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Lääkekorvausjärjestelmän ongelmia
ei tule maksattaa yhdellä potilasryhmällä

Sadan prosentin erityiskorvaus tarpeen 
muistakin diabeteslääkkeistä kuin insuliinista.

Viime syksynä neljä arvostettua diabeteslääkäriä            
ehdotti Suomen Lääkärilehdessä (47/2015), että vain 
insuliini olisi sataprosenttisesti korvattava diabetes-
lääke, ja muiden diabeteslääkkeiden korvausprosent-
tia laskettaisiin 65:een.

Heidän mielestään näin vapautuvat varat voitai-
siin käyttää uusien diabeteslääkkeiden saamiseksi 
 nopeammin ja paremmin Kelan korvaamiksi. Uusim-
pia verensokerilääkkeitä korvataan nyt vaihtelevasti 
valmisteesta ja potilaasta riippuen sadan prosentin 
erityiskorvausluokassa tai pienemmässä korvaus-
luokassa tai ei ollenkaan.

Kirjoittajat ottavat esiin tärkeän epäkohdan: 
 nykyinen tiukasti rajoitettu korvauskäytäntö ohjaa lii-
kaa lääkärin ja potilaan mahdollisuuksia valita  paras 
mahdollinen hoito. Nämä rajoitukset koskevat esimer-
kiksi suolistohormonilääkkeitä (GLP-1-analogit) ja ovat 
kiistaton epäkohta. Epäkohdan olemassaolo ei kuiten-
kaan oikeuta muita lääkkeitä käyttävien potilaiden 
oma vastuuosuuksien korottamista. Ei ole nykyisten sää-
dösten mukaista, että tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa 
tarvittavat lääkkeet rajattaisiin pois ylimmän erityiskor-
vauksen piiristä kategorisesti diagnoosin perusteella. 

Diabetes on vakava sairaus tyypistä riippumatta

Diabeetikot ovat usein monisairaita ja tarvitsevat pitkä-
aikaisesti useita lääkevalmisteita. Heille lääkehoidosta 

aiheutuviin kustannuksiin vaikuttavat muutkin tekijät 
kuin verensokerilääkkeiden korvaustaso. Myös vas-
taanottokäynnit, matkat ja työstä poissaolot maksavat. 

Diabetesliiton laskelmien mukaan muiden dia-
beteslääkkeiden kuin insuliinivalmisteiden alentami-
nen alempaan erityiskorvausluokkaan (65 %) yhdessä 
muiden lääkekorvausmuutosten kanssa lisäisi moni-
sairaan potilaan omavastuuosuuksia lääkeyhdistel-
mistä riippuen jopa satoja euroja vuodessa vuoden 
2015 tasoon verrattuna. 

Korvauskäytännön tulee tukea hyvää lääkehoitoa 
kaikissa sosioekonomisissa väestöryhmissä. Diabetek-
sen vaikeasti vammauttavat lisäsairaudet painottuvat 
kaikkein pienituloisimpiin diabeetikoihin. 

Uusien valmisteiden erityiskorvattavuuden 
 hyväksymisen viiveet ja esteet liittyvät koko järjestel-
mään, jonka rakenteellisia ongelmia ei tule maksattaa 
yhdellä potilasryhmällä.

Riitta Vuorisalo
YTM, erityisasiantuntija
Diabetesliitto
riitta.vuorisalo@diabetes.�

Pirjo Ilanne-Parikka
Ylilääkäri
LT, sisätautien erikoislääkäri
Diabetesliitto
pirjo.ilanne-parikka@diabetes.�  
 

Koko kannanotto on luettavissa osoitteessa:  
www.diabetes.�/blogikirja.

Ajankohtaista  

Diabetesliiton uusi perusopas tyypin 2 diabeetikoille

Lisätietoa ja tilaukset: 
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi
P. 03 2860 111 / Materiaalitilaukset 
(ma–pe klo 8–13)

• hoidonohjaukseen pian sairastumisen jälkeen tai sairauden myöhemmissä vaiheissa 
• sopii myös itseopiskeluun diabeetikoille, läheisille ja työssään diabetestietoa tarvitseville.

44-sivuisen oppaan hinta on 4 euroa/ kappale tai 
45 euroa/50 kappaletta. Hinnat sisältävät lähetyskulut.
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Pääkirjoitus  

Kuva: Janne Viinanen

Jokaisella diabeetikolla 
on oikeus kävellä 

CAROL FORSBLOM

Diabeteksen myöhäiskomplikaatioista puhuttaessa useimmin esille nou-
sevat diabetekselle spesifiset pienten suonten lisäsairaudet nefropatia eli 
munuaissairaus, retinopatia eli silmänpohjasairaus ja neuropatia eli her-
moston sairaus. Suurten suonten lisäsairauksiin kuuluvat sydäninfarkti, 
aivoinfarkti ja alaraajojen tukkiva valtimotauti. 

Diabeteksen komplikaatioista vähiten mediaseksikkäitä ovat neu-
ropatia ja diabeettinen jalka, jotka erikseen ja yhdessä ovat diabeetikon 
yleisimpiä huolen aiheita. Diabeettinen jalka on huomattavasti vaikeam-
pi luokitella yksinkertaisesti mikro- tai makrovaskulaariseksi kuin muut 
komplikaatiot. Usein nähty taudin kulku on: neuropatian takia jalan 
trauma jää huomaamatta, iho rikkoutuu ja vauriokohta infektoituu, anti-
bioottihoito ei tehoa tarpeeksi hyvin huonon verikierron takia, ja lopulta 
joudutaan amputaatioon. 

Diabeettisten komplikaatioiden tutkijana joudun usein pohtimaan vas-
taavanlaisten ”kompleksien komplikaatioiden” tarkempaa luokittelua ja 
luokittelujen mielekkyyttä, kun yritämme löytää komplikaatioiden syntyyn 

vaikuttavia uusia altistavia tekijöitä ja patogeneettisiä mekanismeja. Työni on kuitenkin huomattavasti helpom-
paa kuin hoitotiimien työskentely diabeettisen jalan parissa. Tämän vuoksi on erinomaista, että saamme uusia 
moniammatillisia keskustelu- ja koulutusfoorumeita, kuten tässä numerossa esiteltävä Nordic Diabetic Foot 
-tapahtuma, joka järjestettiin Helsingissä viime syksynä (s. 24). 

Diabeettinen jalka jää liian usein huomaamatta ajoissa. Verisuonikirurgian professori Mauri Lepäntaloa 
 mukaillen: Jokaisella diabeetikolla on oikeus kävellä.  Mielestäni vieläkin varsin pätevä tavoite hoidolle.

❖

Teknologia tulee eri tavoin jokapäiväiseksi osaksi diabeetikon ja häntä hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten 
elämää. Tässä numerossa esitellään muun muassa HUS:n verkossa toimiva Painonhallintatalo (s. 14) ja lähitule-
vaisuudessa markkinoille tuleva keinohaima (s. 19). Yhdistettyjä munuaisen- ja haimansiirtoja on tähän mennessä 
tehty maassamme noin 50. Tästä menetelmästä ei kuitenkaan koskaan tule kaikkien diabeetikoiden hoitomuotoa. 
Sen sijaan teknologian kehittyessä keinohaimalla voi olla suuri merkitys. 

Kaikkein tehokkainta, varsinkin tyypin 1 diabeteksesta puheen ollen, olisi tietenkin ehkäistä sairastuminen. 
Aiheesta enemmän professori Jorma Ilosen erinomaisessa katsauksessa (s. 7), jossa esitellään maailmalla käyn-
nissä olevia tyypin 1 diabeteksen ehkäisyprojekteja. 



Diabetesliitto 
kouluttaa ja 
kuntouttaa

Koulutusta terveydenhuollon 
ammattilaisille
•  Diabeteksen hoidon peruskoulutus    
 ja syventävät koulutukset
•  Koulutuksia eri elämäntilanteissa    
 olevien diabeetikoiden hoidosta
•  Tilauskoulutuksia työpaikoille    
 tilaajan tarpeiden mukaan

www.diabetes.�/koulutus

Kursseja diabeetikoille
• Kursseja diabeetikkolasten perheille, 
 nuorille diabeetikoille, työikäisille ja   
 eläkeläisille

www.diabetes.�/kuntoutus
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JORMA ILONEN

Monta tietä 
tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn
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Yksi diabetestutkimuksen keskeisistä 
kysymyksistä on, miten estää tyypin 1 
diabeteksen puhkeaminen. Nykyinen 
tietämys sairauden eri vaiheista 
tarjoaa useita lähestymistapoja sen 
ehkäisyyn. Tavoitteen saavuttaminen 
ei kuitenkaan näytä yksinkertaiselta.

