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STONE vetää vakavaksi 
Suomalaisilla perusterveyden-
huollossa hoidetuilla tyypin 
2 diabeetikoilla esiintyy 
diabeettista munuaistautia 
odotettua enemmän. STONE-
tutkimuksessa havaittiin, että 
lähes joka toisella tyypin 2 
diabeetikolla oli krooninen 
munuaistauti ja että munuaisten 
toiminta oli normaali vain noin 
neljäsosalla tutkituista. 
Tutkimuksessa löytyi runsaasti 
uusia sairaustapauksia, ja tutkijat 
muistuttavatkin munuaisten 
kunnon säännöllisestä 
arvioimisesta.

Älä viivyttele 
Charcot’n jalka -sairaus uhkaa 
useimmin 50–60-vuotiasta 
diabeetikkoa, jolla on 
ääreishermoston vaurioita 
jaloissaan. Pieni vamma 
käynnistää prosessin, joka 
saattaa johtaa jalkaterän 
vaikeisiin rakennemuutoksiin. 
Tärkeintä on aloittaa hoito 
mahdollisimman varhain, 
ennen kuin pysyviä vaurioita 
on syntynyt.

Avantoon?
Kylmäaltistus vaikuttaa 
ruskeaan rasvakudokseen ja 
sitä kautta sokeriaineen-
vaihduntaan – ainakin terveil-
lä aikuisilla. Toistaiseksi tiede-
tään aivan liian vähän, jotta 
avantoa voitaisiin suositella 
diabeetikoille sokeritasa-
painon korjaamiseen.
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Nuoret tukevat nuoria Ykkösklubissa
Ykkösklubi on tyypin 1 diabetesta 
sairastavien 18–30-vuotiaiden kummien 
vetämää ryhmätoimintaa noin 
14–17-vuotiaille diabeetikkonuorille. 
Toiminta on terveydenhuollon, 
Diabetesliiton ja Nuorten Akatemian 
yhteistyötä. 

– Diabetesliitto ja Yksi elämä -hankkeet 
vastaavat kummien rekrytoinnista se-
kä kummiryhmien koordinoinnista 
ja arvioinnista. Kummit koulutetaan 
Nuorten Akatemian Mahis-koulutuk-
sena, johon sisällytetään diabetesai-
heita sekä ohjeita ja neuvoja siitä, mitä 
kummitoiminta on ja miten kummit toimivat, Diabe-
tesliiton Yksi elämä -hankkeiden projektipäällikkö Sari 
Koski kertoo.

Terveydenhuollon vastuulla puolestaan on ohjata 
sopivat diabeetikot mukaan ryhmätoimintaan, huoleh-
tia yhteydenpidosta nuorten vanhempien kanssa sekä 
vastata nuoren hoidollisista kysymyksistä ja hoidon-
ohjauksesta. 

Kummit toimivat ryhmien ohjaajina. Jokaisessa 
Ykkösklubissa on aina vähintään kaksi kummiohjaajaa. 
Nämä vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan aina kulloi-
senkin ryhmän keston mukaan. Kummit vastaavat ter-
veydenhuollon kanssa sovittavan tehtäväjaon mukaan 
ryhmän käytännön toiminnasta. Heidän tehtävänään 
on kannustaa suhtautumaan rakentavasti diabetek-
seen ja omahoitoon. Huomattavaa on, että Ykkösklubi 

on täysin nuorten itsensä ideoima. 
Toiminta on vasta alussa niin, että 

kummeiksi on ehditty kouluttaa 24 nuorta 
aikuista. Toimivia ryhmiä on tällä hetkellä 
Helsingissä ja Turussa. Lisäksi neuvottelu-
ja ja suunnitelmia on muutamalla muulla 
paikkakunnalla. Kummeja on lisäksi kou-
lutettu muun muassa Raumalta, Porista, 
Jyväskylästä ja Tampereelta. Näissä kau-

pungeissa on valmius aloittaa ryhmät.  Joensuusta, 
Kouvolasta ja Vaasasta on koulutettu kustakin vasta 
yksi kummi, ja heidän toimintapareikseen etsitään 
koulutukseen vielä yhtä tai kahta kummiksi ryhtyvää. 
Lisätietoja Ykkösklubeista ja kummikoulutuksista: 

Projektisuunnittelija Margit Eerola
Yksi elämä / Diabetesliitto
margit.eerola@diabetes.fi 

Ajankohtaista  

4 Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2012

AJANKOHTAISTA  

Diabetesliiton lääkärineuvoston ohje 
diabeetikon haitta-asteen arvioinnista verotuksen
invalidivähennystä varten

Tyypin 1 diabeetikoiden haitta-aste verotuksen 
invalidivähennystä varten on 40 prosenttia  
marraskuun alusta lähtien. Vähennyksen  
saamiseksi tarvitaan B-lääkärintodistus, josta 
ilmenee haitta-aste ja haitan alkamisajankohta.

Haitta-asteen määrittämisessä käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetusta tapaturmavakuutuslais-
sa tarkoitetusta haittaluokituksesta 1649/2009. 
Invalidivähennyksen edellytyksenä on, että haitta-
aste on vähintään 30 prosenttia.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-
asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä 
saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri sel-
vitystä. 

Haitta määritetään toiminnanvajauksen asteita 
kuvaavien asetuksen kohtien perusteella ottamalla 
huomioon niissä kuvattujen erilaisten toiminnan-
vajausten lukumäärä ja vaikeusaste. Myös sairau-
den hoitoon liittyviä näkökohtia huomioidaan.

Koska insuliinihoidon laiminlyönti aiheuttaa 
vakavaa vaaraa terveydelle, käytetään keskivaikean 
toiminnanvajauksen kriteereitä. Täysin insuliini-
hoitoisen diabeteksen perushaittaluokka on 8–10. 
Haitta-aste on 40 prosenttia.

Tabletti- tai GLP1-analogihoitoisen diabeetikon 
haitta-aste ei ylitä 30:tä, mikäli diabeetikolla ei ole 
haitta-astetta korottavia muita sairauksia. Oikeutta 
vähennykseen ei synny, vaikka käytössä olisi iltain-
suliini.

Täyden vähennyksen (100 %) määrä vuoden 
2011 valtionverotuksessa on 115 euroa. Kunnal-
lisverotuksessa vähennystä ei voida tehdä eläketu-
losta, vaan ainoastaan ansiotulosta.  Kunnallisvero-
tuksessa täysi vähennys on 440 euroa.

B-todistuksesta tulee näkyä haitan alkamis-
ajankohta ja haitta-aste. Potilas toimittaa ensim-
mäisellä kerralla verottajalle B-todistuksen. Jat-
kossa verottaja tekee vähennyksen viran puolesta. 
Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden 
vuoden ajalta

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen  
             hoidossa ja ehkäisyssä

Tilaukset ja lisätiedot: www.diabetes.fi/d-kauppa  •  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  03 2860 111

Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan 
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja 
ekologinen? 

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

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

 
�  Koko A5, 158 sivua
�  Tuotenumero 1015
�  Hinta 19,50 €
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CAROL FORSBLOM

Nefropatian yleisyys yllätti

Kolmasosa tyypin 1 diabeetikoista ja 
noin 40 % tyypin 2 diabeetikoista sai-
rastuu diabeettiseen nefropatiaan. Nef-
ropatiaan sairastuneista noin puolelle 
kehittyy loppuvaiheen munuaistauti eli 
dialyysiä tai munuaisen siirtoa vaativa 
munuaistoiminnan vajaus. 

Diabeettiseen nefropatiaan liittyvä 
kardiovaskulaarinen ja yleinen kuollei-
suus on valtava. Tyypin 1 diabeetikolla, 
jolla on loppuvaiheen munuaistauti, on 
18-kertainen riski kuolla ennenaikaises-
ti terveeseen väestöön verrattuna.

Diabeettinen nefropatia ei ole vain 
potilasta ja hänen elämänlaatuaan uh-
kaava tauti, vaan se käy kalliiksi myös 
kansantaloudellisesti. ”Diabeetikkojen 

sairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2007 yhteensä 1,3 miljardia euroa, josta 0,8 miljardia oli diabeteksen 
aiheuttamia lisäkustannuksia. Diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset olivat tuolloin 8,9 % terveydenhuollon 
menoista. Diabeetikkojen sairaanhoidonkustannukset olivat kolminkertaiset niillä diabeetikoilla, joilla oli lisäsai-
rauksia verrattuna lisäsairauksilta välttyneisiin diabeetikkoihin” (DEHKO, Diabeteksen kustannukset Suomessa 
1998-2007).

Diabeettisen nefropatian ehkäisy ja varhainen hoito kuuluu pääosin yleislääkäreille ja diabetologeille. Harva 
potilas näkee nefrologia ennen vakavaa munuaisten vajaatoimintaa.

Tietoisuutta diabeettisen nefropatian vaikutuksista on lisättävä. Diabeettisten komplikaatioiden tutkimiseen 
on saatava enemmän rahoitusta. Yhdysvalloissa National Institute of Health (NIH) rahoitti vuonna 2012 diabetes-
tutkimusta noin 1,1 miljardilla dollarilla, josta vain pieni osa päätyi komplikaatioiden tutkimiseen, kun taas HIV/
AIDS-tutkimusta rahoitettiin 3,1 miljardilla ja syöpätutkimusta lähes 8 miljardilla. Ollenkaan väheksymättä näitä 
tautiryhmiä: diabeettinen nefropatia tappaa tehokkaammin kuin hoidetut rintasyöpä tai AIDS.

Tässä numerossa kerrotaan uutta tietoa diabeettisen munuaistaudin ja sen esiasteen mikroalbuminurian esiin-
tyvyydestä Suomessa terveyskeskuksissa hoidetuilla tyypin 2 diabeetikoilla (sivu 7) ja todetaan, että ongelma on 
suurempi kuin oli odotettu. Artikkeli tarkastelee myös näiden potilaiden hoidossa käytettyjä diabeteslääkkeitä. 
Mukaan eivät vielä ehtineet uudet SGLT2-lääkkeet, joiden verensokeria alentava mekanismi perustuu glukosurian 
lisääntymiseen. SGLT2-lääkkeillä ei vaikuttaisi olevan haitallisia vaikutuksia diabeettista nefropatiaa sairastavia 
ajatellen. Näistä lääkkeistä enemmän myöhemmin tänä vuonna.

Toinen diabeetikon vaikea komplikaatio, johon liittyy sekä erotusdiagnostisia ongelmia että hankala, pitkä-
kestoinen hoito, on Charcot’n jalka. Kattava katsaus aiheesta sivulla 17. Antoisia lukuhetkiä!
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Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset nauttisi itse tekemääsi herkkujuomaa, 
joka on samalla sydämen asialla?

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

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Vielä jaksaa  
painaa…”

2 dl rasvatonta vaniljajogurttia

5 dl rasvatonta maitoa

2 dl vadelmia

2 dl mustikoita

1 tl kanelia tai kardemummaa

1 rkl juoksevaa hunajaa

4 rkl kauraleseitä

Mittaa ainekset kulhoon tai kannuun. 

Soseuta.

Vinkki: Käytä kanelin tilalla  

kardemummaa.

Kanelilla maustettu 

marjajuoma

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso myös muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet

Mittaa ainekset kulhoon tai kannuun. 

Katso myös muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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Diabeettinen nefropatia eli munuaistauti on 
maailmanlaajuisesti yleinen. Diabeetikoilla on 
kolminkertainen kuolemanriski jo munuais-
taudin alkuvaiheessa mikroalbuminurian 
yhteydessä. Jos diabeetikolla ei ole 
munuaistautia, ennuste on yhtä hyvä kuin ei-
diabeetikon. STONE (STages Of NEphropathy 
in type 2 diabetes) -tutkimuksessa selvitettiin 
nefropatian yleisyyttä tyypin 2 diabeetikoilla 
avoterveydenhuollossa Suomessa.

Suomessa on noin 250 000 diagnosoitua tyypin 2 dia-
betesta (T2D) sairastavaa potilasta (1,2). Lisäksi noin 
200 000 henkilön arvioidaan sairastavan diabetesta 
tietämättään (2). Potilasmäärä on kasvanut jatkuvasti, 
eikä merkkejä kasvun taittumisesta ole (1). 

Tyypin 2 diabeetikkojen sydän- ja aivoinfarktiriski 
on pienentynyt trendinomaisesti (1,3), mikä liittynee 
parempaan sydän- ja verisuonitautien hoitoon. Täten 
useampi diabeetikko elää iäkkäämmäksi, ja loppuvai-
heen munuaisvaurion (LMV) riski suurenee. Diabetes 
on kroonisten munuaistautien yleisin aiheuttaja (US 
Renal Data System, Annual Data Report 2000, 2009). 

Jotta loppuvaiheen munuaisvaurio voitaisiin estää, 
on tärkeää tunnistaa 1) nefropatian riskitekijät, kuten 
huono glukoositasapaino ja kohonnut verenpaine sekä 
2) kehittyvän nefropatian merkit, kuten liiallinen albu-
miinin erittyminen virtsaan (alkaen mikroalbuminuri-
asta) ja alentunut glomerulaarinen suodatusnopeus 
(GFR) (4,5).

Suomen Munuaistautirekisterin mukaan (3) tyy-
pin 2 diabeetikoiden dialyysihoidossa viettämä aika 
on kymmenen vuoden aikana (1998–2008) pidentynyt 
noin 59 %. Loppuvaiheen munuaisvaurio on kuiten-
kin määrällisesti vain jäävuoren huippu: UKPDS-tut-
kimuksessa 20 %:lla tyypin 2 diabetespotilaista havait-

Suomalaisilla tyypin 2 diabeetikoilla 
yllättävän paljon  nefropatiaa

KAJ METSÄRINNE, NORA PÖNTYNEN JA MERJA LAINE 
STONE-TUTKIJOIDEN PUOLESTA

tiin mikroalbuminuriaa jo taudin toteamishetkellä (4). 
NHANES IV -tutkimuksessa kroonisen munuaistau-
din esiintyvyys oli tyypin 2 diabeetikoilla 39,7 % (6). 
FinnDiane-tutkimuksessa nefropatia vaikeutui 10,2 
%:lla tyypin 1 diabeetikoista 5,7 vuoden seurannan ai-
kana (7). Nefropatian yleisyyttä tyypin 2 diabeetikoilla 
Suomessa ei tietääksemme ole aiemmin selvitetty.

Nefropatian määritelmä 

Diabeettisesta nefropatiasta on kyse silloin, kun biop-
sialöydös sopii diabetekseen, esimerkiksi glomerulaari-
nen skleroosi (munuaiskerästen sidekudostuminen) tai 
paksuuntuneet tyvikalvot. Diabeetikon munuaistaudis-
ta puhutaan silloin, kun diabeetikolla todetaan merkit-
tävää albuminuriaa ja/tai alentunut GFR (taulukko 1).  

Munuaisbiopsiassa yleensä 30 %:lla potilaista 
on normaalilöydös, 30 %:lla tyypillinen diabeettinen 
nefropatia ja jopa 40 %:lla epätyypillisiä muutoksia, 
esimerkiksi nefroskleroosi (valtimoviasta johtuva 
munuaisen sidekudostuminen) tai tubulusfibroosi 
(munuaistiehyen sidekudostuminen) (8). Tyypin 2 
diabeetikoilla on usein samanaikaisia kohonneeseen 
verenpaineeseen ja valtimonkovetustautiin liittyviä 
munuaismuutoksia, joiden kliininen ilmeneminen on 
samanlainen kuin diabeettisen nefropatian.

Mikroalbuminuria on yleensä ensimmäinen merk-
ki munuaisvauriosta. Mikroalbuminuria voi johtaa 
makroalbuminuriaan ja munuaisten toiminnan heik-
kenemiseen eli kliiniseen munuaistautiin. Hoitamat-
tomana potilaalle voi kehittyä dialyysihoitoa vaativa 
loppuvaiheen munuaisvaurio. 

STONE selvitti tyypin 2 diabeetikoiden  
kroonisen munuaistaudin yleisyyttä

STONE-tutkimuksen (havainnoiva poikkileikkaustut-
kimus) tavoitteena oli selvittää kroonisen munuais-
taudin esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla Suomessa 

Alkuperäistutkimus  
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tutkimalla potilaiden glomerulaarinen suodatusnope-
us sekä mahdollinen merkittävä albuminuria. Lisäksi 
tutkimuksessa kerättiin tietoa tunnettujen nefropatian 
riskitekijöiden kuten lihavuuden ja kohonneen veren-
paineen esiintyvyydestä, potilaiden me-
tabolisesta profiilista ja ajankohtaisesta 
diabeteslääkityksestä.

Tutkimuskeskukset ja potilaat

STONE-tutkimukseen osallistui yhteen-
sä 629 potilasta Suomesta. Satunnaisesti 
valittuihin terveyskeskuksiin lähetettiin 
osallistumiskutsu, ja osallistumispro-
sentti oli 27 % (42/155 terveyskeskusta). Tutkimuk-
seen osallistuneet terveyskeskukset edustivat Suomen 
maantieteellisiä osia kattavasti.  Tavoitteena oli rekry-
toida jokaisesta terveyskeskuksesta 10 yli 18-vuotias-
ta tyypin 2 diabeetikkoa, jotka tulivat tavanomaiselle 
diabeteskäynnille helmikuun 2012 ja heinäkuun 2012 
välillä. Diabeteksen keston suhteen ei ollut kriteerejä 
(taulukko 2).

Neljän potilaan diagnoosi oli epäselvä, joten tutki-
mukseen valittiin 625 potilasta, joiden kliiniset tiedot ja 
taustatiedot esitetään taulukossa 2. Potilaat olivat kes-
kimäärin 66,6-vuotiaita (vaihteluväli 29,4–92,3 vuotta), 

ja 53,4 % potilaista oli miehiä. Painoindeksin (BMI) kes-
kiarvo oli 32,8 kg/m2 (17,1–70,7), ylipainoisten (BMI 
25,0–29,9 kg/m2) osuus oli 27,2 % ja lihavien (BMI ≥ 30 
kg/m2) osuus oli 63,3 %. Tutkimusvastaanotolla mita-

tun verenpaineen keskiarvo oli 142/80 
mmHg (100–220/53–113). 

