 
mutta yksinkin voi tulla. Koulutus soveltuu jo aiemmin 
painonhallintaryhmiä ohjanneille sekä ryhmän ohjausta 
aloitteleville
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantuntijat
Koulutusryhmän koko: Enintään 20
Keskeinen sisältö: Lääketieteellinen perusta (metabo-
lisen oireyhtymän lääketieteellinen perusta, painonhal-
linnan ja elintapamuutosten merkitys, lääkehoito), ravit-
semuksen perusta (painonhallinnan perusteet, syömisen 
hallinta, omien ruokatottumusten pohdinta, laadulli-

set/määrälliset muutokset), liikunnan perusta (liikunnan 
fyysinen ja psyykkinen merkitys elämänlaadun kohen-
tajana, motivoiva aloittaminen, liikunnan ”annostelu”), 
ryhmänohjauksen perusta (valmentava ote ryhmänohjauk-
seen, ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ohjaajan rooli ja 
tehtävät, ryhmämalli
Koulutusmenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, vuoro-
vaikutteiset luennot, toiminnalliset menetelmät ryhmämal-
lia demonstroiden. Oheismateriaalina ohjaajan kansio
Koulutuksen kesto: 3 päivää + 2 päivää. Jaksojen välillä 
on noin 5 viikkoa, jonka aikana työskennellään itsenäis-
esti. Koulutus sisältää myös käyttäjätunnuksen PPPKOTI-
verkon internetsivuille, jossa mahdollisuus muun muassa 
työnohjaukselliseen verkkokeskusteluun koulutuksen 
jälkeen
Koulutuksen hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta 
järjestetään myös tilauskursseina terveydenhuollon organ-
isaatioille sopimuksen mukaan

Ohjaajakoulutus vuonna 2007

1. osa 28..–30.8. ja 2. osa 4.–5.10. Turku
1. osa 1.10.–3.10. ja 2. osa 15.11.–16.11. Tampere
Ilmoittautuminen: Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi 
Järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry
1. osa 4.–6.9. ja 2. osa 4.–5.10. Helsinki
Ilmoittautuminen: Mari Väisänen, puh. (09) 752 752 60, 
mari.vaisanen@sydanliitto.fi 
Järjestäjänä Suomen Sydänliitto ry
Lisätietoja: Outi Himanen, puh. (03) 2860 318, 
outi.himanen@diabetes.fi . Tuija Pusa, puh. (09) 7527 
5230, tuija.pusa@sydanliitto.fi .
www.diabetes.fi  ja www.sydanliitto.fi 

Diabetesliitto on julkaissut uuden Diabeetikon 
sosiaaliturva 2007 -oppaan. Oppaaseen on koottu 
yleisestä sosiaaliturvasta sellaiset kokonaisuudet, 
joista voi olla hyötyä diabetekseen sairastuneelle eri 
tilanteissa ja elämänvaiheissa. Maksuton Diabeetikon 
sosiaaliturva -opas ilmestyy painettuna vuosittain. 
Opas löytyy myös Diabetesliiton internetsivuilta  
pdf-muodossa.

Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Sosiaaliturva
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 9 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 
● nyt myös ruotsiksi

3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 25 euroa
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4
euroa ja nuorille 6 euroa)
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö
● koko A5, 20 sivua

3011 Ruokapelikortit
10 euroa
● Hiilari-Hessu-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa
● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.

● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027 Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille
● koko A4, 20 sivua

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.
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■  Ajankohtaista: Diabetesliiton kuulumisia

■  Pääkirjoitus: Uusi pommi vireillä

■  Tyypin 1 diabeteksen ehkäisytutkimukset kasvattavat toiveita

■  Lasten insuliinihoito hoitosuositusten valossa

■  Tyypin 2 diabetes ei ole vain aikuisten sairaus

■  Nuori tutkija 2006: Insuliinihoito lisää säätelevien T-solujen merkkiaineiden   
 määrää in vitro -insuliinistimulaatiossa tyypin 1 diabeetikoilla

■  Diabeteshoitajat: Vanhempien osallistuminen diabetesta sairastavan    
 nuoren omahoitoon

■  Väitöksiä

■  Koulutusta