Sairastumisriskin arviointi

Nykyisten ilmaantuvuuslukujen perusteella voidaan 
arvioida, että lähes prosentti suomalaisista lapsista 
sairastuu diabetekseen ennen 15 vuoden ikää (2). HLA-
alueella sijaitsevien voimakkaasti tautiriskiin assosioi-
tuvien alleelien ansiosta voidaan genotyypityksellä 
arvioida henkilön alttiutta sairastua. Pienellä joukolla, 
noin 2 %:lla, suuren HLA-riskin omaavista lapsista 
sairastumisen todennäköisyys on lapsuusiässä lähes 
10 %, kun taas suojavaikutuksen omaavilla, joita on 
noin puolet  väestöstä, riski on vain 0,1 % tai pienempi 
(taulukko 1, sivu 8). 

Perinnöllisiin tekijöihin perustuvan riskiarvion 
lisäksi voidaan tyypin 1 diabeteksen puhkeamista 
ennustaa seerumiin ilmestyvien autovasta-aineiden 
avulla. Näistä tärkeimpiä ovat spesifisesti insuliinia 
(IAA), glutamaattidekarboksylaasia (GADA), insuli-
nooma-antigeeni-2:ta (IA–2A) ja sinkkitransportteri-
8-molekyyliä (ZnT8A) tunnistavat. Vasta-aineiden 
 ilmaantuminen vereen osoittaa tyypin 1 diabetekseen 
liittyvän autoimmuuniprosessin käynnistyneen. Jos 
havaittavissa on vain yksi vasta-aine, sairastumisen 

Nykyisten 
ilmaantuvuuslukujen 
perusteella voidaan 
arvioida, että lähes 

prosentti suomalaisista 
lapsista sairastuu 

diabetekseen ennen 
15 vuoden ikää.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus lapsuusiässä on 
jatkuvasti kasvanut useimmissa kehittyneissä maissa 
viime vuosikymmenet, ja sairaus puhkeaa keskimäärin 
yhä varhaisemmin.  Siten tarve löytää keinoja sairau-
den ehkäisemiseksi on korostunut.

Tyypin 1 diabeteksen katsotaan yleisesti synty-
vän perinnöllisen alttiuden ja ympäristötekijöiden 
 yhteisvaikutuksen tuloksena. Molemmat ovat kes-
keisiä patogeneesissa. Sairastumisen todennäköisyys 
voidaan pitkälti määrittää pääosin HLA-alueella 
 sijaitsevien geenipolymorfismien perusteella. Toisaal-
ta taudin yleisyys on moninkertaistunut muutamassa 
vuosikymmenessä, mikä osoittaa ympäristössämme 
tapahtuneiden muutosten merkityksen. 

Perimän ja ympäristötekijöiden osuus voi vaihdella 
sairastuneiden välillä. Jos perinnöllinen alttius on hyvin 
voimakas, ei ympäristötekijöiden osuus ehkä ole kovin-
kaan suuri, ja päinvastoin. Samaan viittaa myös voimak-
kaan perinnöllisen riskin omaavien lasten sairastumi-
nen varhemmin ja toisaalta esimerkiksi HLA-tekijöiden 
merkityksen väheneminen nuoruusiälllä ja erityisesti 
aikuisina tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla (1).



Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2014

kulkee mukana koko elämän
Tyypin yksi diabetes

Kuvat: Yksi elämä

Potilaalla aivoverenkiertohäiriö,  
sydänsairaus, diabetes tai riskit koholla?

Oppaat, ohjeet ja nettipalvelut saa nyt 
yhdestä luukusta osoitteesta yksielämä.�.

Diabetesosaaja,
katso mitä apua

Yksi elämä antaa
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todennäköisyys on pieni. Kahden tai useamman vas-
ta-aineen tultua positiivisiksi riski suurenee huomat-
tavasti. Pitkäaikaiset seurantatutkimukset osoittavat, 
että valtaosa näistä lapsista sairastuu. Tähän kuluva 
aika kuitenkin vaihtelee suuresti – muutamasta vii-
kosta aina 20 vuoteen (3). 

Tutkimuksissa, joissa on seurattu terveitä lapsia, 
joiden riski sairastua tyypin 1 diabetekseen on suu-
rentunut, autoimmuniteetin ensimmäisenä merkkinä 
on yleensä vain yhden spesifisen vasta-aineen ilmaan-
tuminen. Sairastumisvaiheessa nähdään sen sijaan 
tavallisesti useita autovasta-aineita seerumissa. Au-
toimmuniteetin käynnistävinä primaarivasta-aineina 
on havaittu useimmiten olevan joko IAA tai GADA, 
harvemmin IA-2A tai ZnT8A. Insuliiniautovasta-ainei-
den ollessa primaarisia ne ilmestyvät yleensä varhain. 
Huippu on toisella elinvuodella, minkä jälkeen niiden 
ilmaantuminen nopeasti vähenee. Primaariset GAD-
vasta-aineet taas ilmestyvät useimmiten myöhemmin, 
huipun ollessa 3–4 vuoden iässä. GADA-alkuisten 
vasteiden synty jatkuu myös tasaisemmin koko lap-
suusiän ajan. Ilmaantumisen ikäerojen lisäksi myös eri 
autovasta- aineiden geneettiset assosiaatiot diabeteksel-
le altistaviin geeni polymorfismeihin eroavat toisistaan. 
Tämä viittaa erilaisten autoimmuniteettia indusoivien 
ympäristötekijöiden olemassaoloon (4,5). 

Tyypin 1 diabetekselle altistavista geeneistä HLA-
luokka II ja INS-geenit liittyvät nimenomaan auto-
vasta-aineiden kehittymiseen, mutta ne eivät vaikuta 
enää kliinisen taudin kehittymisen nopeuteen useiden 
autovasta-aineiden ilmaannuttua. Tähän vaikuttavat 
sen sijaan tietyt luokan I HLA-alleelit ja HLA-alueen 
ulkopuoliset geenit (6-9).

Prevention monet mahdollisuudet

Nykytietämyksemme tyypin 1 diabeteksen synty-
mekanismeista viittaa siihen, että on useita mahdollisia 
lähestymistapoja sairauden ehkäisemiseksi tai ainakin 
sairastumisten merkittäväksi vähentämiseksi. Koska 
ympäristötekijöillä on tärkeä rooli patogeneesissa, 
periaatteessa on mahdollista ehkäistä sairautta vaikut-
tamalla ympäristöön. Ongelmana on kuitenkin vai-
kuttavien tekijöiden identifiointi, jossa on edistytty hi-
taasti. Ympäristötekijät voivat luonnollisesti vaikuttaa 
autoimmuuniprosessin eri vaiheissa, joko edistämällä 
prosessin käynnistymistä tai myöhemmässä vaiheessa 
laajentamalla ja kiihdyttämällä sitä.

Lähestymistavat jaetaan primaariseen, sekundaa-
riseen tai tertiaariseen sen mukaan, missä vaiheessa 
autoimmuuniprosessiin yritetään vaikuttaa. Primaa-
ripreventiossa yritetään estää autoimmuuniproses-
sin käynnistyminen eliminoimalla siihen vaikuttavat 
 tekijät. Tämä olisi luonnollisesti edullisin tapa, jos siinä 
onnistuttaisiin. Rokotus olisi mahdollista, jos diabeto-
geeninen virus löydettäisiin, mutta myös muutokset 
varhaislapsuuden ruokavaliossa ja elimistön mikro-
biomissa ovat intensiivisen tutkimuksen kohteina. 

Primaaripreventiossa käytettävän valmisteen tulee 
luonnollisesti olla turvallinen ja kustannuksiltaan koh-
tuullinen. Primaaripreventioiden tutkimista helpot-
taa mahdollisuus identifioida suuressa sairastumis-
vaarassa olevat lapset koehenkilöiksi genotyypityksellä 
ja/tai suvun diabetestapausten perusteella sekä mah-
dollisuus käyttää autovasta-aineiden ilmaantumista 
”korvaavana” biomarkkerina sairastumiselle. Näin 
osallistuvien lasten määrää pystytään pienentämään 
ja tutkimusten vaatimaa seuranta-aikaa lyhentämään.

Taulukko 1. Tyypin 1 diabetekseen (T1D) sairastuneiden lasten ja perheistä muodostettujen taustaväestöä   
edustavien AFBAC-verrokkien jakauma erilaisten HLA-DR/DQ-genotyyppien suhteen. Genotyypit on ryhmitetty  
niihin liittyvän sairastumisriskin perusteella. 

