
TEEMANA DIABEETIKON JALKAONGELMAT

HbA
1c

:n yksikkö muuttuu

50 vuotta elämää diabeteksen kanssa

Diabetes ja lääkäri

diabetes.fi K
uv

a:
 R

od
eo

5 ❘ 2009 ❘ Marraskuu
38. vuosikerta

Suomen Diabetesliitto



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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

Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

OY ELI LILLY FINLAND AB,  Rajatorpantie 41 C, PL 16, 01641 Vantaa, puh. (09) 854 5250, www.lilly.fi

Diabetesliita tott
Diabetesförburr ndet

diabeteksesta
oppimisen

hauskaksi.

betesliitto on lähtenyt m
S KESKUSTELUT -ohj

tekitapa

Tämä



Diabetes ja lääkäri

7

11

  

17

24

 4  Ajankohtaista: Diabetesliiton Kuntoremontti - 
  kurssit: Tukea työkyvyn ylläpitoon

 5  Pääkirjoitus: Reippahasti käypi askelet  
   Jukka Westerbacka

 7  Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito   
  -suositus: Aika nostaa jalat pöydälle   
  Tapani Ebeling

 11  Uuden Käypä hoito -suosituksen viesti   
  perusterveydenhuollon lääkärille:    
  Katso diabeetikon jalat ja arvioi riskit   
  Timo Sane

 17 Diabeetikon jalkahaavan uudet hoitomuodot  
  Annikki Vaalasti

 21 Riskiluokitus ei kata kaikkia jalkaongelmia  
   Jaana Huhtanen 

 24 HbA1c:n yksikkö muuttuu – oletko valmis?   
  Mikko Honkasalo

 27 Tuurilla ja huumorilla – 50 vuotta elämää   
  tyypin 1 diabeteksen kanssa Klas Winell,   
  Pirjo Ilanne-Parikka ja Leo Niskanen

 32 Prediabetestiimi ehkäisee sairautta oikeaan  
  aikaan Mervi Lyytinen

 35 Oma potilas: Varastotyöntekijän äkillinen   
  sekavuus Jukka Westerbacka

 37 Diabeteshoitajat: Näkökulmia    
  diabeetikoiden ryhmäohjaukseen    
  Jonna Kallio

 40 Väitöksiä

 42 Koulutusta

Sisällys

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
• Vastaavat toimittajat: dosentti Liisa Hiltunen, 044 703 4533, liisa.hiltunen@oulu.fi , dosentti Jukka Westerbacka, 050 570 8709, jukka.westerbacka@helsinki.fi  
• Toimitus: päätoimittaja Tarja Sampo, p. (03) 2860 222, tarja.sampo@diabetes.fi , toimitussihteeri Mervi Lyytinen, p. (03) 2860 221, mervi.lyytinen@diabetes.fi  • 
Lehden yhteystiedot: Diabetes ja lääkäri -lehti, Kirjoniementie 15, 33680  Tampere, p. (03) 2860 111 (ma–pe klo 8–15.30), f. (03) 2860 422, sähköinen arkisto 
ja pdf-lehti: www.diabetes.fi /lehdet • Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry • Ilmoitukset: myyntisihteeri Tarja Pentti, p. (03) 2860 223, tarja.pentti@diabetes.fi  • 
Tilaukset ja osoitteenmuutokset: Diabeteskeskus, jäsensihteerit Anneli Mäkinen, p. (03) 2860 235 ja Juha Mattila, p. (03) 2860 231, jasenasiat@diabetes.fi  • 
Ilmestyminen ja tilaushinta: Lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys- ja marraskuussa Diabetes-lehden liitteenä. Vuosikerta 15 € + Diabetes-lehden tilaushinta 
37 €/vuosikerta (10 numeroa), jäsenetuhinta 12 €/vuosikerta • Ulkoasu: Aino Myllyluoma • Paino: PunaMusta • 38. vuosikerta • ISSN 1455-7827

SUKAT POIS

Diabeetikon jalkojen hyväksi voidaan tehdä paljon 
aivan yksinkertaisin menetelmin. Aloittaa voi siitä, 
että pyytää vastaanotolle saapunutta diabeetikkoa rii-
sumaan sukat. Potilaat, joilla jalkaongelmien vaara on 
suurin, on helppo tunnistaa tutkimalla, onko jalkojen 
suojatunto tallella. 

SILMÄT, SORMET JA NAILONLANKA

Perusterveydenhuollon lääkäri tarvitsee diabeetikon 
jalkojen tutkimukseen silmät, sormet ja nailonlankaa 
– ja muutaman minuutin aikaa. Kun diabeetikon 
jalkahaava havaitaan riittävän aikaisin ja alaraajan 
amputaatiolta vältytään, yhteiskunta säästää jalkojen-
hoitajan vuosipalkan verran rahaa.

HOIDOKSI PIHKAA JA HUNAJAA?

Diabeetikon jalkahaavojen hoidossa on otettu   
uudelleen käyttöön keinoja, jotka kuuluivat   
välskärin laukkuun satoja vuosia sitten.   
Toukkahoidoista on tullut arkipäivää haavan   
 puhdistamisessa kuolleesta kudoksesta, mutta  
mitä tiedetään muista uusvanhoista hoidoista?

EROON PROSENTEISTA

HbA1c:n yksikkö muuttuu maaliskuussa: prosenttien 
sijasta tulos ilmaistaan millimooleina moolissa (mmol/
mol). Toistaiseksi uuden yksikön rinnalla käytetään 
yhä myös vanhaa yksikköä. 
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Diabetesliiton uudet Kuntoremontti-kurssit on tar-
koitettu tyypin 2 diabeetikoille ja metabolista oi-
reyhtymää sairastaville. Kurssin tavoitteena on tu-
kea työssä jaksamista sekä ehkäistä diabetekseen 
ja metaboliseen oireyhtymään liittyviä ongelmia ja 
lisäsairauksia. 

Tyypin 2 diabetekseen tai metaboliseen oireyh-
tymään sairastuneet tarvitsevat tehokasta ohjausta 
ja kuntoutusta jo sairauden varhaisvaiheessa. Huo-
nosti hoidettuina molemmat uhkaavat työkykyä. 

Kuntoremontti-kurssilla on mahdollisuus rau-
hassa keskittyä elintapamuutosten käynnistä-
miseen – ja niihin saa asiantuntevaa tukea. Ter-
veellinen ruokavalio, painonhallinta, liikunta ja 
lääkehoito ovat kaikki keinovalikoimissa. Jokaisen 
kuntoutujan kanssa laaditaan jatkohoitosuunnitel-
ma, jonka tarkoitus on osaltaan vahvistaa työnte-
kijän ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn yl-
läpitämisessä. 

Kurssissa ovat mukana lääkäri, diabeteshoita-
ja, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti 
ja emäntä. Kurssi on kaksiosainen: viisipäiväiseen 
kurssiin kuuluu kaksipäiväinen seurantajakso, jolla 
hyödynnetään väliajan kokemuksia ja etsitään rat-
kaisuja esiin nousseisiin ongelmiin.

Työterveyshuolto valitsee osallistujat Kuntoremont-
ti-kurssille. Rahoituksesta vastaa pääosin työnanta-
ja. Kela maksaa kuntoutusrahaa kurssin ajalta.

Lisätietoja: Pirkko Toivonen, p. 03 2860 315,
pirkko.toivonen@diabetes.fi .

Koulutusta ryhmien ohjaamiseen

Diabetesta sairastavat tarvitsevat paljon tietoa ja 
taitoa, mutta myös kannustusta ja voimavaroja. 
Kuinka terveydenhuollossa kyetään vastaamaan 
näihin vaatimuksiin?

Yksi keino on hyödyntää ryhmiä yksilövastaan-
ottojen tukena. Ryhmätoimintaan on tarjolla dia-
betesaiheisia keskustelukarttoja, jotka Healthy 
Interaction ja Kansainvälinen Diabetesliitto IDF (In-
ternational Diabetes Federation) ovat kehittäneet. 
Kartat ja niiden käyttöönottoon liittyvän koulutuk-
sen tarjoaa Oy Eli Lilly Ab. Diabetesliitto toimii ti-
laisuuksissa kouluttajana. Liitto haluaa näin edistää 
diabetesta sairastavien omahoidon ohjausta. 

Lisätietoja keskustelukarttoihin ja ryhmäohjaukseen 
liittyvästä koulutuksesta: koulutuspäällikkö Outi Hima-
nen, Diabetesliitto, p. 03 2860 318, outi.himanen@
diabetes.fi .

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa diabee-
tikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä dia-
beteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eliina Aro. 
Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitsemuksen asiantuntijoita. Tekstiä on 
ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen hinta on 28 euroa lähe-
tyskuluineen.

Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta

Lisätietoja ja tilaukset:

AJANKOHTAISTA  

  UUTTA    Diabetesliiton Kuntoremontti-kurssit: 

Tukea työkyvyn ylläpitoon



5Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2009

PÄÄKIRJOITUS

Reippahasti käypi askelet
Jukka Westerbacka

Talven riemuja odotellessa riittää aikaa ja motivaatiota opintielle, ja moni varaakin kalenteristaan 
tilaa koulutuksille, luentosarjoille ja kursseille. Tässä numerossa lähdetään tyvestä puuhun, sillä 
lehden pääteemana ovat diabeetikon jalkaongelmat. Jalkojen nostaminen valokeilaan on tärkeää, 
sillä nämä komplikaatioille alttiit kehon osat jäävät usein huomioimatta – joko vastaanoton kiireen 
tai tiedonpuutteen vuoksi.

Jalkaongelmien ehkäisy, riskin arviointi ja havaitseminen on varsin nopeaa ja yksinkertaista, kun 
taas jalkaongelmien hoito on usein pitkällistä, kallista ja vaatii hankalimmissa tapauksissa erikois-
sairaanhoitoa. Sekä ehkäisyssä että hoidossa korostuu moniammatillinen yhteistyö. On tärkeää 
järjestää paikallisesti hoitoketju, joka on kaikkien diabetesta hoitavien tiedossa. Diabeetikon oman 
hoitomotivaation merkitystä ei saa myöskään unohtaa. Kotihoito-ohjeista tai hoitokengästä ei ole 
hyötyä, ellei ohjeita noudateta ja kenkää käytetä.  

Diabeetikon jalkaongelmien tuore Käypä hoito -suositus tuo suomalaisen näkökulman diabeetikon 
jalkaongelmiin. Kattava ja selkeä suositus kuluu varmasti diabetesta hoitavien käsissä. Käypä hoito 
-suositusten tulevaisuus on ollut vaakalaudalla, kun rahoitus on ehtymässä. Toivoa sopii, että asia 
saadaan ratkaistua ja ohjenuorat pystytään jatkossakin punomaan suomalaisin voimin, suomalai-
seen terveydenhoitoympäristöön ja suomalaisten potilaiden parhaaksi.

Syksy on diabetesalan kansainvälisten kongressien aikaa. Wienin EASD-kongressissa suomalainen 
diabetestutkimus näkyi aiempaa vähemmän. Kongressin avajaisissa esitellyissä tilastoissa Suomes-
ta lähetettyjen tutkimustiivistelmien määrä oli selkeästi laskussa. Täytyy kuitenkin huomata, että 
vaikka esimerkiksi Montenegrosta oli lähetetty tiivistelmiä moninkertainen määrä, suomalainen 
diabetestutkimus pärjää laadullisesti erinomaisesti. Ja löytyi niitä suomalaisia suullisia esityksiä, 
postereita ja palkittuja yhä väkilukuun nähden ilahduttava määrä – toivottavasti myös jatkossa. 
Kongressien kohokohtia esitellään Diabetes ja lääkärin seuraavissa numeroissa.

Syksy on lähdön aikaa. Monivuotinen lääkäritoimittajamme, dosentti Liisa Hiltunen lopettaa tänä 
vuonna. Liisa ei lennä etelään muuttolintujen lailla, vaan jatkaa aktiivisena toimijana diabetesalalla. 
Kiitos Liisalle ansiokkaasta työstä lehdessämme. Liisan seuraaja on diabetesalan moniosaaja ja 
monelle tuttu dosentti Jorma Lahtela Tampereelta.

Reippain ja tervein askelin uudelle vuosikymmenelle! 



Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Jalkojenhoito

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

Diabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
• 7 euroa / 50 sivun repäisylehtiö
• Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) julkaistu lomake
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen   
• Koko A4, mustavalkoinen

d-Pes Clinic TARJOUS
• 150 euroa (aiemmin 190 euroa)
• Interaktiivinen, runsaasti kuva- ja videomateriaalia sisältävä opetus-cd ohjaa jalkojen  
   kliiniseen tutkimiseen
• Tutustu: http://www.visiolink.fi /d-pes

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

Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan – Pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihon pikkuvammojen hoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Kenkien valinta
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Ohjeet perusjumppaan, joka vahvistaa jalan lihaksia ja pitää nivelet liikkuvina
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
 

Repäisylehtiöiden hinnat, koko A4
• 50 sivun lehtiö 13 euroa
• 100 sivun lehtiö 18 euroa

 JAL-
  KAA-
JUMP-
 PA

4.  Pidä jalkapohjat lattiassa ja venytä varpaita suorina mah-
dollisimman pitkälle, ja sitten harita niitä. Kantapää ei saa 
nousta lattiasta eivätkä varpaat pystyyn. Liikkeen voit tehdä 
istuen tai seisten. Liike vahvistaa varpaiden välissä olevia li-
haksia, jotka tukevat mm. jalan poikittaista kaarta. Avusta lii-
kettä aluksi sormin, jos haritus ei muuten onnistu. 

5. Poimi varpailla lattialta esimerkiksi pyyhettä tai sukkaa. 
Kokeile tehdä liike seisten, niin harjaannutat samalla tasapai-
non hallintaa ja koko jalan ryhtiä.
Tämä liike vahvistaa varpaiden koukistajalihaksia, joita tarvi-
taan mm. silloin, kun jalka irtoaa maasta askeleen lopussa. 
Jos sinulla on vasaravarpaita, älä tee tätä liikettä. 

2.  Aloita jumppa nilkan koukistelulla ja ojentelulla.Tee liike 
rauhallisesti venyttäen niin pitkälle kuin voit. Tämä liike vilkas-
tuttaa verenkiertoa, joten se sopii rasvaushieronnan kanssa
jalkajumpan alkuun. Liikettä tehdessä voit joko istua selkä 
suorana ja nostaa jalat vaakatasoon tai olla selinmakuulla.

3.  Istu ryhdikkäästi. Ojenna nilkka ja samalla käännä jalkaa 
nilkasta rauhallisesti sisäänpäin. Ojenna jalka nilkasta lähti-
en suoraksi. Koukista polvea lievään koukkuun, jonka jälkeen 
koukista nilkkaa ja käännä samalla jalkaa rauhallisesti ulos-
päin. Liike etenee yhtäjaksoisesti sisäkierrosta ulkokiertoon. 
Nilkan pyöritystä ei suositella nivelen kulumisvaaran vuoksi.

1. Hiero perusvoidetta erityisen hyvin kovettuneisiin alueisiin. Pysähdy jo-
kaisen kovettuman kohdalla kymmenen pyörityksen ajaksi. Hiero voidetta 
niukalti myös kynsiin ja kynnen ympärille ja imeytä se hyvin. Varpaan väle-
jä ei rasvata.
Mikäli varpaiden nivelet ovat jäykähköt, ota kädelläsi tukevat otteet jalas-
ta päkiän kohdalta.Vedä käsilläsi kohti varpaita venyttäen ja harittaen nii-
tä samanaikaisesti. ”Lypsä” ja levittele varpaitasi aina rasvauksen yhtey-
dessä. Hiero erityisesti varpaiden niveliä.Tutki ja tunnustele nivelten liik-
kuvuuden rajoja.

 RASVAUSHIERONTA

 VAHVISTA JALKALIHAKSIA

TEKSTI: JAANA HUHTANEN, 
       JUHA SALONEN
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Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -suositus

Aika nostaa jalat pöydälle  
Tapani Ebeling

Jalkaongelmat ovat yksi kalleimmista ja hanka-

limmista diabeteksen lisäsairauksista. Synkän 

asian valoisa kääntöpuoli on, että jalkaongelmi-

en torjumiseksi on paljon tehtävissä, ilman suu-

ria kustannuksia.   

        Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito 

-suositus tarjoaa hyvän työkalun jalkojenhoidon 

tilan kohentamiseen. Suositus on internetissä 

kaikkien, myös potilaiden, saatavilla.

Sanotaan, ettei salama lyö kahta kertaa samaan 
paikkaan eikä meteoriitti osu kohdalle kahdesti. 
Miten on diabeetikon jalkaongelmien laita – uusi-
vatko ongelmat? Tuleeko haava samaan paikkaan ja 
samalle potilaalle? 

Pitkään koholla oleva verensokeri vaurioittaa 
vähitellen hermostoa, ja neuropatia eli ääreisher-
mojen sairaus onkin diabeteksen tavallinen lisä-
sairaus. Kun esimerkiksi kivi hiertää kengässä, 
normaalisti toimiva suojatunto varoittaa siitä ja 
estää ongelman kehittymisen haavan asteelle. Jos 
potilaalla on puutteita suojatunnossa, hän ei tunne 
kiveä kengässään, vaan jatkaa kävelyä. Seuraukset 
voivat olla vakavia, ja haava voi ulottua luuhun asti 
ennen kuin se huomataan. 

Potilaat, joiden jalkojen kosketustunto on hei-
kentynyt ja joiden jalkaongelmien riski on suuren-
tunut, ovat helposti tunnistettavissa. He hyötyvät 
eniten muun muassa jalkojenhoitopalveluista. 
Diabeetikon jalkaongelmien riskiluokitustaulukko 
on tämän lehden sivulla 14. Siinä on Diabeetikon 
jalkaongelmien Käypä hoito -suosituksen ydin, 
jonka mukaisesti terveydenhuollossa tulisi toimia. 
Riskiluokituksella tunnistetaan henkilöt, jotka tar-
vitsevat jalkojen säännöllistä omahoitoa ja tarkkai-
lua ja joille esimerkiksi jalkojenhoitopalvelut tulee 
ensisijaisesti kohdentaa.  

Amputaatioita mahdollista

vähentää yli puolella

Jalkojenhoito ei ole kosmetiikkaa, vaan keskeistä 
terveydenhoitoa. Tätä ei ole terveydenhuollossa ja 
Kansaneläkelaitoksessa riittävästi oivallettu. Kun 
tiedostetaan diabeetikon jalkaongelmien vakavuus ja 
ryhdytään sen mukaisiin toimiin, jalkakomplikaatioi-
ta ja niihin liittyvää kuolleisuutta voidaan vähentää 
tehokkaasti. Tämä tarkoittaa diabeetikon jalkaon-
gelmien ennakointia, varhaista hoidon aloittamista, 
jalkojenhoitopalveluiden oikeaa kohdentamista, hoi-
toketjujen luomista ja hiomista ja moniammatillisten 
diabetesjalkatyöryhmien perustamista. 

Riskiluokkiin 2–3 kuuluvien diabeetikoiden tu-
lisi saada Kelan tukea jalkojenhoitopalveluihin – se 
kannattaisi niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin. 
Kun jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja ehkäisee yh-
den alaraaja-amputaation, yhteiskunta säästää hä-
nen vuosipalkkansa verran. Potilaan näkökulmasta 
raajan säästymistä on mahdoton arvioida rahassa. 
Toimivat hoitoketjut, ongelmien ennaltaehkäisy, var-
hainen hoito ja moniammatilliset jalkatyöryhmät voi-
vat vähentää diabeetikoiden alaraaja-amputaatioita 
vähintään 50 prosenttia, jopa 75 prosenttia.