Noin kolmasosa potilaista tupa-
koi tai oli lopettanut tupakoinnin. 
Potilaiden HbA1c:n mediaani oli 6,9 % 
(5,2–14,6) eli 52 mmol/mol (33–136).  
Dyslipidemia oli todettu 73,3 %:lla ja 
hypertensio 82,7 %:lla potilaista. Diabe-
teksen mediaanikesto potilailla oli 9,2 

vuotta, ja 41,3 % oli sairastanut tyypin 2 diabetesta 
yli 10 vuoden ajan. Sydän- ja verisuonitautia sairasti 
27,8 % potilaista. 24,3 %:lla oli kliininen diagnoosi: 
diabeettinen nefropatia. Metformiinilääkitystä käytti 
72,0 %, insuliinia 38,6 % ja gliptiiniä 31,8 % potilaista. 

Munuaiset toimivat normaalisti
vain neljäsosalla tyypin 2 diabeetikoista

Tämän tutkimuksen päätavoite oli tarkastella tyypin 
2 diabeetikoiden nefropatian esiintyvyyttä Suomessa. 
Tutkimuksemme mukaan 74,7 %:lla potilaista oli jon-
kinasteinen munuaistauti (CKD-luokka 1–5) (kuva 1 ja 
taulukko 1). Ainoastaan 25,3 %:lla tutkituista tyypin 2 

diabeetikoista oli normaali munuaisten toiminta 
(CKD 0). CKD-luokkaan 2 kuului 39,7 %, CKD-
luokkaan 3 kuului 26,9 % ja CKD-luokkaan 4 kuu-
lui 1,3 % potilaista (kuva 1). 

Mikroalbuminuriaa tutkittaessa yövirtsan-
keräysarvo oli saatavilla 303:lta, albumiini-kreati-
niinisuhde 306:lta ja U-prote iiniarvo 22 potilaalta.

Mikroalbuminuriaa esiintyi 17,1 %:lla poti-
laista ja makroalbuminuriaa (eli proteinuriaa) 7,2 
%:lla potilaista. Albuminurian esiintyvyys suureni 
eGFR-arvon pienentyessä (taulukko 1). Kuvassa 1 
esitetään eGFR-arvot sekä CKD-luokat.

Jos katsotaan, että merkittävään nefropatiaan 
kuuluu liiallinen albumiinin eritys virtsaan, nefro-
patiaa sairastavien määrä oli tutkimuksessamme 
44,3 %. Löydös on linjassa NHANES-tutkimuksen 
kanssa, jossa munuaistaudin esiintyvyydeksi tyypin 
2 diabeetikoilla raportoitiin 39,7 % (6). DEMAND-
tutkimuksessa todettiin globaalisti 46 %:lla potilais-
ta albuminuriaa ja 22 %:lla tyypin 2 diabeetikoista 
alentunut eGFR (9). Samansuuntaisia tuloksia tyy-
pin 2 diabeetikoiden munuaisvaurion yleisyydestä 

 Tutkimuksemme 
mukaan  74,7 %:lla 

potilaista oli 
jonkinasteinen 
munuaistauti.

KUVA 1. CKD-luokkien 0-5 esiintyvyys (%) tyypin 2 dia-
beetikoilla (N=625). Esiintyvyyden 95 %:n luottamusväli 
on kuvattu pystyjanalla.
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CKD- eGFR 
luokka  (ml/min/1,73 m2) Vajaatoiminnan aste

    N     Albuminuria
    N   (%)

CKD 0 GFR ≥ 90                  Normaali 158     0 (0,0)
CKD 1 GFR ≥ 90                  ja mikro- tai 
                                                 makroalbuminuria 

43   43       (100,0)

CKD 2 GFR 60-89 Lievä 248   58         (23,4)

CKD 3 GFR 30-59  Kohtalainen 168   47         (28,0)

CKD 4 GFR 15-29  Vaikea 8     4         (50,0)

CKD 5 GFR < 15                  Korvaushoitoa vaativa 0

Kaikki  625  152        (24,3)

TAULUKKO 1. Albuminurian esiintyvyys tyypin 2 diabeetikoilla STONE-tutkimuk-
sessa. Tulokset myös CKD-luokan mukaan.

N (%)

Miehet 334 (53,4)

Tupakointi                   ei tupakoi 421 (67,4)

                                   tupakoi 66 (10,6)

                               lopettanut 138 (22,1)

Laserhoidettu retinopatia 81 (13,0)

N Keskiarvo (SD) Vaihteluväli

Ikä (v) 625 66,6 (10,5) 29,4-92,3

Aika T2D diagnoosista (v) 625 9,2 (4,4-15,3) 0-42,7

Painoindeksi BMI (kg/m2) 624 32,8 (6,5) 17,7-70,7

Verenpaine (mmHg)   systolinen 625 141,8 (17,5) 100-220

                              diastolinen 624 80,3 (10,6) 53-113

Hb (g/l) 619 140 (14) 89-186

N Mediaani Vaihteluväli

Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 582 4,3 2,2-8,2

LDL-kolesteroli (mmol/l) 594 2,3 0,1-5,8

HDL-kolesteroli (mmol/l) 572 1,2 0,4-2,8

Triglyseridi (mmol/l) 567 1,6 0,5-8,6

HbA1C  (%) 625 6,9 5,2-14,6

HbA1C (mmol/mol) 625 52 33-136

S/P Krea (mmol/l) 625 73 34-284

TAULUKKO 2.  Tyypin 2 diabeetikoiden taustatiedot (N=625) STONE-tutkimuksessa.

nähtiin myös ruotsalaisessa aineistossa (37 %, PRIDE-
tutkimus, henkilökohtainen tiedonanto), sekä Saksassa 
(10), Australiassa (11), Ranskassa (12) ja Espanjassa (13). 

Tutkimuksessa löytyi runsaasti
uusia nefropatiatapauksia

 Albuminurian esiintyminen on kaikissa CKD-luokissa 
munuaiskomplikaatioiden ja sydän- ja verisuonitaudin 

merkittävä riskitekijä (4). Merkittävän albuminurian 
esiintyvyys suurenee selvästi diabeteksen keston myötä 
(14). Tyypin 2 diabeetikoilla huono glukoositasapaino 
on merkittävä albuminurian riskitekijä (14). Seuran-
nassa todettiin myös, että huono glukoositasapaino oli 
tärkein albuminurian esiintymiseen vaikuttava tekijä 
tyypin 2 diabeetikoilla. Samankaltaisia tuloksia on jul-
kaistu myös UKPDS-tutkimuksesta (15). 
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Tässä tutkimuksessa 24,3 %:lla potilaista oli anam-
nestisena tietona nefropatiaa. Tutkimuksessa löytyi 125 
potilasta, joilla oli merkittävä munuaisvaurio (CKD 
3–4), jota ei ollut aiemmin todettu. CKD 1–5 prevalenssi 
oli 74,7 % (95 %:n luottamusväli 71,3–78,1 %).

Verenpaine ja nefropatia

Tässä tutkimuksessa 72 % potilaista käytti angiotensii-
nikonvertaasin (ACE) estäjiä tai angiotensiiniresepto-
rin salpaajia (ARB). Muita verenpainelääkkeitä käytet-
tiin myös yleisesti. ACE:n estäjät ja ARB:t vähentävät 
albuminuriaa ja suojaavat munuaisia (16). Näiden 
lääkkeiden yhteiskäyttöä ei suositella terveyskeskuk-
sissa, koska akuutin munuaisvaurion riski suurenee 
(glomerulaarisen paineen lasku).

Verenpaineen keskiarvo tutkituilla tyypin 2 dia-
beetikoilla oli 142/80 mmHg (taulukko 2). Tutkimuk-
sessa diabeettisen nefropatian verenpainetavoitteen 
(< 130/80 mmHg) saavutti 15 % potilaista ja dia-
beetikoiden yleisen verenpainetavoitteen (< 140/85 
mmHg) saavutti 38 %. Potilaista 63,4 % käytti dysli-
pidemialääkitystä. Lipidikeskiarvot olivat hyvät, jos-
kin joukossa oli potilaita, joiden hoitoa 
voisi vielä tehostaa. 

Tyypin 2 diabeetikoiden kokonaisval-
tainen hoito vähentää munuaisongelmien 
määrää (17). Tavoitteena on verenpaine 
alle 140/80 mmHg, HbA1c noin 7 % (53 
mmol/mol) ja aktiivinen dyslipidemian 
hoito (LDL-kolesterolipitoisuus alle 2,5 
mmol/l). Tämän tutkimuksen potilaista 
63,4 % käytti kolesterolia alentavaa 
lääkitystä. SHARP-tutkimuksen mukaan 
nefropatiapotilaiden sydän- ja verisuoni-
sairastavuus väheni merkitsevästi potilai-
den käyttäessä kolesterolia alentavaa lääkitystä, vaikka 
vaikutusta munuaisvaurion etenemiseen ei todettu (18).

Sydän- ja verisuoniperäisiä liitännäissairauksia 
esiintyi 27,8 %:lla potilaista, ja nämä ovat yleisimpiä 
komplikaatioita kroonista munuaistautia sairastavilla. 
STONE-tutkimuksen potilaiden verenpainetta käsitel-
lään tarkemmin erillisessä artikkelissa (Varis ym, lähe-
tetty julkaistavaksi).

Munuaistaudin riskitekijät

Riskitekijöitä tarkastellessamme havaitsimme, että 
naissukupuoli, ikä (≥  60 v), sydän- ja verisuonitaudit, 
pitkä diabeteksen kesto (≥ 10 v), kohonnut verenpai-

ne ja dyslipidemia liittyivät merkitsevästi munuaisten 
suodatustoiminnan heikkenemiseen (CKD 1-4).

HbA1c-keskiarvot olivat eri CKD-luokissa var-
sin hyvät, eikä tässä tutkimuksessa havaittu yhteyttä 
HbA1c-arvon ja CKD-luokan välillä. Osalla potilaista 
HbA1c-arvo ei ollut tavoitealueella, ja erityisesti heidän 
hoitoonsa tulisi panostaa paremman glukoositasapai-
non saavuttamiseksi.

Diabeteslääkkeiden käyttö diabeettista  
nefropatiaa sairastavilla 

Tämän tutkimuksen potilaista 90,6 % sai lääkehoitoa 
hyperglykemian hoitoon. Metformiinia käytti 72,0 % 
potilaista. Metformiinia käytettiin myös eniten lää-
keyhdistelmissä, etenkin gliptiinien kanssa ja CKD-
luokan suurentuessa insuliinien kanssa. Metformiinin 
käyttö oli odotusten mukaista ja vastaa hoitosuositus-
ten henkeä. Taulukkoon 3 on koottu hyperglykemia-
lääkkeiden käyttö CKD-luokittain.

Gliptiinejä (DPP-4:n estäjiä) käytti 31,8 % potilaista. 
GLP-1-analogien käyttö oli vähäistä (7,5 % potilaista). 
Insuliineja käytti 38,6 % potilaista, eniten CKD-luo-

kissa 3–4. CKD-luokassa 4 lähes kaikki 
potilaat käyttivät insuliinia (76,8 %) (tau-
lukot 3 ja 4, sivu 12). 

Käytettäessä metformiinia niiden 
potilaiden hoidossa, joilla on diabeet-
tinen nefropatia, tulee munuaisten 
toimintaa seurata säännöllisesti sekä 
huomioida se metformiinin annoksessa 
ja tarvittaessa lopettaa metformiini. Po-
tilaita tulee myös informoida metformii-
nin tauotuksesta tilanteissa, joissa uhkaa 
kuivuminen tai hypoksemia.

Metformiini oli yleisimmin mukana 
yhdistelmälääkityksissä, mikä vastaa nykyistä hoito-
käytäntöä CKD 0-3 -luokissa. Gliptiinien käyttö kroo-
nisen munuaistaudin yhteydessä tullee lisääntymään, 
koska nykyisin kaikilla gliptiineillä on indikaatio tä-
hän. Samoin GLP-1-analogien käyttö lisääntynee. Kol-
moislääkityksistä yleisin oli metformiinin, gliptiinin 
ja perusinsuliinin yhdistelmä. Taulukossa 4 esitetään 
yhdistelmälääkitysten käyttö CKD-luokittain. 

CKD-luokkaan 5 kuuluvia ei tämän tutkimuksen 
terveyskeskuspotilaista löytynyt. Hoidon porrastuk-
sen mukaisesti nämä potilaat ovat erikoissairaanhoi-
don piirissä. SGLT2-estäjät eivät olleet käytössä tutki-
musta tehdessä.

 Tyypin 2 
diabeetikoilta 
on oleellista 

määrittää vuosittain 
albumiinin 

erittyminen virtsaan 
sekä arvioida 
munuaisten 

toiminta.
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Kaikki
(N=625)

CKD 0
(N=158)

CKD 1
(N=43)

CKD 2
(N=248)

CKD 3-4
(N=176)

Onko määrätty säännöllinen 
lääkitys hyperglykemian 
hoitoon?

Kyllä 90,6 90,5 95,3 89,5 90,9

Ei 7,4 9,5 4,7 8,1 5,1

Vain rv/elämäntapa 2,1 0,0 0,0 2,4 4,0

Mikä lääkehoito? metformiini 72,0 81,6 90,7 74,6 55,1

perusinsuliini 35,7 31,0 48,8 31,0 43,2

gliptiini 31,8 39,2 44,2 27,8 27,8

ateriainsuliini 16,2 10,1 16,3 13,3 25,6

sulfonyyliurea 9,4 12,0 4,7 7,7 10,8

GLP-1-analogi 7,5 10,8 14,0 6,5 4,5

sekoiteinsuliini 3,8 0,0 2,3 3,6 8,0

glitatsoni 3,7 5,7 4,7 4,4 0,6

muu glinidi 0,8 0,6 0,0 0,4 1,7

TAULUKKO 3.  Kaikkien STONE-tutkimuksessa mukana olleiden tyypin 2 diabetespotilaiden diabetes-
lääkkeiden käyttö (%) ja erikseen CKD-luokittain. 

Käytetyimmät diabeteslääkeyhdistelmät 
Kaikki

(N=625)
CKD 0

(N=158)
CKD 1

(N=43)
CKD 2

(N=248)
CKD 3-4
(N=176)

metformiini 22,1 17,7 11,6 29,8 17,6

metformiini + gliptiini 12,3 20,9 14,0 9,7 8,0

metformiini + perusinsuliini + ateriainsuliini 6,7 5,1 9,3 6,5 8,0

metformiini + perusinsuliini 6,4 8,2 11,6 6,9 2,8

perusinsuliini + ateriainsuliini 4,8 1,9 0,0 2,8 11,4

metformiini + gliptiini + perusinsuliini 4,0 3,8 14,0 3,6 2,3

gliptiini 3,8 2,5 2,3 3,2 6,3

metformiini + sulfonyyliurea + gliptiini 3,5 3,8 2,3 3,2 4,0

metformiini + perusinsuliini + GLP-agonisti 2,9 4,4 4,7 2,0 2,3

metformiini + gliptiini + perusinsuliini + ateriainsuliini 2,9 2,5 7,0 2,8 2,3

metformiini + GLP-agonisti 2,2 3,2 9,3 2,0 0,0

metformiini + sulfonyyliurea 2,2 3,2 0,0 1,6 2,8

perusinsuliini 1,9 1,3 0,0 1,2 4,0

sekoiteinsuliini 1,1 0,0 0,0 1,2 2,3

yhteensä muut diabeteslääkkeet ja -lääkekombinaatiot 13,6 12,0 9,3 12,9 17,0

ei diabeteslääkitystä 9,4 9,5 4,7 10,5 9,1

yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TAULUKKO 4.  Tyypin 2 diabeetikkojen käyttämät yleisimmät diabeteslääkkeet ja -lääkeyhdistelmät (%)
STONE-tutkimuksessa. Tulokset kaikille potilaille ja erikseen CKD-luokan mukaan.

rv = ruokavalio
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Seulonnan merkitys nefropatian 
toteamisessa ja hoidossa

On oleellista määrittää kaikkien tyypin 2 diabeetik-
kojen albumiinin eritys virtsaan vuosittain ja arvioida 
munuaisten toiminta (eGFR). Oikea-aikainen aktiivi-
nen hoito on tärkeää. Lääkehoidossa on huomioitava 
mahdollinen munuaistauti. Diabeettinen nefropatia on 
yksi hypoglykemian riskitekijöistä, ja ikääntyminen 
suurentaa hypoglykemian riskiä edelleen.

Vain halukkaat terveyskeskukset osallistuivat 
– nefropatia todellisuudessa vielä yleisempää?

Tutkimukseen osallistui terveyskeskuksia eri puolilta 
Suomea. Osallistuneet terveyskeskukset lienevät ak-
tiivisia ja valveutuneita diabeteksen hoidossa, joten 
tähän tutkimukseen osallistuneet tyypin 2 diabetespo-
tilaat saattavat olla keskivertoa paremmassa hoidossa. 
Terveyskeskuksissa hoidetaan yleensä iäkkäämpiä 
tyypin 2 diabeetikoita kuin esimerkiksi työterveys-
huollossa, mikä pitää huomioida tuloksia arvioitaessa.

Yhteenveto

STONE-tutkimuksen perusteella kliinisesti merkittä-
vän nefropatian esiintyvyys perusterveydenhuollossa 
hoidetuilla tyypin 2 diabeetikoilla oli yllättävän korkea: 
44,3 %. Lähes joka toisella tyypin 2 diabeetikolla on siis 
krooninen munuaistauti. Jonkinasteista munuaistautia 
esiintyi 74,7 %:lla potilaista. Munuaistaudilla on merki-
tystä potilaiden ennusteen kannalta, koska krooninen 
munuaistauti on merkittävä tyypin 2 diabeetikoiden 
sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riskitekijä (4). 

Munuaistilanteen säännöllinen arviointi sekä yksi-
löllinen ja kokonaisvaltainen hoito on oleellista. Munu-
aistoiminta tulee lisäksi huomioida lääkevalinnoissa.
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• Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) 
 julkaistu lomake
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Kenkäresepti
Repäisylehtiö
• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata kengät ja   
 varmistaa, että niissä on riittävä käyntivara  
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen 
• Koko 14,5 x 31 cm

Vinkkejä kenkien valintaan
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat? – 
Jalkojen pikkuvammojen hoito UUSI
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihorikkouman ja hiertymän omahoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan
• Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja 
juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. 
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien 
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se 
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   
• Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat 
paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin 
käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos 
pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa  
on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen  
laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetes liitosta.  
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä. 

Sukansuu ei saa kiristää
• Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtä  ville 
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille. 
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen  
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille  
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea
• Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti 
kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän 
kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän 
kengän kanta painuu sisään. 