OR = riskisuhde, AR = absoluuttinen riski

    T1D   AFBAC

Riskiluokka N % N % OR  (95 %) CI AR (%)

Suuri riski (5) 646 21,6 61 2,04 13,2 10,1-17,3 9,53

Kohtalaisesti lisääntynyt  (4) 1 094 36,6 220 7,4 7,3 6,2-8,5 4,48

Lievästi lisääntynyt  (3) 701 23,4 408 13,6 1,9 1,7-2,2 1,55

Pieni riski (2) 465 15,6 977 32,7 0,4 0,33-0,43 0,43

Lievä suojavaikutus (1) 60 2,01 489 16,4 0,10 0,08-0,14 0,11

Voimakas suojavaikutus (0) 25 0,84 836 28,0 0,02 0,01-0,03 0,03

2 991 2 991

Tyypin yksi diabetes
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Sekundaaripreventiossa yritetään vaikuttaa jo 
käynnistyneeseen autoimmuuniprosessiin ja estää sen 
etenemistä taudiksi. Immuunivasteen suppressiosta 
on saatu paljon kokemuksia elinsiirtokirurgiasta, jos-
sa tällaisella hoidolla estetään siirrännäisen hyljintä. 
 Immunosuppressiivista hoitoa on käytetty myös useis-
sa autoimmuunisairauksissa hyvin tuloksin.  Hoitojen 
toksisuus oli ongelmana kehitystyön alkuvaiheessa, 
mutta sitä on saatu huomattavasti vähennettyä spesi-
fisesti suunnatuilla hoidoilla, kuten tiettyjen immuuni-
reseptorien tai välittäjäaineiden toiminnan salpaavilla 
monoklonaalisilla vasta-aineilla tai muilla molekyy-
leillä, joiden käyttöä nimitetään yleisesti biologisiksi 
hoidoiksi. 

Mahdollisia ovat myös immuunivasteen suuntaa 
muokkaavat ja toleranssia vahvistamaan pyrkivät 
immunomodulatoriset hoidot, joiden kaltaista lähes-
tymistapaa on käytetty menestyksellä myös allergian 
hyposensitisaatiohoidoissa. 

Kun hoidettaville ei ole ehtinyt kehittyä sairautta, 
hoitojen turvallisuusvaatimukset ovat luonnollisesti 
vielä astetta tiukemmat kuin silloin, kun olemassa ole-
va perustauti tai hyljintäreaktio ovat akuutteja vaara-
tekijöitä. Viimeaikaiset havainnot vääjäämättömältä 
näyttävästä diabeteksen kehittymisestä tilanteessa, jos-
sa useita autovasta-aineita on seerumissa läsnä, saatta-
vat kuitenkin lisätä halukkuutta erilaisten sekundaari-
preventioon pyrkivien hoitomuotojen kokeilemiseen.

Kolmas preventiomuoto, tertiaaripreventio, koh-
distuu jo diabetesdiagnoosin saaneisiin potilaisiin. Sen 
perustana on tieto, että vielä diagnoosihetkelläkin dia-
beetikolla on yleensä jäljellä omia beetasoluja ja insulii-
nineritystä. Insuliinineritys myös yleensä lisääntyy in-
suliinihoidon alettua aiheuttaen ”honeymoon”-ilmiön. 

Tähän ryhmään kuuluvissa hoitotutkimuksissa 
ajatuksena on, että jos beetasoluja tuhoava autoimmuu-
niprosessi saadaan keskeytettyä, pystytään estämään 
oman insuliinintuotannon heikkeneminen edelleen ja 

Taulukko 2. Valikoima tehtyjä ja menossa olevia preventiotutkimuksia.

Tutkimuksen 
luonne

Tutkimuksen 
nimi

Käytetty hoito Tulos Viite

Primaaripreventio

TRIGR-esitutkimus Hydrolysoitu korvike Autovasta-aineet vähenivät 10

BABYDIET Gluteenialtistuksen myöhentäminen Ei muutoksia autovasta-aineissa 26

TRIGR Hydrolysoitu korvike Ei muutoksia autovasta-aineissa 12

FINDIA-esitutkimus Lehmänmaidoton korvike Autovasta-aineet vähenivät 11

Sekundaaripreventio

ENDIT Nikotiiniamidi Ei muutoksia sairastumisessa 13

DPT-1 Parenteraalinen ja oraalinen in-
suliini

Ei muutoksia sairastumisessa 14

DIPP Intranasaalinen insuliini Ei muutoksia sairastumisessa 16

TrialNet Oraalinen insuliini Tutkimus käynnissä

TrialNet Teplitsumabi (anti-CD3) Tutkimus käynnissä

TrialNet Abatasepti Tutkimus käynnissä

DIAPREV-IT GAD-alum-injektiot Tutkimus käynnissä

Tertiaaripreventio

Syklosporiini A Insuliinintuotannon säilymistä 18

DIA-AID2 DiaPep277 Insuliinintuotannon säilymistä 27

DiaPep277 Ei vaikutusta insuliinintuotantoon 28

GAD-alum-injektiot Insuliinintuotannon säilymistä 29

GAD-alum-injektiot Ei vaikutusta insuliinintuotantoon 30

AbATE Anti-CD3-vasta-aine Insuliinintuotannon säilymistä 19

Anti-CD3-vasta-aine Insuliinintuotannon säilymistä 20

Rituksimabi Insuliinintuotannon säilymistä 21

Autol. hematopoieettinen 
kantasolusiirto

Riippumattomuus insuliinista 
suurella osalla hoidetuista

23
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mahdollisesti palauttamaan sitä. Etuna on tietynlainen 
turvallisuus: ainakaan diabeteksen aiheuttamista ei 
enää tarvitse pelätä ja myös tulokset nähdään nopeas-
ti mittaamalla jäljellä olevaa insuliinintuotantoa, joka 
yleensä heikkenee nopeasti taudin puhjettua. Yleensä 
uudet immunosuppressiiviset tai immunomodula-
toriset hoidot testataankin aluksi vastasairastuneilla 
diabeetikoilla.

Sairastumisen jälkeiset hoidot toimivat useimmi-
ten parhaiten silloin, kun omaa insuliinintuotantoa on 
vielä suhteellisen paljon jäljellä. Tällaisia tapauksia on 
erityisen runsaasti suuren sairastumisriskin ryhmään 
kuuluvien lasten seurantatutkimuksissa, joissa diag-
noosi hyvin yleisesti perustuu sokerirasituskokeisiin il-
man mitään kliinisiä oireita. Tertiaariprevention ongel-
mana voi kuitenkin pitää sitä, että pitkälle ehtineeseen 
immuunivasteeseen voi olla vaikea enää vaikuttaa. 
Tässä vaiheessa tehdyt epäonnistuneet preventioyri-
tykset voivat sulkea tutkimuksen piiristä pois hoidot, 
joilla mahdollisesti olisi vaikutusta autoimmuunipro-
sessin varhaisessa vaiheessa.

Päättyneet ja meneillään olevat 
preventiotutkimukset

Taulukko 2 (sivulla 11)  kokoaa yhteen erilaisia valmis-
tuneita ja menossa olevia preventiotutkimuksia. 

Primaaripreventiossa on lähestymistapana käy-
tetty imeväisiän ravinnon muokkaamista, kuten hyd-
rolysaattikorviketta, josta proteiiniantigeenit on eli-
minoitu (TRIGR), sekä lehmänmaidosta valmistettua 
korviketta, josta ihmisen insuliinin kanssa immuno-
logisesti ristiinreagoiva lehmän insuliini on poistet-
tu (FINDIA). Molempien Suomessa tehdyt esitutki-
mukset viittasivat autovasta-aineiden ilmaantumisen 
vähenemiseen (10,11), mutta valitettavasti laajempaa 
FINDIA-tutkimusta ei ole saatu käynnistettyä. Laaja 
kansainvälinen TRIGR-tutkimus sen sijaan on käynnis-
sä, mutta alustavissa tuloksissa ei nähty vasta-aineiden 
vähentymistä (12). 

Ensimmäinen laaja kansainvälinen sekundaari-
preventiotutkimus oli ENDIT, jossa nikotiiniamidilla 
(B3-vitamiinilla) yritettiin vaikuttaa soluvälitteisen 
immuunivasteen aiheuttamaan, vapaiden happiradi-
kaalien ja typpioksidin kautta välittyvään beetasolu-
jen tuhoutumiseen. Tämä, kuten hieman myöhemmin 
käynnistynyt toleranssin syntymiseen pyrkinyt, ihon-
alaista ja suun kautta annosteltavaa insuliinia käyttä-
nyt DPT-1-tutkimuskin, perustuivat suureen määrään 
eläinkokeita sekä tuloksiin, joita oli saatu äskettäin 
sairastuneille diabeetikoille tehdyistä hoitokokeiluis-

ta. Näissä hoitokokeiluissa omaa insuliinintuotantoa 
oli pystytty säilyttämään. Niin ENDIT- kuin DPT-1- 
tutkimuskin kohdistuivat diabeetikoiden autovasta-ai-
nepositiivisiin terveisiin ensimmäisen asteen sukulai-
siin. Kumpikaan tutkimuksista ei kuitenkaan pystynyt 
vähentämään diabeteksen kehittymistä (13,14). 