St. Vincentin julkilausuma vuonna 1989 asetti 
tavoitteeksi diabeetikoiden alaraaja-amputaatioiden 
vähentämisen puoleen. Suomessa diabeetikon jal-
kojen terveyden edistämiseksi on tehty tähän men-
nessä  paljon. Uranuurtajina ovat olleet ylilääkäri 
Michael Nissén ja hänen aloittamansa toiminta 
Vaasan seudulla sekä muun muassa Diabetesliiton 
jalkojenhoitosuositus vuodelta 1995. Muitakin hy-
viä aloitteita on tehty. Kansainvälisesti merkittävä 
julkaisu on International consensus on the diabetic 
foot 1999, jota varten koottiin työryhmä, Interna-
tional working group on the diabetic foot, IWGDF.  
Työryhmä uudisti suosituksen vuonna 2007. Se on 
julkaistu internetissä osoitteessa www.iwgdf.org.
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Tiedon ja termien lähde

Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -suositus 
on näyttöön pohjautuva katsaus. Se on laadittu eri-
tyisesti terveyskeskuslääkäreitä ajatellen (taulukko 
1). Se on tiedon atlas ja termistölähde; siinä on 
alan keskeinen sanasto. Suosituksessa määritellään 
hoidolle normisto eli laatustandardit. Mukana on 
hoitoketjurunko alueellisen ohjeistuksen laatijoille 
työn pohjaksi. Kuten yleensä Käypä hoito -sarjassa, 
myös Diabeetikon jalkaongelmien hoitosuositukseen 
on liitetty potilasohje, joka on vapaasti tulostettavis-
sa internetistä. 

Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -suosi-
tuksen keskeisimmät viestit eri toimijoille on kitey-
tetty taulukkoon 2. Suositukseen kannattaa käydä 
tutustumassa osoitteessa www.kaypahoito.fi .

Jalkaongelmien ehkäiseminen on tärkeää, mut-
ta paljon on tehtävissä vielä silloinkin, kun jalka-
komplikaatioita on jo ilmaantunut diabeetikolle. 
Tässä toimii sama logiikka kuin sepelvaltimotau-
tipotilaiden rasva-arvoja hoidettaessa: mitä suu-
rempi sepelvaltimotautiriski, sitä suurempi hyöty 
rasva-arvojen hoidosta. Suuren riskin potilaat hyö-
tyvät eniten hoidosta.

Tapani Ebeling

Dosentti, erikoislääkäri, diabetesvastuulääkäri

Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -työryhmän 

puheenjohtaja

OYS, Sisätautien tulosyksikkö

tapani.ebeling@oulu.fi 

Kirjallisuus

Diabeteksen jalkaongelmat – Käypä hoito -suositus. Suomalaisen 
lääkäriseura Duodecimin, Diabetesliiton lääkärineuvoston, Suomen 
Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen 
asettama työryhmä 2009, www.kaypahoito.fi .

 

Taulukko 1. Diabeetikon jalkaongelmien  
Käypä hoito -suositus

• on terveyskeskuslääkärin työkalu: tiedon 
atlas ja nomenklatuuri eli termistölähde 

• määrittää normiston eli laatustandardin: 
suosituksessa on hoitoketjurunko alueelli-
sen ohjeistuksen laatijoita varten 

• sisältää potilasohjeen.

Taulukko 2. Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito 
-suosituksen viestit eri kohderyhmille:

Yleistä  

• Diabetes vaarantaa jalat, mutta yli 50 %  
diabeetikoiden amputaatioista on ehkäistävissä. 

• Moniammatilliset työryhmät ovat keskeinen väline 
ongelmien ehkäisyssä ja hoidossa. 

• Neuropaattisista haavoista, joihin liittyy tunto-
puutos, 90 % paranee asianmukaisella  
(kevennys)hoidolla.

• Käypä hoito -suositukset ovat kaikkien käytettävissä  
ja luettavissa sivuilla www.kaypahoito.fi .

Potilaille
• Hoida itsesi hyvin.
• Tutustu Käypä hoito -suositukseen.

Jalkaterapeuteille ja jalkojenhoitajille
• Olette avainhenkilöitä suosituksen käytäntöön 

viejinä.
• Työn painopiste on riskiluokissa 2–3.

Hoitajille
• Ottakaa jalkojen riskiluokitus osaksi   

hoidonohjausta.
• Monofi lamentti käyttöön vastaanotolla.

Lääkäreille
• Riskiluokitus on avainasia.
• Valokuvia kannattaa hyödyntää jalkaongelmien 

hoidossa. 
• Liitä valokuvia myös lähetteisiin.

Perusterveydenhuollolle
• Riskiluokkiin 2–3 kuuluville tulee järjestää  

kattavat jalkojenhoitopalvelut.

Sairaanhoitopiireille
• Hoitoketjut (ohjeistus ja käytäntö) valmiiksi.

Kirurgeille
• Diabeetikon jalkoja hoidettaessa tulee ottaa  

huomioon myös neuropatia (kevennyshoidot).

Kansaneläkelaitos
• Riskiluokkiin 2–3 kuuluvien diabeetikoiden  

jalkojenhoito tulee ottaa korvausten piiriin. Se  
on todellista ongelmien hoitoa, ei kosmetiikkaa.

Päättäjille
• Säästäminen väärissä asioissa voi tulla  

todella kalliiksi diabeetikoiden jalkaongelmissa. 
• Jalkojenhoitopalvelut ovat välttämättömiä  

osalle diabeetikoista: tulipalon ehkäisy on  
tärkeää, sammutuskalustoa lisäämällä ei  
saada vastaavaa hyötyä.
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 
on tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että 
siihen  siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. 
Oppaassa käydään läpi nykyaikaisen monipistos-
hoidon perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä 
hoidon soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan 
käytännön esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsu-
liini ja perusinsuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 52 sivua. Sen hinta on 7,50 euroa lähetys-
kuluineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantunti-
joita. Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito 

Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon
Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon opas on 
tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisille, jotka työskentelevät iäkkäiden diabeetikoiden 
parissa.

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabetek-
sesta, hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa 
huomiota vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat dia-
beetikon ruokavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 16 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito 

y



Suomen kansallinen diabetesohjelma Dehko ja Diabetesliitto 
järjestävät Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF) opetus-
suunnitelman mukaisen monimuotokoulutuksen 
diabetestiimeille ja -työpareille

Diabetestiimit toimimaan! 
Diabetestyön kehittämisen monimuotokoulutus

Ilmoittaudu nyt Dehkon tukemaan edulliseen koulutukseen! Tämä koulutus antaa diabetes-
tiimeille ja -työpareille juuri niitä moniammatillisen yhteistyön valmiuksia, joita käytännön 
diabetestyössä nyt tarvitaan.

Koulutus palvelee moniammatillisten tiimien ja työparien lisäksi myös yksittäisiä työntekijöitä, 
ja se tarjoaa keinoja hoitaa diabetesasiakkaita hyvin ja kustannustehokkaasti. Osallistujilta 
edellytetään diabeteksen hoidon perusasioiden hallintaa. 

Koulutuksen järjestäjä: 
Suomen Diabetesliitto ry / Kuntoutus, koulutus ja asiantuntijatoiminta

Koulutuksen laajuus ja lähikoulutusjaksot:  
Koulutuksen laajuus on 10 op. 
Lähikoulutusjaksojen välillä kehitetään omaa työtä mm. välitehtävillä ja lopputyöllä.   
Kehittämistyön tueksi osallistujat saavat käyttöönsä verkossa toimivan oppimisympäristön.

Lähikoulutusjaksot:
3.–4.2.2010
9.–10.3.2010 
26.–27.4.2010
6.–8.9.2010
29.–30.11.2010

Koulutuksen hinta:
• Dehko maksaa osan vuoden 2010 koulutuksen kustannuksista.   
• Koulutuksen hinta on vain 675 € sisältäen opetuksen ja ruokailut.  
• Majoitus 57 € / yö, 110 € / 2 yötä. 
• Lähijaksot ja majoittuminen Diabeteskeskuksessa, Tampereella.

Ilmoittautumiset: 
10.1.2010 mennessä, pyydä lomake osoitteesta 
keiju.telford@diabetes.fi  tai puh. 03 286 0432. 

Lisätietoja:
www.diabetes.fi /koulutus, koulutuspäällikkö Outi Himanen, 
outi.himanen@diabetes.fi , puh. 0400 723 664 
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Uuden Käypä hoito -suosituksen viesti perusterveydenhuollon lääkärille: 

Katso diabeetikon jalat ja arvioi riskit

Perusterveydenhuollon lääkäri voi melko yksin-

kertaisin keinoin edistää diabeetikon jalkojen 

terveyttä. Diabeettiseen jalkahaavaan liittyy 

tuntopuutos, ja siksi lääkäri voi ääritapauksessa 

pelastaa potilaan raaja-amputaatiolta katsomalla 

jalkojen kunnon.  Jalkojen suojatunnon tutkimi-

nen ja riskiluokitus ovat pohjana, kun päätetään, 

miten tiheää seurantaa potilaan jalat tarvitsevat.

Kesäkuussa 2009 julkaistun Diabeetikon jalkojen-
hoidon Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yh-
tenäistää ja edistää diabeetikoiden jalkojenhoitoa 
eri puolilla maata. Perusterveydenhuollossa toimi-
villa yleislääkäreillä on keskeinen rooli suosituksen 
täytäntöönpanossa. Perusterveydenhuollossa pai-
nottuvat diabeetikoiden jalkaongelmien ehkäisy, 
tunnistaminen ja varhainen hoito. Yleislääkäreiden 
vastuulla on potilaiden oikea-aikainen ohjaus eri-
koissairaanhoitoon sekä heidän seurantansa eri-
koissairaanhoidossa annetun hoidon jälkeen. 

Diabeetikot voidaan ryhmitellä jalkaongelmien 
riskin suhteen. Huomio tulisi kohdistaa erityises-
ti diabeetikoihin, joilla jalkaongelmien vaara on 
suurentunut. Suuri enemmistö diabeetikoista elää 
elämänsä melko tervein jaloin. Heille riittää jalko-
jen omahoidon ja -seurannan ohjaus. Taulukkoon 1 
sivulla 13 on koottu yleislääkäriä varten muistilista 
niistä keinoista, joilla hän voi edistää diabeetikoi-
den jalkojen hyvinvointia.

Jalkaongelmien ehkäisy voidaan porrastaa seu-
raavasti: 1) kaikki diabeetikot tarvitsevat jalkojen 
omahoitoon ja jalkineisiin liittyvää ohjausta, 2) 
suuren riskin ryhmään kuuluvien diabeetikoiden 
jalat vaativat säännöllistä seurantaa ja ongelmia 
ennakoivaa hoitoa ja 3) jalkaongelma, kuten haava 
tai amputaatio, edellyttää hoidonjälkeistä seuran-
taa ja potilasohjausta ongelmien uusiutumisen es-

tämiseksi. Jalkaongelman hoidon jälkeen korostuu 
asianmukainen jalkinehuolto. Tärkeimmät toimet 
yleislääkärin vastaanotolla ovat diabeetikon jalki-
neiden ja sukkien riisuminen ja jalkojen kliininen 
tutkimus. 

Jalkojen perustutkimus 

ja riskiluokitus

Diabeetikoiden jalkojen tutkimukseen ei kulu mon-
ta minuuttia, eikä siihen tarvita muuta kuin silmät, 
sormet ja nailonlanka, monofi lamentti, ihon kos-
ketustunnon testaamiseen. Monofi lamentin tulisi 
kuulua jokaisen diabeetikoita hoitavan lääkärin tas-
kuun tai työhuoneen perusvarustukseen. Diabeeti-
koiden hyvän hoidon yhtenä laatukriteerinä voidaan 
pitää jalkojen vuosittaista tutkimusta. 

Jaloista katsotaan ihon kunto varvasvälejä 
unohtamatta, samoin aiemmat amputaatiot ja vir-
heasennot. Jalan kuormittuminen arvioidaan poti-
laan seistessä. Jalkojen sykkeen tunnustelu riittää 
verenkierron tutkimukseksi, sillä jalan molempien 
sykkeiden tuntuminen sulkee merkittävän veren-
kiertovajeen pois. Tärkein tutkimus jalkaongelmien 
riskin arvioimiseksi on kosketustunnon tutkiminen 
vähintään kolmesta kohdasta monofi lamentilla. 
Jos potilaalla on päkiässä kovettumia, kannattaa 
tarkistaa myös akillesjänteen kireys nilkkaa taivut-
telemalla. Kun jalat on tutkittu, vilkaistaan vielä 
jalkineet. Niistä löytyy hyvin usein jalkaongelmien 
syy. 

Diabeetikon jalkaongelmien vaara arvioidaan 
kliinisen tutkimuksen perusteella taulukossa 2   
sivulla 14 esitetyn riskiluokituksen mukaisesti. Se 
kirjataan statuslöydösten ohella potilaskertomuk-
seen. Riskiluokitus toistetaan vuosittain, koska ti-
lanne voi muuttua. Jos potilas kuuluu riskiluokkiin 
2 tai 3, potilaan jalat on viisasta tarkistaa jokaisella 

Timo Sane



Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 100 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-  
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  
 tarjous  
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti   3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan 
 – Pikkuvammojen hoito 
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-   
 lomake, 50 sivun lehtiö 

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
 
3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-   
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun   
 lehtiö 
4032 UUSI Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite  
9038 Testaa riskisi -juliste 
5139 UUSI Tunnetko diabeteksen? -lehti 
  
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta   
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 

* Repäisylehtiöt: 
 50-sivuinen 
 100-sivuinen 

AINEISTOA MYÖS 
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja 

   2 diabeteksesta eri kielillä  

UUSI

UUSI

1010 UUSI Diabetes-kirja, v. 2009 

Diabetesneuvonta

3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 
3021 UUSI Ohje ateriatablettien 
 käyttäjälle -repäisylehtiö* 
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti   
 (tyypin 1 diabetes) 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 

 (tehtävävihkoja   
 tilattavissa myös erikseen 
 lapsille  ja nuorille )

Ruokavalio

3012 Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 
3014 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan – ongelmista   
 onnistumisiin syömisen hallinnassa  
 -kirja 
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus   
 2008 
5117 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -esite 
4012 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -kalvosarja (11 kalvoa) 
3056 Sinä valitset -juliste 
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

5127 Sydänmerkki-juliste 
3041 Sydänmerkki-esite ammatti-  
 henkilöstölle 
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille   
 
3011 Ruokapelikortit (hh-arviointi) 
3066 UUSI Hiilarivisa-kuvataulu 
Diabeetikon ruokavalinnat 
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal
3020 UUSI Hiilihydraattien arviointi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)



Tärkeintä ei ole, 

mitä haavaan lai-

tetaan, vaan mitä 

siitä otetaan pois.
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vastaanottokäynnillä. Tämä siitä syystä, että valta-
osa erikoissairaanhoitoa vaativista jalkaongelmista 
kehittyy riskiluokkien 2 ja 3 potilaille. Suomesta 
epidemiologista tietoa ei ole, mutta muualla tehty-
jen tutkimusten mukaan kymmenen vuotta diabe-
testa sairastaneista noin 20–50 prosenttia kuuluu 
näihin riskiluokkiin. 

Diabeetikon jalkahaava johtaa 

liian usein amputaatioon 

Kolme merkittävintä diabeetikon jalkaongelmaa 
ovat jalkahaava, kriittinen iskemia eli kudoksen 
hapenpuute ja diabeettiseen neuropatiaan eli ää-
reishermojen sairauteen liittyvä luutuho eli Char-
cot-jalka. Niiden varhaisella tunnistamisella ja hoi-
dolla voidaan vaikuttaa ratkaisevasti jalkaongelman 
kulkuun ja estää alaraajan amputaatio. 

Jalkahaava johtaa 5–8 prosentilla potilaista 
nilkan yläpuoliseen alaraaja-amputaatioon vuoden 
kuluessa haavan toteamisesta. Jalkahaavan saa-
van diabeetikon kokonaisterveydentila on usein 
heikentynyt, ja vuoden kuluessa haavapotilaista 
kuolee 6–15 prosenttia. Haavan lisäksi kannattaa 
siksi kiinnittää huomiota myös diabeetikon yleiseen 
terveydentilaan.

Jalkahaava. Tutkimusten mukaan noin 2–5 pro-
senttia diabeetikoista saa vuosittain jalkahaavan. 
Haavoista suuri osa parantunee itsestään nopeasti. 
Silti jalkahaava lisää aina diabeetikon alaraaja-am-
putaation vaaraa. Diabeetikoille tehdyis-
tä alaraaja-amputaatioista 85 prosen-
tissa lähtökohtana on ollut jalkahaava. 
Siksi jokaiseen diabeetikon haavaan tu-
lee suhtautua alusta alkaen vakavasti ja 
käynnistää heti asianmukaiset hoitotoi-
met. Vastuu hoidosta kuuluu lääkärille, vaikka sen 
antaisikin jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja. 

Haavan toteamisen yhteydessä on varmistetta-
va, että jalassa on riittävä verenkierto. Haavan pa-
raneminen edellyttää moninkertaista verenkiertoa 
terveeseen ihoon verrattuna. Jos sykkeet tuntuvat 
huonosti tai eivät lainkaan, tarvitaan nopeasti tar-
kempia jalan verenkierron tutkimuksia. 

Verenkierron lisäksi arvioidaan, liittyykö jalka-

haavaan infektiota. Infektion tunnusmerkkejä ovat 
punoitus, jota esiintyy yli kahden senttimetrin alu-
eella haavan reunasta, kuumoitus, kipu, turvotus, 
runsas haavaerite ja paha haju. Löydösten perus-
teella aloitetaan viivytyksettä märkäbakteereihin 
suunnattu antibioottihoito. Hoidossa käytetään 
kefaleksiinia, klindamysiinia tai amoksisilliinin ja 
klavuliinihapon yhdistelmää.

Keskeisin ja useimmiten laiminlyöty hoito on 
haavaan kohdistuvan kuormituksen ja paineen 
poistaminen. Jos niitä ei poisteta, muut toimet ovat 
yleensä hyödyttömiä. Tärkeintä ei ole, mitä haavaan 
laitetaan, vaan mitä siitä otetaan pois. Kuivunutta 
eritettä poistetaan haavasta mekaanisesti, kuten 

myös haavaa ympäröivää kovettumaa. 
Haavaan kohdistuva paine poistetaan 
hoitokengällä ja kyynärsauvoilla. Hoito-
kengästä ei kuitenkaan ole apua, ellei 
potilasta opeteta käyttämään sitä oi-
kein. Arviolta puolet jalkahaavoista voi-

daan hoitaa edellä mainituin keinoin ilman, että 
potilas tarvitsee erikoissairaanhoitoa. 

Kriittinen iskemia. Ääreisvaltimotauti, joka johtaa 
suonten tukkeutumiseen, todetaan 9–23 prosen-
tilla diabeetikoista. Tauti yleistyy ikääntymisen 
myötä. Kriittinen iskemia ilmenee haavan huonona 
paranemisena, jalan ääreisosan äkillisenä kuoliona, 
yöllisenä lepokipuna tai katkokävelynä. Neuropati-

Taulukko 1. Yleislääkäri voi edistää diabeetikon jalkojen 
hyvinvointia:

• kannustamalla potilasta jalkojen säännölliseen   
 omahoitoon
• tutkimalla diabeetikon jalat säännöllisesti ja   
 arvioimalla jalkaongelmien riskin
• kohdentamalla erityisen huomion riskiluokan 2 ja  
 3 potilaisiin (riskiluokitus, ks. taulukko 2)
• tunnistamalla päivystysluonteista hoitoa edellyt-  
 tävät jalkaongelmat
• aloittamalla viivytyksettä jalkaongelman hoidon
• tuntemalla jalkaongelmien hoidon porrastuksen   
 omalla alueellaan
• kirjoittamalla lähetteeseen riittävät tiedot jalka-  
 ongelman luonteen arviointia varten
• ymmärtämällä moniammatillisen yhteistyön   
 tarpeen.
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an vuoksi kipuoire ei aina ole selvä. Kriittisen iske-
mian epäily edellyttää joko päivystysluonteista (kun 
kyseessä on kuolio) tai kiireistä verisuonikirurgista 
arviota.