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

• Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

vinkkejä valintaan

• Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. 
Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

• Huomaatko, miten jalan 
pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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Charcot’n neuro-osteoartropatia  on jopa 
pysyviä virheasentoja niveliin aiheuttava 
hankala sairaus. Se uhkaa pitkään diabetesta 
sairastaneita kuudenkymmenen ikävuoden 
lähestyessä etenkin, jos jaloissa on 
hermovaurion merkkejä. Diabeetikoilla 
muutokset ilmaantuvat useimmiten 
jalkaterään, mistä kertoo yleisesti käytetty 
nimitys Charcot’n jalka. 

Sairaus on tärkeää todeta mahdollisimman 
varhain, jo ennen kuin näkyviä muutoksia on 
ilmaantunut. Hoito tähtää tulehdusreaktion 
pysäyttämiseen ja vammojen 
minimoimiseen. 

Diabetesta tavataan kaikkialla maailmassa, ja sitä sai-
rastaa jopa 6,4 % aikuisväestöstä (1,2). Etenkin tyypin 
2 diabeetikoiden määrä kasvaa nopeasti väestön van-
henemisen, ylipainon ja liikkumattomuuden yleisty-
misen myötä. Vuonna 2010 noin 300 000 suomalaista 
sairasti diabetesta ja arviolta noin 200 000:n arveltiin 
sairastavan diabetesta tietämättään (3). Taudin esiin-
tymisen lisääntyminen ja hoitomuotojen paranemi-

nen johtavat diabeetikoiden 
määrän kasvuun ja lopulta 
myös myöhäisvaiheen elin-
komplikaatioiden yleisty-
miseen. Niitä ovat aivove-
renkierron häiriöt, sydän- ja 
verisuonisairaudet, munu-
aissairaus, hermomuutokset 

eli neuropatia ja jalkaongelmat.
Ei-tulehduksellisena pidetty neuropaattisen jalan 

luu- ja niveltuho kuvattiin ensimmäisen kerran yli sata 
vuotta sitten kolmannen vaiheen kuppaa sairastavil-
la potilailla (4). Siitä lähtien hermoperäinen osteoart-
ropatia on tunnettu Charcot’n jalkana, vaikkakin tauti 

Charcot’n jalka – Epäile, poissulje ja 
diagnosoi hyvissä ajoin

TONI-KARRI PAKARINEN

voi vioittaa mitä tahansa kehon niveltä. Antibioottien 
keksimisen jälkeen kolmannen vaiheen kupan ja sen      
aiheuttaman niveltuhon esiintyvyys laski huomat-
tavasti, ja nykyään kuppa on äärimmäisen harvoin 
Charcot’n jalan taustalla (5). 

Insuliinin keksimisen jälkeen diabeetikoiden elin-
ikä nousi huomattavasti, ja samalla pääte-elinvaurioi-
den määrä alkoi nousta. Ensimmäiset kuvaukset diabe-
teksen aiheuttamista Charcot’n jaloista julkaisi Jordan 
vuonna 1936. Nykyään diabetes on ylivoimaisesti ylei-
sin Charcot’n jalan aiheuttaja (6-8). 

Tautimekanismit 
yhä epäselviä

Charcot’n jalan patofysiologiset taustamekanismit 
ovat yhä suurelta osin epäselviä. Perinteisesti kilpai-
levina pidettyjen selitysmallien – saksalaisen neuro-
traumaattisen ja ranskalaisen neurovaskulaarisen – on 
molempien todettu olevan osittain oikeassa. Yhdessä-
kään ne eivät pysty täysin selittämään Charcot’n jalan 
kehittymistä diabeetikolle. 

Tauti / tila

Amyloidoosi

Alkoholismi

Charcot-Marie-Toothin tauti

Perinnöllinen sensomotorinen neuropatia

Diabetes mellitus 

Lepra

MS-tauti

Meningomyeloseele  

Parkinsonin tauti

Steroidit

Kuppa

Syringomyelia

Spina bifi da

Hermovaurio

Reuma

Taulukko 1. Tilat, jotka voivat johtaa 
Charcot’n jalan kehittymiseen.

Prosessin käynnistää 
jokin paikallisen 

tulehduksen aiheuttava 
tekijä, kuten kirurgia, 

trauma tai infektio.
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Nykytiedon mukaan Charcot’n jalkaan johtavan 
prosessin käynnistää jokin paikallisen tulehduksen 
aiheuttava tekijä, kuten kirurgia, trauma tai infektio 
(9,10). Kun tulehdusprosessi käynnistyy Charcot’n 
jalan kehittymiselle “herkällä” potilaalla, se saattaa 
johtaa luun liukenemiseen ja paikalliseen luuntihey-
den pienentymiseen sekä etenevään luun ja nivelten 
tuhoutumiseen (9). 

Tulehdusprosessin kannalta merkittävimpien syto-
kiinien, muun muassa IL-1-beetan ja TNF-alfan, aktii-
visuuden kasvu johtaa RANK-ligandin aktiivisuuden 
lisääntymiseen ja sitä kautta luunsyöjäsolujen eli oste-
oklastien kypsymisen kasvuun (11,12).

Jonkinlaisen trauman, haavauman tai infektion on 
voitu osoittaa olevan Charcot’n jalan alkuunpanijana 
noin 65–70 %:ssa tapauksista (13). Mikä tahansa pro-
sessin käynnistääkin, se riittää aiheuttamaan tietyillä 
potilailla voimakkaan tulehdusvasteen ja sitä seuraa-
van luunsyöjäsolujen aktiivisuuden kasvun (12,14,15). 
Kuvassa 1 on esitetty moderni käsitys Charcot’n jalan 
synnystä.

Diabetes on nykyään ylivoimaisesti yleisin 
Charcot’n jalan aiheuttaja, mutta useat muutkin ää-
reishermostovaurioita aiheuttavat tilat voivat johtaa 
Charcot’n jalan kehittymiseen (7, taulukko 1, sivu 17). 
Charcot-muutokset paikantuvat useimmiten jalkate-
rän keskiosan ja nilkan alueelle, mutta tauti voi vahin-
goittaa mitä tahansa nivelaluetta (16).

Sairauden yleisyydestä
vähän tietoa

Akuutin Chartcot’n jalan vuosittainen ilmaantuvuus 
diabeetikoiden keskuudessa on 0,1–0,9 % (17-20). 
Laadukkaita epidemiologisia tutkimuksia Charcot’n 
jalan esiintyvyydestä on hyvin niukalti, ja diagnostis-
ten kriteereiden vaihtelu eri tutkimuspotilassarjoissa 
vaikeuttaa tulkintaa entisestään. Eri tutkimuksissa 
Charcot’n jalan esiintyvyydeksi diabeetikoilla on arvi-
oitu 0,1–37,0 % (18,21-27).

Periaatteessa Charcot-prosessi voi iskeä mihin ta-
hansa niveleen, mutta syystä jota ei vielä täysin tiede-
tä, diabeteksen aiheuttama Charcot-prosessi vioittaa 
useimmiten jalkaterän tai nilkan pikkuniveliä – tästä 
kertoo vakiintunut termi “Charcot’n jalka”. Jalkaterän 
keskiosa on yleisin Charcot’n jalan esiintymispaikka 
(50–82 %) (16, 18,19,28-31).

Sairauden luokittelussa käytetään yleisimmin Sander-
sin ja Frykbergin luokitusta, joka perustuu vahingoit-
tuneen alueen anatomiseen sijaintiin:

I:  jalkaterän etuosa
II:  tarsometatarsaalinivelet
III:  Chopartin nivel
IV:  nilkka ja alempi nilkkanivel eli subtalaarinivel
V:  kantaluu (16).

Diabeetikoilla Charcot-
muutoksia esiintyy 
useimmiten jalkaterän 
keskiosassa ja nilkan 
alueella.
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Diagnoosi viivästyy usein

Charcot’n jalan diagnostiikkaa on perinteisesti pidetty 
vaikeana, ja viiveet oikeaan diagnoosiin pääsyyn ovat 
olleet pitkiä. Yleisesti hyväksyttyjä diagnostisia kritee-
reitä ei ole, ja diagnoosi perustuukin usein kliiniseen 
epäilyyn yhdistettynä epäspesifisisiin kliinisiin löy-
döksiin (32) , (kuva 2, sivu 20).

Diagnoosiin pääsemiseksi lääkärin tulisi: 
1.  tunnistaa riskiryhmän potilaat (joilla on   
 diabetes ja perifeerinen neuropatia)
2.  yhdistää kliiniset löydökset tiettyihin   
 radiologisiin löydöksiin
3.  poissulkea samankaltaisen kliinisen kuvan   
 aiheuttavat sairaudet.

Kuva 1. Charcot’n jalan patofysiologia (48).

 RANK-reseptori

 RANK-ligandi (RANKL)

 Osteoprotegeriini (OPG)

PAD Ääreisvaltimoiden tauti   
(peripheral artery disease) 

Kudosvaurio
(trauma, infektio...)

Voimakas 
tulehdusreaktio

Yksilöllinen paikallisen 
verenvirtauksen 

lisääntyminen (ei PAD)

Perifeerinen 
neuropatia+

Kivuntunteen 
heikentyminen johtaa 

liikarasitukseen ja 
toistuviin traumoihin

Luun tiheyden 
pieneneminen 

altistaa traumoille

Osteoblastit

OSTEOLYYSI 
(luun liukeneminen)

Monitumaiset 
luunsyöjäsolut

Kypsät 
luunsyöjäsolut

Akuutti Charcot’n jalka

Osteoklastien 
(luunsyöjäsolujen) 

esiasteet

Nivelkalvojen/
nivelvoiteen 
fibroblastien 

(sidekudossolujen 
esiasteiden) 
aktivaatio

Luuytimen 
sidekudossolujen 

esiasteet 
(osteoblastit)

Sytokiinien vapautuminen
(esimerkiksi TNF-alfa ja IL-1-beeta)

T-solu-
aktivaatio

RANKL ilmentyminen ja erittyminen

OPG-geenien 
polymorfismi?
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Charcot’n jalkaan sairastuu usein 50–60-vuotias, 
pitkään diabetesta sairastanut potilas. Hänellä on to-
dettavissa ääreishermoston sairaus, mutta jalkojen ve-
renkierto on säilynyt kohtuullisen hyvin (19,22,28,33). 
Usein voidaan todeta jonkinlainen lähtösykäys, joka on 
saanut taudin aktivoitumaan. Se voi olla tuore trauma, 
leikkaus tai infektio (10). 

Röntgen ja magneettikuvaus 
alkuvaiheen tutkimukset

Charcot’n jalka voidaan todeta joko taudin aktiivisessa 
eli akuutissa tai kroonisessa vaiheessa. Asianmukaisen 
hoidon aloittamiseksi on tärkeä yrittää diagnosoida 
sairaus akuutin vaiheen alussa, ennen merkittävien 
epämuodostumien syntymistä. 

Tavallinen röntgenkuva riittää alkuvaiheen kuvan-
tamistutkimukseksi. Jos röntgenkuvassa näkyy selviä 
epämuodostumia, jotka eivät sovi akuuttiin traumaan 

tai esimerkiksi luutulehdukseen eli osteomyeliittiin, 
diagnoosi voidaan usein asettaa. 

Taudin alkuvaiheessa röntgenkuva voi olla täysin 
normaali, ja tällöin diagnoosin varmistamiseksi tai 
sairauden poissulkemiseksi käytetään magneettiku-
vausta (MRI). MRI-kuvauksen löydökset on aina suh-
teutettava kliinisiin löydöksiin, jotta vältytään yli- ja 
alidiagnostiikalta (34-36). MRI-kuvaus on syrjäyttänyt 
erilaisten luustokarttakuvausten käytön taudin alku-
vaiheen diagnostiikassa. 

Taulukkoon 2 on koottu taudin eri vaiheiden klii-
niset ja radiologiset löydökset (37,38). 

Useat eri taudit ja tilat voivat aiheuttaa samankal-
taisen taudinkuvan kuin Charcot’n jalalla. Yleisimpiä 
virhediagnooseja ennen Charcot’n jalka -diagnoosiin 
pääsyä ovat syvä laskimotukos, ruusu, kihti ja trauma. 
Taulukossa 3 luetellaan erotusdiagnostiikassa eteen 
tulevia ongelmia.

Kuva 2. Charcot’n jalan diagnostiikka (48).

CHATCOT’N JALAN KLIININEN EPÄILY

•	 Yhden raajan turvotus, punoitus, kuumoitus
•	 Trauma +/-
•	 ei kuumetta, CRP ja leukosyytit normaalit tai vain 

hiukan nousseet ja virtsahappopitoisuus normaali
•	 ultraäänitutkimus, jos epäillään laskimotukosta

RÖNTGENTUTKIMUS
Jalkaterä ja nilkka: anteroposteriorinen + 

lateraalinen (paino jalalla)

Röntgentutkimus: normaali

Ortoosi + painonsiirto varpaille

MRI viikon kuluessa

MRI: negatiivinen
MRI: luuydintulehdus, 
luumätä (osteomyeliitti)

Harkitse diagnoosia 
uudelleen

Hoida 
asianmukaisesti

Lievä rakennevaurio

CARCOT’N JALKA 
-DIAGNOOSI

Kipsaus, painonsiirto varpaille

Seuranta avoterveydenhuollossa 
joka toinen viikko

Röntgentutkimus: epänormaali

Rakennevaurio
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Hoito perustuu kokemukseen

Charcot’n jalan hoito pohjautuu suurelta osin koke-
mukseen, ei niinkään hyvin dokumentoituun tutki-
mustietoon (29,39-41). Charcot’n jalan hoidosta on 
tehty ainoastaan kolme satunnaistettua tutkimusta, ja 
kaikki nämä käsittelevät lääkehoitoa (40,42-44).  

Charcot’n jalan hoito voidaan jakaa kahteen eri vai-
heeseen: akuutin ja kroonisen Charcot’n jalan hoitoon.

Kipsaa ja kevennä 

Charcot’n jalan akuutissa vaiheessa hoidon tärkein 
tavoite on pysäyttää tulehdusprosessi ja estää sen seu-

rauksena mahdollisesti kehittyvät epämuodostumat.  
Tämä tapahtuu saattamalla alaraaja liikkumattomaksi 
tavalla tai toisella. Perinteisesti hoidossa on käytetty 
lyhyttä kipsisaapasta, joka tulee vaihtaa turvotuksen 
vähentyessä 1–2 viikon välein. 

Nykykäsityksen mukaan kipsihoitoon tulee yh-
distää alaraajan varauksen keventäminen, esimerkiksi 
kehonpainovaraus miinus 10–15 kilogrammaa. Ke-
ventäminen on tarpeen, jottei jalkaterän tai nilkan hei-
kentynyt luurakenne luhistuisi jatkuvan mekaanisen 
kuormituksen takia (28,29,39,45). 

Kipsihoidon tehoa arvioidaan 1–2 viikon välein 

Vaihe Kliiniset löydökset (Johnson 1997) Radiologiset löydökset (Eichenholtz 1966, 
Sella and Barrette 1999)

Akuutti •	 Akuutti tulehdus: turvotus,         
punoitus, kuumoitus 

•	 Lämpötilaero jalkojen välillä  > 2°C 

Rtg-kuva: täysin normaalista demineralisaatioon 
ja akuutteihin murtumiin tai nivelten osittaiseen
sijoiltaan menoon 
MRI: merkittävä luuytimen turvotus

Transitio- •	 Tulehduksen merkit vähäisemmät         
kuin akuutissa vaiheessa 

•	 Lämpötilaero vähenee
•	 Murtumien/dislokaatioiden                  

stabiloituminen

Rtg-kuva: nivelten osittainen/täydellinen sijoil-
taan meno, murtumien alkavaa paranemista, 
murtumapintojen pyöristyminen, kallus
MRI: luuytimen turvotuksen väheneminen 

Krooninen •	 Ei turvotusta, ei punoitusta, ei 
lämpötilaeroa

•	 Pysyvät epämuodostumat

Rtg-kuva: murtumapintojen kovettuminen, 
nivelten jäykistyminen 
MRI: ei (tai minimaalisesti) luuytimen turvotusta

TAULUKKO 2. Charcot’n jalan vaiheet (37,38,45). 

Erotusdiagnoosi Tyypillinen taudinkuva ja mahdolliset lisätutkimukset

Ruusu/selluliitti Kuume, leukosytoosi, selvästi koholla oleva / kohoava CRP

Syvä laskimotukos Anamneesi, kipu, kohonnut D-dimeeri, UÄ

Luutulehdus eli osteomyeliitti Haavauma, kohonnut La ja/tai CRP
Rtg: lyyttiset alueet, tarvittaessa bakteeriviljely 

Trauma Anamneesi, kliininen tutkiminen, rtg-kuvat (tarvittaessa CT/MRI) 

Akuutti kihti Anamneesi, kliininen tutkiminen, nivelnesteanalyysi, S-Uraat         
koholla, La/CRP koholla

Monimuotoinen paikallinen kipu-
oireyhtymä eli complex regional 
pain syndrome 1 (CRPS-1)

Turvotusta, ihomuutokset, paikallinen hikoilu
Rtg: läiskäinen osteoporoosi 

Tibialis posterior -jänteen toimin-
tahäiriö / repeämä

Lattajalkaisuus eli pes calcaneoplanovalgus, vähäiset tulehdus-
muutokset  

TAULUKKO 3. Charcot’n jalan erotusdiagnostiikka. 
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polikliinisesti. Huomiota kiinnitetään turvotukseen, 
punoitukseen ja jalkojen lämpötilaeroon. Kipsihoi-
to ja varausrajoitus jatkuvat, kunnes jalkojen välinen 
lämpötilaero on alle kaksi Celsius-astetta ja muut tu-
lehduksen merkit ovat vähenemässä (8–16 viikkoa) 
(28,40). 

Tämän jälkeen painovarausta voidaan asteittain li-
sätä. Usein kipsi vaihdetaan tarrakiinnitteiseen tukeen 
eli ortoosiin. Tässä vaiheessa tulee seurata tarkasti, 
näkyykö merkkejä taudin uudelleen aktivoitumisesta. 
Ortoosihoito jatkuu siihen saakka, kunnes saavutetaan 
krooninen vaihe, jolloin ei enää esiinny lämpötilaeroa, 

punoitusta tai turvotusta. 6–12 
kuukauden kroonisen vaiheen 
jälkeen voidaan siirtyä käyttä-
mään yksilöllisesti valmistettu-
ja jalkineita. 