DPT-1-tutkimuksen tulosten analyysissa havaittiin 
kuitenkin viitteitä siitä, että korkeita IAA-pitoisuuksia 
omanneet henkilöt olisivat hyötyneet hoidosta, ja tä-
män vuoksi on käynnistetty uusi tutkimus hoidon tes-
taamiseksi tällaisessa ryhmässä (15). Sitä vie eteenpäin 
DPT-1-tutkimusverkoston seuraajaksi kehittynyt maa-
ilmanlaajuinen Trial-Net-organisaatio, jossa on käyn-
nissä myös useita muita preventiotutkimuksia. Suo-
malaisessa Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy 
eli DIPP-tutkimuksessa testattiin nenän kautta annos-
teltavaa insuliinia autovasta-ainepositiivisilla lapsilla, 
mutta vaikutusta taudin kehittymiseen ei havaittu (16). 

Immunosuppressiivisen syklosporiinihoidon ha-
vaittiin lisäävän remissiota äskettäin diagnosoiduilla 
diabeetikoilla jo 1980-luvun alussa (17,18), mutta hoi-
don komplikaatioriskit aiheuttivat siitä luopumisen. 
Immunosupressiiviset hoidot ovat kehittyneet, ja 
myös diabeetikoilla on testattu useita hoitoja, joilla on 
vähemmän sivuvaikutuksia ja joita muissa autoim-
muunisairauksissa on käytetty menestyksekkäästi. 
Näistä esimerkkeinä T-solujen CD3-molekyylin tun-
nistavat monoklonaaliset vasta-aineet, teblitsumabi ja 
otelisitsumabi (19,20), sekä B-lymfosyyttien CD20-mo-
lekyylin tunnistava rituksimabi (21). Tähän joukkoon 
kuuluu myös abatasepti. Se on liukoinen CTLA-4-mo-
lekyyli, johon on liitetty immunoglobuliinin Fc-osa. 
Sitoutuessaan antigeenia esittelevän solun CD80/86-
molekyyliin abatasepti  estää T-soluaktivaatiota (22). 

Esimerkkinä hyvin radikaalista hoidosta on auto-
logisten hematopoieettisten kantasolujen eli potilaan 
omasta elimistöstä kerättyjen verisoluja muodostavi-
en kantasolujen siirto. Kerättyjen kantasolujen luovut-
tajille tehtiin ennen siirtoa immuunisolujen ablaatio 
antitymosyyttiglobu liinilla ja syklofosfamidilla. Hoi-
don jälkeen enemmistö potilaista on ollut useiden 
vuosien seuranta-ajan riippumattomia insuliinihoi-
dosta (23). 

Myös monenlaisia immuunijärjestelmää muokkaa-
via hoitoja on testattu, kuten GAD65-alum-antigeeni-
injektioita. Ajatuksena on ollut toleranssin induktio 
kuten myös sekundaaripreventiomenetelmissä, joissa 
limakalvoille on annosteltu insuliinia. 

Useat terapiat ovat alustavissa kokeissa olleet 
 lupaavia, mutta niiden mahdollisuuksien selvittämi-
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nen vaatii vielä runsaasti lisätutkimuksia. Taulukossa 
2 on mainittu eräitä tutkimuksia. Täydellisempi luette-
lo löytyy esimerkiksi äskettäin Diabetes Care  -lehdessä 
ilmestyneistä katsauksista (24,25). 

Mielenkiintoinen mahdollisuus on beetasolujen 
toimintaa ylläpitävien ja/tai vahvistavien terapioiden 
kehitys autoimmuniteettia estävien hoitojen rinnalle. 
Nämä terapiat perustuvat havaintoihin, että beetasolu-
ja ja niiden toimintaa näyttää esiintyvän tyypin 1 dia-
beetikoilla useammin ja pitempään kuin on aiemmin 
arveltu (24).

Tulevaisuudennäkymät 

Monet viimeisimmistä tutkimustuloksista viittaavat 
tyypin 1 diabeteksen tautimekanismien heterogeeni-
syyteen ja useiden eri ympäristötekijöiden merkityk-
seen. Tämän vuoksi sen preventiossa tullaan toden-
näköisesti tarvitsemaan monenlaisia lähestymistapoja. 

Erilaisissa preventiotutkimuksissa on tärkeää ottaa 
huomioon tautiprosessin heterogeenisyys ja kohdistaa 
hoito alaryhmään, jossa sen voidaan parhaiten olettaa 
vaikuttavan. Selvempien tulosten saamiseksi koehen-
kilöt tulee myös kaltaistaa huolellisesti immuunivas-
teen luonteen ja geneettisten tekijöiden suhteen. Sekä 
patogeneesin että preventiomahdollisuuksien selvittä-
miseksi tarvitaan edelleen seurantatutkimuksia, jotka 
alkavat syntymästä tai ehkä jo raskausaikana.

Jorma Ilonen
LKT, professori
Turun yliopisto ja TYKS
Immunogenetiikan laboratorio/ Medicity
jorma.ilonen@utu.�
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Tutkimustieto jalostuu 
lihavuuden hoidon verkkopalveluksi 
HUS:n Painonhallintatalossa

KAISA PULKKINEN JA KIRSI PIETILÄINENHUS:n painonhallinnan ammattilaiset 
yhteistyökumppaneineen ovat luoneet 
tutkimustiedon pohjalta uuden 
Painonhallintatalo.�-verkkopalvelun. 
Palvelussa on kaikille kiinnostuneille 
tarkoitetun sivuston lisäksi osiot vakavasti 
ylipainoisille ja laihdutusleikkaukseen 
meneville. He saavat ohjelman 
ajan henkilökohtaista tukea omalta 
etävalmentajalta. 

Viimeaikaiset meta-analyysit ja katsaukset osoittavat 
selvästi, että etenkin verkkohoito-ohjelmat, joihin si-
sältyy henkilökohtaista tukea, ovat psykologisten ja 
terveysongelmien hoidossa yhtä tehokkaita kuin kas-
vokkain annettava hoito (muun muassa 1-2). 

Vuoteen 2012 mennessä verkkohoidoista on kan-
sainvälisesti tehty 108 satunnaistettua tutkimusta. 
Tutkittuja hoito-ohjelmia on kehitetty 25 kliiniseen on-
gelmaan. Tutkimustieto hyviä hoitotuloksia tuottavan 
verkkohoidon sisältö- ja toimintovaatimuksista on vie-
ty käytäntöön lihavuuden hoidon verkkopalvelussa.

Edellytyksenä helppokäyttöisyys

Perinteisesti verkkohoito-ohjelmien on ajateltu sopi-
van nuorille ja tietotekniikkataitoisille miehille. Tut-
kimus on kuitenkin osoittanut, että tietotekniikkatai-
doilla ei juuri ole merkitystä hoidon vaikuttavuuden 
kannalta, jos ohjelma on riittävän helppokäyttöinen (3). 
Osallistujan sitoutuminen verkkohoitoon ja luottamus 
ohjelman toimivuuteen vaikuttavat hoidon onnistumi-
seen (4).

Verkkohoito-ohjelmat sisältävät pitkälti kirjallisia 
tehtäviä. Myös asiakkaan ja tukihenkilön välinen kom-
munikaatio on tekstimuotoista. Verkkohoito näyttää 
sopivan parhaiten korkeasti koulutetuille ihmisille. He 
ovat tottuneet lukemaan, kirjoittamaan ja soveltamaan 
tehtäviä omaan tilanteeseensa (5).

Sisältö mukautuu 
käyttäjän tarpeisiin

Tutkimusten mukaan verkkohoito-ohjelman tärkein 
osatekijä on sisältö (6). Usein ohjelmat sisältävät teks-
ti- ja kuvamateriaalin lisäksi interaktiivisia elementtejä, 
kuten äänitteitä, videoita ja keskusteluryhmiä. Silti on 
todettu, että tekstit ovat ohjelman tärkein elementti. 
Ilman hyvää ja relevanttia tekstisisältöä käyttäytymi-
sen muutosta ei saada aikaiseksi (7). Tekstien tulee olla 
helposti luettavia ja sivuston navigaation helppo (4,8).