Charcot-jalka. Charcot’n neuro-osteoartropatialla 
tarkoitetaan diabeettiseen neuropatiaan liittyvää 
jalkaterän tai nilkan tulehduksellista tilaa, joka joh-
taa jalan luiden ja nivelten tuhoutumiseen, jalan 
rakenteen romahtamiseen ja pysyvään virheasen-
toon. Taudin patogeneesi on edelleen avoin, mut-
ta tiedetään, että neuropatia on sen edellytys. Jos 
jalan kosketustunto on normaali, Charcot-prosessi 
on hyvin epätodennäköinen. 

Minkä tahansa oireen (kuumoitus, punoitus, 
turvotus tai kipu), joka esiintyy yhdistyneenä kos-
ketustunnon puutteeseen ja joka ilmaantuu joko 
spontaanisti tai jalkaan kohdistuneen vamman 
jälkeen, tulisi herättää Charcot-epäily. Tautiproses-
sin käynnistävä vamma voi olla hyvinkin vähäinen. 
Kosketustunnon puute todetaan monofi lamenttiko-
keella. 

Kun kliininen epäily on herännyt, jalka laite-
taan välittömästi lepoon kyynärsauvojen avulla 

ja potilas ohjataan erikoissairaanhoidon arvioon. 
Alkuvaiheessa jalan röntgenkuva on normaali, ja 
diagnostiikka edellyttää jalan magneetti- tai iso-
tooppikuvausta. Hapenpuutteesta kärsivässä jalas-
sa Charcot-prosessi on perin epätavallinen, mutta 
se voi ilmetä jalan verenkiertoa parantaneen toi-
menpiteen jälkeen. 

Charcot-jalan erotusdiagnostiikassa on otettava 
huomioon muun muassa akuutti kihti, artriitit eli 
niveltulehdukset, selluliitti eli sidekudostulehdus, 
osteomyeliitti eli luuydintulehdus, nivelrikko, syvä 
laskimotukos, Mortonin neuralgia eli hermosärky, 
jalan tibialis posterior -jänteen repeämä ja tendi-
niitti eli jännetulehdus. 

Lähetteeseen riittävästi tietoa 

Diabeettisten jalkaongelmien hoito on järjestetty eri 
tavoin eri sairaanhoitopiireissä. Jokaisen diabeeti-
koita hoitavan lääkärin tulisi tuntea oman alueensa 
lähetekäytäntö, eli mihin yksikköön lähetteet ohja-
taan ja minne päivystyspotilaat lähetetään. Potilas 
lähetetään päivystysluonteisesti erikoissairaanhoi-
toon, kun jalassa on äkillinen kuolio tai sen uhka 

Taulukko 2. Diabeetikon jalkojen riskiluokitus. Suojatunto tutkitaan monofi lamentilla. Verenkierto on heikentynyt, jos 
jalkaterän sykkeistä toinen tai molemmat puuttuvat. Diabeetikon jalkaongelmat, Käypä hoito -suositus 2009. 

Riskiluokka Suojatunto 
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tai keskivaikea tai septinen infektio. Näiden asian-
mukaisen hoidon viivästyminen saattaa vaikuttaa 
ratkaisevasti hoidon lopputulokseen. 

Kun potilaalla on huonosti paraneva haava, johon 
liittyy iskemia tai sen epäily, akuutti Charcot-jalka 
tai nopeasti suureneva jalkahaava, hänet tulisi ohja-
ta erikoissairaanhoidon arvioon noin viikon kuluessa 
tilan toteamisesta. Muiden jalkaongelmien osalta 
erikoissairaanhoitoon ohjataan kiireettömästi. 

Oman kokemukseni mukaan edelleen noin joka 
toisesta erikoissairaanhoidon lähetteestä puuttuvat 
tiedot jalan sykkeen tai kosketustunnon tutkimises-
ta. Nämä kliiniset tiedot tulisi aina mainita lähet-
teessä, samoin tulisi kertoa jalkaongelman kesto 
ja kuvailla ongelman kehitys, ulkonäkö ja infektion 
merkit. Tietojen perusteella voidaan luotettavasti 
arvioida hoidon kiireellisyys ja suunnitella hoitoa. 
Hyödyksi ovat myös tiedot potilaan diabeteksesta, 
siihen liittyvistä muista komplikaatioista ja niiden 
hoidosta. 

Työnjaosta paikallinen

sopimus

Suuresta osasta perusterveydenhuollon toimintayk-
siköitä puuttuu edelleen jalkaterapeutti tai jalko-
jenhoitaja. Toivottavasti päättäjät ymmärtävät vas-
taisuudessa jalkaterapeuttien ja jalkojenhoitajien 
työn tärkeyden. Potilasta voidaan ohjata jalkojen 
omahoitoon jalkoja ja jalkineita tutkittaessa, mut-

ta hoidonohjausta voidaan järjestää kustannusten 
osalta tehokkaasti myös ryhmäohjauksena. 

Tutkimusten mukaan lääkärin kiinnostus dia-
beetikon jalkoihin ja lääkärin tekemä tutkimus 
lisäävät diabeetikon sitoutumista jalkojen omaeh-
toiseen seurantaan. Jalkojen perustutkimuksen ja 
riskiluokituksen voi tehdä myös diabeteshoitaja, 
miten kussakin toimintayksikössä parhaaksi kat-
sotaan. Jalkaterapeutin tai jalkojenhoitajan am-
mattiosaaminen tulee hyödynnettyä parhaiten, jos 
se kohdistetaan riskiluokan 2–3 potilaisiin ja jos 
lääkäri ja jalkaterapeutti/jalkojenhoitaja työskente-
levät läheisessä yhteistyössä. 

Jalkaterapeutilla tai jalkojenhoitajalla tulisi ol-
la aina mahdollisuus neuvotella lääkärin kanssa, 
mikäli diabeetikon jalassa ilmenee välitöntä hoitoa 
edellyttävä ongelma. Jokaisessa toimintayksikössä 
on  hedelmällistä pohtia yhteistuumin, miten dia-
beetikoiden jalkojen säännöllinen seuranta, riski-
luokitus ja ongelmien hoito parhaiten järjestetään 
käytettävissä olevin voimavaroin. 

Timo Sane

Dosentti, osastonylilääkäri

HYKS, Endokrinologian klinikka

timo.sane@hus.fi 
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Diabeetikon jalkahaavan 
uudet hoitomuodot

 

Annikki Vaalasti

Kroonisen jalkahaavan hoitoon on tullut viime 

vuosina uusia hoitomuotoja, ja joitakin vanhoja 

ja jopa ikivanhoja hoitomuotoja on otettu uu-

delleen käyttöön. Tutkimusnäyttö useimmista 

on valitettavan heikko. Osalla uusista hoidoista 

on kuitenkin paikkansa hoitovalikoiman täyden-

täjinä silloin, kun tavanomaisten hoitojen avulla 

ei saada toivottuja tuloksia. 

Kroonisen haavan hoito on haastavaa ja usein myös 
turhauttavaa niin potilaalle kuin hoitohenkilökun-
nallekin, kun haava ei hoitoyrityksistä huolimatta 
parane. Tällaisessa tilanteessa vaihdetaan pai-
kalliseen hoitoon tarkoitettuja valmisteita, mutta 
tulosta ei synny. Mitä pidempään haava on auki, 
sen huonompi ennuste sillä on perinteisin haavan-
hoidon keinoin. 

Kroonistuneiden, huonosti paranevien haavojen 
hoitoon kehitetään koko ajan uusia hoitotuotteita 
ja -menetelmiä, joilla yritetään aktiivisesti edis-
tää haavan paranemista. Paikallisesti käytettäviin 
kasvutekijävalmisteisiin ja tekoihoon, jotka tulivat 
markkinoille 1990-luvulla, kohdistui suuria odo-
tuksia. Sittemmin markkinoille ovat tulleet muun 
muassa erityyppiset hopeaa sisältävät haavanhoi-
totuotteet sekä hunaja-, pihka-, amelogeniini- ja 
toukkahoito.   

Diabeetikon jalkahaava 

vai muu alaraajahaava?

Kun diabeetikolla on haava alaraajassa, on jo al-
kuvaiheessa mietittävä, onko kyse diabeettisesta 
jalkahaavasta (iskeemisestä, neuroiskeemisestä 
tai neuropaattisesta) vai onko haavalla jokin muu 
etiologia. Diabeettinen jalkahaava tarkoittaa nilkan 
tai jalkaterän alueen iskeemistä tai neuropaattista 

haavaa. Iskeeminen haava on seurausta kudoksen 
hapenpuutteesta ja neuropaattinen haava hermos-
ton vaurioitumisen seurauksena syntyneestä tunto-
puutoksesta. 

Jos haava sijaitsee säären alueella, se on useim-
miten laskimoperäinen tai aiheuttajana on jokin 
muu syy, kuten verisuonitulehdus eli vaskuliitti. 
Tällöin haavan hoito ei eroa ei-diabeetikon haavan 
hoidosta (1). 

Kun haavan syy on selvillä, hoito voidaan koh-
distaa taustalla oleviin tekijöihin. Liikaa aikaa ei 
kannata käyttää paikalliseen hoitoon tarkoitettujen 
tuotteiden erojen pohtimiseen. Kesäkuussa 2009 
ilmestyneessä diabeetikon jalkaongelmien Käypä 
hoito -suosituksessa on esitetty hyvin perusteel-
lisesti diabeettisen jalkahaavan diagnostiikka ja 
hoitoperiaatteet (2). 

Diabeettisen jalkahaavan hoito

Tehokas haavan hoito kohdistuu haavan syyhyn (2). 
Diabeettisen neuropaattisen tai neuroiskeemisen 
jalkahaavan tärkein hoito on kuormituksen poista-
minen haava-alueelta. Puhtaasti iskeeminen haava 
sen sijaan vaatii verenkierto-olosuhteiden nopeaa 
korjaamista. Haavan paikallishoidolla ei ole suurta 
merkitystä muutoin kuin sekundaarisen infektion 
ehkäisijänä. Hoito tulee aloittaa viivytyksettä, sillä 
mitä pidempään haava on ollut auki, sitä huonompi 
on sen ennuste (3).  

Paikallishoidon keinoin voidaan tukea para-
nemisprosessia ja estää komplikaatioita, kuten 
infektioita. Oikein valitut nykyaikaiset haavanhoi-
totuotteet säilyttävät haavapinnan kosteustasapai-
non optimaalisena. Ne helpottavat potilaan joka-
päiväistä elämää, kun haavan hoitoväli pitenee ja 
kipu vähenee. 



Mitään käänteen-

tekevää uutuutta 

ongelmahaavan 

hoitoon ei ole 

ilmaantunut. 
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Neuropaattisen haavan paikallishoitoon käyte-
tyt tuotteet valitaan haavan kulloisenkin tilanteen 
mukaan. Paljon erittävään haavaan valitaan hyvin 
imevä sidos ja kuivapohjaiseen kosteut-
tava. Iskeemistä, mustakatteista haa-
vaa tulee hoitaa kuivin sidoksin, kunnes 
verenkierto-olosuhteet on korjattu. 

Uusia paikallishoitotuotteita tulee 
koko ajan markkinoille, mutta mitään 
käänteentekevää uutuutta ongelmahaa-
van hoitoon ei ole ilmaantunut. Tutkimusnäyttö 
ei tue hunajaa sisältävien haavanhoitotuotteiden 
käyttöä kroonisen haavan hoidossa (4). Sama pä-
tee pihkahoitoon, jonka vaikutusta kroonisen haa-
van paranemiseen on tutkittu ainoastaan yhdessä 
pienehkössä painehaavapotilaista koostuneessa 
tutkimuksessa (5). Yksittäinen potilas voi näistä 
hoidoista tietysti hyötyä, mutta niihin näyttäisi 
liittyvän myös enemmän haittavaikutuksia kuin 
verrokkihoitoihin (4,5).

Kasvutekijät ja tekoiho 

Perinteisten haavasidosten rinnalle on tullut uusia 
hoitomuotoja, joiden avulla pyritään aktiivisesti 
edistämään haavan paranemista. Ne sisältävät bio-
aktiivista materiaalia, kuten eläviä tai kuolleita so-
luja, kasvutekijöitä tai soluvälitilan rakenneaineita, 
kuten hyaluronihappoa. Laadukkaita tutkimuksia 
näiden uusien hoitojen tehosta on vähän. Niinpä 
näytönaste on matala ja hoidon tulokset ristiriitai-
sia (1–2,6). 

Kun arvioidaan uusilla haavanhoitomenetel-
millä saatuja hoitotuloksia, kannattaa pitää mie-
lessä, että yli 30 prosenttia diabeetikoiden neu-
ropaattisista haavoista paranee perinteisin keinoin 
(keittosuolataitos ja kevennys) 20 viikossa (7). Jos 
kyseessä on lyhytkestoinen haava, parantuneiden 
osuus on huomattavasti suurempi.

Kasvutekijävalmisteista verihiutalekasvutekijä 
on ainoana toistaiseksi edennyt kaupalliseen val-
mistukseen (bekaplermiini; rhPDGF-BB). Suomes-
sa valmistetta on mahdollista saada vain erityis-
luvalla. Paikallisesti käytettävä bekaplermiinigeeli 
on tarkoitettu nimenomaan diabeetikoiden neuro-
paattisten haavojen hoitoon. Tutkimukset osoitta-

vat, että se saattaa edesauttaa pienten, alle viiden 
neliösenttimetrin kokoisten haavojen paranemista, 
mutta ero lumegeeliin on vähäinen (6,8). 

Yhdysvaltain diabeteshaavakeskuk-
sissa on käytössä melko yleisesti me-
netelmä, jossa potilaan omasta verestä 
eristetään verihiutalekasvutekijää. Sitä 
käytetään neuropaattisen haavan paikal-
lishoitona. Suurissa potilasaineistoissa 
tämä hoito näyttäisi hieman edistävän 

haavan paranemista, mutta tutkimusraportteja asi-
asta on vähän (6,9). Menetelmä on työläs, kallis ja 
vaatii erikoislaitteistoa.

Tekoihoon liittyy samoja ongelmia kuin kasvu-
tekijävalmisteisiin: näyttö tehosta diabeettisen jal-
kahaavan hoidossa on melko vähäinen (6,10–12), 
tuotteiden hinta on korkea ja käyttö edellyttää eri-
tyislupaa.

Amelogeniini on uusi bioaktiivinen hoitotuote, 
joka on Suomessakin saatavilla. Se sisältää sian 
hammasaiheesta peräisin olevaa solunulkoista 
matriksiproteiinia, amelogeniinia. Amelogeniinin 
ajatellaan muodostavan haavan pinnalle tilapäisen 
kiinnittymisalustan haavan paranemiseen osallis-
tuville soluille. Näin se edistää haavan normaalia 
paranemisprosessia. Vaikka hoidon yhtenä aiheena 
on diabeettinen neuropaattinen jalkahaava, tutki-
musnäyttö hoidon tehosta perustuu lähinnä yksit-
täisiin tapausselostuksiin (13).

Toukkahoito 

Yksi viime vuosien ”uutuuksista” on toukkahoito. 
Sotatantereilla haavoittuneita sotilaita hoitaneet 
lääkärit huomasivat jo satoja vuosia sitten, että 
haavoissa, joissa oli raatokärpäsen toukkia, oli vä-
hemmän kuollutta kudosta ja ne paranivat muita 
nopeammin.  

Toukkahoidossa käytetään tavallisimmin kulta-
kärpäsen (lucilia sericata) toukkia.  Kärpäsentou-
kan sylki sisältää proteolyyttisiä entsyymeitä, jotka 
pehmentävät kuolioitunutta kudosta. Sen jälkeen 
toukat imevät haavaeritteen ravinnokseen. Haavan 
toukkahoito ei ole yksinomaan haavan puhdista-
mista kuolleesta kudoksesta. Toukkien on ajateltu 
ehkäisevän ja hoitavan haavainfektioita syömällä 
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Kuva 1. Toukkapussi diabeetikon jalkaterän haavassa.

haavassa olevia mikrobeja ja erittämällä antimikro-
bisia aineita haavaan (14). Toukkahoidon on myös 
esitetty hävittävän MRSA-bakteereita diabeetikon 
jalkahaavasta (15). Tosin hoitotuloksen pysyvyydes-
tä ei lyhyen seurannan vuoksi ole tietoa. 

Toukkien syljessä on kasvutekijöitä, joiden aja-
tellaan edistävän haavan paranemista, erityisesti 
haavanpohjan sidekudoksen uudismuodostusta. 
Tutkimusnäyttö on kovin vähäinen. Toukkahoidon 
tehosta diabeettisen jalkahaavan hoidossa ei ole 
laadukkaita kontrolloituja tutkimuksia, tapausselos-
tuksia kyllä. Vastikään julkaistussa satunnaistetus-
sa tutkimuksessa, jossa oli mukana 267 potilasta,  
toukkahoidon ei voitu osoittaa nopeuttavan haavan 
paranemista tai vähentävän MRSA-kolonisaatiota 
hydrogeelihoitoon verrattuna (16). Tutkimuspoti-
laiden alaraajahaavat olivat laskimoperäisiä. Touk-
kahoito nopeutti sen sijaan haavan puhdistumista 
kuolleesta kudoksesta, ja sen kokonaiskustannuk-
set olivat verrattavissa hydrogeelihoitoon (16,17).

Suomessa käytettävät toukat tulevat Saksasta 
lentorahtina. Kyseessä on reseptivalmiste, jonka 
käyttö edellyttää sairaalakohtaista vuotuista eri-
tyislupaa. Toukat on kasvatettu steriilisti labora-
toriossa, ja yleisimmin ne on pakattu verkkopus-
siin, joka laitetaan haavaan (kuva 1). Toukkapussi 
on käytettävä parin päivän kuluessa. Haava tulee 
tarkistaa päivittäin. Hoito yhdellä toukkapussilla 
kestää enintään viisi, kuusi vuorokautta. Osalla 
potilaista esiintyy hoidon sivuvaikutuksena kipua, 

mutta diabeetikoiden neuropaattisia tai neurois-
keemisiä haavoja hoidettaessa kipua ei yleensä 
esiinny.  

Toukkahoitoa ei voitane pitää ensisijaisena hoi-
tomuotona. Se on käyttökelpoinen diabeettisen tai 
muun kroonisen haavan hoidossa, kun haavassa on 
nekroottista kudosta. Lisätutkimusta kaivataan hoi-
tomuodon kustannuksista ja tehokkuudesta.

Muita erityishoitoja

Lisätutkimuksen arvoinen asia olisi, onko pieni-
molekyylisestä hepariinihoidosta hyötyä haavan 
hoidossa. Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa 
ruotsalaistutkimuksessa osoitettiin, että daltepa-
riinihoito edistää diabeetikon iskeemisen haavan 
paranemista ja vähentää amputaatioita (18). 

Tuoreemmassa espanjalaistutkimuksessa tulok-
set olivat varsin samansuuntaiset (19). Pienimo-
lekyylisen hepariinin on osoitettu lisäävän kudok-
sen hapetusta diabeetikoilla, joilla on iskeeminen 
jalkahaava (20). Vaikutuksen ajatellaan välittyvän 
mikroverenkierron hemodynaamisten muutosten 
kautta. Nämä muutokset kohdistuvat veren visko-
siteettiin, hyytymismekanismeihin ja fi briinin läpäi-
sevyyteen.