Charcot’n jalan kliinis-
radiologiseen kuvaan liittyy 
usein merkittävä luun resorptio 

(imeytyminen verenkiertoon). On ollut loogista yrittää 
estää sitä lääkkein, ja Charcot’n jalan hoidon tukena 
on käytetty bisfosfonaatteja ja kalsitoniinia. Pamidro-
naattia, alendronaattia ja zolendronihappoa on tutkittu 
Charcot’n jalan hoidossa ristiriitaisin tuloksin. Lupaa-
van alkuvaiheen ja innostuksen jälkeen niiden käyttö 
on jäänyt viime aikoina melko vähäiseksi (40,42,46-48). 

Ehkäise haavaumat

Krooninen vaihe saavutetaan usein noin 4–12 kuukau-
den kuluttua hoidon alusta (19,28,33,41,49). Kroonisen 
Charcot’n jalan hoitotavoite on ehkäistä haavaumat, 
joita voi kehittyä tulehduksen seurauksena epämuo-
dostuneeseen jalkaterään. Haavaumia ehkäistään yk-
silöllisten jalkineiden, säännöllisen jalkojenhoidon ja 

tarvittaessa kirurgian avulla.
Eri tutkimuksissa haavau-

mien ilmaantuminen on vaih-
dellut 37:stä 47 %:iin riippu-
en seuranta-ajasta (19,49). 
Säännöllinen jalkojenhoito ja 
yksilöllisten jalkineiden sopi-
vuus on ensiarvoisen tärkeää 
haavaumien ehkäisemisessä. 

Jos epämuodostuman aiheuttamat ongelmat eivät ole 
hallittavissa jalkineilla tai ortooseilla tai jos asianmu-
kaisesta jalkojenhoidosta huolimatta esiintyy useita 
haavaumia, voidaan harkita kirurgista hoitoa. 

Leikkauksella yritetään muuttaa vaurioituneen 
jalan muoto sellaiseksi, ettei se olisi enää yhtä altis 
haavautumaan. Yksinkertaisimmillaan toimenpide voi 
olla luukyhmyn poisto, mutta myös hyvin hankalat ja 
pitkän jälkihoidon vaativat asennonkorjaukset ovat 
mahdollisia (29,38). 

Toni-Karri Pakarinen
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Tuki- ja liikuntaelinkirurgian vastuualue
Tampereen yliopistollinen sairaala
toni-karri.pakarinen@pshp.fi
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Metformiinilla on useita hyviä 
puolia: se on helppokäyttöinen, 
turvallinen ja kohtalaisen 
tehokas raskausdiabeetikoiden 
hoidossa, eikä se nosta äidin 
painoa kuten insuliini. 
Metformiinin ei ole 
todettu lisäävän sikiön tai 
vastasyntyneen ongelmia, 
mutta tiedot pitkäaikaisista 
vaikutuksista lasten terveyteen 
puuttuvat toistaiseksi. Tästä 
syystä, ja koska se tarvitsee 
usein rinnalleen insuliinia, 
sitä ei edelleenkään suositella 
ensisijaiseksi lääkevaihtoehdoksi 
raskausdiabeetikoille.

Metformiini sopii hyvin osalle 
raskausdiabeetikoista  

KRISTIINA TERTTI

Raskausdiabeteksella tarkoitetaan sellaista sokeriai-
neenvaihdunnan häiriötä, joka todetaan ensimmäi-
sen kerran raskauden aikana. Raskausdiabetes-ni-
meä ei käytetä puhuttaessa äideistä, joilla raskauden 
alkaessa on tiedossa oleva tyypin 1 tai 2 diabetes. 
Raskausdiabetes todetaan kahden tunnin sokerira-
situskokeella, jonka yksikin poikkeava arvo riittää 
diagnoosiin.

Koska raskausdiabeteksessa äidin verensokeri on 
koholla, myös sikiöön siirtyy tavallista enemmän glu-
koosia. Tilan tasapainottamiseksi sikiön haima alkaa 

tuottaa ylimäärin insuliinia. Sikiön korkeat glukoosi- ja 
insuliinipitoisuudet aiheuttavat anabolisen tilan, mikä 
johtaa muun muassa sikiön voimakkaaseen kasvuun, 
suurikokoisuuteen eli makrosomiaan. 

Sikiön makrosomia voi johtaa synnytysvaurioihin, 
joita pyritään estämään synnytyksen käynnistämisellä 
ennen laskettua aikaa tai suunnitellulla keisarileik-
kauksella. Syntymän jälkeinen alhainen veren sokeripi-
toisuus on tavallista raskausdiabeetikkoäitien lapsilla, 
ja sitä voidaan joutua hoitamaan suoneen annettavalla 
glukoosilla. Raskausdiabetes lisää äitien raskausaikais-

Kuva: Rodeo
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ten verenpaineongelmien riskiä, ja se lisää myös äidin 
riskiä sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen (1).

Ruokavalio ja insuliini
ensisijaiset hoitomuodot

Hyvällä raskausdiabeteksen hoidolla voidaan vai-
kuttaa raskausdiabeteksen aiheuttamiin haittoihin, 
erityisesti makrosomiaan (2). Tavoitteena on saada äi-
din verensokeritasapaino pysymään normaalina läpi 
raskauden. Ensisijaisena hoitona pidetään ruokavalio-
hoitoa. 

Jos verensokeri ei normalisoidu terveellisellä ruo-
kavaliolla ja elämäntapoja muuttamalla, tarvitaan li-
säksi lääkehoitoa, joka on perinteisesti ollut insuliini. 
Insuliini annostellaan ihonalaisesti joko pitkävaikuttei-
sena tai lyhytvaikutteisena valmisteena. Se ei läpäise 
merkittävästi istukkaa ja on siten sikiötä ajatellen tur-
vallinen. Insuliiniin liittyy kuitenkin tiettyjä epäkohtia: 
sen käytön aloittaminen vaatii pistosopetuksen, äiti voi 
joutua pistämään itseään useamman kerran vuorokau-
dessa, mikä saatetaan kokea hankalaksi, insuliini voi 
laskea liikaa äidin verensokeria ja 
insuliini voi myös lisätä ei-toivot-
tavaa painonnousua. Insuliinille 
onkin haettu suun kautta otettavia 
lääkevaihtoehtoja. 

Miksi metformiini?

Metformiini on biguanidi, joka on 
johdettu rohtovuohenherneestä saa-
tavasta guanidiinista. Metformiini 
on kuvattu ensimmäisen kerran 
1920-luvulla tieteellisessä kirjalli-
suudessa, ja verensokeria alentava-
na lääkkeenä se otettiin käyttöön 
1950-luvulla. Nykyisin metformiinia käytetään laajasti 
tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidossa. Metformii-
nin vaikutusmekanismia ei tunneta kovin hyvin, mutta 
ajatellaan, että se alentaa veren sokeripitoisuutta en-
sisijaisesti estämällä maksan sokerintuotantoa (3). Se 
todennäköisesti myös vähentää sokerin imeytymistä 
suolistosta ja parantaa insuliinin vaikutusta elimistös-
sä eli vähentää insuliiniresistenssiä (3). 

Metformiini ei lisää haiman insuliinineritystä, eikä 
siten laske veren sokeripitoisuutta liian alas.  Metfor-
miini ei myöskään lihota. Nämä metformiiniin liitetyt 
vaikutustavat ovat suotuisia erityisesti raskausdiabee-
tikkoja ajatellen. 

Metformiini läpäisee istukan

Ensimmäiset julkaisut raskauden aikaisesta metfor-
miinin käytöstä ovat 1970-luvulta Etelä-Afrikasta, 
jossa sitä käytettiin erityisesti tyypin 2 diabeetikoiden 
hoidossa (4). Viime aikoina on julkaistu varsin paljon 
tutkimuksia metformiinin käytöstä raskausdiabeeti-
koilla. Ensimmäinen satunnaistettu, toistaiseksi laajin 
ja paljon julkisuutta saanut tutkimus julkaistiin vuon-
na 2008 (5). Tähän mennessä jo 1 564 raskausdiabee-
tikkoa on yhteensä seitsemässä julkaistussa satun-
naistetuissa tutkimuksissa saanut joko insuliinia tai 
metformiinia (5-11). 

Istukan perfuusiotutkimusten ja napanuorasta teh-
tyjen metformiinin pitoisuusmittausten avulla on saa-
tu selville, että metformiini läpäisee istukan. Istukan 
lääkeaineiden läpäisykykyä ja -mekanismia voidaan 
tutkia kokeellisesti istukkaperfuusiomallilla laborato-
rio-olosuhteissa. 

Synnytyksen jälkeen istukka yleensä hävitetään, 
mutta perfuusiotutkimusta varten istukasta otetaan 
pieni pala, jonka verenkiertoa pidetään keinotekoi-

sesti yllä fysiologisia olosuhteita 
jäljitellen. Näin voidaan tutkia eri 
lääkeaineiden siirtymistä istukan 
läpi sikiön puolelle. Suurin osa tällä 
tavoin tutkituista lääkeaineista kul-
keutuu melko helposti istukan läpi. 
Ihmisen istukan perfuusiotutkimuk-
sissa on todettu, että alle 20 % met-
formiinista siirtyy istukan läpi sikiön 
puolelle (12,13). 

Lääkeaineen siirtymistä sikiöön 
voidaan arvioida myös mittaamalla 
kyseisen yhdisteen pitoisuus synny-
tyksen yhteydessä äidin ja napanuo-

ran verestä. Napasuonten lääkeainepitoisuus kuvas-
taa sikiön lääkepitoisuutta. Metformiinin pitoisuuden 
napasuonissa on todettu olevan vähintään noin 50 % 
äidin metformiinipitoisuudesta, mutta äidin pitoi-
suutta suurempiakin pitoisuuksia on raportoitu (14). 
Omassa aineistossamme, jossa laskettiin 58 sikiön 
napasuonten metformiinipitoisuus, keskimääräinen 
pitoisuus oli 96 %  äidin metformiinipitoisuudesta 
(julkaisematon aineisto). 

Tähän mennessä 
jo yli 1 500 

raskausdiabeetikkoa on 
yhteensä seitsemässä 

julkaistussa 
satunnaistetussa 

tutkimuksessa saanut 
joko insuliinia tai 

metformiinia.
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Metformiinista ei haittaa
sikiölle tai vastasyntyneelle?

Vaikka metformiini läpäisee istukan, sen ei ole todet-
tu aiheuttavan sikiön kehityshäiriöitä tutkimuksissa, 
joissa munasarjojen monirakkulaoireyhtymää (PCOS) 
sairastaneet äidit ovat saaneet met-
formiinia koko raskauden ajan (15). 

Metformiinin vaikutuksia siki-
öille ja vastasyntyneille on tutkittu 
myös raskausdiabeetikoilla. Yhdes-
sä seitsemästä satunnaistetusta tut-
kimuksesta, joissa metformiinia on 
verrattu insuliiniin raskausdiabee-
tikoiden hoidossa (5-11), vastasyn-
tyneen syntymäpaino oli metformiiniryhmässä (n=80) 
merkitsevästi pienempi (3 300 g / 3 400 g; p<0.01) kuin 
insuliiniryhmässä (n=80) (8). Muissa eroa ei todettu. 

Edellä mainitussa tutkimuksessa (8) ryhmien välil-
lä todettiin merkitsevä ero (p=0.012) myös vastasynty-
neiden LGA:n (large for gestational age) esiintyvyydessä 
siten, että se oli suurempi insuliinihoitoisessa ryh-
mässä. Muissa tutkimuksissa ei eroa ryhmien välillä 
todettu. 

Metformiini ei lisännyt sikiö- tai vastasyntynei-
syyskauden sairastavuutta tai ongelmia, kuten teho-
osastohoidon tarvetta tai hypoglykemiaa verrattaessa 
sitä insuliinihoitoon.

Omassa satunnaistetussa tutkimuksessamme vas-
tasyntyneiden syntymäpainot olivat metformiiniryh-
mässä (n=109) 3 604 g ja insuliiniryhmässä (n=107)        
3 585 g. LGA:n esiintyvyys oli 14,5 % metformiiniryh-
mässä ja 15,9 % insuliiniryhmässä. Vastasyntyneen 
hypoglykemiaa esiintyi metformiinilla hoidetuista 16,5 
%:lla ja insuliinilla hoidetuista 16,8 %:lla (11). 

Tänä vuonna ilmestyneessä meta-analyysissä, 
jonka tulokset perustuvat viiteen satunnaistettuun 
tutkimukseen (5-8,11), todettiin, että raskauden kesto 
oli merkitsevästi lyhyempi (p=0.02) ja ennenaikaisen 
synnytyksen riski merkitsevästi suurempi (p=0.01) 
metformiiniryhmässä kuin insuliiniryhmässä (16). 
Jälkimmäinen tulos perustuu suurelta osin Rowanin 
ja muiden (2008) julkaisuun, jossa ennenaikaisuutta 
esiintyi merkitsevästi enemmän metformiiniryhmässä 
(n=363) kuin insuliiniryhmässä (n=379) (12,1 % vs. 7,6 
%; p=0.04). Tulos ei kuitenkaan vaikuttanut vastasyn-
tyneiden hyvinvointiin ryhmien välillä. 

Muissa satunnaistetuissa tutkimuksissa ennenai-
kaisuuden esiintyvyys ei ole ollut merkitsevästi suu-

rempi metformiiniryhmässä. Samassa meta-analyysis-
sä äidin raskauden aiheuttaman verenpaineen nousun 
(PIH = pregnancy induced hypertension) riski oli merkit-
sevästi pienempi (p=0.02) metformiiniryhmässä kuin 
insuliiniryhmässä (16). 

Omassa tutkimuksessamme ero-
ja ryhmien välillä ei todettu. Raskau-
den kesto oli 39,2 viikkoa metformii-
niryhmässä ja 39,3 insuliiniryhmässä, 
synnytys tapahtui ennenaikaisesti 
kuudella äidillä metformiiniryhmäs-
sä ja neljällä insuliiniryhmässä ja 
raskauden aiheuttama verenpaineen 
nousu todettiin kahdella metformii-

niryhmässä ja neljällä insuliiniryhmässä (11). 
Metformiinihoito ei näytä lisäävän keisarileikkaus-

riskiä, mutta suomalaisessa tutkimuksessa (7) keisari-
leikkausten esiintyvyys oli merkitsevästi suurempi 
metformiini- kuin insuliiniryhmässä (p=0.047).  Omas-
sa tutkimuksessamme keisarileikkaukseen päätyi vain 
13,6 % metformiinilla hoidetuista ja 16,8 % insuliinihoi-
detuista äideistä (11).

Pitkäaikaisvaikutuksista lapseen
vähän tietoa 

Kohdussa metformiinille altistuneiden lasten kasvua ja 
kehitystä on tutkittu. Tutkimustiedot perustuvat osin 
metformiinia raskauden aikana käyttäneiden PCOS-äi-
tien lasten tutkimuksiin, joissa on todettu, ettei metfor-
miinilla ole vaikutusta 18 kuukauden iässä tutkittujen 
lasten kasvuun tai motoriseen kehitykseen (17). 

Raskauden aikaisella metformiinin käytöllä ei to-
dettu olevan vaikutusta 7–9 vuoden iässä tutkittujen 
lasten pituuteen, painoon tai rasvakudoksen jakautu-
miseen (18). Sen sijaan paastoverensokerin todettiin 
olevan korkeampi (p=0.04) lapsilla, joiden äidit olivat 
käyttäneet metformiinia (n=11), kuin lapsilla, joiden äi-
deillä lääkitystä ei ollut (n=12) (18). Aineiston vähäisen 
potilasmäärän vuoksi asiasta on vaikea tehdä lopullisia 
johtopäätöksiä. 

Raskausdiabeteksen hoitoon metformiinia saa-
neiden äitien lapsia on myös tutkittu. Australialaisten 
MiG-tutkimuksen (5) seurantatutkimuksessa on selvi-
tetty metformiinin vaikutusta lapsen rasvakudoksen 
jakautumiseen (19). Kokonaisrasvapitoisuuden määrä 
ei eronnut metformiinia tai insuliinia raskausaikana 
saaneiden äitien lasten välillä kahden vuoden iässä 
tutkittuna (19). Sen sijaan metformiinille altistuneil-
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noin 14–46 %:lla 
potilaista on ollut 

lisäinsuliinin tarve.



27Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2014

la lapsilla yläraajan rasvan määrä oli suurempi kuin 
insuliinille altistuneilla. Tutkijat tulkitsivat löydöksen 
positiiviseksi elimistön rasvakudoksen jakautumisen 
kannalta (19). 

Kaikki eivät pärjää
pelkällä metformiinilla

Metformiini aloitetaan yleensä annoksella 500 mg 
kahdesti vuorokaudessa ja enimmäisannostuksena 
raskauden aikana käytetään yleisimmin 2 g vuorokau-
dessa (1). Metformiini ei ole kaikille raskausdiabeeti-
koille yksistään riittävän tehokas 
lääke, jotta hyvän sokeritasapainon 
tavoitearvot saavutetaan. Tällöin 
metformiinihoitoon lisätään insuliini 
yksilöllisin annostuksin. 

Satunnaistetuissa tutkimuksissa 
noin 14–46 %:lla potilaista on ollut 
lisäinsuliinin tarve (5–11). Omassa 
tutkimuksessamme (11) 21 % poti-
laista tarvitsi insuliinia metformiinin 
lisäksi, jotta he pääsivät verensoke-
rin tavoitearvoihin (1): aamuinen 
paastoarvo < 5,5 mmol/l ja tunti ate-
rian jälkeen mitattuna < 7,8 mmol/l. 
Lisäinsuliinin tarpeen vaihtelu eri 
tutkimuksissa johtunee tutkimusten 
sisäänottokriteerien eroista ja verensokerin erilaisista 
tavoitearvoista. 

Meta-analyysin perusteella metformiini vähentää 
raskausdiabeetikkoäidin raskauden aikaista painon-
nousua merkitsevästi (p=0.003) verrattuna insuliiniin 
(16). Omassa tutkimuksessamme metformiinin käyt-
täjien paino nousi lääkityksen aloittamisen jälkeen 1,8 
kg, kun taas insuliinin käyttäjien 2,2 kg (11). Ero ei ollut 
merkitsevä. 

Arvioimme tutkimuksessamme myös tekijöitä, 
jotka ennustavat metformiinihoitoa saaneiden ras-
kausdiabeetikoiden lisäinsuliinin tarvetta. Totesimme, 
että mitä iäkkäämpi äiti oli, mitä varhaisemmassa ras-
kauden vaiheessa sokerirasituskoe oli tehty ja lääkitys 
aloitettu ja mitä korkeampi pitkäaikaisverensokerin 
(HbA1c) taso oli, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
metformiinin lisänä tarvittiin insuliinia (11). 