Liika materiaali voi saada käyttäjän kokemaan oh-
jelman stressaavaksi, mikä voi johtaa keskeyttämiseen 
(7). Käyttäjän mielenkiinto hoito-ohjelmaa kohtaan 
voi lisääntyä, keskeyttäminen vähentyä ja interven-
tion vaikuttavuus parantua, jos sisällöt mukautuvat 
käyttäjän tarpeisiin (9).

Verkkohoito-ohjelma sisältää yleensä strukturoi-
dun viikko-ohjelman ja siihen kuuluvat kotitehtävät. 
Tehtävien tarkoitus on aktivoida käyttäjää (7). Kotiteh-
tävät, palaute niistä sekä selkeät tehtävien palautuspäi-
vämäärät ovat tärkeitä ja niistä tulee pitää kiinni (10).

Itsearvioinnilla on suurempi rooli verkkohoidossa 
kuin perinteisessä hoidossa (5). Käyttäjä arvioi lähtö-
tilannettaan ja seuraa edistymistään hoidon kuluessa, 
esimerkiksi viikoittain. Arvioinnilla ja haastatellen 
saadaan selville, onko käyttäjä riittävän motivoitunut 
verkkohoitoon, sopivatko käyttäjän ongelmat verkko-
hoitoon ja onko hänellä riittävät kognitiiviset taidot 
osallistua. Hoidon jälkeen seurannassa (6 kuukautta, 
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12 kuukautta ja 24 kuukautta) tarkastellaan hoidon tu-
losten säilymistä pitkän ajan kuluessa (5).

Ammattilaisen tuki sitouttaa 

Tukihenkilön tuen sisältämien verkko-ohjelmien vai-
kuttavuus on parempi täysin automatisoituihin ohjel-
miin verrattuna (11). Tavallisesti tuki annetaan sähkö-
postin, verkkoalustan, puhelimen 
tai tekstiviestien kautta. Yksi tu-
kimuoto ovat kasvokkaiset tapaa-
miset esimerkiksi hoito-ohjelman 
alussa ja lopussa. Tuki on kannus-
tusta, vastaamista asiakkaan kysy-
myksiin ja kirjallista tai suullista 
palautetta kotitehtävistä. Tarkkaa 
tutkimustietoa ei ole siitä, paljonko 
tukea verkkohoito-ohjelman kan-
nattaa sisältää (12). 

Yleensä ohjelmissa tarjotaan tukea käyttäjää koh-
den noin 15–20 minuuttia viikossa. Tutkimus antaa 
viitteitä siitä, että tukihenkilön ammattipätevyys on 
vähemmän tärkeää hoidon vaikuttavuudelle. Tuki-
henkilön motivoituneisuus ja innostuneisuus voivat 
kompensoida pätevyyttä (13).

Valmennukseen lähetteellä 
tai itse maksaen

Painonhallintatalo.fi-palvelussa on kolme pääosiota: 
yleistä tietoa sisältävä sivusto kaikille kiinnostuneille, 
terveyslaihdutusvalmennus ja lihavuusleikkausval-
mennus. Terveyslaihdutusvalmennus ja lihavuusleik-
kausvalmennus avautuvat keväällä 2016. 

Terveyslaihdutusvalmennus on tarkoitettu erityi-
sesti 18–65-vuotiaille vakavasti ylipainoisille, jotka 
ovat saaneet terveydenhuollon ammattilaiselta laih-
duttamissuosituksen terveydellisistä syistä. 

Lääkäri voi tehdä palveluun lähetteen tai asiakas 
voi kirjautua itse, jolloin hän myös maksaa palvelusta 
itse. 

Terveyslaihdutusvalmennuk-
sen tavoite on auttaa muuttamaan 
elintapoja askel kerrallaan. Val-
mennus koostuu 30–60 minuutin 
viikkoistunnosta ja siihen liittyvistä 
arjen lomaan helposti upotettavista 
harjoituksista.

Ohjelmaan vuodeksi sitoutuva 
saa kokeiltavaksi arkeensa yli 160 
erilaista harjoitusta. Harjoitukset 
tukevat kokonaisvaltaista elämän-

tapamuutosta. Ohjelman käyttäjä oppii oman tavan 
syödä, liikkua, nukkua, rentoutua sekä käsitellä pai-
nonhallintaan liittyviä ajatuksiaan ja tunteitaan.

Oma etävalmentaja
kirittää tavoitteisiin

Merkittävä ero muihin verkkovalmennuksiin on etä-
valmentaja, joka paneutuu henkilökohtaisesti valmen-
nettavan tilanteeseen ja tarpeisiin. Valmentajat ovat 
HUS:n lihavuuskeskuksen kouluttamia terveyden-
huollon ammattilaisia.

Ohjelmassa hyödynnetään hyväksymis- ja omis-
tautumisterapiaa (HOT), joka tutkitusti edistää pysy-
vää painonhallintaa sekä parempaa toimintakykyä 

Terveyslaihdutusvalmennus 
on tarkoitettu erityisesti 

18–65-vuotiaille vakavasti 
ylipainoisille, jotka ovat 

saaneet terveydenhuollon 
ammattilaiselta 

laihduttamissuosituksen 
terveydellisistä syistä.



16 Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2016

ja elämänlaatua ylipainoisilla (muun muassa 14). 
HOT:ssa käytetään aikaa sen selkiyttämiseen, mikä on 
itselle merkityksellistä, ja sitten omistaudutaan itselle 
tärkeiden asioiden mukaisiin tekoihin. Toinen päämää-
rä on oppia tietoisuustaitoja (mindfulness), jotka autta-
vat käsittelemään epämiellyttäviä ajatuksia ja tunteita 
uudella tavalla.

Painonhallinnan kaikki 
olennaiset osa-alueet yhdistä-
viä verkkopohjaisia ohjelmia 
ei ole vielä tutkittu. Siksi Ter-
veyslaihdutusvalmennuksen 
vaikuttavuutta selvitetään 
tutkimuksella.

Lihavuusleikkausvalmen-
nus on valmennuspaketti leik-
kaukseen meneville potilaille. 
Se alkaa kaksi kuukautta en-

nen leikkausta ja päättyy kuusi kuukautta leikkauksen 
jälkeen. Myös tähän osioon kuuluu palvelun automaat-
tisesti ohjaamia harjoituksia sekä etävalmentaja. 

Kaisa Pulkkinen
Laillistettu ravitsemusterapeutti (TtM)
Projektisuunnittelija, HUS
kaisa.ka.pulkkinen@hus.�

Kirsi Pietiläinen
LT, ylilääkäri, apulaisprofessori
HUS Lihavuuskeskus ja Helsingin yliopisto, 
Lihavuustutkimusyksikkö
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Merkittävä ero muihin 
verkkovalmennuksiin 

on etävalmentaja, 
joka paneutuu 

henkilökohtaisesti 
valmennettavan 
tilanteeseen ja 

tarpeisiin.
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#Terveystalkoot
Huolehdithan 

myös itsestäsi!

Ajatuksia, materiaaleja, videoita ja terveystekoja  
myös asiakkaita varten osoitteessa 

yksielämä.fi

Puhun puhelut kävellen  
tai seisten.

Huolehdin jaksamisestani.

Pidän kiinni ateriarytmistä.

Lopetan tai ainakin vähennän,
jos tupakoin.

Nautin raitista ilmaa ulkona 
reippaillen.

Ammennan hyvää oloa 
tasapainoisista ihmissuhteista.

Murehdin vähemmän.

Rauhoitan tunnin ennen   
unipuuta älylaitteilta.
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Tarvitsetko B-vitamiinilisää?

B12-vitamiinin tarve lisääntyy mm. ikääntyessä, 
suoliston alueen imeytymishäiriöissä sekä  

kasvisruokavaliota noudattavilla. 
 

Beko Strong B12 1 mg on pienikokoinen,  
helposti nieltävä B12-vitamiinitabletti. 

 
B12-vitamiini edistää normaaleja  psykologisia 

toimintoja, hermoston ja solujen normaalia toimin-
taa sekä vähentää väsymystä ja uupumusta.

VAHVA 
B12-VITAMIINITABLETTI

MUISTISI 
TUEKSI
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PÄIVI HANNULA

ATTD 2016:  
Keinohaima kiinni ja käyntiin

Näin repäisevän otsikon alla keskusteltiin 
keinohaimajärjestelmistä diabeteksen 
hoitotekniikkaan keskittyneessä 
kongressissa Milanossa. Otsikosta 
huolimatta laitteiden turvallisuus vaatii 
vielä huomiota, ja uusia tutkimuksiakin 
tarvitaan järjestelmän hienosäätöön.