Täydennystä perinteisiin

hoitoihin

Kontrolloituja, laadukkaita tutkimuksia uusista 
haavanhoitomenetelmistä ja hoitotuotteista on jul-
kaistu kovin vähän. Kasvutekijä- ja tekoihohoidoista 
sekä pienimolekyylisestä hepariinista saattaa olla 
hyötyä joidenkin ongelmallisten jalkahaavojen hoi-
dossa, kun kaikki hoidon perusasiat (kevennykset, 
verenkierto-olosuhteiden optimointi) ovat kunnos-
sa, mutta haava ei parane. Toukkahoidolla on paik-
kansa erityistapauksissa, kun halutaan puhdistaa 
haava tervettä kudosta säästäen.

Annikki Vaalasti

Dosentti, osastonylilääkäri

Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri

Keuhko- ja ihosairauksien yksikkö, TAYS

annikki.vaalasti@pshp.fi  
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Sydäntutkimussäätiö palkitsi 
Markku Laakson 

Kuopion yliopiston professori, akatemiaprofessori Markku Laakso 
on saanut Sydäntutkimussäätiön 20 000 euron tunnustuspalkinnon 
työstään sydän- ja verisuonisairauksien tutkijana. 

Laakso kuuluu Suomen Akatemian nimittämään verisuonitautien 
ja tyypin 2 diabeteksen huppututkimusyksikköön Kuopion yliopistos-
sa. Hänen ryhmänsä tutkii tyypin 2 diabeteksen syntyyn vaikuttavia 
mekanismeja. Tyypin 2 diabetekselle altistavien geenien jäljittämisen 
lisäksi hänen tutkimuskohteinaan ovat olleet tyypin 2 diabetekseen 
liittyvät sydän- ja verisuonisairaudet. 
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Riskiluokitus ei kata kaikkia jalkaongelmia

Jaana Huhtanen

Diabeetikon jalkaongelmien ehkäisyssä tarvi-

taan terveydenhuollon ammattilaisten tiivistä 

yhteistyötä. Jotta moniammatillinen yhteistyö 

onnistuu, on laadittava yksityiskohtaiset kirjalli-

set ohjeet siitä, mikä kunkin osaajan rooli on ja 

miten eri tilanteissa toimitaan.

       Diabeetikoiden jalkojenhoidossa päästään 

pitkälle, kun yhteistyö saadaan sujumaan ja 

muistetaan, että jokaisen diabeetikon jalat on 

tutkittava vähintään kerran vuodessa.

Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito -suosituk-
sessa todetaan, että ”Kaikkien diabeetikkoja hoi-
tavien terveydenhuollon ammattilaisten (lääkärien, 
jalkaterapeuttien sekä jalkojen-, terveyden-, sai-
raan-, diabetes-, lähi-, perushoitajien) tulee kyetä 
antamaan potilasohjausta jalkojen hoidossa”. 

Riskiluokitus on tärkeä apuväline ohjausta an-
taville. Sen avulla voidaan erottaa ne potilaat, joilla 
jalkahaavan vaara on suurin. Se kertoo myös am-
putaation ja jopa ennenaikaisen kuoleman riskin 
lisääntymisestä. Riskiluokitus auttaa suuntaamaan 
ohjauksen ja voimavarat oikein.

Vastaanotolle saapuvan yksittäisen diabeetikon 
kannalta on oleellista, että hän saa tietoa jalkojen-
sa terveydestä. Jalkojen huolellinen tutkiminen on 
ohjauksen perusta. Tutkimuksen jälkeen keskustel-
laan siitä, miten löydökset vaikuttavat jokapäiväi-
seen elämään ja millaisissa arkipäivän tilanteissa 
jalkavaurioiden riski kasvaa. Tilanteet voivat liittyä 
työelämään tai vapaa-aikaan. Diabeetikko itse on 
avainasemassa jalkaongelmien ehkäisyssä. Hänen 
on saatava riittävästi informaatiota pystyäkseen 
huolehtimaan jalkojensa terveydestä. (Mitä ohja-
taan ja milloin? Ks. sivu 23).

   

Myös kivuliaat jalat voivat olla vaarassa

Jalkojen tunnottomuus on tärkein riskiluokitukses-
sa huomioitava tekijä (ks. taulukko sivulla 14). Ris-

kiluokitus tähtää ennen kaikkea sen suuren poti-
lasryhmän löytämiseen, jonka jalkaongelmat jäävät 
helposti huomaamatta tuntopuutoksen takia. Riski-
luokitukseen vaikuttavat lisäksi jalkojen rakenteel-
liset ja toiminnalliset ongelmat sekä verenkierron 
ongelmat. Samoin huomioon otetaan aiemmat ja 
nykyiset haavat ja tehdyt amputaatiot. 

Jos diabeetikolle on kehittynyt lisäsairauksia, 
kuten retinopatia eli verkkokalvosairaus, nefropa-
tia eli munuaissairaus tai autonomisen hermoston 
vaurioita, myös jalat ovat vaarassa. Jalkojen riski-
luokituksella ei etsitä kivuliasta jalkaa. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että jos diabeetikolla on kivuli-
aat jalat, hän on aina suuren riskin potilas. 

Kivuliaista jaloista kärsivä diabeetikko on koko 
ajan tietoinen jaloistaan ja niihin kohdistuvista vam-
moista, joten haavat eivät yleensä jää huomaamat-
ta. Kivulias neuropatia aiheutuu kuitenkin samoilla 
tautimekanismeilla kuin tunnottomuuskin, joten 
kivuliaasta neuropatiasta kärsivän potilaan jalkojen 
kudokset kestävät traumoja yhtä huonosti kuin tun-
topuutoksesta kärsivien potilaiden jalat. Jalkaongel-
mien Käypä hoito -suositus ei ota kantaa kivun hoi-
toon. Kivun hoitoon tulisi kuitenkin kiinnittää paljon 
nykyistä enemmän huomiota.

Esimerkkejä eri mekanismeilla syntyvistä jalka-
vaurioista on sivulla 23.

 

Jalat on tutkittava joka päivä

Diabeetikolle, jolla on riskijalat, tulee korostaa, et-
tä jalat on tutkittava päivittäin. Tämän ohjaaminen 
kuuluu jokaiselle diabeetikon hoitoon osallistuval-
le. Kaaviossa 1 on esitetty ohjauksen kohdentami-
nen riskiluokituksen pohjalta. 

On tärkeää selvittää potilaille, miksi juuri he 
tarvitsevat jalkojenhoitajan palveluja. Tarkoitus ei 
ole jakaa vastaanottoaikoja niille, jotka ensiksi ehti-
vät pyytää ja joilla todellisia ongelmia ei oikeastaan 
ole. Jalkojen tutkimuksesta saadut tiedot ja niiden 
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pohjalta kootut tilastot ohjaavat voimavarojen käyt-
töä, mutta niiden avulla pystytään arvioimaan myös 
hoidon onnistumista.

Pelkällä jalkojen perushoidolla ei ehkäistä vakavia 
jalkaongelmia, joten ei ole järkeä ostaa jalkojenhoi-
topalveluja sellaisilta palveluntuottajilta, jotka eivät 
hallitse nykyaikaista jalkaterapiaa erikoishoitoineen. 
Joskus tuntuu, että tätä on niin terveydenhuollon am-
mattilaisten kuin potilaidenkin vaikea ymmärtää. 

Jalkojenhoitopalveluja arvioidaan usein sen 
perusteella, kuinka paljon aikaa käytetään varsi-
naiseen toimenpiteeseen ja kuinka nautinnollista 
hoito on ollut. Jalkojenhoidon asiantuntijan aikaa 
ei kannata tuhlata esimerkiksi terveiden kynsien 
leikkaamiseen – tehtävään, johon diabeetikko itse 
tai muu hoitohenkilökunta pystyy. 

Tärkeämpää on keskittyä jalkojen terveydenti-
lan tutkimiseen ja sen selvittelyyn, mitä diabee-
tikko pystyy itse tekemään ja missä hän tarvitsee 
toisen apua. Kenkien tutkiminen on tärkeimpiä toi-
mia vastaanotolla, mutta se unohtuu usein. Varsi-
naisista hoitotoimista asiantuntija selviää nopeasti 
nykyisillä tehokkailla välineillä.  

Diabeetikon tulisi saada jalkojenhoitopalvelut 
samalta palveluntuottajalta sairauden eri vaiheissa. 
Palveluntuottajan tulisi hallita Kuntaliiton julkai-
semaan jalkaterapianimikkeistöön kuuluvat asiat 
mahdollisimman laajasti pystyäkseen auttamaan 

diabeetikkoa erilaisissa jalkaongelmissa (jalkatera-
pianimikkeistö, www.kunnat.net/).

Lisää virkoja tarvitaan

Käypä hoito -suosituksen mukaan tuhatta diabeetik-
koa kohden pitäisi olla yksi täyspäiväinen jalkatera-
peutti tai jalkojenhoitaja. Näin erityisesti riskiluok-
kiin kaksi ja kolme kuuluvat potilaat olisi mahdollista 
saada palvelujen piiriin. Suomessa tarvittaisiin siten 
noin 170 virkaa. Nykyisin virkoja on suunnilleen kol-
mannes tästä määrästä. Toimet ja virat ovat jakautu-
neet maantieteellisesti hyvin eriarvoisesti. 

Diabeetikoiden jalkaongelmien hoitoon valmis-
taa nykyisin ainoastaan ammattikorkeakoulujen 
jalkaterapeuttikoulutus. Terveydenhuoltoalan am-
mattilaisten jalkojenhoitajakoulutus päättyi 1996, 
mutta heitä toimii yhä kentällä.

Näiden molempien ammattiryhmien työ pe-
rustuu tutkimusnäyttöön, ja he kuuluvat potilas-
vahinkovakuutuksen piiriin. Heidän tekemänsä 
jalkojenhoitotyö on arvonlisäverotonta, toisin kuin 
esimerkiksi kosmetologin ja jalkojenhoidon ammat-
titutkinnon suorittaneiden antamat hoidot.

Jaana Huhtanen

Jalkojenhoitaja

Diabetesliitto

jaana.huhtanen@diabetes.fi 

Kaavio 1. Riskiluokat ja niihin liittyvät hoitotoimet.

Perusteellinen jalkojen tutkimus ja riskiluokan 
määritys sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoille 
diabetesdiagnoosin jälkeen vuosittain.

MATALA RISKI
RL 0
Ei hermoston tai ve-
renkierron ongelmia
Ei jalkaongelmia

MATALA RISKI
RL 0
Ei hermoston tai  
verenkierron ongelmia
Jalkojenhoidollisia, 
jalkojen rakenteellisia 
ja toiminnallisia  
ongelmia

KORKEA RISKI
RL 1 = suojatunto puuttuu
RL 2 = suojatunto puuttuu
lisäksi jalkojen rakenteellisia 
ja/tai toiminnallisia ja/tai 
verenkiertohäiriöitä
RL 3 = aikaisempi haava  
tai amputaatio

Jalkojen 
visuaalinen 
tutkiminen 
jokaisella 
käyntikerralla 
hoitopaikassa

Intensiivinen ohjaus ja hoitotoimet
 aukoton hoitoketju

Jalkojen omahoidon tukeminen ja 
jalkaongelmien tunnistaminen

Jalkojen 
visuaalinen 
tutkiminen 
tarvittaessa

RL = riskiluokka
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Riskiluokkaan 0 kuuluvien ohjaus

Riskiluokkaan 0 kuuluvalla potilaalla ei ole diabetekseen 
liittyviä lisäsairauksia, joten jalkojenhoitoon liittyviä rajoi-
tuksia ja kieltoja ei tarvita. Tähän ryhmään kuuluvien po-
tilaiden jalkojen kuntoa seurataan vuosittain, ja omahoi-
don ohjauksesta huolehtii diabeteksen hoidosta vastaava 
henkilöstö. Potilaalle annetaan tietoa jalkahygieniasta ja 
oikean kokoisten jalkineiden valinnasta. Vuositutkimuk-
sen lisäksi ei välttämättä tarvita välitutkimuksia, mikäli 
potilas selviytyy jalkojen omahoidosta. Potilaalle koroste-
taan, että vastaanotolla pitää kertoa jalkaongelmista heti, 
kun niitä ilmaantuu.

Riskiluokkaan 0 kuuluu myös diabeetikkoja, joilla on 
muista syistä kuin neuropatiasta johtuvia jalkaongelmia, 
kuten erilaisia kynsi- ja ihosairauksia sekä jalkojen raken-
teellisia ja toiminnallisia muutoksia. On toivottavaa, että 

näiden potilaiden seurantaa tihennetään ja hoitotoimet 
aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä 
on todellista ennaltaehkäisyä, koska ongelmilla on taipu-
mus vaikeutua. 

Riskiluokkiin 1–3 kuuluvien ohjaus

Riskiluokkiin 1–3 kuuluvilla on eriasteisia hermoston 
ja verenkierron ongelmia, joiden vuoksi potilaan kanssa 
tulee keskustella jalkojen omahoitoon liittyvistä rajoituk-
sista. Jalkojen kunto tulee tarkistaa aina kun potilas käy 
hoitopaikassa, olipa käynnin syy mikä tahansa. Näin me-
netellään erityisesti, kun potilas kuuluu riskiluokkiin 2–3. 
Tämän riskiluokan potilaiden jalkahaavoihin liittyy usein 
vakavia verenkierto-ongelmia sekä infektioita. 

Riskiluokkaan 1 kuuluvilla ei ole todettavissa merkit-
tävää valtimoahtaumatautia eikä jalkojen rakenteellisia ja/
tai toiminnallisia ongelmia. JH

Mitä ohjausta ja milloin?

Kuva 1. Suojatunnon puuttumisen seurauksena 
syntyvä haava.

Jalkojen riskiluokituksella löydetään hyvin näissä 
kuvissa esitetyn kaltainen vammamekanismi. Kuvi-
en henkilöillä on yhteisenä nimittäjänä suojatunnon 
puutos. Kummallakin on lisäksi jalkojen rakenteel-
lisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka liittyvät dia-
betekseen tai ovat muun syyn aiheuttamia. Heillä 
on myös iho-ongelmia, tässä kovettumia, jotka ovat 
seurausta epäsopivien kenkien käytöstä. Kaikki nä-
mä syyt yhdessä ovat johtaneet jalkahaavan synty-
miseen kovettuman alle.

Kummassakaan kroonisessa haavassa ei ole tu-
lehdusta, eikä jaloissa ole todettavissa merkittävää 
isojen suonten valtimoahtaumaa. Tästä syystä am-
putaation riski on haavan toteamisen aikaan vielä 
vähäinen. Haavaa voidaan luonnehtia neuropaatti-
seksi haavaksi.

Esimerkkejä eri mekanismeilla syntyvistä jalkavaurioista

Kuva 2. Jalkojen vammautuminen ulkoisen tekijän 
vaikutuksesta. 
Jalkojen rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten 
aiheuttamien kovettumien lisäksi riskijalkojen vammat 
ovat usein seurausta jalkojen omahoidon virheistä ja 
niistä seuranneista tulehduksista. Tavallisia omahoidon 
ongelmia ovat hoitamattomuus, väärät hoitomenetel-
mät ja jalkojen suojaamattomuus. Kuvien vammat ovat 
ehkäistävissä vain oikeanlaisella ohjauksella. 

Näidenkin vammojen taustalla on merkittävänä te-
kijänä suojatunnon puutos, jonka takia potilas ei ole 
huomannut jalkojen vammautumista. Ylemmän kuvan 
diabeetikko on astunut naulaan. Tuntopuutoksen vuoksi 
hän ei ole kyennyt arvioimaan vamman vakavuutta ja ha-
keutumaan hoitoon. Alemman kuvan diabeetikko ei ole 
aistinut saunan lämpöä, minkä seurauksena jalkaterien 
iholle on kehittynyt toisen asteen palovamma. Arvet ovat 
muistona tästä tapahtumasta. 
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HbA
1c

:n yksikkö muuttuu 

– oletko valmis?

HbA
1c

-määritysten kansainvälinen standardointi 

aiheuttaa siirtymisen SI-järjestelmän mukaiseen 

tulosten raportointiin. Uutena yksikkönä on 

mmol/mol, millimoolia moolissa. Suomessa kaik-

kien laboratorioiden tulisi siirtyä uuden yksikön 

käyttöön 3. maaliskuuta 2010. Tulokset ilmoi-

tetaan ainakin muutaman vuoden ajan rinnan 

vanhan yksikön kanssa. Terveydenhuollon am-

mattilaisille uusien viite- ja tavoitearvojen oppi-

minen ei liene ongelma. Haasteena on lähinnä 

potilaiden informointi.

Veren glykoituneen eli sokeristuneen hemoglobiinin 
määritys (HbA1c) on viimeksi kuluneiden vuosikym-
menten aikana vakiinnuttanut asemansa diabetek-
sen pitkäaikaisen hoitotasapainon arvioinnissa. 
Glukoosi liittyy non-entsymaattisesti valkuaisai-
neiden N-terminaaliseen lysiini- tai valiiniamino-
happoon. Hemoglobiinin glykoituminen tapahtuu 
pääasiassa beetaketjujen N-terminaaliseen valii-
niin koko punasolujen eliniän ajan. Mitä korkeampi 
veriplasman keskimääräinen glukoosipitoisuus on, 
sitä suurempi osuus hemoglobiinista ehtii puna-
solujen elinaikana sokeristua. Tästä johtuu, että 
yksittäisen diabeetikon HbA1c-taso riippuu glukoo-
sitasapainon ohella merkittävästi hänen punasolu-
jensa keskimääräisestä eliniästä. HbA1c kuvastaa 
plasman keskimääräistä sokeritasoa 2–3 edeltävän 
kuukauden ajalta – kuitenkin siten, että viimeksi 
kuluneen kuukauden painoarvo on suurin (1). 

Hemoglobiinin tapaan myös lukuisat muut 
elimistön valkuaisaineet sokeroituvat, millä on il-
meisesti merkittävä osuus monien diabeettisten 
elinkomplikaatioiden patogeneesissä. HbA1c-tason 
korrelaatio etenkin pienten mutta myös suurten 
suonten lisäsairauksien syntyyn on osoitettu sel-
keästi (2,3). Jonkin verran merkitystä voi olla myös 

sillä, kuinka paljon glukoositaso vaihtelee tietyn 
HbA1c-arvon tuottaneen ajanjakson aikana (4).  

Kahden diabeetikon hoitotasapainoa ei voida 
verrata toisiinsa pelkästään HbA1c-tason perusteel-
la, koska punasolujen keskimääräisessä eliniässä 
saattaa olla merkittävä ero. Sama keskimääräinen 
plasman glukoositasapaino saattaa yhdellä potilaal-
la tuottaa HbA1c-arvon 7 % ja toisella 9 %, vaikka 
punasolujen elinikä vaihtelee molemmilla normaa-
liksi katsottavalla alueella. Myös esimerkiksi mak-
sa- ja munuaissairaudet saattavat vaikuttaa HbA1c-
tasoon. Näistä syistä tarvitaan plasman glukoosin 
omaseurantaa ja sen tulosten arviointia. 

Hyperglykemian Käypä hoito -tavoitteisiin pyrit-
täessä HbA1c-arvon merkitystä on ehkä korostettu 
liikaa. Huolellinen, luotettava ja hyvin dokumentoi-
tu glukoosin omaseuranta on edelleen yksi diabe-
teksen seurannan kulmakivistä. Tällöin ei toisaalta 
jätetä huomioimatta hoitoa vaativia hyperglykemi-
oita eli korkeita verensokereita eikä toisaalta aiheu-
teta potilaalle liian suurta vakavan hypoglykemian 
eli liian matalan verensokerin vaaraa.

Diabeteksen hoidon laadun vertailu eri hoito-
paikkojen välillä niin maansisäisesti kuin kansain-
välisestikin on yleistymässä. HbA1c on periaatteessa 
tällaiseen vertailuun hyvä työkalu, mutta silloin ko-
rostuu käytettyjen määritysmenetelmien vertailta-
vuus ja laatu. 