Toisin kuin Ijäksen ja muiden (2010) tutkimukses-
sa todettiin, lisäinsuliinin tarve ei tutkimuksessamme 
ollut yhteydessä potilaan lihavuuteen eikä sokerirasi-
tuksen paastoarvoon.

Metformiinia voi käyttää,
insuliini lisäksi tarvittaessa

Vaikka tutkimusten perusteella metformiinin pitoisuus 
sikiön verenkierrossa on lähes samankaltainen kuin 
äidin, näyttää metformiini olevan nykytiedon valossa 
turvallinen ja kohtalaisen tehokas lääke raskausdiabee-
tikoiden hoidossa raskauden aikana. 

Metformiinin ei ole todettu lisäävän sikiön tai 
vastasyntyneen ongelmia, mutta tiedot lapsiin koh-
distuvista pitkäaikaisvaikutuksista ja turvallisuudesta 
pitkän ajan kuluessa puuttuvat. Käypä hoito -työryhmä 

(1) ei suosittelekaan metformiinia 
ensisijaiseksi lääkkeeksi juuri edel-
lä mainitun seikan takia ja siksi, että 
osa potilaista tarvitsee metformii-
nin lisäksi insuliinia. 

Metformiinia voidaan kuiten-
kin käyttää raskausdiabeetikoiden 
hoidossa, kunhan muistetaan, että 
äidin tulee seurata verensokerei-
taan ja jos tavoitearvoihin ei päästä, 
insuliini lisätään hoidon tueksi. 

Metformiinilla näyttää olevan 
insuliiniin verrattuna ainakin yksi 
merkittävä hyöty sen helpon an-
nosteltavuuden lisäksi: äidin vä-
häisempi painonnousu raskauden 

aikana, mitä ei voine täysin ohittaa ylipainon ja liha-
vuuden lisääntyessä. 
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Perinatologian erityispätevyys
TYKS, Naistenklinikka
kristiina.tertti@tyks.fi

Kirjallisuus

1. Raskausdiabetes. Käypä hoito -suositus (päivitetty 26.6.2013). 
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton 
lääkärineuvoston ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama 
työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2008. 
www.kaypahoito.fi 

2. Horvath K, Koch K, Jeitler K, ym. Effects of treatment in women 
with gestational diabetes mellitus: systematic review and meta-
analysis. BMJ. 2010;340:c1395. 

3. Kirpichnikov D, McFarlane SI, Sowers JR. Metformin: an update. 
Ann Intern Med. 2002;137:25-33. 

4. Coetzee E, Jackson W. Metformin in management of pregnant 
insulin dependent diabetics. Diabetologia 1979;16:241-245.

5. Rowan JA, Hague WM, Gao W, MiG Trial Investigators. Metformin 
versus insulin for the treatment of gestational diabetes. N Engl J 
Med 2008; 358: 2003-2015.

6. Moore LE, Briery CM, Clokey D, ym. Metformin and insulin in the 
management of gestational diabetes mellitus: preliminary results 
of a comparison. J Reprod Med 2007;52:1011-1015.

Metformiinia 
voidaan käyttää 

raskausdiabeetikoiden 
hoidossa, kunhan 
muistetaan, että 

äidin tulee seurata 
verensokereitaan ja 
jos tavoitearvoihin 
ei päästä, insuliini 

lisätään hoidon tueksi.



28 Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2014
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laati
hoitoketjun raskausdiabeetikoille
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön uusi raskausdiabeetikoiden hoitoketju. Hoitoketjuun on 
kirjattu ne oleelliset asiat, jotka liittyvät raskausdiabeteksen diagnostiikkaan, hoitoon, seurantaan sekä työnjakoon 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 

Raskausdiabeetikoiden ensisijainen hoito on ruokavalio. Lääkityksen tarve arvioidaan ja lääkehoito aloitetaan  
Turun alueella yliopistollisen keskussairaalan äitiyspoliklinikassa. Perusterveydenhuollon osuus raskausdiabeteksen 
diagnosoimisessa ja raskausdiabeetikkojen hoitamisessa on merkittävä.
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Ruskea rasva alentaa terveen aikuisen pitkäaikaista verensokeritasapainoa ja vaikuttaa 
myönteisesti myös veren rasvoihin. Kylmäaltistuksella on oma merkityksensä 
vaikutusketjussa.  Ruskean rasvan vaikutuksista diabeetikoiden sokeritasapainoon 
odotetaan tutkimustuloksia lähivuosina.

Ruskea rasva vaikuttaa terveen 
aikuisen sokeritasapainoon KIRSI VIRTANEN

Noin viisi vuotta sitten julkaistiin kolme itsenäistä 
prospektiivista tutkimusta, joissa osoitettiin aikuisilla 
olevan toiminnallisesti aktiivista ruskeaa rasvakudosta 
(1-3). Tämä kumosi aiemman käsityksen, että vain vas-
tasyntyneillä ja pienillä lapsilla olisi toimivaa ruskeaa 
rasvaa, joka myöhemmin iän karttuessa surkastuisi. 

Etenkin kylmäaltistuksen osoitettiin lisäävän tä-
män solisluiden yläpuolelta ja kaulalta löytyvän rus-
kean rasvan aineenvaihdunnallista aktiivisuutta (1-3). 
Näiden löydösten seurauksena mielenkiinto ruskean 

rasvan tutkimusta ja sen toiminnan ymmärtämystä 
kohtaan on voimakkaasti lisääntynyt viiden viime 
vuoden aikana. 

Toisenlainen rasvavarasto

Ruskea rasvasolu sisältää lukuisan määrän pieniä ras-
vapisaroita, jotka varastoivat energiaa triglyserideinä. 
Solunsisäisten rasvapisaroiden vuoksi kudosta kut-
sutaan rasvakudokseksi, vaikka kudos eroaakin osin 
valkoisesta rasvakudoksesta rakenteeltaan ja toimin-

Kuva: Simo Vunneli / Kuvaario
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Aktiivisesti toimiva 
ruskea rasva 

näyttäisi puhdistavan 
verenkierrosta 

ylimääräisiä 
triglyseridejä, ja 

kylmäaltistus lisää 
tätä voimakkaasti.

naltaan. Valkoinen rasvasolu sisältää yhden suuren 
triglyseridivaraston, joka muodostaa 90 % solun ra-
kenteellisesta sisällöstä.   

Mitokondrioiden koko ja määrä on suurempi rus-
keissa rasvasoluissa kuin valkoisissa rasvasoluissa (4). 
Ruskean rasvakudoksen toiminnallinen 
aktiivisuus perustuukin vahvasti mito-
kondrioiden ja verenkierron toiminnan 
aktiivisuuteen. 

Mitokondrion sisäkalvolla toimii irti-
kytkijäproteiini UCP-1 (uncoupling protein 
1), joka esimerkiksi kylmäaltistuksen seu-
rauksena aktivoituu voimakkaasti. Tämä 
johtaa lämmöntuotantoon ja lämmön va-
pautumiseen kudoksesta ATP:n tuottami-
sen ja energian varastoimisen sijasta. 

Nykytietämyksen mukaan vanhastaan tunnettu 
ruskea rasvakudos, jota vastasyntyneillä ja jyrsijöillä on 
tyypillisesti lapaluiden yläpuolella, saa alkunsa lihas-
soluperäisestä eli myogeenisestä solulinjastosta yksilön-
kehityksen aikana (5). Aikuisilla solisluiden yläpuolella 
tavattavat ruskeat rasvasolut ovat erityyppisiä – alku-
jaan ne kehittyvät rasvasolulinjasta ja ovat valkoisen 
rasvan seassa niin sanottuja rekrytoitavia brite (brown-in-
white)/beige -soluja (6). Nämä ovat nimenomaisesti niitä 
soluja, jotka aktivoituvat kylmäaltistuksen vaikutukses-
ta sympaattisen hermoston välityksellä.  

Ruskea rasva lämmittää

Ruskean rasvan pääasiallinen funktio on lämmöntuo-
tanto. Tämän merkitys on keskeinen vastasyntyneillä 
ja imeväisiässä, jolloin lihaskudos ei vielä kykene vä-
häisen liikkumisen vuoksi tuottamaan elimistölle läm-
pöä. Lapsen alkaessa liikkua ruskean rasvan lämmön-
tuotannon merkitys saattaa hiipua, mutta lapsuus- ja 
teini-iässä tavataan vielä runsaasti ruskeaa rasvaku-
dosta, jonka määrä näyttää lisääntyvän samassa suh-
teessa lihaskudoksen kanssa (7). 

Jyrsijöillä ruskean rasvan toiminnan on havaittu 
aktivoituvan myös syömisen yhteydessä, jopa niin, et-
tä ruskean rasvan lämpötila nousee jo ennen ruokailun 
aloittamista (8). Parhaillaan keskustellaan siitä, onko ih-
misellä ruokailun ja ruskean rasvan toiminnan aktivoi-
tumisen välillä yhteyttä, sillä suora osoitus tästä puuttuu 
vielä. Omissa tutkimuksissamme olemme osoittaneet, 
että hyperinsulineemisen clampin aikana, jolloin veren-
kierron insuliinitaso nostetaan vastaamaan ruokailun 
jälkeistä tasoa, ruskean rasvan glukoosinotto lisääntyy 

viisinkertaiseksi verrattuna paastotilanteeseen (9).  
Ruskea rasvakudos käyttää energianlähteenään 

sekä sokeria että rasvoja, mutta pääpaino on rasvojen 
käytössä. Aktiivisesti toimiva ruskea rasva näyttäisi 
puhdistavan verenkierrosta ylimääräisiä triglyseridejä, 

ja kylmäaltistus lisää tätä voimakkaasti 
(10). Hyperlipideemisillä hiirillä lyhyt 
kylmäaltistus jopa korjasi lipiditasoja 
(10). 

Kylmäaltistuksen vaikutuksista ih-
misten lipiditasoon puuttuu niistäkin 
suora osoitus. Kanadalaisryhmä on kui-
tenkin osoittanut, että kolmen tunnin kyl-
mäaltistuksen aikana arviolta kolmasosa 
ruskean rasvan sisältämistä rasvavaras-
toista kulutetaan lisääntyneen energian-

tarpeen kattamiseksi ja lämmön tuottamiseksi (11). 

PET ja kylmäaltistus tuovat varminta tietoa

Ruskean rasvakudoksen rakennetta ja toimintaa voi 
tutkia suoraan kuvantamismenetelmillä, kuten tietoko-
netomografialla (TT) tai magneettikuvauksella (MRI), 
sekä positroniemissiotomografialla (PET). Ruskean 
rasvan lämmöntuotantoa on mitattu myös infrapuna-
menetelmällä (12), mutta tämän menetelmän käytöstä 
on vielä hyvin vähän todellista näyttöä ja kokemusta. 

Kuvantamismenetelmien yhteydessä on usein käy-
tetty epäsuoraa kalorimetriaa, joka mittaa koko kehon 
energiankulutusta. Kylmäaltistuksen aikana energian-
kulutus lisääntyy, ja tämän arvioidaan kuvastavan rus-
kean rasvan aktivoitumista ja kudoksen energiankulu-
tuksen lisääntymistä (2,3). 

Kylmäaltistus on periaatteessa hyvin yksinker-
taista: viileässä huoneessa (15–19 °C) istuminen jo 
viilentää. Tutkimuksen aikana jalkapohjaa vasten voi 
pitää jääpussia tai uittaa jalkaa kylmässä vedessä, joka 
ylläpitää kylmäaltistusta (3, 9). Modernimpi menetel-
mä on käyttää kylmäpeitteitä tai -pukua, joiden sisällä 
kiertävän veden lämpötilaa voi tarkasti säätää. Huo-
mionarvoista on, että tällaiset kylmäaltistukset ovat 
luonteeltaan mietoja, eikä kehon lämpötilassa havaita 
muutoksia muutoin kuin pinnallisesti ihossa.

Rasvan anatominen sijainti ja jakautuminen voi-
daan paikantaa TT:n tai MRI:n avulla. Nämä mene-
telmät eivät kuitenkaan suoraan kykene erottamaan 
ruskeaa rasvaa valkoisesta rasvasta. TT-kuvauksesta 
saadaan Hounsfield-yksiköt (Hounsfield units, HU), joi-
den avulla voidaan päätellä kudostyyppi. 
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Jyrsijöillä ruskean rasvan HU on tyypillisesti -45 – 
-70, kun taas valkoisen rasvan arvot ovat tyypillisesti 
-70 – -100 (14). MRI-tekniikan avulla voidaan määrittää 
kudoksen rasvafraktio, ja jälleen jyrsijöillä mitattuna 
alle 90 %:n arvot viittaavat ruskeaan rasvaan ja suu-
remmat todennäköisemmin valkoiseen rasvaan (13). 

Toistaiseksi PET on luotettavin ja varmin tapa to-
dentaa aikuisen ihmisen aktiivisesti toimiva ruskea 
rasva. Tämä edellyttää kuitenkin stimulaatiota, kuten 
kylmäaltistusta, sillä normaalissa huoneenlämmössä 
tehdyissä kuvauksissa ruskean rasvan aineenvaihdun-
nan aktiivisuus ei eroa valkoisen rasvan aktiivisuudes-
ta, vaan on hyvin alhainen (9). Tämä on nähtävissä sekä 
glukoosin kudokseen otossa että verenvirtauksessa: 
solisluiden yläpuolella olevan supraklavikulaarisen 
ruskean rasvan glukoosinotto lisääntyy keskimäärin 
kymmenkertaiseksi ja verenvirtaus kaksinkertaiseksi 
akuutin kylmäaltistuksen aikana (9).

Insuliinin aiheuttama kudoksen glukoosinoton 
lisäys voidaan mitata PET-kuvauksessa, kun saman-             
aikaisesti tehdään hyperinsulineeminen euglykeeminen 
clamp-tutkimus. Olemme osoittaneet, että insuliinisti-
mulaatio lisää ruskean rasvan glukoosin käyttöä mer-
kittävästi (viisinkertaisesti), mutta mekanismi näyttää 
poikkeavan kylmän aiheuttamasta akti-
voitumisesta: verenvirtaus ja plasman no-
radrenaliinipitoisuus eivät muutu insulii-
nistimulaation aikana kuten kylmässä (9). 

Kylmässä plasman insuliinipitoisuus 
laskee ja rasvahappopitoisuus nousee li-
sääntyneen lipolyysin seurauksena, kun 
taas insuliinistimulaation aikana lipolyysi vähenee 
merkittävästi ja rasvahappopitoisuus on alhainen. 
Glukoosinotto ruskeassa rasvassa on kuitenkin samaa 
tasoa kuin luurankolihaksessa, mikä viittaa siihen, että 
ruskea rasva on hyvin insuliiniherkkä kudos (9). Tä-
män lisäksi insuliinistimuloitu glukoosinotto ruskeas-
sa rasvassa korreloi koko kehon insuliiniherkkyyden 
kanssa (9).      

 
Lihavuus heikentää ruskean rasvan toimintaa

Runsasrasvaisen, vähähiilihydraattisen aterian nautti-
minen edeltävänä iltana ja tutkimusaamuna sammuttaa 
ruskean rasvan aineenvaihdunnallisen aktiivisuuden, 
tai ainakin glukoosinkäytön (14). Toisaalta runsashii-
lihydraattisen aterian nauttiminen näyttää lisäävän 
ruskean rasvan glukoosinottoa, vaikka taso ei ole yhtä 
merkittävä kuin mihin kylmäaltistuksella päästään (15). 

Nämä havainnot saattavat osittain viitata siihen, että 
glukoosin ja rasvahappojen käytön säätely eli Randlen 
sykli toimii tehokkaasti myös ruskeassa rasvassa, luu-
rankolihaksen ja sydänlihaksen tapaan.

Lihavuus vähentää merkittävästi aktiivisesti toi-
mivan ruskean rasvan esiintymisen todennäköisyyttä, 
sillä painoindeksi, kehon rasvamäärä (rasvaprosentti) 
ja sisäelimiin kertyvän viskeraalirasvan määrä ovat 
käänteisesti verrannollisia ruskean rasvan aktiivisuu-
teen (2, 3, 16). 

Kylmäaltistus ei ole yhtä tehokas ruskean rasvan 
toiminnan aktivoija ylipainoisilla kuin normaalipainoi-
silla, sillä vain kolmanneksella ylipainoisista ihmisistä 
saadaan jonkinlainen vaste näkyviin ruskean rasvan 
glukoosinotossa akuutin kylmäaltistuksen aikana. 
Osin tämä voi selittyä ylipainoisten suuremmalla ihon-
alaisen rasvan määrällä, mutta jalkapohjien kautta teh-
ty kylmäaltistus antaa samanlaisen tuloksen (17). Val-
taosalla ylipainoisista tai lihavista ihmisistä jalkapohja 
ei sisällä suurta määrää ihonalaista rasvaa. 

Glukoosinotto ruskeaan rasvaan on kylmäaltis-
tuksen aikana lihavilla keskimäärin vain kolmannes 
normaalipainoisilla mitatusta arvosta (17). Myös ve-
renvirtaus on alentunut, samoin insuliinin stimuloima 

glukoosinotto. Tämä viittaa ruskean ras-
van insuliiniresistenssiin lihavilla (17). 

Aktiivisen ruskean rasvan esiinty-
vyys vähenee iän myötä niin, että sitä on 
havaittavissa keskimäärin vain 10 %:lla 
50–60-vuotiaista tutkittavista (18) kylmä-
altistuksen aikana. Kuitenkin ne, joilla ha-

vaitaan aktiivista ruskeaa rasvaa, näyttäisivät olevan 
paremmin suojassa painonnousulta. Sekä painoindeksi 
että kehon rasva-pitoisuus pysyvät alempina eivätkä 
osoita samanlaista nousua iän myötä kuin niillä, joilla 
aktiivista ruskeaa rasvaa ei havaita (18). 

Painon alentaminen laihduttamalla saattaa parantaa 
ruskean rasvan toimintaa. Reilun 10 %:n painonlasku 
viiden kuukauden aikana lisää lähes merkitsevästi rus-
kean rasvan glukoosinottoa kylmäaltistuksen aikana 
(17). Niillä tutkittavilla, joilla ruskean rasvan glukoosi-
notto parani merkittävästi laihdutuksen myötä, lisään-
tyi myös munuaisten ympärillä olevan valkoisen rasvan 
glukoosinotto. Heillä oli myös havaittavissa sydämen 
sykkeessä kohentunut vaste kylmälle, mikä muistuttaa 
normaalipainoisten vastetta. Tämä viittaa sympaattisen 
hermoston toiminnan kohentumiseen laihtumisen jäl-
keen (17). 