Yhdeksäs diabetesteknologian ja -hoidon konferenssi 
Advanced technologies and treatments for diabetes 
(ATTD 2016) järjestettiin Milanossa helmikuun alussa 
noin kolmelle tuhannelle osanottajalle. Luentoja riitti 
pitkälle iltaan kaikkina päivinä. Yksi kohokohdista 
oli edellisen vuoden merkittävimmät uutiset koonnut 
ATTD Yearbook 2015 -sessio. Siinä käytiin läpi tär-
keimmät lehtireferaatit verensokerin omaseurannan, 
uusien diabeteslääkkeiden, jatkuvan glukoosimonito-
roinnin, insuliinipumppujen, closed loop -teknologian 
eli keinohaimojen, insuliinihoidon ja tyypin 1 diabetek-
sen immuuni-interventioiden edistysaskelista. Lisäksi 
esiteltiin digitaalisen terveysteknologian uusimmat 
keksinnöt sekä menetelmiä, joiden avulla liikunta ja 
inhimilliset tekijät pystytään huomioimaan diabetek-
sen hoidossa aikaisempaa paremmin.  

Millä lääkeyhdistelmällä
beetasolutuho pysähtyy?

Onko tyypin 1 diabeteksen luonnollista 
kulkua mahdollista muuttaa? -sessiossa 
näkökulmia haettiin niin immuniteetin muokkauk-
sesta kuin teknologian hyödyntämisestäkin. Tähän 
asti immunosuppressiolääkeainetutkimuksissa on 
Desmond Schatzin mukaan usein yritetty vaikuttaa 
tyypin 1 diabeteksen varhaisvaiheeseen vain yhdellä 
lääkkeellä. Kun jatkossa pyritään estämään tyypin 1 

diabeteksen beetasolutuhoa, tutkitaan yhdistelmä-
hoitoja samaan tapaan kuin esimerkiksi nivelreuman 
hoitotutkimuksissa on tehty. Päätetapahtumat valitaan 
siten, että niiden saavuttaminen on realistista. 

Camillo Ricordi kertoi saarekesolusiirtojen nykyti-
lanteesta muun muassa, että niiden yleistymiseen dia-
beteksen perushoitona vaaditaan vielä suuria harppa-
uksia. Olisi löydettävä siirteelle istutuspaikka, jossa on 
fysiologinen enteraalinen poistumisjärjestelmä, kehitet-
tävä nykyistä turvallisempia lääkkeitä pitkäaikaiskäyt-
töön ylläpitämään siirteen ja isännän immuunitolerans-
sia, etsittävä keinoja siirteiden määrän turvaamiseksi 
sekä parannettava kustannusvaikuttavuutta. 

Paolo Pozzilli toi esiin, että insuliinipumppu-
hoitoon sitoutumisen parantamiseksi pitäisi solmia 

sopimuksia, joissa olisi metabolisia 
tavoitteita potilaille. Sopimuksessa 
määriteltäisiin muun muassa veren-
sokerimittausten ja seurantakäyntien 
tiheydet. 

Mark Sperling argumentoi, et-
tei tyypin 1 diabetes välttämättä olekaan vain auto-
immuunisairaus, jossa T-solut murhaavat beetasoluja. 
Kaikki, joilla on altistava geenitausta, eivät sairastu, ei-
kä immuuniterapioilla myöskään ole saavutettu pitkä-
kestoisia hoitovasteita. Hänen mukaansa kyse saattaa-
kin olla ohjelmoidusta beetasoluitsemurhasta.

Tyypin 1 diabetes ei 
välttämättä olekaan vain 

autoimmuunisairaus, 
jossa T-solut murhaavat 

beetasoluja.
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Keinohaima valmis käyttöön?

Closing the loop -sessiossa teema oli ”kei-
nohaima kiinni ja käyntiin”. Roman Ho-
vorkan esittelemä Cambridge-algoritmia 
käyttävä closed loop -järjestelmä vähensi 
hypoglykemioiden esiintyvyyttä verrat-
tuna jatkuvasti verensokeria mittaavaan 
(sensoroivaan) pumppuun. Hänen edusta-
miinsa englantilaisiin, loppuun saatettui-
hin keinohaimatutkimuksiin on vuodesta 
2012 osallistunut 140 tutkimushenkilöä. 
Boris Kovatchev kertoi, että verensokerita-
soa seuraavia ”peruskeinohaimoja” kehit-
tyneemmät järjestelmät voivat hyödyntää 
useita kehon signaaleja tai hormonaalisia 
muutoksia päätöksentekoalgoritmeissaan. 

Eyal Dassaun mukaan Yhdysvaltain 
korkein ruoka- ja lääkeviranomainen Food 
and Drug Administration FDA on määri-
tellyt keinohaimajärjestelmän. Se käsittää 
laitteiston, ohjelmiston ja käyttäjät. Laitteis-
toon kuuluvat jatkuva verensokerisenso-
rointi, tietokone eli keinohaimalaite, insu-
liinipumppu ja verensokerimittari. Niiden 
yhteistoimintaan tarvitaan algoritmiohjel-
misto, käyttöliittymä, kommunikaatiopro-
tokolla ja pilvipalvelu. Potilaan lisäksi voi 
olla muita käyttäjiä.

Automaattisen verensokerinhallinnan 
algoritmit ovat Dassaun mukaan valmiit 
käyttöönottovaiheeseen. Edellä 
luetellut laitteiston osat on yhdis-
tetty, mutta turvaverkostot ovat 
vielä kehitteillä. Pitkäkestoisia 
tutkimuksia tarvitaan keinohai-
man hienosäätöön, mutta näistä 
kehitystarpeista huolimatta ollaan 
paraikaa siirtymässä tutkimusvai-
heesta teolliseen vaiheeseen.

Moshe Phillips esitteli yhdessä Benyamin Gros-
manin, Revital Nimrin ja Rebecca Gottliebin kanssa 
PID (proportional-integral-derivative)- ja MD (mole-
cular dynamics)-algoritmityyppien yhdistämistä, jotta 
lopputuloksena olisi hyvin luotettava algoritmi glu-
koosikäyrän ennustamiseen ja insuliinin annostelun 
säätämiseen. PID-algoritmi on käytössä 90 %:ssa sul-
jetun yhteyden järjestelmistä. Muita algoritmeja ovat 
MPC (kemian teknologiassa usein käytetty) ja sumea 
logiikka eli fuzzy logic, jonka toiminta pohjautuu if-then-
lausekkeisiin.

Vaikeita yhtälöitä 
ruokailijoille

Ruoka, teknologia ja diabetes -sessi-
ossa Howard Wolpert esitti, että 
aterianjälkeinen glukoositavoite 
voidaan saavuttaa parhaiten, jos 
insuliinivaikutus sopii täsmälleen 
hiilihydraattien imeytymisnopeu-

teen. Tämän tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa otta-
en huomioon pikainsuliinien farmakodynamiikka sekä 
hiilihydraattien glykeemisen indeksin vaihtelu. 

Vapaat rasvahapot vaikeuttavat yhtälöä entises-
tään, koska ne aiheuttavat insuliiniresistenssiä. Rasvan 
lisäksi proteiini lisää veren aterianjälkeistä glukoosipi-
toisuutta. Yhdessä rasva ja proteiini lisäävät clamp-
tutkimuksissa ateriainsuliinin tarvetta keskimäärin 65 
% ja pidentävät hyperglykemia-aikaa tunneilla. Tässä 
on huomattavaa yksilöiden välistä vaihtelua. 

Pitäisikin optimoida sekä perusinsuliinin annoste-
lu että hiilihydraattien arviointitaidot ja panostaa ras-
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”Peruskeinohaimoja” 
kehittyneemmät järjestelmät 

voivat hyödyntää useita 
kehon signaaleja tai 

hormonaalisia muutoksia 
päätöksentekoalgoritmeissaan.



va- ja proteiinipitoisten ruokien yhteydessä ilmenevän 
yksilöllisen reagointimallin etsimiseen. Wolpert antoi 
lopuksi perusohjeet runsaasti rasvaa ja proteiinia sisäl-
tävien ruokien varalle: 1. laske insuliiniannos hiilihyd-
raatti-insuliinisuhteen ja ruoan hiilihydraattimäärän 
mukaan ja lisää 30 %, 2. annostele insuliini 2–3 tunnin 
aikana, 3. suunnittele ateriainsuliini- eli bolustyyppi 
hiilihydraatin tyypin (glykeemisen indeksin) mukaan, 
ja jos aterialla on pitsaa tai pastaa (GI ≤ 50), aloita 30 
%:n alkuannoksella, 4. harkitse annoksen pienentämis-
tä, jos olet liikkunut ennen runsasrasvaista ateriaa tai 
käytät alkoholia aterian yhteydessä, 5. Muuta kohtia 
1–4 vasteen mukaan yhä uudelleen. 