Labquality Ltd:n laaduntarkkailukierrosten va-
lossa HbA1c-määritysten laatu on ollut Suomessa jo 
pitkään tyydyttävä ja paranee koko ajan: nykyisin 
kaikkien kierroksilla mukana olevien laboratorioi-
den yhteinen variaatioprosentti (CV %) on 4–5, 
mitä voidaan pitää hyvänä tuloksena (5). 

Diabeetikoita käytännön tasolla hoitavat ei-
vät ole voineet välttyä huomaamasta, että poti-
laan HbA1c-arvo saattaa helposti vaihdella yhden 
prosenttiyksikön verran tilanteissa, joissa se on 

Mikko Honkasalo
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epähuomiossa tullut määritettyä kahteen kertaan 
muutaman päivän välein. Näin etenkin, jos määri-
tysmenetelmä muuttuu (6). Suomessa on käytössä 
runsaasti eri määritysmenetelmiä ja uusia tuodaan 
markkinoille.

Määritysten standardointi ja   

tulosten raportointi

HbA1c-määrityksen kansainvälisen standardoinnin 
tarve on ymmärretty jo pitkään. Vuonna 1994 pe-
rustettiin IFCC:n (International Federation of Cli-

Taulukko 1.  HbA1c:n muuntotaulukko % (DCCT) /  
mmol/mol (IFCC). 

   %   mmol/mol

 4,0 20

5,0 31

6,0 42

7,0 53

8,0 64

9,0 75

10,0 86

11,0 97

12,0 108
 
HbA1c (mmol/mol) = 10,93 x HbA1c (%) – 23,50

Taulukko 2. Suhdetaulukko HbA1c / ePG   
(keskimääräinen plasman glukoosi).

HbA1c 
(mmol/mol)

 ePG (mmol/l) HbA1c (%)

42 7,0 6,0

53  8,6 7,0

64 10,2 8,0

75 11,8 9,0

86 13,4 10,0

97 14,9 11,0

108 16,5 12,0

ePG (mmol/l) = 1,59 x HbA1c (%) – 2,59
ePG (mmol/l) = 0,146 x HbA1c (mmol/mol) + 0,85

nical Chemistry and Laboratory Medicine) HbA1c-
standardointityöryhmä, jonka toiminnan pohjalta 
valmistuivat vuonna 1998 puhtaat HbA0- ja HbA1c-
vakiot (5). 

Vuonna 2002 julkaistiin uudet HbA1c-analy-
tiikan referenssimenetelmät, jotka ovat kuitenkin 
siinä määrin vaativia, että niitä käyttävät lähinnä 
vain referenssilaboratoriot ja laite- ja menetelmä-
valmistajat (7). Vuonna 2007 IFCC ja laitevalmis-
tajat sopivat, että vuoden 2009 loppuun mennessä 
kaikkien laitevalmistajien HbA1c-tulosten tulee olla 
jäljitettävissä IFCC:n referenssimenetelmään. Kaik-
kien uusien HbA1c-laitteiden tulee antaa tuloksen-
sa sekä vanhoissa tutuissa NGSP/DCCT (National 
Glycohemoglobin Standardization Program / Dia-
betes Control and Complications Trial) -yksiköissä 
että uusissa IFCC-yksiköissä. IFCC-yksikkö on SI-
järjestelmän mukainen mmol HbA1c / mol Hb, josta 
jatkossa käytetään ilmaisua mmol/mol.

IFCC:n ja maailman keskeisten diabetesjär-
jestöjen konsensuslauselma HbA1c-määritysten 
standardoinnista ja tulosten raportoinnista julkis-
tettiin syksyllä 2007 (8,9). Tavoitteet siinä olivat 
yhteneväiset edellä mainittujen kanssa, eli sovittiin 
tulosten ankkuroinnista IFCC:n referenssimenetel-
mään ja tulosten raportoinnista sekä IFCC-yksi-
köissä (mmol/mol) että siitä niin sanotun master-
yhtälön avulla johdetuissa laajalti tutuksi tulleissa 
NGSP/DCCT-yksiköissä. Edelleen sovittiin, että 
HbA1c-tuloksista tulee laskea myös keskimääräinen 
plasman glukoosipitoisuus (ADAG/ePG), mikäli lop-
pusuoralla oleva ADA:n (American Diabetes Asso-
ciation) tutkimus glukoosipitoisuuden ja HbA1c:n 
vastaavuudesta täyttää sille asetetut tavoitteet. 
Hoitosuosituksissa tulisi antaa tavoitearvot sekä 
HbA1c:lle molempina edellä mainittuina yksikköinä 
että ePG:lle.

Suomessa kokoontui helmikuussa 2009 laajen-
nettu HbA1c-työryhmä, jossa olivat Labquality Ltd:n 
ja Suomen kliinisen kemian yhdistyksen SKKY:n 
lisäksi edustettuina muun muassa kaikkien yliopis-
tosairaaloiden kliinikot ja laboratoriot sekä laajalti 
muita maamme johtavia kliinisen kemian ja diabe-
teksen asiantuntijatahoja. Työryhmän ehdotuksena 
oli ensinnäkin, että tutkimuksen nimi säilyy entise-
nä eli HbA1c:nä. IFCC:n suosittelema yksikkö ote-



26 Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2009

taan käyttöön 3.3.2010. Yksiköksi tulee mmol/mol 
ja sen rinnalla käytetään toistaiseksi entistä NGSP/
DCCT:n mukaista prosentteina ilmaistua yksikköä. 
Uudet ei-diabeetikon viitearvot ovat 20–42 mmol/
mol, jotka vastaavat entisissä yksiköissä 4,0–6,0 
%:a. Hoidon seurantaa varten tehdään muuntotau-
lukko %:n ja mmol/mol:n välille (taulukko 1, sivu 
25). Kliinikkojen käyttöön tehdään suhdetaulukko 
ePG/HbA1c (taulukko 2, sivu 25), mutta keskimää-
räistä plasman glukoosia ei potilaan laboratoriotu-
loksissa raportoida, koska yksilöllinen variaatio on 
suurta. 

Edellä mainittu ADAG-tutkimus on sittemmin 
valmistunut ja osoittaa, että kutakin HbA1c-tasoa 
vastaava keskimääräinen plasman glukoosi on jon-
kin verran aiempaa, lähinnä DCCT-tutkimukseen 
perustuvaa käsitystä matalampi (10). HbA1c-muu-
tokseen liittyvää koulutusta annetaan lääketiede-
päivillä sekä diabetes- ja laboratorioalan koulutus-
päivillä.

Tervetullut uudistus

HbA1c-määrityksen maailmanlaajuinen standar-
dointi ja uusi SI-järjestelmän mukainen yksiköinti 
ovat tervetulleita uudistuksia pyrittäessä aiempaa 
parempaan tulosten vertailtavuuteen ja rutiinime-
netelmien välisten tasoerojen pienentämiseen. 
Suomessa uudistus etenee kansainvälisesti aja-
tellen hyvää vauhtia. Uusiin viite- ja tavoitearvoi-
hin tottuminen ei todennäköisesti tuota ongelmia 
diabetestyötä tekeville ammattilaisille. Erityisesti 
satunnaisesti diabeetikoita hoitavien kannalta siir-
tymäaika on tervetullut. Siirtymäaikana tulokset 
raportoidaan myös tutuin yksiköin prosentteina. 

Suurin haaste on potilasohjauksessa. Diabeeti-
kot tulisi saada ymmärtämään, mitä tietty HbA1c-
lukema kertoo heidän sokeritasapainostaan. Lienee 
hyvä asia, että uusissa yksiköissä lukuarvot eivät 
enää ole lähellä glukoosiarvoja – seikka, joka on 
aiemmin aiheuttanut hämmennystä osalle diabee-

tikoita. Oppiminen tapahtunee kuten markoista 
euroihin siirryttäessä: toisilla nopeammin, toisilla 
hitaammin. Hyvä on myös mieltää HbA1c:n rooli 
vain yhtenä hyvänä diabeetikon hoidon ja seuran-
nan apuvälineenä, jolla on omat rajoituksensa. 

Kiitän FT, dosentti Toivo Halosta häneltä puhelimit-
se saamistani taustatiedoista.

Mikko Honkasalo

LL, diabeteksen hoidon erityispätevyys

Nurmijärven terveyskeskus

mikko.honkasalo@nurmijarvi.fi 
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Tuurilla ja huumorilla – 
50 vuotta elämää tyypin 1 diabeteksen kanssa

Klas Winell, Pirjo Ilanne-Parikka ja Leo Niskanen

Pitkään diabeteksen kanssa eläneille tehty kysely 

vahvistaa vanhan totuuden: ihminen ei ole vain 

sitä mitä hän syö, vaan monimutkainen psyko-

fyysinen kokonaisuus. 

      Aktiivinen, myönteinen elämänasenne, koh-

tuus elämäntavoissa ja läheisten tuki nousevat 

keskeisiksi tekijöiksi, jotka ovat auttaneet yli 

50 vuotta tyypin 1 diabeteksen kanssa eläneitä 

selviytymään sairautensa kanssa. 

Diabetes aiheuttaa ennenaikaista kuolleisuutta 
ja on monen lisäsairauden merkittävä riski. Alle 
30-vuotiaina sairastuneista tyypin 1 diabeetikoista 
puolet kuolee ennen 50 vuoden ikää; tällöin sai-
rastamisvuosia on takana 24–27 (1). Tutkimuksia 
diabeetikoiden ylisairastuvuudesta ja ylikuolleisuu-
desta sekä näiden taustalla olevista vaaratekijöistä 
on lukuisia (2–4).  

Tutkimuksia, joissa kartoitetaan diabeetikoiden 
pitkän iän salaisuutta, on vain muutamia. Joslinin 
diabetesklinikassa Yhdysvalloissa selvitettiin vähin-
tään 50 vuotta tyypin 1 diabetesta sairastaneiden 
lisäsairauksia. Vastauksia saatiin 500 diabeetikolta 
(5). 

Hieman yli puolet vastanneista (53,4 %) kertoi 
sairastavansa diabeteksen mikrovaskulaarikompli-
kaatioita eli pieniin suoniin liittyviä lisäsairauksia. 
Metabolisen oireyhtymän osatekijät olivat yhteydes-
sä näiden komplikaatioiden esiintyvyyteen. Ikä, sai-
rastumisikä, diabeteksen kesto tai tutkimushetken 
painoindeksi, kokonaiskolesteroli, LDL-kolesteroli 
tai HbA1c eivät korreloineet mikrovaskulaarikom-
plikaatioiden esiintymiseen. 

Englantilaiset löysivät vastaavassa tutkimuk-
sessa tyypin 1 diabeetikoiden pitkää ikää selittävik-

si tekijöiksi normaalin painoindeksin, pienen insu-
liiniannoksen ja korkean HDL-kolesterolitason (6). 

Juhlaan saapuneet vastasivat kyselyyn 

Omaan selvitykseemme tarjoutui mahdollisuus, 
kun Diabetesliitto juhli 50-vuotista taivaltaan 
vuonna 2005 kutsumalla juhlimaan ne jäsenensä, 
jotka olivat sairastaneet diabetesta vähintään 50 
vuotta. Tavoitteenamme oli selvittää, mitkä tekijät 
elintavoissa ja ympäristössä ovat vaikuttaneet sai-
rastamisaikaan. 

50 vuotta diabetesta sairastaneiden kutsuti-
laisuudessa jaettiin osallistujille kyselylomake. 
Kutsun juhliin sai 305 diabeetikkoa. Tilaisuuteen 
osallistui 88 henkilöä, joista 63 (71,6 %) vastasi 
kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin sairastamisaikaa, 
sairauden etenemistä, omahoitoa, sosiaalista ver-
kostoa, työ- ja koulutushistoriaa sekä diabeteksen 
esiintymistä suvussa. Eri tekijöiden yleisyyttä ver-
rattiin sukupuolten välillä. Avoimella kysymyksellä 
kysyttiin lisäksi diabeetikoiden omaa käsitystä sii-
tä, mitkä tekijät selittivät pitkää ”diabetesikää”.

Mitä kyselystä selvisi?

Taulukossa 1 sivulla 28 on kuvattu kyselyyn vastan-
neiden taustatietoja. He olivat keskimäärin 64-vuo-
tiaita ja olivat sairastaneet diabetesta keskimäärin 
53 vuotta. Sukupuolet erosivat merkittävästi per-
heen muodostamisessa. Kaikki miehet olivat nai-
misissa tai avoliitossa, naisista vain 56 prosenttia. 
Kolmannes yksin asuvista naisista oli leskiä, kol-
mannes oli eronnut ja kolmannes oli naimattomia. 
Miehistä 80 prosentilla oli ainakin yksi oma lapsi, 
naisista 37 prosentilla. 
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Lyhyesti  

Diabetekseen liittyy merkittävä lisäsairauksien ja 
ennenaikaisen kuoleman vaara. Näiden riskitekijät 
tunnetaan hyvin, mutta diabeetikon tervettä elämää 
ennustavista tekijöistä on vähän tietoa.

Vähintään 50 vuotta diabetesta sairastaneilta 
suomalaisilta selvitettiin strukturoidulla kyselyl-
lä diabeteksen etenemistä, elintapoja, sosiaalista 
verkostoa, työ- ja koulutushistoriaa, diabeteksen 
esiintymistä suvussa sekä omaa käsitystä pitkän 
sairastamisiän syistä. Kysely tehtiin Diabetesliiton 
50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä.

Kyselyyn vastanneet miehet ja naiset erosivat 
vain perhetilanteen ja vihannesten käytön suhteen. 
Kaikki miehet elivät parisuhteessa, naisista vain 
puolet. Naiset olivat koko elämänsä ajan käyttäneet 
vihanneksia enemmän kuin miehet. Elämänsä aika-
na paljon hedelmiä kertoi käyttäneensä 76 prosent-
tia ja paljon vihanneksia 81 prosenttia vastanneista. 
Fyysinen kuormitus ja liikunta olivat kuuluneet suu-
rella osalla vastaajista elämään lapsuudesta asti. 

79 prosentilla oli laaja sosiaalinen verkosto ja 
65 prosenttia oli osallistunut paljon kodin ulko-
puoliseen vapaa-ajantoimintaan. 82 prosenttia piti 
elinikäistä taloudellista tilaansa hyvänä tai melko 
hyvänä.

Diabeteksen esiintyminen vanhemmilla, sisaruksil-
la ja lapsilla oli tavallista. Useimmiten sukulaisten 
diabetes oli tyyppiä 2. Diabeteksen luonnetta selvi-
tettiin muun muassa lisäsairauksia koskevilla kysy-
myksillä (taulukko 2). Mikrovaskulaarisairauksia eli 
pieniin verisuoniin liittyviä komplikaatioita esiintyi 
27–69 prosentilla, nefropatiaa eli munuaissairaut-
ta vähiten ja retinopatiaa eli verkkokalvosairautta 
eniten. Sepelvaltimotautia raportoi sairastavansa 
26 prosenttia vastanneista. Enemmistölle niistä, 
joilla oli sepelvaltimotauti, oli tehty joko ohitus-
leikkaus tai pallolaajennus. 

Viisi diabetesta sairastavaa naista oli menettä-
nyt lapsensa pian tämän syntymän jälkeen. 

42 prosenttia koki, että diabetes oli hallinnut 
paljon elämää. 6 prosenttia koki oman terveyden-
tilansa paremmaksi kuin muiden ikäistensä, 57 
prosenttia samanlaiseksi ja 32 prosenttia ikäisiään 
huonommaksi.

Elämänsä aikana paljon hedelmiä kertoi käyttä-
neensä 76 prosenttia, paljon vihanneksia 81 pro-
senttia ja paljon leipää 78 prosenttia vastanneista 
(taulukko 3). Naiset olivat syöneet elämänsä aikana 
vihanneksia miehiä enemmän. Muilta osin elintavat 
ja sosiaaliset verkostot eivät eronneet sukupuolten 
välillä. 66 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut 
koskaan tupakoinut, 30 prosenttia oli lopettanut ja 
3 prosenttia tupakoi edelleen. 

Taulukko 1. Vähintään 50 vuotta diabetesta sairastaneiden taustatiedot.

 

Miehet Naiset

Lukumäärä 25  36

Mediaani-ikä (v, vaihteluväli) 60 (54–78) 64 (51–79)

Mediaanisairastumisikä (v, vaihteluväli) 7,5 (0,9–27) 9 (0,7–26)

Sairastamisaika (v, vaihteluväli) 52 (50–59) 54 (50–74)

Korkeakoulutason koulutus 6 (24 %) 8 (22 %)

Työelämässä 6 (24 %) 6 (17 %)

Naimissa tai avoliitossa 25 (100 %) 20 (56 %)

Ainakin yksi oma lapsi 20 (80 %) 17 (47 %)

Isällä ja/tai äidillä diabetes 6 (24 %) 12 (33 %)

Sisaruksilla diabetes 6 (24 %) 5 (14 %)

Ainakin yhdellä lapsella diabetes, jos lapsia 6 (30 %) 3 (18 %)
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Fyysinen kuormitus ja liikunta olivat kuuluneet 
elämään suurella osalla vastaajista. Valtaosa (75 
%) kertoi harrastaneensa liikuntaa suurimman osan 
elämästään. 13 prosenttia ei ollut fyysisesti aktii-
visia. 32 prosenttia vastaajista kuvasi nykyistä tai 
aikaisempaa työtään erittäin raskaaksi tai raskaaksi 
ja 68 prosenttia melko kevyeksi tai kevyeksi. 

Kuluneen 50 vuoden aikana 82 prosentilla oli 
ollut hyvä tai melko hyvä taloudellinen tilanne. 
Valtaosa (71 %) koki saaneensa läheisiltä paljon 
tai melko paljon tukea. Vastanneilla oli ollut paljon 
sosiaalisia kontakteja. Elämänsä melko tai hyvin 
mielenkiintoiseksi koki 77 prosenttia vastaajista. 

Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin, miksi 
vastaaja oli pärjännyt pitkään diabeteksen kans-
sa. Yleisimmäksi vastaukseksi nousi myönteinen 
elämänasenne. Joka kuudes katsoi, että se oli 
selviytymisen taustalla. Äidille alkuvaiheessa ja 
läheisten tuelle myöhemmin elämässä annettiin 
erittäin suuri merkitys: ”Äidin hyvä hoito 15 ensim-
mäisenä vuonna, optimistinen elämänasenne sen 
jälkeen”, ”Säännöllisellä hoidolla ja positiivisella 
elämänasenteella sekä ymmärtävän ja tukevan ver-
koston avulla (sukulaiset ja ystävät)”. Moni korosti 
sosiaalisen verkoston ja harrastusten merkitystä. 
Erityisesti liikunnan merkitys nousi esiin monessa 
vastauksessa. 

Terveydenhoidon ammattilaisten merkitystä 
sekä korostettiin että väheksyttiin: ”Hyvät geenit, 
oma aktiivisuus erilaisiin kokeiluihin, vain vähän 
kuuliaisuutta lääkäreille”. Sisukkuutta pidettiin 
tärkeänä: ”Lukien lait kovimmat, päivä kerrallaan 
eteenpäin”. Useat nostivat esiin myös vitamiinien 
ja hivenaineiden merkityksen. 

Pitkän iän salaisuudet 

Kyselymme on ensimmäinen Suomessa tehty selvi-
tys pitkään diabeteksen kanssa eläneistä. Aineisto 
oli pieni, ja siihen oli valikoitunut aktiivisia ihmisiä, 
jotka olivat olleet diabetesyhdistyksen jäseninä ja 
joilla oli lisäksi halu kokea yhteisöllisyyttä muiden 
50 vuotta diabetesta sairastaneiden seurassa. Tu-
loksia on tarkasteltava tässä valossa. 