Painon alentaminen 
laihduttamalla 

saattaa parantaa 
ruskean rasvan 

toimintaa.
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Sairaalloisen lihavilla painon lasku laparoskoop-
pisen mahalaukun pantaleikkauksen jälkeen saattaa 
myös kohentaa ruskean rasvan aktiivisuutta. Noin 30 
%:n painonlasku vuosi leikkauksen jälkeen johti ko-
hentuneeseen ruskean rasvan aktiivisuuteen puolella 
potilaista (19).    

    
Ruskea rasva vaikuttaa
terveiden sokeritasapainoon

Aktiivisen ruskean rasvan on havaittu olevan yhtey-
dessä verensokeritasoon (16). Niillä ihmisillä, joilla 
havaitaan kylmäaltistuksessa selvää glukoosinoton 
lisäystä ruskean rasvan alueella, on alhaisemmat 
HbA1c-, kokonaiskolesteroli- ja LDL-kolesteroliarvot, 
vaikkakin tutkittavat olivat terveitä ja kyseiset arvot 
normaalivaihtelun sisällä (20). 

Monimuuttuja-analyysillä havaittiin samassa tut-
kimuksessa ruskean rasvan olevan yhteydessä sekä 
verensokeritasoon että HbA1c:hen, vaikka huomioitiin 
ikä, sukupuoli ja kehon rasvamassa (20). Suora osoitus 
ruskean rasvan merkityksestä tai roolista tyypin 1 ja 
tyypin 2 diabeteksessa puuttuu. Hiirillä tehdyt ruskean 
rasvan siirrot viittaavat kuitenkin siihen, että ruskean 
rasvan toiminta on yhteydessä sokeritasapainoon (21).     

Voiko ruskean rasvan toimintaa parantaa?

Kylmäaltistusta voidaan pitää ruskean rasvan aktii-
vista toimintaa ylläpitävänä ja parantavana keinona. 
Jo kymmenen päivän säännöllinen kylmäaltistus, kyl-
mäakklimaatio eli totuttautuminen kylmään, aikaansaa 
terveiden, normaalipainoisten ihmisten ruskeassa ras-
vassa glukoosinoton lisääntymistä (22). Samanlainen 
tulos on saatu kuuden viikon päivittäin toistuvalla kyl-
mäaltistuksella (23). Toistaiseksi ei ole tiedossa, voisiko 
kylmäakklimaatio olla tehokas myös ylipainoisilla ja 
lihavilla tai diabetesta sairastavilla.

Kapsaisiini on chili- ja jalapenopaprikoiden sisäl-
tämä aine, jolla on osoitettu olevan lämmöntuotantoa 
lisäävä vaikutus (23). Tehoa ei ole vielä osoitettu suo-
raan ruskean rasvan toiminnassa tai esimerkiksi yli-
painoisilla.

Paljon avoimia kysymyksiä

Ihmisen ruskean rasvan toiminnan ymmärrys on ko-
hentunut viiden viime vuoden aikana tutkimuksen 
lisäännyttyä. Tiedämme kuitenkin yllättävän vähän 
perusasioista, kuten ruokailun vaikutuksista ruskean 
rasvan toimintaan. Ruskean rasvan rooli diabetekses-

sa ja endokrinologisena kudoksena tunnetaan myös 
heikosti, mutta tulevat vuodet tuonevat tähän lisäva-
laistusta.    

Kirsi A.Virtanen
LT, dosentti
Valtakunnallinen PET-keskus
TYKS ja Turun yliopisto
kianvi@utu.fi
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Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 
vuoden 2014 Matti Äyräpään palkinto,  
20 000 euroa, on myönnetty professori 
Leif Groopille. 

Groop on kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu 
diabetestutkija, jonka tutkimukset ovat lisänneet ym-
märrystä tyypin 2 diabeteksen geneettisestä taustasta 
ja perusmekanismeista. Tutkimustyönsä ohella Groop 
on toiminut useissa diabeteksen tutkimusta edistävis-
sä työryhmissä ja yhteisöissä.

Groopin tutkimustyö keskittyy diabeteksen ge-
neettisen taustan selvittämiseen. Tutkimuksessa pyri-
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tään löytämään ihmisen geeniperimästä ne geenit, jotka 
edesauttavat diabeteksen synnyssä. Groop on tutkinut 
myös paljon diabeteksen erilaisia esiintymismuotoja, 
ja hän oli ensimmäinen tutkija, joka löysi diabeteksen 
tyyppien 1 ja 2 välisen hybridimuodon LADAn (latent 
autoimmune diabetes in adults). 

Groop on palkittu useasti

Professori Groop valmistui sisätautien erikoislääkä-
riksi vuonna 1980 ja endokrinologian erikoislääkäriksi 
vuonna 1991. Tätä nykyä Groop toimii Lundin yliopis-
tossa endokrinologian professorina sekä yliopiston 
diabetestutkimuskeskuksen johtajana.

Groopille on myönnetty Suomen Akatemian vii-
sivuotinen Finland Distinguished Professor Programme 
(FiDiPro) -professuuri. Professuuri sijoittuu Suomen 
molekyylilääketieteen instituuttiin. Groopin johtamas-
sa FiDiPro-hankkeessa on tarkoitus käyttää uusimpia 
genetiikan välineitä ja suomalaisen väestön erityispiir-
teitä diabeteksen mekanismien selvittämiseksi. Työ 
tähtää osittain myös suomalaisen täsmägenomikartan 
rakentamiseen niin sanotun SISU-projektin avulla (Se-
quencing Initiative Suomi).

Groop on palkittu useita kertoja kansainvälises-
ti tutkimustyöstään. Groopille on myönnetty muun 
muassa vuonna 2013 ruotsalainen Erik K. Fernströmin 
säätiön Nordic Prize -palkinto, vuonna 2012 norjalainen 
Anders Jahre -palkinto ja vuonna 2006 Euroopan Dia-
betesyhdistyksen merkittävä Claude Bernard -palkinto. 
Groop on lisäksi palkittu vuonna 2008 suomalaisella 
Esko Nikkilä -palkinnolla, joka myönnetään kansain-
välisesti tunnetulle sisätautien tutkijalle.

Matti Äyräpää kuului Duodecim-seuran alkuvuosien kan-
taviin voimiin. Hänen nimeään kantava palkinto jaetaan 
vuosittain tammikuussa Helsingissä pidettävien Lääkäri-
päivien avajaisissa, jolloin palkinnon saaja pitää Matti Äy-
räpää -luennon. Luennon pitäjän valitsee valiokunta, jonka 
puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja, ja johon lisäk-
si kuuluu Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja jokaisen 
lääketieteellisen tiedekunnan nimeämät edustajat. Luento 
julkaistaan Aikakauskirja Duodecimissa. 
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Teemu Murtolan tutkijanura käynnistyi tuttuihin 
kolesterolilääkkeisiin statiineihin liittyneestä  
yllättävästä havainnosta. Pian hän huomasi 
törmänneensä syöpätutkimuksen kuumaan aiheeseen.

Onnekas havainto johti kuuman 
tutkimusaiheen jäljille

MERVI LYYTINEN 

Murtola perheineen on 
muuttanut tutkimustyön 
takia neljä kertaa viiden 
vuoden aikana. Nyt lapsille 
on luvattu, että koti pysyy 
toistaiseksi Pirkanmaalla.

Nuori lääkäri istui sairaalan kirjastossa ja selasi lää-
ketieteen tietokantoja. Hän etsi julkaisuista vastausta 
kysymykseen, miten tulehduskipulääkkeiden ja hiven-
aineiden käyttö vaikuttaa eturauhassyövän ilmaantu-
miseen ja etenemiseen. 

Haussa seulaan osui muutamia statiinitutkimuk-
sia, joissa oli selvitelty lääkeryhmän turvallisuutta. 
Sen sijaan, että statiinit olisivat aiheuttaneet syöpää 
niin kuin oli epäilty, esiintyi viitteitä siitä, että ne päin-
vastoin suojasivat tietyiltä kasvaimilta, kuten eturau-
hassyövältä. 
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Kuka
Teemu Murtola
s. 1977

 � LL 2004, LT 2009 Tampereen 
yliopisto, urologian erikoistumis-
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 � tutkija-lääkäri Tampereen  
yliopistollisessa sairaalassa  
kesäkuusta 2013 

 � Perhe: vaimo ja 6- ja 9-vuotiaat 
lapset

 � Harrastukset: lenkkeily koiran 
kanssa, kuntosali,  kauno- 
kirjallisuuden lukeminen 

 � Julkaisuja: väitöskirja Prostate 
cancer incidence among men 
using statins, finasteride or 
antidiabetic drugs, Tampereen 
yliopisto 2009. Lisäksi useita  
julkaisuja eri lääkeaineiden 
käytön yhteyksistä eturauhas-
syöpäriskiin ja -kuolleisuuteen 
sekä lääkeaineiden vaikutuksista 
eturauhassyöpäsoluissa

Kuva: Mervi Lyytinen
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Tulokset olivat jääneet vähälle huomiolle, mutta 
Murtola tiesi heti olevansa mielenkiintoisen tutkimus-
kohteen jäljillä. 

Umpikujasta uuteen alkuun

Onnekkaan havainnon lisäksi Murtolan tielle on osu-
nut tärkeitä kohtaamisia, jotka ovat auttaneet häntä 
eteenpäin. Aiempi, opiskeluaikana aloitettu eturau-
hassyöpään liittynyt tutkimushanke oli joutunut um-
pikujaan.

- En päässyt eteenpäin ja turhauduin. Aihe ei enää 
tuntunut tärkeältä. Kerroin tilanteestani professori 
Teuvo Tammelalle, joka oli aloittelemassa eturau-
hassyövän seulontatutkimukseen liittyvää jatkotut-
kimusta. Siinä selvitettäisiin muun muassa moni-
vitamiinivalmisteiden ja kasvisruoan vaikutuksia 
eturauhassyövän esiintymiseen.

Tammela päätti antaa uuden tilaisuuden innok-
kaalle nuorelle lääkärille, ja siten Murtola päätyi selaa-
maan statiinitutkimuksia. 

Syöpäsolut tarvitsevat kolesterolia ravinnokseen

Nykyisin tiedetään, että eturauhassyöpäsolut tarvit-
sevat kolesterolia polttoaineekseen ja että ne tuottavat 
sitä myös itse. Jos kolesterolisynteesi estetään lääkkeil-
lä, syöpäsolujen kasvu vähenee solu-
viljelmissä. 

Murtolan tutkimusryhmässä lu-
paavien lääkeaineiden, kuten statii-
nien, vaikutuksia selvitetään monella 
tavalla sekä solu- että kliinisissä tut-
kimuksissa. 

Parhaillaan käynnissä olevassa 
tutkimuksessa eturauhassyövän poistoleikkaukseen 
menevät potilaat satunnaistetaan saamaan joko ator-
vastatiinia tai lumetta leikkaukseen asti. Leikkauksen 
jälkeen tutkitaan poistetusta eturauhasesta, miten sta-
tiinihoito on vaikuttanut syöpäsolujen kasvuun, leviä-
miseen ja ohjattuun solukuolemaan. 

Jos ero statiinin ja lumeen välillä on selvä tutki-
muksen ensimmäisen osan jälkeen, välituloksia jul-
kaistaan jo ensi kesänä. Jos selviä eroja ei ilmene, po-
tilaiden seurantaa jatketaan 1–2 vuoden ajan. Mikäli 
tässä tutkimuksessa todetaan, että statiinit hidastavat 
syövän kasvua, tehdään myöhemmin tutkimus, jossa 
statiineja käytetään hoitona eturauhassyövän uusiutu-
misen yhteydessä.

Sokerilääke metformiini kiinnostaa myös

Vanha diabeteslääke metformiini kiinnostaa myös 
eturauhassyöpätutkijoita, vaikkei sitä pidetäkään yhtä 
lupaavana kuin statiineja. Aiemmin on jo saatu epide-
miologista näyttöä, että metformiini saattaa vähentää 
diabeetikoiden eturauhassyöpäkuolleisuutta. 

Diabeetikoilla syöpiä on yleensä enemmän kuin 
muilla, mutta eturauhassyöpä näyttää olevan poikke-
us tästä säännöstä. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi kos-
kevan kaikkia eturauhassyöpätyyppejä. Aggressiivista 
syöpätyyppiä esiintyy diabeetikoilla enemmän kuin 
muilla, minkä vuoksi diabeetikoiden eturauhassyö-
päkuolleisuus on kaiken kaikkiaan muita korkeampi.

Miksi näin on, siihen odotetaan selitystä metfor-
miinitutkimuksista, joissa Murtola on mukana. So-
lutöissä metformiini hidastaa syöpäsolujen kasvua, 
mutta minkä tyyppisiin syöpäsoluihin se tehoaa par-
haiten? Entä mikä on statiinin vaikutus yhdistettynä 
metformiiniin? Näihin kysymyksiin Murtola haluaisi 
vastauksia, ja aiheesta käynnistetään mahdollisesti 
kliininen tutkimus. Sellaisia on maailmalla jo julkaistu-
kin: yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 
syöpäsolujen kasvu hidastui metformiinilla hoidetuilla 
eturauhassyöpäpotilailla.

Eturauhassyöpään liittyvien tutkimusten ohella 
Murtola on mukana käynnistämässä 
Atlantin ylittävää epidemiologista 
rintasyöpäprojektia, jossa identifioi-
daan kaikki Suomessa rintasyöpään 
1995–2011 sairastuneet ja verrataan 
tietoja lääkekorvaustietokantaan. 
Sieltä analysoidaan statiinien ja met-
formiinin käyttö ja niiden vaikutus 

rintasyövän esiintymiseen ja syövän etenemiseen. 
Teemu Murtolan toiveissa on, että jo lähiaikoina 

pystytään osoittamaan epidemiologisissa tutkimuksis-
sa, että kolesteroli- ja sokerimetaboliaan vaikuttavilla 
lääkkeillä voidaan vaikuttaa eturauhas- ja rintasyövän 
kehitykseen. Tulevaisuudessa tarvitaan lisää tietoa eri-
tyisesti eturauhassyövän taustalla olevista geeneistä ja 
ympäristötekijöistä sekä erityisesti niiden yhteisvaiku-
tuksista, jotta pystyttäisiin ennustamaan, miten yksit-
täisen potilaan sairaus etenee. Rintasyövästä tätä tietoa 
on jo enemmän.

Perhe väsyi muuttamaan

Murtola palasi viime kesäkuussa perheineen Yhdysval-
loista, jossa hän oli vuoden ajan tutkijana Baltimores-

Solutöissä metformiini 
hidastaa syöpäsolujen 
kasvua, mutta minkä 

tyyppisiin syöpäsoluihin 
se tehoaa parhaiten? 
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Diabeteksen perushoito
 
1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  Ensitieto-opas – Tyypin 2 
 eli aikuistyypin diabetes  
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl Uusi
3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava 
 monipistoshoito -opas 8,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein* 
3073  Näin mittaat verensokerin* 
3074  Näin seuraat ja säätelet 
 verensokeria* 
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu* 

Ruokavalio 

1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa
1015 Väriä ja voimaa – Parhaat 
 ruokavalinnat diabeteksen  
 hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,  
 opastaa lukijaa tekemään  
 perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia 
 -keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit 
 -keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia 
 – Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi 
 -opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas 
 terveydenhuoltoon ja  
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan -kirja  
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki: 
 5121 Esite kuluttajille  
 5127 Juliste
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus, 
 maksuton, vain netissä: 
 www.diabetes.fi 
 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 500–600 kcal
3022 Vaihda pehmeään rasvaan Uusi
3075 Puoli kiloa kasviksia päivässä Uusi
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/ 
 Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon 
 munuaisille

 
Diabeteksen ehkäisy

 
3050 Riskitesti, toimitusmaksut: 
 1–10 lehtiötä  10 euroa, 
 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now? 
 How to manage the risk of  
 type 2 diabetes 2,50 euroa 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on  
 ehkäistävissä -esite maksuton  
9038 Tyypin 2 diabetesvaara 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton 
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl, 37 euroa/50 kpl

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä  
 – Opas päivähoitoon 4,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 4,50 euroa

3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote 
 lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren 
 lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle  
 11 euroa  Uudistettu
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 30 euroa
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus 

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

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  tarkistettu 2013

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa
3062  Mihin riskiluokkaan jalkasi 
 kuuluvat? Uusi
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

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

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

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

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista 
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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sa Johns Hopkins -yliopiston Bloomberg School of Public 
Health -laitoksessa syöpäepidemiologian tutkimusryh-
mässä. Perhe on muuttanut Murtolan uran takia neljä 
kertaa viiden vuoden aikana, ja nyt lapsille on luvattu, 
että koti pysyy toistaiseksi Pirkanmaalla.

Murtola jatkaa yhteistyötään yhdysvaltalaisten 
kanssa eikä sulje kokonaan pois mahdollisuutta, että 
lähtisi vielä joskus myöhemmin, kun lapset ovat kas-
vaneet, pidemmäksi aikaa ulkomaille. Mitä ulkomaille 
tutkijaksi mielivän sitten pitäisi ottaa huomioon?

– Kannattaa miettiä tarkkaan, 
mihin hakeutuu ja mikä palvelee 
omia tavoitteita. Ohjaajan valinta on 
myös tärkeä, lähtijän pitää tuntea 
hänen työtään. Ohjaaja olisi hyvä 
tuntea henkilökohtaisesti, niin et-
tä tietää tulevansa hänen kanssaan 
toimeen. Kongressit ovat hyviä paikkoja kontaktien 
luomiseen. 

–  Jos mielessäsi on joku, joka saattaisi sopia post doc 
-ohjaajaksesi, kannattaa hakeutua hänen luennolleen 
ja mennä rohkeasti juttelemaan luennon jälkeen. Sillä 
tavalla ei voi hävitä mitään, mutta joskus niin voi saada 
elinikäisen yhteistyökumppanin.

Rahoituksen hankkiminen on oma lukunsa,  mutta 
Murtolan mielestä hyville hakemuksille ja tutkimus-
projekteille yleensä löytyy rahoitus. Koska rahoitus 
tulee yleensä Suomesta, ulkomaiset ryhmät ottavat 
tutkijan mielellään vastaan.