Ruokaväittämien viidakossa

Eran Segal jatkoi ruoka-aihetta kertomalla, miten 
paljon samanlaisen aterian aiheuttamat verensoke-
rivasteet poikkeavat toisistaan eri ihmisillä. Normo-
glykemian säilyttäminen vaatii yksilöllistä ravitse-
mussuunnitelmaa. Erityisesti mikrobiomi- ja kliinisiä 
tietoja yhdistävillä laajoilla tutkimuksilla haetaan nyt 
ennustusmalleja, joiden avulla voidaan ohjata noudat-
tamaan normoglykemiaa ylläpitävää yksilöllistä ravit-
semusta.

 Inge Tetens kertoi EFSA:an (European Food Safety 
Authority) ilmoitetuista tuoteselosteiden ja -markki-
noinnin lukuisista ravintoaine- ja terveysväittämistä, 
joiden kuuluisi täyttää EU-säädökset. Michal Gillon-
Keren toivoi, ettei diabeteshoitotiimi suosittelisi kri-
tiikittömästi mitä tahansa mobiililaitteissa toimivia 

annoslaskuriohjelmia tai hiilihydraattilaskennan apu-
välineitä.

Tavoitteet selville

Näyttelyssä läsnä oli insuliinipumppu-, verensoke-
rimittari- ja sensorointilaitteita edustavia yrityksiä, 
mutta myös esimerkiksi perinteinen insuliinifirma, 
joka esitteli perusinsuliiniannostelun löytymistä tu-
kevaa älypuhelinsovellustaan. Kaikkien suurimpien 
insuliinipumppuyritysten keinohaimaprojektit ovat jo 
pitkällä. Sekä sensoroinnissa (CGM) että flash-glukoo-
simonitorointijärjestelmässä (FGM) yritysten fokus on 
selvästi siirtynyt kohti sensoriavusteista monipistohoi-
toa, erilaisin mobiililaitekäyttöliittymin.

Olisi toivottavaa, että tulevissa kokouksissa kiin-
nitettäisiin huomioita nykyisten ja uusien laitteiden 
käyttöönottokriteereihin ja seurantakäytäntöön: esi-
merkiksi jatkuvalle sensoroinnille tarvitaan tavoitteet 
ja mitattavat parametrit välianalyysejä varten. On tär-
keää voida seurata teknologisten hoitoratkaisujen vai-
kutuksia hyvin valituilla mittareilla sekä yksilötasolla 
että yleisesti.   

Päivi Hannula
LT, endokrinologi
TAYS
paivi.hannula@pshp.�

Lähteet:

ATTD 2015 Yearbook, Special ATTD Issue, Diabetes technology & 
therapeutics Feb 2016, liebertpub.com/DTT.

Turvallista matkaa! -ajoterveysesite diabetesta sairastaville

Diabetesliiton Turvallista 
matkaa! -esitteet on päivi-
tetty Trafin uusien ajoterveys-
ohjeiden mukaisiksi. Esitteet on 
tarkoitettu terveydenhuoltoon 
jaettavaksi diabetesta sairasta-
ville. Esitteet on koottu 50:n ja 100 
sivun repäisylehtiöiksi.  Jokaisen 
lehtiön kansilehdessä on lääkärille 
ohjeita diabeetikoiden ajo terveyden 
 arviointia varten.

Hinnat:  17 euroa / 50 repäisy sivua 
ja 24 euroa / 100 repäisysivua 

Lisätiedot:
www.diabetes.fi/d-kauppa

Ajoterveyslausunto annetaan  
potilaalle tai lähetetään poliisille
Vuodenvaihteessa ajokorttitoimivalta siirtyi  
poliisilta Trafille, mutta poliisi valvoo edelleen 
ajokortin haltijan ajoterveyttä. Ajokorttia tai 
muita tieliikenteen henkilölupahakemuksia  
vastaanottaa Ajovarma. 
    Trafi muistuttaa, että ajoterveyteen liittyvät 
lääkärinlausunnot annetaan asiakkaalle tai  
postitetaan poliisille. Niitä ei pidä lähettää  
Trafille tai Ajovarmalle. 

Lisää ohjeistusta, linkit lääkärinlausunto-
lomakkeisiin ja uusiin ajoterveysohjeisiin  
löytyvät osoitteesta:
www.trafi.fi/tieliikenne/minulla_on_ajo-kortti/
kuljettajan_ajoterveys.
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Uusi laite mittaa syljen
insuliinipitoisuutta

● Oulun yliopiston mittaustekniikan tutkimusryhmä on 
kehittänyt menetelmän ja laitteen, jolla mitataan syljen 
insuliinipitoisuutta. Lukijalaite on pienikokoinen, ja se 
lähettää mittaustuloksen langattomasti kännykkään. 
Laitteen ensimmäiset kenttätestit on tehty viime vuoden 
lopulla.

Syljestä mitatun insuliinipitoisuuden perusteella 
voidaan arvioida riskiä sairastua diabetekseen ja puuttua 
esimerkiksi epäterveellisiin elämäntapoihin nykyistä 
aiemmin.
www.cemis.�

gluteeniton

Rasituskoe kertoo
diabetesriskistä?

Keliakian diagnosoinnissa 
tarvitaan tarkkuutta

● Tampereen yliopiston keliakiatutkijoiden sairauden 
diagnostiikkaan liittyvät tutkimustulokset haastavat 
nykyisin yleisesti annetut suositukset. 

Monissa viimeaikaisissa kansainvälisissä artikkeleissa 
suositellaan näytteen ottamista myös pohjukaissuolen 
alkuosasta tavallisen, loppuosasta otetun koepalan 
lisäksi. Tamperelaistutkimuksen mukaan pohjukaissuo-
len alkuosasta otetut näytteet eivät kerro luotettavasti 
keliakiasta. Nämä näytteet ovat usein huonolaatuisia 
pohjukaissuolen alkuosan keliakiatyyppisten limakalvo-
vaurioiden takia. Vauriot ovat yleisiä ilman keliakiaakin, 
ja niiden takia syntyy turhia virhediagnooseja.

Immunoglobuliini-A-kertymät pohjukaissuolen alku-
osassa erottelevat keliaakikot kontrolleista täydellisesti: 
keliaakikoilla kertymiä on, kontrollipotilailla ei. Arvion 
täytyy kuitenkin aina tapahtua laadukkaasta, oikein 
leikatusta leikkeestä.

Taavela J, Popp A, Korponay-Szabo IR, Ene A, Vornanen M, 
Saavalainen P, Lähdeaho ML1, Ruuska T, Laurila K, Parvan A, Anca 
I, Kurppa K, Mäki M.A. Prospective study on the usefulness of 
duodenal bulb biopsies in celiac disease diagnosis in children: urging 
caution. Am J Gastroenterol. 2016 Jan;111(1):124-33. doi: 10.1038/
ajg.2015.387. Epub
2016 Jan 5.

● Poikkeava sykevaste rasituksessa voi kertoa diabe-
tesriskistä. Miehillä, joilla sydämen syke nousee rasi-
tuskokeessa vähemmän, on suurempi riski sairastua 
tyypin 2 diabetekseen kuin muilla. Myös sykkeen hidas 
palautuminen rasituksen jälkeen kertoo suurentuneesta 
diabetesriskistä. 

Tutkijoiden mukaan sykevaihtelun yhteys diabe-
tesriskiin voi selittyä autonomisen hermoston toimin-
tahäiriöllä, joka vaikuttaa sekä sykkeeseen että insu-
liiniaineenvaihduntaan. Rasituskoe saattaisikin auttaa 
tunnistamaan ne, joilla diabetekseen sairastumisen riski 
on suurentunut. The American Journal of Medicine 

-lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui Suomesta 
Itä-Suomen yliopisto.

Jae SY, Kurl S, Laukkanen JA, Zaccardi F, Choi YH, Fernhall B, 
Carnethon M, Franklin BA, Exercise heart rate reserve and recovery 
as predictors of incident type 2 diabetes, The American Journal of 
Medicine (2016), doi: 10.1016/j.amjmed.2016.01.014.
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Liikuntaa lääkkeeksi
● Päivitetty Käypä hoito -suositus liikunnasta korostaa 
liikunnan merkitystä pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä ja 
hoidossa. Suosituksen mukaan lääkärillä ja muilla tervey-
denhuollon ammattilaisilla on velvollisuus kysyä potilaan 
liikuntatottumuksista ja kirjata tiedot. Potilaita tulee 
kannustaa liikkumaan varsinkin, jos liikunnan lisääminen 
on aiheellista jonkin sairauden vuoksi.  