Tiettyjä johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä. 
Pitkään diabeteksen kanssa eläneet olivat ikänsä 

Taulukko 2. 50 vuotta diabetesta sairastaneiden taudin luonne.

Lukumäärä (%)

Sairauden alku hidas 36 (58)

Eri insulineja ollut käytössä keskimäärin 6

Alle 3 insuliinipistosta päivässä nykyään 10 (16)

Verenpainelääkitys 44 (71)

Kolesterolia alentava lääkitys 31 (50)

Sepelvaltimotauti 16 (26)

Ohitusleikkaus (% niistä, joilla CHD) 10 (59)

Aivoverenkiertohäiriö 11 (18)

Nefropatia 17 (27)

Neuropatia 36 (58)

Retinopatia  43 (69)

Oma arvio terveydentilasta verrattuna 
muihin (parempi tai samanlainen)

39 (63)

Diabetes hallitsee elämää paljon 26 (42)

Taulukko 3. 50 vuotta diabetesta sairastaneiden elintavat ja 
sosiaaliset verkostot.

Lukumäärä (%)

Koko ikänsä liikkunut säännöllisesti 26 (42)

Syönyt paljon hedelmiä ja marjoja 48 (76)

Syönyt paljon vihanneksia 51 (81)

Syönyt aina paljon leipää 49 (78)

Syönyt kalaa aina paljon 23 (37)

Ei koskaan tupakoinut 41 (66)

Työ ollut raskasta tai erittäin raskasta 20 (32)

Taloustilanne hyvä tai melko hyvä 
kuluneen 50 vuoden aikana

51 (82)

Saanut läheisiltä merkittävää tukea 44 (71)

Osallistunut paljon kodin ulkopuoliseen 
vapaa-ajan toimintaan

40 (65)

Laaja sosiaalinen verkosto 49 (79)

Kokee elämän melko tai hyvin 
mielenkiintoiseksi

48 (77)

olleet fyysisesti aktiivisia ja he olivat syöneet run-
saasti vihanneksia sekä hedelmiä ja marjoja. Myös 
leivän merkitys ravinnossa oli ollut suuri. Myön-
teinen elämänasenne, läheisten tuki ja sosiaaliset 
verkostot nousivat voimakkaasti esiin diabeetikko-
jen omissa vastauksissa pitkän diabetesiän selit-
täjinä.
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Eläkeikäisten terveystapatutkimuksessa yli 60 
prosenttia vastaajista ilmoitti liikkuvansa vähintään 
neljänä päivänä viikossa. Hedelmiä ja marjoja sa-
noi käyttävänsä päivittäin noin neljännes, ja samoin 
noin neljännes sanoi syövänsä päivittäin tuoreita 
vihanneksia (7). Näihin lukuihin verrattuna kyse-
lyyn vastanneet diabeetikot olivat liikkuneet enem-
män ja käyttäneet hedelmiä, marjoja ja vihanneksia 
enemmän kuin yleensä vastaavan ikäiset suomalai-
set. Vaikutuksensa lienee sillä, että ra-
vitsemus ja liikunta ovat pitkään olleet 
diabeteksen hoidon tukipilareita. 

Ihmissuhteet ja sosiaalinen pääoma 
vaikuttavat terveyteen (8). Tyypin 1 dia-
beetikot kokevat saavansa vähemmän 
tukea lähiympäristöltä kuin vastaava 
vertailuväestö (9). Omassa tutkimuk-
sessamme moni diabeetikko kuitenkin 
korosti läheisten merkitystä. Eräs vas-
taaja kokoaa sattuvasti niitä näkökoh-
tia, jotka yleisesti näyttävät viittaavan diabeetikon 
pitkään ikään: ”Korkeampi käsi, suotuisat geenit, 
tuuri, kohtuudessa pysyneet elintavat, liikunta, 
huumori ja tiukkapipoisuuden välttäminen”.  Täs-
sä on hyviä eväitä nykyiseen terveysvalistukseen: 
ihminen ei ole pelkästään sitä mitä syö, vaan moni-
mutkaisempi psykososiaalinen kokonaisuus. 

Sukupuolten välinen ero parisuhteissa oli mer-
kittävä. Kaikilla miesdiabeetikoilla oli parisuhde. 
Tämä vastaa aikaisempia havaintoja parisuhteen 
vaikutuksesta miehen ikään (10). Pelko lasten sel-
viämisestä lienee vaikuttanut siihen, etteivät dia-
betesta sairastavat naiset eläneet yhtä usein pari-
suhteessa kuin miehet. Päätöksen ymmärtää, kun 
tämänkin tutkimuksen naisista viisi oli menettänyt 
lapsensa pian lapsen syntymän jälkeen. 

Metabolinen oireyhtymä 

harvinainen selviytyjillä

Eläkeikäisten terveystapatutkimuksessa vuonna 
2005 noin 50 prosenttia vastaajista käytti veren-
painelääkkeitä ja noin 30 prosenttia kolesterolia 
alentavaa lääkitystä (7). Aineistossa, jossa oli 195 
yli 40-vuotiasta tyypin 1 diabetesta sairastavaa, 59 

prosentilla oli verenpainelääkitys ja 40 prosentilla 
dyslipidemialääkitys (Winell 2008, julkaisematon 
tieto). Tämän tutkimuksen verenpaine- ja koleste-
rolilääkkeiden vähäisempi käyttö voi selittyä tut-
kimusjoukon valikoitumisen ohella metabolisen 
oireyhtymän pienemmällä esiintymisellä pitkään 
diabeteksen kanssa pärjänneiden joukossa. 

Yhdysvalloissa todettiin, että 17,6 prosentille 
kehittyi sepelvaltimotauti, kun seurattiin kuuden 

vuoden ajan 483:a tyypin 1 diabeetik-
koa (11). EURODIAB-tutkimuksessa 
saatiin uuden sydän-verisuonisairauden 
ilmaantuvuudeksi seitsemän vuoden 
seuranta-aikana 8,0 / 1 000 potilas-
vuotta miehillä ja 10,2 / 1 000 poti-
lasvuotta naisilla, joilla oli tyypin 1 dia-
betes (12). 

Suomessa vuosina 1988–2002 
kuolleista tyypin 1 diabeetikoista 52 
prosenttia kuoli sydäninfarktiin tai is-

keemiseen sydäntautiin ja 3 prosenttia aivoin-
farktiin (1). Vaikuttaa siltä kuin nyt raportoitavan 
tutkimuksen potilailla olisi ollut sydän- ja verisuoni-
tauteja hieman vähemmän kuin voisi odottaa. Tämä 
voidaan selittää aineiston valikoituneisuudella tai, 
kuten lääkkeiden osalta todettiin, metabolisen oi-
reyhtymän pienemmällä esiintymisellä. Tämä vas-
taisi sekä Yhdysvalloissa että Englannissa tehtyjä 
havaintoja pitkään diabetesta sairastaneista (5,6).

Odotettua vähemmän 

pienten suonten sairauksia?

Epidemiologissa tutkimuksissa on aikaisemmin to-
dettu, että diabeettinen munuaistauti kehittyy 20 
–25 prosentille tyypin 1 diabeetikoista (13) ja että 
20 vuoden sairastamisen jälkeen neuropatiaa on 
ainakin 50 prosentilla tyypin 1 diabeetikoista (14). 
Wisconsinissa Yhdysvalloissa seurattiin 955:tä tyy-
pin 1 diabetesta sairastavaa. Heistä 83 prosenttia 
sai diabeettisen retinopatian 25 vuoden seurannan 
aikana (15). Joslinin klinikan pitkään diabetesta 
sairastaneilla oli vähemmän pienten suonten li-
säsairauksia kuin odotettiin (5). Omassa tutki-
muksessamme mikrovaskulaarikomplikaatioiden 

Vaikuttaa siltä 

kuin nyt raportoi-

tavan tutkimuk-

sen potilailla olisi 

ollut sydän- ja 

verisuonitauteja 

hieman vähem-

män kuin voisi 

odottaa.
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esiintyvyys asettui Joslinin klinikan tutkimuksen ja 
edellä mainittujen odotusarvojen väliin. 

Joslinin klinikan havainto, että mikrovasku-
laarikomplikaatioita oli odotettua vähemmän, oli 
mielenkiintoinen. Myöskään tutkimusajankohdan 
hyperglykemian eli korkean verensokerin aste ei 
siellä ollut yhteydessä komplikaatioiden esiintymi-
seen. Hyperglykemiahan yhdistetään lisäsairauk-
sien ilmaantuvuuteen (16). Joslinin tutkimusjou-
kosta, kuten omastammekin, puuttuivat  ne, jotka 
olivat menehtyneet ennenaikaisesti pitkäaikaisen 
korkean verensokerin tai metabolisen oireyhtymän 
aiheuttamien lisäsairauksien vuoksi. 

Bainin työryhmän havainto, että tyypin 1 dia-
beetikoilla pitkää ikää selittivät normaali painoin-
deksi, pieni insuliiniannos ja korkea HDL-koleste-
rolitaso, johtunee siitä, että joukossa olivat jäljellä 
ne, joilla ei ollut insuliiniresistenssiä, liikapainoa 
eikä metabolista oireyhtymää (6). 

Pienellä aineistolla tehty tutkimuksemme toi 
esiin joitakin tekijöitä, kuten fyysisen aktiivisuu-
den, runsaan hedelmien ja kasvisten käytön sekä 
valoisan elämänasenteen ja hyvän sosiaalisen ver-
kostoitumisen, jotka näyttävät vaikuttavan siihen, 
miten vanhaksi diabeteksen kanssa selviytyy. Pit-
kään diabetesta sairastaneita tulisi tutkia enem-
män, sillä tervettä elämää ennustavien tekijöiden 
löytäminen on yhtä tärkeää kuin vaaratekijöiden 
tunteminen. 
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Prediabetestiimi ehkäisee sairautta 
oikeaan aikaan
Diabeteksen hoitosuositukset ja ehkäisyhank-

keet painottavat riittävän varhaista hoidon 

aloitusta. Mitä se tarkoittaa? Milloin on oikea 

aika aloittaa? Vastaukseksi näihin kysymyksiin  

perustettiin Kaarinassa prediabetestiimi, joka on 

parissa vuodessa vakiinnuttanut asemansa ter-

veyskeskuksen arjessa. 

Kaarina on 700-vuotisjuhliaan viettävä 30 000 
asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa, Turun 
naapurissa. Merenrantakaupungin pääterveysase-
man ikkunoista avautuvat maisemat mäntymetsik-
köön ja markettikeskittymään. Meren läheisyydestä 
viestii ainoastaan lainereliefi  diabetesvastaanotto-
jen odotusaulan seinällä. Täällä sijaitsevat kahden 
diabeteslääkärin, diabeteshoitajien, prediabetes-
lääkärin ja MBO-hoitajan huoneet.

Lääkärit ja hoitajat työskentelevät työpareittain. 
Kaarinan ja siihen vuoden 2009 alussa liittyneen 
Piikkiön alueella asuu noin 1 000–1 200 lääkehoi-
toista diabeetikkoa. 

Huolellinen taustatyö

kannatti

Prediabetestiimin perustamista alettiin suunnitella 
Kaarinassa vuonna 2006, kun terveyden edistä-
minen nousi yleiseen keskusteluun ja terveyskes-
kukseen saatiin sitä varten virka. Huomattiin, että 
terveyden edistämiseen palkatun terveydenhoitajan 
työnkuva muuttui nopeasti niiden potilaiden ohjaa-
miseksi, joilla oli todettu diabeteksen esiaste ja jotka 
tarvitsivat tukea elämäntapojen muuttamiseen. Nä-
mä potilaat olivat usein moniongelmaisia ja heillä oli 
monia diabetekselle altistavia vaaratekijöitä.

Potilasmäärä kasvoi nopeasti, ja hyvin pian tuli 
selväksi, että prediabeteksen hoito – siis  niiden 
potilaiden, joiden sokerinsieto oli heikentynyt – piti 
eriyttää muusta terveyden edistämiseen tähtäävästä 
toiminnasta. Insuliinihoidon aloitukset veivät vuosi 
vuodelta enemmän diabeteslääkärin ja -hoitajan ai-

kaa, joten he eivät voineet vastata kasvavasta po-
tilasjoukosta.

Maaperää prediabetestiimin perustamiselle oli 
muokattu kauan ennen kuin päästiin niin pitkälle, 
että prediabetestiimi sai oman laatikkonsa orga-
nisaatiokaavioihin. Diabeteshoitaja Aila Laitinen 
ja diabeteslääkäri Petri Kaipiainen olivat vuosien 
aikana eri yhteyksissä, kuten talon sisäisissä kou-
lutustilaisuuksissa, ottaneet esille diabeetikoiden 
määrän nopean kasvun ja puhuneet siitä, miten 
sijoitukset diabeteksen ehkäisyyn tuovat säästöjä 
pitkän ajan kuluessa.

Huolellinen pohjatyö on kannattanut, ja uudis-
tuksille on saatu talon johdon ja kaupungin päät-
täjien tuki. Kaupungin päättäjiin on Kaarinan ter-
veyskeskuksesta hyvät yhteydet, sillä Laitinen on 
kaupunginhallituksen jäsen. Kaipiainen puolestaan 
seuraa diabetesalan kehitystä näköalapaikalta Dia-
betesliiton lääkärineuvoston jäsenenä.

Vaaratekijöiden kokonaisuus

huomioon

”Prediabetestiimin perustaminen on merkinnyt 
Kaarinassa uudenlaista diabetestyön tekemisen ta-
paa, joka pohjautuu nykyaikaiseen ajatukseen koko 
ajan muuttuvasta toimintaympäristöstä”, muotoilee 
Kaipiainen. Nykyaikaisessa ”diabetesmaisemassa” 
painopiste on siirtynyt korkean verensokerin alen-
tamisesta diabeteksen vaaratekijöiden kokonai-
suuteen ja sen hallintaan. Kokonaisvaltaisuus ja 
toisaalta hoidon yksilöllinen räätälöinti kuuluvat 
oleellisina ajanmukaiseen diabeteksen hoitoon. 

Kaipiainen puhuu hoidon varhaisen aloittamis-
en sijasta hoidon oikea-aikaisuudesta, joka on yksi 
prediabetestiimin tavoitteista. Diabetes on monen 
tekijän summa. Oikea aika puuttua diabeteksen 
vaaratekijöihin on, kun sokeriaineenvaihdunta on 
häiriintynyt ja tilanne on vielä korjattavissa. 

Tosiasia on, että myös lääkityksiä aloitetaan 
edelleen piirun verran liian myöhään.
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Suuri osa potilaista tulee prediabetestiimiin 
Kaarinan terveyskeskuksen muiden lääkäreiden 
lähettäminä. Tavallista on, että potilailla on korkea 
verenpaine ja liikapainoa. Yksikössä hahmotetaan 
potilaiden kokonaistilanne ja suunnitellaan lääke- 
ja muu hoito sen mukaan. MBO-hoitaja Leena 
Haapalehdon vastaanotolla potilaat saavat yksilö-
ohjausta elämäntapojen muuttamiseen. Potilaiden 
paine kasvaa koko ajan, ja ryhmäohjausta tultaneen 
jatkossa lisäämään.

Yleisiä kuntalaisille suunnattuja seulontoja ei 
toistaiseksi ole järjestetty muutamia poikkeuksia, 
kuten 45-vuotiaille järjestettyjä terveystarkastuk-
sia, lukuun ottamatta. Nykyisillä voimavaroilla ei 
kaikkia seulaan tarttuneita pystyttäisi hoitamaan.

Yhtenä periaatteena on tähän asti ollut, että 
kehittämistyötä tehdään normaalin arkityön yhtey-
dessä. Talon ulkopuolelta ohjattuihin projekteihin 
ei ole lähdetty mukaan.

Koulutus oleellinen 

osa tiimin toimintaa

Koulutusnäkökulma on kuulunut vahvasti alusta 
alkaen niin prediabetestiimin kuin koko diabetes-
työryhmänkin toimintaan.

Diabetekseen liittyvää koulutusta kuuluu 
lääkäreiden perusopintoihin hyvin vähän. Tämä 

tulee esille diabetesalan koulutusta sel-
vittäneessä raportissa, joka on julkaistu 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehit-
tämisohjelman Dehkon raporttisarjassa 
(Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuk-
sessa, DEHKO-raportti 2009:1, www.
diabetes.fi  > Dehko > Julkaisut).

Kokonaiskuvan muodostaminen 
sairaudesta ja sen hoidosta on hankalaa 
tiedon pirstaleisuuden takia. Hoitosuo-
situkset tarkentuvat, ja koko ajan tulee  

Kaarinan terveyskeskuksen diabetestyöryhmä. 
Vasemmalta diabeteshoitaja Aila Laitinen, 
MBO-hoitaja Leena Haapalehto, diabeteshoi-
taja Tiina Blomqvist, lääkäri Petri Kaipiainen, 
lääkäri Nelli Tuomola, lääkäri Johanna Sunnari 
ja lääkäri Anne Seivästö.

uutta tietoa diabeteksen eri osa-alueilta. Arjen 
hoitopulmien selvittäminen on oma lukunsa. 
Käytännössä moni nuori lääkäri saa diabetesoppin-
sa työpariltaan, tehtävässään pitkään toimineelta 
diabeteshoitajalta.

Yhtenä prediabetestiimin tavoitteena on ollut 
tehdä diabetestyöstä houkutteleva nuorille lääkä-
reille ja antaa heille mahdollisuus kouluttautua 
tälle monimuotoiselle lääketieteen osa-alueelle. 
Työryhmän toiminta on herättänyt kiinnostusta, ja 
prediabeteslääkärin tehtävään on ollut helppo löy-
tää ehdokkaita.  

Tehtävästä on tullut houkutteleva, ja siihen on 
saatu työstään innostuneita tekijöitä, kuten tiimiin 
muutenkin. Kaipiaisen sanoin tavoitteena on tarjo-
ta jatkuvaa työn ohessa oppimista ja saada nuoret 
lääkärit sitä kautta sitoutumaan työpaikkaansa. 
Oman kouluttautumisen lisäksi diabetestiimin jä-
senet konsultoivat työn ohessa ja luennoivat ter-
veyskeskuksen sisäisissä koulutustapahtumissa. 
Viime aikoina ovat myös pyynnöt luennoida oman 
terveyskeskuksen ulkopuolisissa koulutustilaisuuk-
sissa olleet lisääntymään päin.  

Mervi Lyytinen 

Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri

mervi.lyytinen@diabetes.fi 
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Potilas on 44-vuotias nainen, joka työskentelee va-
rastossa. Hän on ollut perusterve, eikä säännöllistä 
lääkitystä e-pillereitä lukuun ottamatta ole ollut käy-
tössä. Keväällä 2008 todettiin kaatumisen yhtey-
dessä matala verensokeri – lukemia ei ole tiedossa. 
Tämän jälkeen potilaalla oli ajoittain vetämätöntä 
oloa sekä hypoglykemiaan sopivia oireita, kuten ty-
kyttelyä, hikoilua ja silmissäsumenemista. Oireet ei-
vät esiintyneet ruokailun, vaan pikemmin pidemmän 
syömättömyyden jälkeen. Paino oli pysynyt ennallaan. 
Alkoholia potilas ei juuri käytä, eikä hän tupakoi. Po-
tilas on normaalipainoinen. Toisen raskauden aikana 
sokerirasituskokeessa kahden tunnin arvo oli ollut hie-
man koholla. Äidin puolella kahdella tädillä on tyypin 
2 diabetes.