Vanhemman polven tutkijoista suurin osa on 
työskennellyt ulkomailla, mutta nykyisin ulkomaille 
lähtö on enemmän poikkeus, joka vahvistaa säännön. 
Yhdeksi syyksi tilanteeseen Murtola arvelee muka-
vuudenhalun. Perheelliselle koko elämän siirtäminen 
toiselle puolen Atlanttia ei ole ihan yksinkertaista. Ta-
loudellisesti turvattua kliinistä työtä on tarjolla kaikille 
halukkaille, kun taas tutkijan ammatti on taloudellises-
ti epävarmempi, erityisesti jos joutuu työskentelemään 
lyhytaikaisten apurahojen turvin. 

Kliinikon vai tutkijan ura?

Murtola ymmärtää hyvin erikoistuvia lääkäreitä, jotka 
stressaantuvat joutuessaan tekemään tutkimusta klii-
nisen työn ja perhe-elämän ohella iltaisin. Vakavasti 

otettavaan tutkimukseen tarvitaan oma aikansa. Hä-
nen nykyisessä virassaan Tampereen yliopistollisessa 
sairaalassa tämä onneksi on mahdollista, koska siinä 
yhdistyvät kliininen ja tutkimustyö. 

- Molemmat hyödyttävät toisiaan. Tutkija-kliinik-
ko on perillä viimeisimmistä tutkimustuloksista, ja 
potilaat saavat parasta mahdollista hoitoa. Tässä suh-
teessa tutkija on aina hieman muita edellä, koska tut-
kimushavaintojen julkaisemiseen kuluu aikaa, ja vielä 
pitempi aika kuluu ennen kuin tieto ehtii oppikirjoihin. 

Toisaalta tutkimustulosten kliinisen 
merkityksen ymmärtäminen on tär-
keää, ja siksi kliinisestä osaamisesta 
on puolestaan hyötyä tutkijalle.

TAYS:ssa on osattu antaa tutkijal-
le työrauha. Silti vaarana on aina, että 
oheistoiminnot haukkaavat liikaa tut-

kijan aikaa: vertaisarviointipyyntöjä ja muita tehtäviä 
tarjotaan koko ajan enemmän. Hallintotehtävät eivät 
vielä vie paljon Murtolan aikaa.

Sähköposti on tärkeä yhteydenpitoväline ja suurin 
ajansyöppö. Siksi Murtola yrittää joka päivä tuottaa 
jotain uutta ennen kuin aukaisee sähköpostin. 

Nuori tutkija tarvitsee tukea

Murtolan nykyinen toimenkuva on monipuolinen, ja 
siihen kuuluu myös luentoja ja niiden valmistelua, 
muita opetustehtäviä sekä väitöskirjojen ohjausta. 

Rekrytoidessaan opiskelijoita tutkijoiksi ja ohja-
tessaan väitöskirjoja Murtola yrittää pitää mielessään 
omat kokemuksensa uransa alusta:

- Opiskelijaa ei pidä jättää junnaamaan yksin tut-
kimusongelmansa kanssa. Tarvitaan onnistumisen 
elämyksiä, jotta innostus tutkimukseen syttyy ja py-
syy yllä.

- Tutkijaksi ei kannata lähteä ilman palavaa innos-
tusta tutkimukseen. Oma tutkimusalue täytyy kokea 
rehellisesti tärkeäksi. Tutkija joutuu jatkuvasti kilpaile-
maan artikkelien julkaisemisesta ja rahoituksesta, joten 
sinnikkyyttä tarvitaan myös. 

Mervi Lyytinen 
Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri
mervi.lyytinen@diabetes.fi 

Tutkijaksi ei kannata lähteä 
ilman palavaa innostusta 

tutkimukseen. Oma 
tutkimusalue täytyy kokea 

rehellisesti tärkeäksi. 
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Diabeteksen perushoito
 
1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  Ensitieto-opas – Tyypin 2 
 eli aikuistyypin diabetes  
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl Uusi
3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava 
 monipistoshoito -opas 8,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein* 
3073  Näin mittaat verensokerin* 
3074  Näin seuraat ja säätelet 
 verensokeria* 
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu* 

Ruokavalio 

1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa
1015 Väriä ja voimaa – Parhaat 
 ruokavalinnat diabeteksen  
 hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,  
 opastaa lukijaa tekemään  
 perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia 
 -keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit 
 -keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia 
 – Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi 
 -opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas 
 terveydenhuoltoon ja  
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan -kirja  
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki: 
 5121 Esite kuluttajille  
 5127 Juliste
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus, 
 maksuton, vain netissä: 
 www.diabetes.fi 
 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 500–600 kcal
3022 Vaihda pehmeään rasvaan Uusi
3075 Puoli kiloa kasviksia päivässä Uusi
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/ 
 Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon 
 munuaisille

 
Diabeteksen ehkäisy

 
3050 Riskitesti, toimitusmaksut: 
 1–10 lehtiötä  10 euroa, 
 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now? 
 How to manage the risk of  
 type 2 diabetes 2,50 euroa 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on  
 ehkäistävissä -esite maksuton  
9038 Tyypin 2 diabetesvaara 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton 
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl, 37 euroa/50 kpl

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä  
 – Opas päivähoitoon 4,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 4,50 euroa

3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote 
 lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren 
 lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle  
 11 euroa  Uudistettu
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 30 euroa
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus 

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

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  tarkistettu 2013

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa
3062  Mihin riskiluokkaan jalkasi 
 kuuluvat? Uusi
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

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

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

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

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

aineistot_D&L_12014.indd   1 28.1.2014   18.36



38 Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2014

Oulussa on kehitetty pitkäaikaissairaiden 
hoitomallia, jossa tavoitteena on 
asiakaslähtöisten sähköisten palveluiden 
hyödyntäminen.

Lähtökohtana potilaiden tarpeet 
Oulun kaupungin terveysasemilla otettiin vuonna 
2013 käyttöön pitkäaikaissairauksien hoitomalli. Sen 
tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää pitkäaikais-
sairaiden hoitoa ja seurantaa. Malliin kuuluu kuntalais-
ten mahdollisuus saada vertaistukea muilta, joilla on 
samanlaisia terveysongelmia. Hoitomalli on terveys-
asemien vastaanoton hoitajien apuväline.

Pitkäaikaissairaat ovat usein monisairaita, joista 
osa käyttää paljon terveyspalveluja. Vastaanottotyö-
hön kehitetyillä uusilla toimintatavoilla ja välineillä 
pyritään vastaamaan pitkäaikaissairaiden hoidon 
tarpeeseen. Terveysasemien vastaanottotyö perustuu 
Käypä hoito -suosituksiin ja terveyshyötymalliin. Po-
tilaiden yksilöllinen hoito toteutetaan lääkäri–hoitaja-
työpareina. 

Tarkoituksena on, että terveydenhuollon ammatti-
laisten selkeällä ja yhtenäisellä toimintatavalla potilaat 
saavat enemmän tukea sekä tietoa sairautensa hoita-
misesta. Asiakaslähtöisellä ja omahoitoa tukevalla toi-
mintatavalla huomioidaan entistä paremmin potilaan 
tarpeet ja mahdollisuudet hoitaa itseään, jolloin poti-
laiden motivaatio ja hoitoon sitoutuminen vahvistuu. 

Hyvinvointilomakkeen kautta 
hoitosuunnitelmaan

Ennen vastaanotolle tuloa potilas arvioi elämäntilan-
nettaan ja terveydentilaansa sekä mahdollisuuksiaan 
omahoitoon ja sairauden seurantaan hyvinvointi-

Asiakaslähtöisyys ja sähköiset palvelut
Oulun pitkäaikaissairaiden hoitomallin ytimessä 

AUNE NIITTYVUOPIO, MAARIT SALMI JA TIINA KENTTÄ

lomakkeen avulla. Vastaanotolla hoidon tavoitteet 
suunnitellaan potilaan kanssa yhdessä, miltä pohjalta 
laaditaan hoitosuunnitelma, joka annetaan potilaalle 
mukaan. 

Hyvinvointilomake auttaa potilaita huomaamaan 
muutostarpeita elintavoissa ja -tottumuksissa. Loma-
ke myös ohjaa vastaanotolla käytävää keskustelua. 
Potilaita voidaan tukea heidän lähtökohdistaan käsin 
yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Saa-
vutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet ja niistä 
keskustelu ja kokemusten jakaminen kannustavat po-
tilasta elintapojensa muuttamisessa. Yhdessä laadittu 
hoitosuunnitelma sitouttaa potilasta omaan hoitoonsa. 

Kirjallisesta hoitosuunnitelmasta potilaalla on 
mahdollisuus tarkistaa yhteisesti sovitut tavoitteet 
sairautensa hoidon toteuttamisessa ja seurannassa. 
Hoidon seurannassa hyödynnetään sähköistä Oulun 
Omahoitopalvelua. Vastaanotolla sovitaan potilaan 

Pisara-hankekokonaisuus on syntynyt 
monen toimijan yhteistyönä vuosina 
2009 –2013. Rahoittajina ovat Tekes ja 
Oulun kaupunki. Yhteistyökumppaneina 
ovat julkisena palvelun tuottajana Oulun 
kaupunki, yksityisenä Diapolis ja järjestö-
yhteistyön toteuttajana Pohjois-Pohjan-
maan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys. 
Oulun yliopisto tutkii kehitettyjen hoito-
mallien vaikuttavuutta ja kustannus-
tehokkuutta. Muita toimijoita kehitys-
työssä ovat Prowellness Oy ja Oulun 
diabetesyhdistys ry.

iabeteshoitajat
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Päivitetty painos 2013!

Diabetes ja
silmänpohja-
muutoksetDiabetes ja 

silmänpohjamuutokset

Kirjoniementie 15
33680 Tampere

Opas kertoo sanoin ja kuvin diabeteksen aiheuttamista
muutoksista silmissä eli diabeettisesta retinopatiasta.
Oppaassa käydään läpi, mitä muutokset ovat sekä miten
niitä seurataan ja hoidetaan. Opas sopii kaikille aiheesta
kiinnostuneille diabeetikoille ja heidän läheisilleen.
Se luontuu hyvin myös silmien laserhoitoon meneville.

Koko A5, 16 sivua • Hinta 4 €/kpl

Tilaukset ja lisätiedot: www.diabetes.fi
materiaalitilaukset@diabetes.fi • 03 2860 111
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kanssa yhdessä käytännöt: mittausten 
tallentaminen sähköiseen terveyskorttiin, 
ruokapäiväkirjan ja muiden päiväkirjojen 
täyttäminen ja laboratoriotulosten tulkin-
ta. Potilas voi varata aikoja laboratorio- ja 
liikuntaneuvontaan Omahoitopalvelun 
kautta, ja viestipalvelun kautta hän voi olla 
yhteydessä hoitohenkilökuntaan.

Ryhmäohjaus tukee yksilöohjausta

Ryhmäohjauksia järjestetään yksilöllisen 
ohjauksen tueksi ja motivoimaan ryhmän 
jäseniä elämäntapamuutoksiin vertaistuen 
avulla. Ryhmäohjauksen tehostamiseksi on 
nimetty ryhmäyhdyshenkilöitä, jotka ovat 
tukena ryhmänohjaajille. Ryhmänohjaajia 
on valittu Oulun kaupungin terveysasemien 
hoitajista, jotka ovat kiinnostuneita ryhmien 
ohjaamisesta ja kehittämisestä.

Ryhmien ohjauksessa hyödynnetään 
vertaistoiminnan lisäksi terveystietoluen-
toja ja liikuntatoimen palveluja. Liikunta-
palvelut sisältävät opastusta omaehtoiseen 
liikkumiseen, ja liikuntaneuvonnan ohjaajan kanssa on 
mahdollisuus laatia henkilökohtainen liikuntasuunni-
telma. 

Terveysvalmennusta ja etävastaanottoja 

Yksityissektoria edustavan Diapoliksen lähestymista-
pana on valmennuksellinen ote, jossa ohjeita ja tukea 
tarjotaan yksilöllisen suunnitelman ja tarpeen mukaan. 
Lähtökohtana on pysyvä hoitotiimi ja yksilöllinen, 
asiakaslähtöinen hoitosuunnitelma. 

Hoitomalliin on kehitetty mukaan etähoitotek-
nologiaa hyödyntävät vastaanotot. Mukana oleviin 
kuntiin etävastaanottopalvelu pystytään räätälöimään 
hoitotarpeiden mukaisesti. Etävastaanottopalvelun 
avulla esimerkiksi diabeteksen hoito voidaan järjestää 
kunnissa tehokkaalla ja tuottavalla tavalla asiakkaiden 
yksilölliset tarpeet huomioiden. Diabetesta sairastavat 
asiakkaat puolestaan pääsevät nopeasti diabeteslääkä-
rin vastaanotolle asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Monen toimijan hyvää yhteistyötä

Monitoimijayhteistyöllä hoitomalliin saadaan mukaan 
muun muassa vertaistoiminnan tuoma tuki pitkäai-
kaissairauksien hoitoon. Terveys- ja potilasjärjestöjen 
palveluita on tehty näkyväksi, ja niiden toimintaa on 

esitelty terveydenhuollon ammattilaisille erilaisissa 
työkokouksissa ja tapahtumissa sekä luomalla netti-
pohjainen palveluverkosto. 

Palveluverkostosta ammattilainen löytää nopeasti 
ja helposti linkkien avulla potilaan tarvitseman pal-
velun yhteystietoineen, kuten mielenterveyspalvelut, 
sosiaalitoimen, järjestöjen ja ikäihmisten palvelut sekä 
asukastuvat. Sivun voi tulostaa potilaalle mukaan.

Järjestöjen vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta on 
mahdollisuus saada tukea arjen ongelmiin ja vasta-
uksia sairauteen liittyviin kysymyksiin. Lähtökohtana 
ovat ihmisen omat voimavarat ja aktiivisuus sekä osal-
listuminen toimintaan.

Aune Niittyvuopio 
Projektityöntekijä

Maarit Salmi 
Projektipäällikkö 
maarit.salmi@ouka.fi 

Tiina Kenttä
Projektityöntekijä

Pisara -hanke 
Oulun kaupunki

Ennen vastaanotolle tuloa 
potilas arvioi hyvinvointiaan 
arviointilomakkeen avulla.
 

Ennen vastaanotolle tuloa 
potilas arvioi hyvinvointiaan 
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Victozan korvaus nousee 100 prosenttiin
Diabeteslääke Victoza on sataprosenttisesti mutta 
rajoitetusti erityiskorvattava lääke huhtikuun alusta 
lähtien. Victoza on nykyisellään rajoitetusti peruskor-
vattava, eli huhtikuuhun asti sitä korvataan 35-prosent-
tisesti.

Rajoitettu erityiskorvaus tarkoittaa sitä, että lääke 
korvataan vain tietyt ehdot täyttäville potilaille.

Victoza (vaikuttava aine liraglutidi) korvataan 

"kun valmistetta käytetään enintään annoksella 1,2 
milligrammaa vuorokaudessa vaikeahoitoisen tyypin 
2 diabetes mellituksen hoidossa potilaille, joilla ei ole 
saavutettu riittävää diabetestasapainoa suun kautta 
otettavilla diabeteslääkkeillä mukaan lukien toisen 
linjan hoitovaihtoehdot, ja Victoza-hoitoa aloitettaessa 
painoindeksi on vähintään 35 kg/m2." 

Ehdot ovat siis samat kuin nykyisin. 
 

Pohjoismainen tutkimus: Harva metabolisesta 
oireyhtymästä kärsivä syö suositusten mukaan
Itä-Suomen yliopiston johtamassa pohjoismaisessa SYS-
DIET-tutkimuksessa havaittiin, että harva niistä, joilla on 
metabolinen oireyhtymä tai sen riskitekijöitä, syö ravitse-
mussuositusten mukaisesti. Valtaosa saa ruokavaliostaan 
liikaa suolaa ja kovaa rasvaa sekä liian vähän kuitua ja 
pehmeää rasvaa. Moni saa myös liian vähän D-vitamiinia. 

Food & Nutrition Research -lehdessä julkaistussa tut-
kimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa pohjoismais-
ten ravitsemussuositusten toteutumista henkilöillä, joilla 
on metabolinen oireyhtymä tai sen riskitekijöitä. Tutki-
mukseen osallistui kaikista pohjoismaista Norjaa lukuun 
ottamatta 175 henkilöä, joilla oli vähintään kaksi metabo-
lisen oireyhtymän piirrettä, kuten kohonnut verenpaine 
tai paastoverensokeri tai poikkeavia veren rasva-arvoja, 
sekä ainakin jonkin verran liikapainoa. Ravintoaineiden 
saanti laskettiin neljän päivän ajalta ruokapäiväkirjan pe-
rusteella.

Yli 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista sai ruo-
kavaliostaan liikaa kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa. Pehme-

ää monityydyttymätöntä rasvaa taas sai riittävästi vain 
joka kolmas. Yli 75 prosenttia söi liian vähän kuitua ja 
65 prosenttia liikaa suolaa. 20 prosentilla D-vitamiinin 
saanti oli riittämätöntä. Alkoholia käytti liikaa miehistä 
joka kolmas ja naisista joka neljäs. 

Tutkijoiden mukaan suosituksista poikkeava ruokava-
lio on omiaan lisäämään sairastumisen riskiä, ja tulos-
ten perusteella Pohjoismaissa tulisikin panostaa entistä 
enemmän ruokavalion arviointiin ja ruokavalioneuvon-
taan henkilöille, joilla on metabolisen oireyhtymän piir-
teitä. 

Tutkimukseen sisältyi myös puolen vuoden mittainen 
ruokavaliointerventio, jossa havaittiin pohjoismaisista ai-
neksista kootun suositusten mukaisen ruokavalion pa-
rantavan muun muassa kolesteroliarvoja ja pienentävän 
näin sepelvaltimotaudin riskiä. Terveellinen pohjoismai-
nen ruokavalio myös vähensi metaboliseen oireyhty-
mään liittyvän tulehdustekijän määrää.
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.� /d-kauppa
D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Perushoito 

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

� Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €
� Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl
� Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €
� Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen
     maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä 2,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
� Hiilihydraattien arviointi
� Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
� Monipuolisia aterioita 500–600 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
� Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 

� Näin mittaat verensokerin
� Näin seuraat ja säätelet       
 verensokeria
� Liian matalan verensokerin       
 oireet ja ensiapu
� Pistä insuliini oikein

Näin mittaat verensokerin antaa yksityiskohtaiset  
kuvalliset ohjeet verensokerin mittaamiseen käsien 
pesusta tuloksen kirjaamiseen ja arviointiin.