Joulukuussa 2008 potilaalle tuli bussissa muis-
tamattomuuskohtaus, jonka yhteydessä hän ajoi ilta-
päivällä useita pysäkinvälejä ohi kotipysäkin. Lopulta 
bussinkuljettaja oli ohjannut potilaan bussista ulos. 
Sekavuustila oli mennyt vähitellen ohi potilaan syötyä. 
Seuraavana päivänä ennen lounasta potilas meni työ-
paikallaan vetämättömäksi ja sekavahkoksi. Lopulta 
jalat menivät alta. Paikalle hälytettiin sairasauto. Ve-
rensokeri oli pikamittarilla mitattuna 1,7 mmol/l. Po-
tilas sai laskimonsisäisesti glukoosia, ja vointi koheni 
nopeasti. Tämän jälkeen potilas kuljetettiin sairaalan 
sisätautiosastolle, jossa vointi oli koko ajan hyvä eikä 
oireisia hypoglykemioita esiintynyt. Perusverikokeiden 
tuloksissa ei ollut erityistä. Muun muassa perusveren-
kuva oli normaali ja HbA1c 4,6 %. Kilpirauhasarvot ja 
paastokortisoliarvo olivat normaalit.

Osastolla tehtiin pitkä paastokoe, jonka aikana po-
tilas sai vain vettä. Seerumin glukoosi-, insuliini- sekä 
C-peptidi-pitoisuus mitattiin neljän tunnin välein. 20 
tunnin kohdalla potilaalle ilmaantuivat selkeät hy-
poglykemiaoireet: oksentelua, päänsärkyä, hikoilua, 
näläntunnetta ja näön hämärtymistä. Laboratoriovar-
mennettu seerumin glukoosi oli 2,9 mmol/l, ja saman-
aikaisesti seerumin insuliinipitoisuus oli 4,4 mU/l ja 
C-peptidipitoisuus 0,56 nmol/l. Nämä suhteettoman 
korkeat arvot suhteessa hypoglykemiaan viittasivat 
selkeästi insuliinia erittävän haiman saarekesolukas-
vaimen eli insulinooman mahdollisuuteen. 

Potilaalle tehtiin vartalon varjoainetehosteinen 
tietokonetomografi atutkimus, jossa arteriavaiheessa 

Varastotyöntekijän äkillinen sekavuus

näkyi haiman häntäosassa noin 8–9 millimetrin kokoinen 
tehostuva pesäke, joka potilaan muut löydökset huomi-
oiden sopi insulinoomamuutokseksi. Muutoin rintake-
hän tai vatsaontelon alueella ei näkynyt erityistä. Tämän 
jälkeen tehtiin lähete yliopistosairaalan endokrinologian 
yksikköön. Potilas palasi varastotöihin, mutta hänet oh-
jeistettiin välttämään vaarallisten laitteiden käyttöä ja 
syömään säännöllisin väliajoin. Myös verensokerimittari 
annettiin mukaan.

Endokrinologian klinikassa tehtiin magneettikuvaus, 
jossa muutos näkyi yhden senttimetrin kokoisena. Var-
joainetehosteisena kasvain ei näkynyt magneettikuvauk-
sessa. Potilas laitettiin leikkausjonoon. Leikkausta odo-
tellessa potilaan verensokerit alkoivat laskea töissä. Pari 
kertaa verensokeri oli alle 3 mmol/l. Hypoglykemioita es-
tämään aloitettiin kaliumkanava-aktivaattori diatsoksidi 
(Proglizem) 25 mg 2+2 vähentämään insuliinin eritystä. 
Lääkitys tehosi hyvin, ja potilas pääsi leikkaukseen maa-
liskuussa 2009. 

Leikkaus aloitettiin ensin laparoskooppisesti, mutta 
koska kasvainta ei pystytty paikallistamaan, päädyttiin 
avoleikkaukseen. Pitkällisen palpaation jälkeen löydet-
tiin pieni, noin senttimetrin kokoinen ympäristöään kiin-
teämpi kohta, joka poistettiin tarkasti. Jääleikenäytteen 
perusteella kyse oli neuroendokriinisesta kasvaimesta. 
Lopullisessa leikkeessä todettiin hyvänlaatuinen WHO1-
luokan insulinooma, joka värjäytyi voimakkaasti insulii-
nivasta-aineilla.

Potilas toipui nopeasti leikkauksesta ja palasi töihin. 
Leikkauksen jälkeen potilaan vointi on ollut erinomainen 
ja hypoglykemiaoireet väistyivät täysin. 

Insulinooma ilmaantuu

yhdelle miljoonasta

Ensimmäinen raportti hypoglykemian menestyksekkäästä 
hoidosta haimakasvaimen poistolla on vuodelta 1929. 
Insulinooma on haiman harvinainen insuliinia erittävä 
neuroendokriininen kasvain. Sen ilmaantuvuudeksi arvi-
oidaan 1–2 tapausta miljoonaa asukasta kohti vuodessa. 
Epätyypilliset hypoglykemiat aamuisin ja pitkän paaston 
jälkeen tai fyysisen rasituksen yhteydessä herättävät epäi-
lyn insulinoomasta silloin, kun henkilöllä ei ole käytössä 
diabeteslääkkeitä. Hypoglykemian aikainen suhteetto-
man korkea seerumin insuliini- tai C-peptidi -pitoisuus 
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on jatkotutkimusten aihe. Usein hypoglykemia on 
jo väistynyt, kun verinäytteet saadaan otettua, joten 
useimmiten on tarpeen tehdä pitkä paastokoe.

Kasvaimista kolmasosa sijaitsee haiman päässä, 
kolmasosa haiman rungossa ja kolmasosa haiman 
hännässä. Vain noin 30–60 prosenttia kasvaimista 
saadaan kuvannettua. Noin 10 prosenttia kasvaimis-
ta on lähettänyt toteamisvaiheessa etäpesäkkeitä ja 
luokitellaan pahanlaatuisiksi insulinoomiksi. Hoitona 
on kasvaimen leikkaus. Hypoglykemiaoireita voi hilli-
tä diatsoksidilla tai somatostatiinilla.
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Opettavainen tapaus

Onko kohdallesi sattunut mielenkiintoinen tai 
opettavainen diabetekseen liittyvä potilastapa-
us, jonka kertominen voisi hyödyttää Diabetes 
ja lääkäri -lehden lukijoita? Lähetä potilas-
esimerkkisi lehden toimitukseen. Maksamme 
julkaistuista teksteistä pienen palkkion. Lisä-
tietoja saat lehden toimitussihteeriltä sähkö-
postitse, mervi.lyytinen@diabetes.fi .

Diabetestutkimussäätiön 
vuoden 2010 apurahat

Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apura-
hoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 
tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen 
perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 
lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä 
tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutki-
mushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2010 apurahoina jaettava summa on 
325 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen 
apuraha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimus-
hankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 
euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutki-
musapurahoja. Pienemmät apurahat on tarkoitettu 
pääsääntöisesti nuorten tutkijoiden henkilökohtaisik-
si apurahoiksi (= työskentelyapuraha). Diabetestutki-
mussäätiö suosittelee apurahaa haettavaksi vähin-
tään neljän kuukauden työskentelyä varten, jolloin 
apurahan saajan eläkevakuuttaminen toteutetaan 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti. Apurahan 
saajalta edellytetään selvitystä apurahan käytöstä 
sekä tieteellisistä tuloksista kahden vuoden kuluessa 
apurahan myöntämisestä.

 Diabetestutkimussäätiön hallitukselle osoi-
tetut, säätiön hakemuslomakkeelle laaditut suomen-, 
ruotsin- tai englanninkieliset hakemukset lähetetään 
seitsemänä kappaleena säätiön toimistoon (osoite: 
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampe-
re) 31.1.2010 (postileiman päivämäärä) mennessä. 
Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä apurahatyyp-
piä haetaan sekä apurahan budjetti ja hankkeen 
kokonaiskustannusarvio. Budjetissa tulee ilmoittaa 
miten apuraha jakautuu työskentelyapurahaksi sekä 
laite- ja muihin kuluihin. Lisäksi hakemuksesta tulee 
ilmetä, kuinka monelle kuukaudelle työskentelyapu-
rahaa haetaan.  Jos kyseessä on väitöskirjatyö, tulee 
hakemuksessa ilmetä missä vaiheessa väitöskirjatyö 
on. Hakemuslomakkeen saa internetistä sivulta www.
diabetes.fi /sivu.php?artikkeli_id=671. Hakemuslo-
makkeita voi tilata myös Diabeteskeskuksesta Seija 
Frangilta, p. 03 2860 201, sp. seija.frang@diabe-
tes.fi . Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön tieteelli-
nen sihteeri Leena Moilanen, p. 017 173311/haku, 
gsm 040 595 0646, f. 017 173 790, sp. leena.
moilanen@kuh.fi .
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Diabeteshoitajat

Näkökulmia diabeetikoiden 
ryhmäohjaukseen

Jonna Kallio

Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa on 

kokemusta diabeetikoille ja painonhallitsijoille 

tarkoitetuista ryhmistä jo kuuden vuoden ajalta. 

Joissakin ryhmissä on hyödynnetty onnistunees-

ti myös internetin mahdollisuuksia. 

Kirjoitukseni perustuu kokemukseeni diabeetikoi-
den ryhmäohjauksesta, jota on järjestetty Oulun 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa vuodesta 
2003 alkaen. Kimmokkeen diabeetikoiden ryhmiin 
antoi Diabetesliiton järjestämä ryhmäohjauskoulu-
tus. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi koulutukseen 
osallistui liikuntaviraston ja työterveyshuollon hoi-
tohenkilökuntaa. Tästä alkoi hallinnolliset rajat 
ylittävä yhteistyö, joka jatkuu jossain muodossa 
edelleen. 

Ensitietoa tyypin 2 

diabeetikoille

Diabeetikoiden systemaattinen ryhmäohjaus aloitet-
tiin Oulussa tyypin 2 diabetekseen sairastuneiden 
ensitietoryhmillä. Ryhmäläiset ohjautuvat ryhmiin 
pääosin lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilta.   

Diabetesliitossa kehitettyyn ROOM-ryhmä-            
ohjausmalliin kuuluu yhtenä osana asiantuntija-
luentoja, joiden aihepiirien pohjalta ryhmätapaa-
misten sisällöt suunnitellaan (kuva 1, sivu 39). 
Näitä luentoja järjestetään Oulussa edelleen sään-
nöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Luennoitsijoina 
toimivat lääkäri, fysioterapeutti ja ravitsemustera-
peutti. Vaikka varsinainen ryhmätoiminta on välillä 
ollut pysähdyksissä, näihin foorumeiksi kutsuttui-
hin tilaisuuksiin on osallistunut säännöllisesti sekä 
uutta tietoa etsiviä että vanhan tiedon päivittämis-
tä kaipaavia kuulijoita. Myös hoitohenkilökunta on 

saanut tilaisuuden päivittää diabetestietouttaan. 
Foorumit ovat täydentäneet myös ryhmiin osallis-
tumattomien diabeetikoiden tietopuolista ohjaus-
ta, ja yksilövastaanotoilla on jäänyt enemmän aikaa 
erityiskysymysten käsittelyyn. 

Ryhmien toiminnallisuus ja asiantuntijoiden 
tarjoamat tietopaketit saavat palautteissa usein 
kiitosta. Nämä hyviksi koetut käytännöt on otettu 
myös hieman myöhemmin käynnistettyjen painon-
hallintaryhmien ohjelmaan. 

Vertaistukea nuorten 

aikuisten ryhmästä 

Ryhmätoimintaa on suunnattu myös tyypin 1 dia-
betesta sairastaville nuorille aikuisille Oulussa. 
Nuoret kaipaavat usein vertaistukea, mutta opis-
kelu-, perhe- ja työkiireet saattavat rajoittaa ryh-
mään osallistumista. He tarvitsevat tukea erityisesti 
päivittäisen omahoidon toteuttamiseen. Motivaatio 
on usein hukassa, varsinkin kun lisäsairauksien 
mahdollisuus tuntuu kaukaiselta. Hoitovastuun 
siirtäminen nuorelle itselleen ei aina onnistu, ei 
ainakaan hoitoyksikön tavoitteiden mukaisesti. 

Nykynuorten kiireiseen ja vaativaan elämän-
rytmiin syventyminen ei ole vastaanotolla aina 
mahdollista. Monimuotoisten tarpeiden, kuten 
elämäntilanteen muutoksien, huomioiminen jää 
hoidonohjauksessa helposti rutiinien varjoon. Tä-
mä estää tai ainakin hidastaa hoitotavoitteisiin 
pääsemistä. 

Kokemuksien jakaminen ryhmässä avartaa 
nuorten näkemyksiä sairaudesta ja sen kanssa 
selviytymisestä erilaisissa mieltä askarruttavissa 
elämäntilanteissa. Nuorten ryhmässä korostuukin 
nimenomaan vertaistuki.
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Tukea insuliinihoidon 

aloitukseen

Uusin ryhmäohjauskokemukseni on tyypin 2 dia-
beetikoille suunnatusta insuliinihoidon aloitusryh-
mästä, joka kokoontui yhden ainoan kerran.  

Ryhmässä oli mukana vastikään insuliinihoi-
don aloittaneita sekä diabeetikkoja, joille hoito 
oli suunnitteilla, mutta jotka eivät vielä olleet sitä 
aloittaneet. Erityisesti ryhmään osallistumisesta 
vaikuttivat hyötyvän diabeetikot, jot-
ka pelkäävät pistämistä tai hypog-
lykemioita eli liiallista verensokerin 
laskua. 

Insuliinihoidon aloitukseen liittyy 
paljon uusia asioita ja tunteita. Haas-
teena tämän tyyppisen ryhmän ohjaamisessa oli py-
syä aiheessa ja aikataulussa. Yleensä hyvänä pidet-
tyä 1,5–2 tunnin ryhmätapaamisaikaa piti jatkaa, 
jotta kaikki asiat saatiin käsiteltyä. Tässä yhden 
kerran ryhmätapaamisessa oli mukana myös lää-
käri, jonka läsnäolo houkutti ryhmäläisiä kysymään 
suunnitellusta teemasta poikkeavia asioita. Insu-
liinihoito herätti erittäin paljon keskustelua, mikä 
johtui osittain ryhmäohjaajien uudesta työkalusta, 
kattavasta ja innostavasta keskustelukartasta.

Innostus ja motivointi

takaavat onnistumisen

Oulussa, kuten varmasti muuallakin Dehkon 2D-
hankkeeseen osallistuneilla alueilla, ryhmäohjaus-
koulutukseen on sijoitettu paljon aikaa ja rahaa. 
Koulutusta on jokaisen ryhmäohjaa-
jan hyvä saada, mutta paras koulu 
tässäkin asiassa on käytännön koke-
mus. Mitä enemmän ryhmien ohjaa-
mista on takana, sitä helpommalta ja 
mukavammalta uuden ryhmän aloit-
taminen tuntuu. 

On hyvä muistaa, että ohjaajan 
ei tarvitse olla kaikkitietävä tiedonjakaja. Hän on 
keskustelun suunnannäyttäjä ja asiantuntija, jonka 
johdolla etsitään vastauksia. Ryhmän ohjaaminen 
vaatii aina valmistelua, ja siihen täytyy löytyä riittä-

västi aikaa. Asiasisältöjen suunnittelussa kannattaa 
hyödyntää ryhmäläisten toiveita. 

Ryhmän homogeenisuus on yleensä koettu hy-
väksi, mutta etenkään diabeetikoiden ryhmässä 
eri-ikäisten mukanaolo ei ole kokemukseni mukaan 
välttämättä haitallista. Jos jokainen löytää ryhmäs-
tä kaltaisensa, on ryhmäläisille rikkaus kuulla eri-
ikäisten kokemuksia elämästä diabeteksen kans-
sa.

Sekä ohjaaja että ryhmäläinen nauttivat ryh-
mästä eniten silloin, kun ohjaaja on 
aiheestaan innostunut ja motivoitu-
nut pääsemään ryhmän kanssa sille 
asetettuun tavoitteeseen. Jos ryhmä 
tulee ohjaajalle velvoitteena tai ryh-
mäläiselle ”lääkärin määräyksestä”, 

on tavoitteiden saavuttaminen työläämpää, ja 
ryhmäläisen riski keskeyttää ryhmässä käyminen 
kasvaa. Kun ryhmään saadaan mukaan innostu-
nut osallistujajoukko, sujuu asioiden läpikäyminen 
luonnollisen kiinnostuksen pohjalta kysymysten ja 
keskustelun kautta.

Ryhmäohjauksen tarve

lisääntyy

Tulevina vuosina ryhmäohjauksen tarve lisääntyy 
etenkin hoitohenkilökunnan määrän pienentyessä. 
Oulussa toteutetussa omahoitohankkeessa on saa-
tu kokemuksia ryhmästä, jossa osa keskusteluista 
on käyty verkossa suljetulla alustalla. Mahdollisuus 
keskustella muiden ryhmäläisten ja ohjaajien kans-
sa tukee ryhmäläisten aktiivisuutta tapaamisten 

välillä. Alustalla ryhmäläiset ovat ha-
lutessaan voineet täyttää ruoka- ja lii-
kuntapäiväkirjaa, joita ryhmänohjaa-
jat ovat tarvittaessa kommentoineet. 
Painonhallintaryhmän tähänastiset 
tulokset ovat toiveita herättäviä. 

Näyttää siltä, että internetpohjai-
nen omahoitopalvelu auttaa hoitovas-

tuun siirtämisessä ryhmäläisille. 
Diabetesryhmiin osallistuneet ovat kokemukse-

ni mukaan yleensä olleet erittäin aktiivisia ja sin-
nikkäitä verrattuna esimerkiksi painonhallintaryh-

Ryhmän ohjaaminen 

vaatii aina valmistelua, 

ja siihen täytyy löytyä 

riittävästi aikaa.

Mitä enemmän ryhmi-

en ohjaamista on taka-

na, sitä helpommalta 

ja mukavammalta uu-

den ryhmän aloittami-

nen tuntuu.



39Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2009

mäläisiin. Kannustan kaikkia 
diabetesalan ammattilaisia 
kokeilemaan ryhmäohjausta 
sen eri muodoissa. Vaikka työ 
vaatii paljon, se myös antaa 
paljon. 

Jonna Kallio

Terveydenhoitaja

Oulun kaupungin 

diabetesvastaanotto

jonna.kallio@ouka.fi 

Kuva 1. Diabetesliitossa kehitettyyn ryhmäohjausmalliin kuuluu yleisö-
tilaisuuksia eli foorumeita. Yleisöluentojen aiheiden käsittelyä syvennetään 
ryhmien tapaamisissa.

Helppoa ja herkullista
UUTUUS: Diabetesliiton Kalaa, kanaa ja kasviksia -keittokirja

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Diabetesliiton uusi Kalaa, kanaa 
ja kasviksia -keittokirja on tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat 
lisätä kasvisten käyttöä ruoan 
valmistuksessa. 
   Kala- ja kanaruokien ohjeissa 
osa lihasta ja kalasta on korvat-
tu kasviksilla – näin kasvisten 
käyttö lisääntyy melkein huo-
maamatta. Maukkaita papu- ja 
linssiruokia on kirjassa runsaas-
ti. Niiden käyttöä on hauska ope-
tella tämän oppaan avulla. 

Tilaukset: Diabetesliitto, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
p. 03 2860 111, f. 03 2860 422, materiaalitilaukset@diabetes.fi , www.diabetes.fi /aineistot

   Kirjassa on 125 ruokaohjet-
ta. Niitä kehiteltäessä kritee-
reitä ovat olleet herkullisuus 
ja helppous. Näiden ohjeiden 
avulla voi helliä itseään ja per-
hettään sydämelle ja koko ke-
holle ystävällisillä ruoilla. Olo 
kevenee, ja samalla tulee teh-
neeksi ympäristönkin kannalta 
hyviä valintoja. Kaikki keittokir-
jan ruoat täyttävät Sydänmerkin 
kriteerit rasvan laadun ja suolan 
määrän suhteen. 

Kalaa-, kanaa ja          
kasviksia -keittokirja
• Koko: 21 x 24 cm, 107 sivua
• Kierresidonta
• Hinta: 25 euroa
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■ Lääkäri Anita Kondrashovan väitös-
kirja Autoimmuunitautien epidemiolo-
gia ja riskimerkkiaineet Venäjän-Karja-
lassa ja Suomessa (Epidemiology and 
risk markers of autoimmune diseases 
in Russian Karelia and in Finland) 
tarkastettiin Tampereen yliopistossa 
toukokuussa 2009.

”Tutkimuksessa verrattiin kolmen 
yleisen autoimmuunitaudin, tyypin 1 
diabeteksen, keliakian ja kilpirauha-
sen autoimmuuni-ilmiöiden ja niille 
altistavien riskitekijöiden esiintymis-
tä kouluikäisillä lapsilla Karjalan ta-
savallassa Venäjällä ja Suomessa. 

Tutkitut autoimmuunisairaudet ja 
niihin liittyvät autovasta-aineet olivat 
Suomessa monikertaisesti yleisempiä 
kuin Karjalan tasavallassa. Tämä ero 
ei selittynyt HLA-riskigeenien eroilla, 
sillä HLA-geenien jakaumassa havai-
tut erot olivat pienempiä kuin saira-
uksien esiintymisessä havaitut erot. 
Lisäksi autovasta-aineita esiintyi suo-
malaisilla korkean geneettisen riskin 
omaavilla lapsilla enemmän kuin vas-
taavilla korkean riskin lapsilla Karja-
lan tasavallassa. Tämä viittaa siihen, 
että erot sairauksien esiintyvyydessä 
johtuvat pääosin muista tekijöistä 
kuin HLA-riskigeeneistä. 

Diabetekseen liittyvien autovas-
ta-aineiden esiintyminen kuitenkin 
poikkesi muista. Neljästä tutkitusta 
diabetesautovasta-aineesta vain yksi 
(IA-2A) oli merkitsevästi yleisempi 
suomalaisilla kuin Karjalan tasaval-
lan lapsilla. Tämä vasta-aine liittyy 
pitkälle edenneeseen beetasolu-      
vaurioon. Koska tyypin 1 diabeteksen 
ilmaantuvuus oli Suomessa kuusi ker-
taa suurempi kuin Karjalan tasaval-
lassa, on mahdollista, että Karjalan 
tasavallan lapsilla diabetekseen liit-
tyvä autoimmuuniprosessi ei etene 
aggressiiviseen vaiheeseen yhtä usein 
kuin Suomessa.

 Kaiken kaikkiaan tulokset viittaa-
vat siihen, että ympäristötekijöillä on 
tärkeä merkitys autoimmuunitauti-
en patogeneesissä. On mahdollista, 
että Suomessa vallitseva elinympä-
ristö edistää autoimmuuniprosessin 
käynnistymistä ja etenemistä tai että 

Karjalan tasavallan ympäristössä on 
suojaavia tekijöitä. 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin 
yhden mahdollisen ympäristötekijän, 
D-vitamiinin, merkitystä. Tulokset 
osoittavat, että elimistön D-vitamiini-
tasot eivät merkitsevästi poikenneet 
väestöjen välillä. D-vitamiinin puutos 
oli jopa hieman yleisempää Karjalan 
tasavallassa. Näin ollen D-vitamiini ei 
näyttäisi selittävän näitä autoimmuu-
nitautien esiintyvyydessä todettuja 
eroja väestöjen välillä.” 

■ LL Johanna Lempaisen väitöskirja 
Varhaislapsuuden virusinfektioiden, 
lehmänmaitopohjaisen äidinmaito-
vastikkeen ja geneettisen alttiuden 
merkitys diabetekseen liittyvän au-
toimmuniteetin kehittymisessä (Virus 
infections in early childhood, cow’s 
milk formula exposure and genetic 
predisposition in the development of 
diabetes-associated autoimmunity) 
tarkastettiin Turun yliopistossa kesä-
kuussa 2009.

”Tulosten mukaan varhaislapsuu-
dessa sairastettu sytomegalovirus- tai 
enterovirusinfektio ei lisännyt beeta-
soluautoimmuniteetin riskiä lapsilla, 
joilla on kohonnut geneettinen riski 
sairastua tyypin 1 diabetekseen. En-
nen puolen vuoden ikää sairastettu 
rotavirusinfektio lisäsi hieman tyypin 
1 diabetekseen liittyvän autoimmuni-
teetin riskiä. 

Tarkemmassa analyysissa varhais-
lapsuuden enterovirusinfektio osoit-
tautui kuitenkin autoimmuniteetin 
riskitekijäksi niiden lasten joukossa, 
jotka olivat saaneet lehmänmaito-
pohjaista äidinmaidon vastiketta 
ensimmäisten elinkuukausien aika-
na. Löydös viittaa varhaislapsuuden 
enterovirusinfektion ja lehmänmaito-
pohjaisen vastikkeen yhteisvaikutuk-
seen tyypin 1 diabetekseen liittyvän 
autoimmuniteetin synnyssä.

PTPN22-geenipolymorf ismi 
(C1858T) lisäsi diabeteksen riskiä 
vain yksilöillä, jotka olivat altistuneet 
lehmänmaitopohjaiselle vastikkeelle 
ennen kuuden kuukauden ikää. 

Tulokset osoittavat, että analysoi-

VÄITÖKSIÄ

taessa yksittäisen ympäristötekijän 
merkitystä autoimmuniteetin kehitty-
misessä tulisi ottaa huomioon myös 
muut altistavat ympäristötekijät sekä 
yksilön geneettiset erityispiirteet.” 

■ ETM Liisa Uusitalon epidemiologian 
alaan kuuluva väitöskirja E-vitamiinin 
ja muiden antioksidanttiravintoainei-
den saanti varhaisella iällä ja tyypin 
1 diabeteksen kehittyminen (Intake 
of vitamin E and other antioxidant 
nutrients in early life and the deve-
lopment of advanced β-cell autoim-
munity and clinical type 1 diabetes) 
tarkastettiin toukokuussa Tampereen 
yliopistossa. 

 ”Tutkimuksen perusteella veren 
korkea E-vitamiinipitoisuus ei näytä 
suojaavan lapsia tyypin 1 diabeteksen 
esiasteelta. Vahvaa näyttöä ei saatu 
myöskään siitä, että veren korkea E-
vitamiinipitoisuus suojaisi kliinisen 
tyypin 1 diabeteksen puhkeamiselta. 
Äidin runsas A-vitamiinin, beetaka-
roteenin, C-vitamiinin, E-vitamiinin, 
seleenin, sinkin tai mangaanin saan-
ti odotusaikana ei pienentänyt lapsen 
riskiä saada esidiabetes ensimmäis-
ten elinvuosien aikana. 

Raskaana olevilla esiintyi suurta 
vaihtelua antioksidantteina toimivien 
ravintoaineiden saannissa. Nuori ikä, 
alhainen koulutustaso ja raskauden-
aikainen tupakointi olivat tärkeimmät 
alhaista saantia ennustavat tekijät.

Väitöskirjatyö käytettiin Lasten 
diabetes Suomessa (DiMe)- ja Dia-
beteksen ennustaminen ja ehkäisy 
(DIPP) -tutkimusten seuranta-aineis-
toja.

■  LL Lena Thornin väitöskirja Meta-
bolisen oireyhtymän ja familiaalisten 
riskitekijöiden vaikutus tyypin 1 dia-
betesta sairastaviin (The impact of 
the metabolic syndrome and parental 
risk factors in patients with type 1 
diabetes) tarkastettiin Helsingin yli-
opistossa kesäkuussa.

”Väitöskirjassa osoitettiin, että fa-
miliaaliset riskitekijät liittyvät diabeet-
tiseen munuaistautiin. Vanhempien 
verenpainetauti oli tärkein näistä ris-
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kitekijöistä ja riskitekijöiden kasauma 
(tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes, sydän- 
ja verisuonitaudit sekä verenpaine-
tauti) liittyi vieläkin voimakkaammin 
diabeettiseen munuaistautiin. Tyypin 
2 diabetes toisella vanhemmalla liittyi 
suurentuneeseen metabolisen oireyh-
tymän esiintyvyyteen. 

Ne tyypin 1 diabetesta sairastavat, 
joiden jommallakummalla vanhem-
malla oli tyypin 2 diabetes, sairas-
tuivat hieman myöhemmässä iässä 
kuin ne, joiden vanhemmilla tyypin 2 
diabetesta ei esiintynyt. Vanhempien 
tyypin 2 diabetes ei liittynyt diabeet-
tisten liitännäissairauksien esiinty-
vyyteen. 

Metabolinen oireyhtymä oli varsin 
yleinen tyypin 1 diabeetikoilla. Nai-
sista 38 % ja miehistä 40 % täytti 
metabolisen oireyhtymän kriteerit. Oi-
reyhtymän esiintyvyys lisääntyi iän ja 
heikon sokeritasapainon myötä. Meta-
bolisen oireyhtymä lähes nelinkertais-
ti diabeettisen munuaistaudin toden-
näköisyyden. Reilun viiden vuoden 
seurannassa metabolinen oireyhtymä 
oli itsenäinen sydän- ja verisuonitau-
titapahtumien riskitekijä. Se oli myös 
diabetekseen liittyvän ennenaikaisen 
kuoleman itsenäinen riskitekijä. 

Familiaalisten riskitekijöiden ja 
metabolisen oireyhtymän tunnistami-
nen on yksinkertainen tapa identifi oi-
da tyypin 1 diabeetikot, joilla on suu-
rentunut riski sairastua diabeteksen 
lisäsairauksiin.

Väitöskirja on osa FinnDiane-tutki-
musta (Finnish Diabetic Nephropathy 
Study), johon on osallistunut 4 800 
tyypin 1 diabeetikkoa vuodesta 1997 
lähtien.”

■ LL Lauri Suhosen väitöskirja Glu-
koositasapainon vaikutus raskaus- ja 
sikiökomplikaatioihin diabetesta sai-
rastavilla (Glycemic control in diabe-
tic pregnancies: Effects on fetal and 
maternal outcome) tarkastettiin Hel-
singin yliopistossa kesäkuussa.

”Raskausdiabetesta sairastavilla 
synnyttäjillä raskausmyrkytyksen ja 
raskauden aiheuttaman verenpaineen 
nousun ilmaantuvuus oli korkeampi 

kuin verrokeilla (19,8 % vs. 6,1 %, 
p < 0.001). Niillä naisilla, joilla oli 
vain yksi heikentynyttä sokerinsietoa 
osoittava arvo kahden tunnin sokeri-
rasituskokeessa, ei esiintynyt näitä 
komplikaatioita verrokkeja enempää. 
Sekä raskausdiabeetikoilla että nai-
silla, joilla oli todettu heikentynyt 
sokerinsieto, oli verrokkeja suurempi 
painoindeksi ennen raskautta.

Sikiön makrosomiaa eli jätti-
kasvua esiintyi insuliinihoitoisilla 
raskausdiabeetikoilla merkitsevästi 
enemmän (18,2 %) kuin ruokavalio-
hoitoisilla (4,4 %) tai verrokeilla (2,2 
%). Myös hartian hermopunosvam-
moja esiintyi heidän lapsillaan jon-
kin verran enemmän (2,7 % ja 2,4 
% vs. 0,3 %). Insuliinihoitoisilla ras-
kausdiabeetikoilla keisarileikkaukset 
olivat yli kaksi kertaa yleisempiä kuin 
verrokeilla (42,3 % vs. 18,6 %).

Tyypin 1 diabeetikkojen vastasyn-
tyneistä 4,2 %:lla oli vaikeita epä-
muodostumia, verrokkien vastasynty-
neistä 1,4 %:lla. Jopa vain hieman 
koholla oleva HbA1c alkuraskaudessa 
lisäsi lapsen epämuodostumien ris-
kiä.  Vain niillä diabeetikoilla, joiden 
HbA1c oli normaali (< 5,6 %) alku-
raskaudessa, ei ollut lisääntynyttä 
riskiä.

Tyypin 1 diabeetikoilla myös ras-
kausmyrkytystä ja raskauden aihe-
uttamaa kohonnutta verenpainetta 
esiintyi enemmän kuin verrokeilla. 
Glukoositasapainon paraneminen 
raskauden ensimmäisen puoliskon 
aikana vähensi raskausmyrkytyksen 
vaaraa ja glukoositasapainon huono-
neminen lisäsi sitä. HbA1c:n muutok-
set raskauden toisella puoliskolla ei-
vät vaikuttaneet raskausmyrkytyksen 
ilmaantuvuuteen.”

■ LL Anna Girsénin väitöskirja Ras-
kausmyrkytys ja diabeetikon raskaus: 
sikiön hyvinvointi riskiraskauksissa 
(Preeclampsia and maternal type-1 
diabetes: new insights into maternal 
and fetal pathophysiology) tarkastet-
tiin Oulun yliopistossa toukokuussa 
2009.
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”Tutkimuksessa todettiin, että jo 
alkuraskaudessa äidin verestä on ha-
vaittavissa erilainen proteiinikoostu-
mus niissä raskauksissa, joissa myö-
hemmin kehittyy raskausmyrkytys. 

Tiettyjen ultraäänilöydösten todet-
tiin liittyvän sikiön hapenpuutetta ja 
sydämen ylikuormitusta kuvastaviin 
merkkiaineisiin silloin, kun sikiön 
kasvu on hidastunut raskausmyrkytyk-
sen seurauksena. Tätä tietoa voidaan 
käyttää sikiön voinnin seurannassa ja 
synnytysajankohdan määrityksessä.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, 
että tyypin 1 diabeetikoiden raskauk-
sissa sikiön sydämen ylikuormitusta 
kuvaava merkkiaine liittyy äidin al-
kuraskauden huonoon sokeritasapai-
noon. Tämä tulos viittaa siihen, että 
alkuraskauden sokeritasapainolla on 
erityinen merkitys sikiön hyvinvoin-
nille.”

■ LL Ronald Borran väitöskirja Ei-al-
koholiperäinen rasvamaksa lihavilla ja 
tyypin 2 diabeetikoilla – Protoni-mag-
neettispektroskopia ja PET-tutkimus 
(Nonalcoholic fatty liver disease in 
obesity and type 2 diabetes – studies 
using 1H MRS and PET) tarkastettiin 
Turun yliopistossa heinäkuussa.

”Väitöskirjatyössä tutkittiin dia-
beetikoiden, lihavien potilaiden ja 
verrokkien maksan rasvapitoisuutta 
ja sokerinkäyttöä kajoamattomin me-
netelmin.

Tutkimuksessa todettiin, että 
diabeetikoilla korkea maksan rasva-
pitoisuus liittyy maksan alentunee-
seen sokerinkäyttöön sekä huonoon 
sydänlihasfunktioon. Lisäksi havait-
tiin, että trimetatsidiinilääkitys alensi 
merkitsevästi maksan rasvan määrää 
lihavilla potilailla. Tässä työssä kehi-
tettiin myös uusi, nopea ja kajoama-
ton magneettikuvaukseen perustuva 
menetelmä (in-and-out-of-phase MR 
imaging) maksan rasvapitoisuuden 
määrittämiseen.”
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Castelli Pedroli -palkinto 
Per-Henrik Groopille

Suomalaiselle diabetestutkijalle Per-Henrik Groopille on myönnetty Castelli Pedroli -pal-
kinto tutkimustyöstä diabeteksen lisäsairauksien alalla. Palkinto julkistettiin Euroopan 
diabetestutkijoiden kongressissa Wienissä syyskuussa. Per-Henrik Groop johtaa Folkhäl-
sanin FinnDiane (Finnish Diabetic Nephropathy Study) -tutkimusohjelmaa. 

Groop piti kongressissa palkintoon liittyvän Camillo Golgi -luennon. Siinä hän kertoi 
FinnDiane -tutkimuksen diabeettiseen munuaistautiin liittyvistä löydöksistä.

Groop käynnisti FinnDiane -tutkimusohjelman vuonna 1997. Tutkimukseen on tähän 
mennessä osallistunut 5 000 suomalaista tyypin 1 diabeetikkoa ja heidän perheenjäsen-

tään. Per-Henrik Groopin tutkimushavainnot diabeteksen munuais- ja verisuonikomplikaatioista, erityisesti niiden 
patogeneesistä ja genetiikasta, ovat tuottaneet lukuisia julkaisuja ja useita väitöskirjoja. Groop toimii muun muassa 
Helsingin yliopiston dosenttina sekä Melbournen Baker Heart & Diabetes -instituutin vierailevana professorina. 

Per-Henrik Groop

Diabetesliiton järjestämä koulutus

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatut koulutukset: 

lisätietoja ja ilmoittautumiset

Peruskurssit
• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 15.–19.2., 

3.–7.5., 13. –17.9., 11. –15.10. ja 22. –26.11.
• Diabetesruokavalion toteuttaminen    

ravitsemispalveluissa 4. –5.3. UUSI
• Raskausdiabetes 11. –12.3.
• Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja    

hoidonohjaus 22. –24.3.
• Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien   

diabetespäivät 25.–26.3.
• Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 20.–21.4.
• Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoito- 

tarvikeyritysten työntekijöille 25.–26.8.
• Mielenterveys ja diabetes -koulutus 26.10.
• Fysioterapeuttien koulutuspäivä 27.10.

Jatkokurssit
• Diabetes ja jalat -koulutuspäivät hoitajille 30.–31.3
• Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän  

haasteet 7.–9.4.

• Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen  
erityishaasteet 8.–10.9.

• Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 6.–8.10.
• Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet 29.10.
• Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 1.–3.11.

  Tulossa 
• Apteekkihenkilökunnalle koulutus 28.10.UUSI
• Diabeettisen nefropatian haastava hoito 3.–4.11. UUSI
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.–17.12. UUSI
• Lasten ja nuorten parissa työskentelevien hoitotyön 

ammattilaisten jatkokurssi, syksyllä 2010 UUSI

Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP (3 + 2 pv), 
• Helsinki 16.–18.2. +16.–17.3., 14.–16.9. + 12.–13.10.
• Tampere 29.–31.3. + 28.–29.4., 27.–29.10. + 1.–2.12. 

  Diabetestiimit toimimaan! 
  Diabetestyön kehittämisen monimuotokoulutus

Diabetesliitto järjestää yhdessä Kansallisen diabetesoh-
jelman Dehkon kanssa diabetestiimeille ja -työpareille 
suunnatun koulutuksen vuoden 2010 aikana. Koulutus 
on räätälöity Kansainvälisen Diabetesliiton (IDF) ope-
tussuunnitelman pohjalta. Ilmoittautumiset: 10.1.2010 
mennessä, pyydä lomake osoitteesta keiju.telford@diabe-
tes.fi  tai puh. (03) 286 0432. Lisätietoja: www.diabetes.
fi /koulutus, koulutuspäällikkö Outi Himanen, outi.hima-
nen@diabetes.fi , puh. 0400 723 664. 

 

KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille 2010

• koulutussihteeri Annette Mathlin
• p. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi  
• www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen
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■ Pääkirjoitus:  Reippahasti käypi askelet

■  Diabeetikon jalkaongelmien Käypä hoito  -suositus: 

 Aika nostaa jalat pöydälle 

■  Uuden Käypä hoito -suosituksen viesti  perusterveyden-  

 huollon lääkärille: Katso diabeetikon jalat ja arvioi riskit  

■  Diabeetikon jalkahaavan uudet hoitomuodot

■ Riskiluokitus ei kata kaikkia jalkaongelmia

■ HbA
1c

:n yksikkö muuttuu – oletko valmis?  

■  Tuurilla ja huumorilla – 50 vuotta elämää tyypin 1   
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