Näin seuraat ja säätelet verensokeria kertoo, miksi 
verensokeria mitataan ja miten verensokeria säädellään. 
Perusinsuliinin ja pikainsuliinin annosteluun sekä tilapäi-
sesti koholla olevan verensokerin korjaamiseen annetaan 
selkeät ohjeet.  Repäisylehtiö on tarkoitettu monipistos-
hoitoa käyttäville.

Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu -repäisy-
lehtiössä on toisella puolella kerrottu liian matalan veren-
sokerin eli hypoglykemian oireet. Toisella puolella annetaan 
ensiapuohjeet liian matalan verensokerin korjaamiseen.

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  
sel-keästi sanoin ja kuvin.  Repäisylehtiössä annetaan ohjeet 
neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden kunnon 
seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.
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Terveydenhuollon maisteri Tuula-Maria Rintalan Dia-

beteksen näkyvä ja näkymätön läsnäoleminen – Substan-

tiivinen teoria aikuisen diabetesta sairastavan henkilön 

perheen arkielämästä tarkastettiin Tampereen yliopistos-
sa tammikuussa.

Väitöskirjan tutkimusaineisto kerättiin haastattelemal-
la diabetesta sairastavia aikuisia ja heidän perheenjäse-
niään.  

Tulosten mukaan diabetesta sairastava kaipaa itsensä 
hoitamiseen enemmän tukea perheenjäseniltä. Perheen 
osallistumista edistää diabetekseen ja sen hoitoon liit-
tyvän tiedon ja taidon oppiminen. Perheen ohjaaminen 
on usein vain aikuisen diabetesta sairastavan henkilön 
vastuulla. Terveydenhuollossa tarjotaan harvoin hänen 
perheenjäsenilleen mahdollisuutta osallistua hoidonohja-
ukseen. Perheen lapset omaksuvat diabetekseen liittyviä 
asioita kyselemällä ja omien diabetesaiheisten leikkiensä 
kautta.

Tulosten perusteella aikuisen diabetesta sairastavan 
hoidossa ja hoidonohjauksessa on suositeltavaa ottaa 
huomioon myös perheenjäsenet ja kehittää perhekes-
keisiä interventioita. Diabetekseen liittyvistä tunteista ja 
peloista keskustelemiseen on hyvä tarjota mahdollisuus 
koko perheelle, erityisesti matalaan verensokeriin liittyvi-
en pelkojen käsittelyyn. Perheen lasten tunteet ja koke-
mukset on myös hyvä tunnistaa ja ottaa huomioon. 

Lääketieteen lisensiaatti Heikki Aatolan väitöskirja 
Lifetime risk factors, lifestyle, and vascular health in 

adulthood, Elinaikaiset riskitekijät, elintavat ja aikuisiän            

valtimoterveys, tarkastettiin helmikuun alussa Tampereen 
yliopistossa.

Väitöskirjatyö tutki lapsuudessa ja aikuisiällä määritet-
tyjen valtimotaudin riskitekijöiden, kuten verenpaineen, 
verensokerin, veren kolesterolin, tupakoinnin, liikunnan 
ja ruokavalion, yhteyttä aikuisiän pulssiaallon etene-
misnopeuteen. Pulssiaallon etenemisnopeutta voidaan 
pitää valtimoiden ikääntymisen mittarina. Se ennustaa 
itsenäisesti sydän- ja verisuonisairauksien päätetapahtu-
mia, kuten aivohalvausta, sydäninfarktia ja sydänperäistä 
kuolemaa

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sekä lapsuuden 
että aikuisiän systolinen verenpaine ennustaa itsenäisesti 
aikuisiän pulssiaallon etenemisnopeutta. Lapsena paljon 
hedelmiä ja vihanneksia syöneillä oli aikuisiällä matalampi 
pulssiaallon etenemisnopeus kuin niitä vähän syöneillä. 

Vaikutus oli vielä merkittävämpi, jos hedelmien ja vihan-
nesten käyttö oli runsasta lapsuudesta aikuisikään. Suotui-
sat riskiprofiilin muutokset sekä lapsuudesta aikuisikään 
että nuoresta aikuisiästä keski-ikään olivat yhteydessä 
matalampaan pulssiaallon etenemisnopeuteen ja siten 
alhaisempaan valtimoiden jäykkyyteen aikuisiällä. Tämä 
muutos säilyi merkitsevänä, kun huomioitiin lähtötilan-
teen riskiprofiili.

Tutkimuksen tulokset kannustavat vähentämään val-
timotaudin riskitekijöitä ja mikäli mahdollista estämään 
niiden kehittymistä. Pulssiaallon etenemisnopeuden mit-
taamisesta saattaa olla hyötyä kliinisessä työssä sydän- ja 
verisuonisairauksien hoidossa ja sairastumisriskin arvioin-
nissa.

 �

 �

Lääketieteen lisensiaatti Marjo-Riitta Hännisen väitös-
kirja Masked hypertension in Finland – an independent 

cardiovascular risk factor? Piilevä kohonnut verenpaine 

jopa vaarallisempi kuin vain vastaanotolla havaittava 

kohonnut verenpaine tarkastettiin Turun yliopistossa 
tammikuussa. 

Verenpaine saattaa olla normaali vastaanotolla teh-
dyissä mittauksissa, vaikka se on koholla kotioloissa. Tä-
mä niin kutsuttu piilevä kohonnut verenpaine liittyy usein 
ylipainoon, kohonneisiin verensokeri- ja rasva-arvoihin ja 
muihin elintapavaaratekijöihin. Väitöstutkimuksen mu-
kaan piilevä kohonnut verenpaine lisää sydän- ja verisuo-
nisairauksien vaaraa lähes yhtä paljon kuin pysyvästi sekä 
vastaanotolla että kotona kohonnut verenpaine. 

Väitöskirjatutkimuksen perusteella piilevää kohon-
nutta verenpainetta esiintyy 8 prosentilla suomalaisesta 
aikuisväestöstä.

Potilailla, joilla todettiin piilevä kohonnut verenpaine, 
oli enemmän verenpaineeseen liittyviä kohde-elinvauri-
oita sydämessä, verisuonissa ja munuaisissa kuin hen-
kilöillä, joiden verenpaine oli normaali sekä kotona että 
vastaanotolla. Lisäksi nämä potilaat sairastuivat sydän- ja 
verisuonisairauksiin kaksi kertaa useammin kuin henki-
löt, joiden verenpaine oli normaali. Huomionarvoista on, 
että vastakkaiseen ilmiöön, jossa on kohonnut vastaanot-
toverenpaine ja normaali kotiverenpaine, liittyi pienempi 
sydän- ja verisuonisairauksien vaara kuin piilevään kohon-
neeseen verenpaineeseen.

Väitöskirjatutkimuksen yhtenä tavoitteena oli löytää 
keinoja tunnistaa ne potilaat, joiden kotona mitattu ve-
renpaine eroaa vastaanotolla mitatusta verenpaineesta. 

Väitöksiä  
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Väitöslinkkejä �
Linkkejä yliopistojen diabetesaiheisiin väitöstiedotteisiin on koottu Diabetes ja lääkäri -lehden nettisivulle  
www.diabetes.fi/diabetesliitto/lehdet/diabetes_ ja_laakari_-lehti/diabetekseen_liittyvia_vaitoksia.

Tulosten perusteella kotiverenpaine kannattaa mitata 
erityisesti silloin, kun potilaalla on tyydyttävä vastaan-
otto-verenpaine (130–139/85–89 mmHg), diabetes, ve-
renpaineeseen liittyvä kohde-elinvaurio tai useita muita 
sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijöitä. Näitä ovat 
esimerkiksi suuri painoindeksi, poikkeava veren rasva-
arvo, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö.

Hänninen käytti väitöskirjatutkimuksessaan kahta 
väestöaineistoa. Pienempi, lounaissuomalainen väestö-
aineisto mahdollisti kahden mittausmenetelmän, koti- ja 
ambulatorisen verenpainemittauksen, vertaamisen. Mo-
lempia menetelmiä voi käyttää piilevän kohonneen ve-
renpaineen tunnistamisessa, vaikka ne tunnistavat osin 
eri henkilöitä.

Suurempi väestöaineisto perustui vuosina 2000–2001 
toteutettuun maanlaajuiseen Terveys 2000 -tutkimuk-
seen. Tämä aineisto käsitti yli 2 000 iältään 44–74-vuo-
tiasta henkilöä, joita seurattiin 7 vuoden ajan. Vastaan-
ottoverenpaine määritettiin hoitajan vastaanottokäynnin 
aikana mitattujen kahden verenpainelukeman perusteel-
la. Tutkimuksessa mukana olleet henkilöt mittasivat ve-
renpaineen itse kotona kahdesti aamulla ja illalla viikon 
ajan. Kotiverenpaine oli näiden mittausten keskiarvo. 
Kohonneen verenpaineen raja-arvona käytettiin vastaan-
ottomittauksissa tasoa 140/90 mmHg ja kotimittauksissa 
135/85 mmHg. Sydän- ja verisuonisairauksien vaaratekijät 
ja verenpaineeseen liittyvät kohde-elinvauriot (vasemman 
kammion hypertrofia, pulssiaallon etenemisnopeus ja 
kaulavaltimoiden intima-mediakerroksen paksuus) mää-
ritettiin seurannan alussa. Sydän- ja verisuonitautitapah-
tumia rekisteröitiin seurannan aikana 221 ja kuolemia 142.

Hännisen tutkimus tukee käsitystä siitä, että kotiveren-
paine kuvaa sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa parem-
min kuin vastaanottoverenpaine.

Lääketieteen lisensiaatti Kristii-
na Tertin väitöskirja Metformin 

in gestational diabetes mellitus, 

Metformiinin käyttö raskausdia-

beteksessa, tarkastettiin Turun 
yliopistossa marraskuussa.

Metformiinin käyttö raskaus-
diabeteksen hoidossa vaikuttaa 
väitöstutkimuksen tulosten pe-

rusteella yhtä turvalliselta kuin perinteinen insuliinihoito 
äidin, sikiön ja vastasyntyneen kannalta. 

Yhdessä tutkimuksen osatyössä satunnaistettiin lääke-
hoitoa tarvitsevat 221 raskausdiabeetikkoäitiä saamaan jo-
ko insuliinia tai metformiinia. Toisessa osatyössä arvioitiin 
metformiinin annoksen ja pitoisuuden vaikutusta äitiin ja 
vastasyntyneeseen mittaamalla metformiinin pitoisuus äi-
distä ja sikiön puolelta napanuoran verestä.

Insuliiniin verrattuna metformiini ei lisännyt äidin, siki-
ön tai vastasyntyneen haittatapahtumia. Insuliini-ja met-
formiiniryhmien välillä ei todettu merkitsevää eroa muun 
muassa vastasyntyneiden syntymäpainoissa ja vastasynty-
neen hypoglykemian esiintyvyydessä tai synnytystavoissa.

 Metformiini ei kuitenkaan aina yksinään riitä korjaa-
maan äidin korkeaa verensokeritasapainoa. Tutkimukseen 
osallistuneista äideistä joka viidennelle lisättiin insuliini, 
mutta toisaalta noin 80 prosentille äideistä riitti hyvin suun 
kautta otettava metformiinilääkitys ilman lisäinsuliinia.

Mitä iäkkäämpi äiti oli ja mitä varhaisemmassa raskau-
den vaiheessa sokerirasitus oli tehty ja lääkitys aloitettu, 
sitä suuremmalla todennäköisyydellä metformiinin lisäksi 
tarvittiin insuliinia.

Synnytyksen yhteydessä äidin ja napasuonen verestä 
tehdyt metformiinin pitoisuusmittaukset osoittivat met-
formiinin siirtyvän sikiöön istukan läpi lähes äidin lääkepi-
toisuutta vastaava määrä. Metformiinin pitoisuudella na-
pasuonesta mitattuna ei ollut vaikutusta vastasyntyneen 
hyvinvointiin.

Väitöksiä  
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Osallistumismaksu: 
Desg ry:n jäsenet 80 euroa, 
ei-jäsenet 100 euroa, opiskelijat 60 euroa 
(sisältää aamupalan, lounaan ja   
iltapäiväkahvin). 

Seminaari on tarkoitettu diabeetikoiden 
hoidonohjaajille, terveyden edistämisen 
ammattilaisille sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille. 

14.3.2014 Tampere

 SUOMEN DESG -SEMINAARI

Diabetes ja seksuaalisuus 
– lupa puhua?

Juvenes-sali, käyntiosoite Åkerlundinkatu 1 (vastapäätä Tampere-taloa) 

Seminaari klo 8.30–15.30
Suomen Desg ry:n sääntömääräinen vuosikokous klo 15.30.

Ilmoittautumiset 14.2.2014 mennessä:  
Pirkko Toivonen     
pirkko.toivonen@diabetes.fi     
tai p. 03 2860 315.
Mahdolliset ruokavaliorajoitukset pyydetään 
ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja ja 
seminaarin ohjelma: 

www.desg.fi /

  

Perjantaina 9.5.2014 klo 9–16, Messukeskus, Messuaukio 1, 00520 Helsinki

Koulutuspäivän osallistumismaksut: 
Painonhallintaohjausyhdistyksen jäsenet 100 euroa, ei-jäsenet 150 euroa 

Koulutukseen mahtuu 100 henkilöä.  

Painonhallintaohjausyhdistyksen vuoden 2014 koulutuspäivä

Seksuaalisuus painonhallinnassa

Ohjelma ja ilmoittautumiset: www.painonhallintaohjaus.fi 



He tietävät ihan ite, mistä pitävät.
Mikset pyöräyttäisi heille takuuvarmoja  
annoksia aineksista, jotka ovat samalla koko 
perheen sydämen asialla?

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

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Niillä 
on taas se

  lihapullailme.
  Molemmilla…”

1 ½ dl kauraleseitä

1 ½ dl vettä

1 sipuli

1-2 valkosipulinkynttä

400 g vähärasvaista jauhelihaa  

(rasvaa max 7%)

1 muna

½ dl (sokeritonta) omenasosetta

1tl paprikajauhetta

½ tl rouhittua mustapippuria

1-2 tl Provencen yrttisekoitusta

¾ tl suolaa

Yrttiset lihapyörykät

4 annosta

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet



www.diabetes.fi /koulutus
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Tilaa ammatillinen uutiskirje: www.diabetes.fi /amt-uutiskirje. 

P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Ammatillinen koulutus Diabeteskeskuksessa 2014 

  30.–31.1. Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja  
  hoitotarvikeyritysten työntekijöille (P)
  24.–28.3. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
  31.3.–1.4. Diabeetikon hoidon kurssi   
  lääkäreille (P)
  2.4. Apteekkihenkilökunnan koulutus (S)
  23.–25.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito  
  ja hoidonohjaus (P)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
u www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen
u kurssisihteeri Pirkko Toivonen p. 03 2860 315

 10.–12.9. ja Koulutus painonhallintaryhmien    
 23.–24.10. ohjaajille PPP (P)
  22.–26.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
29.9.–1.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
  2.–3.10. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
  27.–29.10. Tyypin 1 diabeetikon hoidon    
  tehostaminen (S)
  30.–31.10. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien   
  diabetespäivät (P)
  10.–11.11. Ikäihmisten diabetes (P)
  12.–13.11. Lasten ja nuorten parissa    
  työskentelevien seminaari (S)
  17.–21.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
  24.–26.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä   
  tekeville (P)
  1.–2.12. Raskaus ja diabetes (S)
  vk 50  Ravitsemusterapeuttien    
  koulutuspäivät (S)

Toteutamme myös tilauskoulutuksia 
tarpeidenne mukaan. 

Kevät Syksy

  

Koulutusta

Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille
31.3.–1.4.2014

Lääkäreille tarkoitetulla kaksipäiväisellä kurssilla on   
mahdollisuus syventyä ja keskittyä diabeteksen hoitoon: 
päivittää ja täydentää tietoja metabolisesta oireyhtymästä, 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden kokonaisvaltaisesta 
hoidosta, ohjauksesta ja seurannasta sekä diabeteksen 
lisäsairauksien ehkäisystä ja varhaisesta toteamisesta. 

Kurssi voi poikia ideoita diabeteksen hoidon järjestämiseen 
ja laadun kehittämiseen omassa työyhteisössä. Diabetes-
keskuksessa on hyvä tilaisuus tutustua myös diabeetikon 
hoitovälineisiin.

Kenelle?
Diabeetikoita hoitavat lääkärit terveyskeskuksissa,  
työterveyshuollossa, sairaaloissa ja yksityissektorilla

Koulutuksen jälkeen
•	 Olet päivittänyt ja täydentänyt tietojasi liittyen tyypin 1 

ja tyypin 2 diabeetikoiden kokonaisvaltaiseen hoitoon, 
ohjaukseen ja seurantaan.

•	 Olet kehittänyt osaamistasi diabeetikon jalkaongelmien 
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

•	 Ymmärrät omaseurannan merkityksen verensokerin  
mittaamisen ja tulosten tulkinnan kautta.

•	 Olet tutustunut erilaisiin verensokerimittareihin sekä 
pistämiseen ja pistosvälineisiin.

Paikka
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere

Hinta
443 euroa opetus, materiaali ja ruokailut sekä  
majoitus 63 euroa (alv 0 %). 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
Kurssisihteeri Pirkko Toivonen p. 03 2860 315,  
pirkko.toivonen@diabetes.fi      
www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

 



Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 1/2014

■  Ajankohtaista: Nuoret tukevat nuoria Ykkösklubissa

■  Pääkirjoitus: Nefropatian yleisyys yllätti  

■  Suomalaisilla tyypin 2 diabeetikoilla yllättävän   
 paljon nefropatiaa 

■  Charcot’n jalka – Epäile, poissulje ja diagnosoi   
 hyvissä ajoin 

■  Metformiini sopii hyvin osalle raskausdiabeetikoista 

■  Ruskea rasva vaikuttaa terveen aikuisen    
 sokeritasapainoon 

■  Miten minusta tuli tutkija: Onnekas havainto johti   
 kuuman tutkimusaiheen jäljille 

■  Diabeteshoitajat: Asiakaslähtöisyys ja sähköiset palvelut  
 Oulun pitkäaikaissairaiden hoitomallin ytimessä 

■  Väitöksiä

■  Koulutusta

 

 