Kaikille aikuisille suositellaan kohtuukuormitteista 
kestävyysliikuntaa, kuten reipasta kävelyä, ainakin 150 
minuuttia viikossa tai raskasta liikuntaa, kuten juoksua, 
75 minuuttia viikossa. Lisäksi suositukseen kuuluu lihas-
voimaa ja -kestävyyttä ylläpitävää tai lisäävää liikuntaa 
vähintään kahtena päivänä viikossa. Kaiken liikunnan voi 
jakaa vähintään kymmenen minuuttia kestäviin pätkiin. 
www.kaypahoito.�
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Pitkäaikaissairaat 
tyytyväisiä 
palveluihin

Kolme neljästä pitkäaikaissairaasta on joko erittäin tai 
melko tyytyväisiä elämäänsä ja saamiinsa palveluihin. 
Vain neljä prosenttia on erittäin tyytymättömiä. Eniten 
tyytymättömyyttä aiheuttavat pysyvän hoitosuhteen 
puuttuminen sekä sairauden seurannan hajanaisuus tai 
puuttuminen.

Tulokset perustuvat tammi-helmikuussa kansan-
terveys- ja potilasjärjestöjen jäsenille tehtyyn kysely-
tutkimukseen.

Puolet vastaajista haluaisi osallistua nykyistä enem-
män oman hoitonsa suunnitteluun ja reilu kolmannes 
toivoo saavansa enemmän kuntoutusta, joka tukee työ- 
ja toimintakykyä. Vastaajista lähes kolmannes raportoi, 
ettei heille ole laadittu hoitosuunnitelmaa. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 059 pitkäaikais sairasta, joista 816 oli 
Yksi elämä -järjestöjen eli Aivoliiton, Diabetes liiton tai Sydänliiton 
jäseniä. Muut järjestöt olivat olivat Allergia- ja astmaliitto, Crohn ja 
Colitis, Iholiitto, Munuais- ja maksaliitto, Parkinsonliitto ja Psoriasis-
liitto. Kyselytutkimus on osa Kestävän Terveydenhuollon -projektia, 
johon osallistuvat SOSTE, Finanssialan Keskus liitto, Lääkäriliitto, 
Sitra, Tehy, YTHS ja AbbVie. Kyselyn on toteuttanut TNS Gallup.

● Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä 
INNODIA-projektissa, jonka tavoitteena on löytää keinoja 
tyypin 1 diabeteksen kehittymisen ennustamiseksi ja 
taudin puhkeamisen ehkäisemiseksi. Professorit Mikael 
Knip ja Timo Otonkoski johtavat Helsingin yliopiston 
tutkijaryhmää.

Euroopan unionin laajuinen 33 toimijan verkosto mah-
dollistaa riittävän kokoisten kohorttien rekrytoinnin sekä 
biologisten näytteiden keräämisen suurelta tutkittavien 
joukolta. Tutkimukseen kutsutaan äskettäin diagnosoituja 
tyypin 1 diabeetikkoja ja heidän sisaruksiaan.

Mikael Knipin tutkimusryhmä toimii tutkimuksen 
keskuslaboratoriona diabetekseen liittyvien autovasta-
aineiden määrittämisessä. Lisäksi tutkimusryhmä rekrytoi 
vastasairastuneita diabeetikkoja ja heidän sisaruksiaan 
seurantatutkimukseen.

Timo Otonkosken tutkimusryhmän tavoitteena on ke-
hittää kokeellisia kantasolumalleja, joiden avulla voidaan 
tutkia tyypin 1 diabetekselle altistavien geenityyppien ja 
ulkoisten tekijöiden vaikutuksia haiman beetasoluihin. 
Innodia-verkoston kautta ryhmä voi tehdä läheistä ja 
pitkäjänteistä yhteistyötä Euroopan johtavien tutkimus-
ryhmien kanssa.

Helsingin yliopiston rahoitus on 1,3 miljoonaa euroa 
seitsemän vuoden ajaksi. Koko projektin rahoitus on 36,5 
miljoonaa euroa. Rahoittajina ovat Euroopan unionin ja 
Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön (EFPIA) 
yhteinen liittouma (IMI), EFPIAn jäsenyritykset, amerik-
kalainen diabetestutkimussäätiö JDRF sekä Leona M. ja 
Harry B. Helmsleyn hyväntekeväisyysjärjestö.
www.helsinki.�/�/uutiset/tutkijat-yhdistivat-voiman-
sa-tyypin-1-diabeteksen-nujertamiseksi

Tutkijat yhdistivät voimansa tyypin 1 diabeteksen nujertamiseksi
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Messukeskuksessa Helsingissä 
järjestettiin viime lokakuussa Suomen 
diabetesjalkatyöryhmien jäsenille ja 
muille diabeetikoiden jalkaongelmista 
kiinnostuneille terveydenhuollon 
ammattilaisille koulutuspäivä, jonka 
tavoitteena oli jakaa tietoa diabeetikon 
jalkojen tutkimisesta ja hoidosta 
niin käytännön työntekijän kuin 
organisaationkin näkökulmasta.

Suomeen perustettiin vuoden 2014 alkupuolella Nordic 
Diabetic Foot Task Force -verkostoon kuuluva kansalli-
nen työryhmä. NDF Task Force -työryhmän toiminta 
perustuu Euroopan haavanhoitoyhdis-
tyksen (European Wound Management 
Association, EWMA) yhteispohjoismai-
seen hankkeeseen, jonka tavoitteena 
on vaikuttaa kansallisella tasolla dia-
beetikon jalkahaavan kansainvälisten 
ja kansallisten hoitosuositusten viemi-
seksi käytäntöön. Suomen työryhmään 
pyrittiin saamaan kattava edustus 
kaikista diabeteksen jalkaongelmiin 
liittyvistä erikoisaloista. Jäseniä on tätä 
nykyä 19. Työryhmän kokoonkutsujana toimi perus-
tamisvaiheessa plastiikkakirurgian erikoislääkäri Vesa 
Juutilainen, ja hän on myös ryhmän puheenjohtaja. 

Työryhmän ensimmäinen konkreettinen toimi oli 
järjestää valtakunnallinen, moniammatillinen koulu-
tuspäivä diabeettisen jalan hoidosta.

Liikkeelle varovaisin odotuksin

Työryhmä aloitti suunnittelun varovaisin odotuksin. 
Tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon edus-
tajia ainakin 20 sairaanhoitopiirin jalkatyöryhmistä. 

 JAANA HUHTANEN JA VESA JUUTILAINEN

Diabetes-jalka-symposium:
Koulutusyhteistyötä yli 
ammattirajojen

Lopulta päivään ilmoittautui 296 kuulijaa, joista 40 oli 
jalkatyöryhmistä. Osallistujien kokonaismäärä nousi 
noin 350:een, kun mukaan lasketaan näytteilleasettajat 
ja kokouksen järjestäjät.

Osallistujat edustivat kaikkia niitä ammattikuntia, 
joita diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisyssä ja 
hoidossa tarvitaan. Osallistujia oli terveyskeskuslääkä-
reistä eri erikoisalojen lääkäreihin: verisuonikirurgia, 
ortopedia, plastiikkakirurgia ja ihotaudit olivat edus-
tettuina. Muilta ammattialoilta mukana oli muun mu-
assa diabeteshoitajia, haavanhoitajia, jalkojenhoitajia, 
jalkaterapeutteja ja lääkintävahtimestareita.

Ohjelman avaajaksi oli kutsuttu aihealueen todelli-
nen pioneeri, karismaattinen Jan Apelqvist Ruotsista.  
Hän on kansainvälisen International Working Group on 
the Diabetic Foot -työryhmän jäsen. Luennon aiheena oli 
IWGDF- sekä NDF Task Force -työryhmien toiminta.

Päivän muu sisältö kattoi diabee-
tikon jalkaongelmat ja niiden hoidon 
laajasti: teemoja olivat jalkaongelmien 
patofysiologia, käytännön tutkiminen, 
vaikeiden ongelmien hoito, kevennys-
terapia, haavanhoito, jalkatyöryhmien 
toiminta ja amputaatiotilastot. Päivän 
päätteeksi järjestettiin paneelikeskus-
telu, jossa yleisöllä oli tilaisuus esittää 
kysymyksiä luennoitsijoille. 

Kiitoksia moniammatillisuudesta 

Palautteista esille nousi kiitos siitä, että pitkästä aikaa 
järjestettiin koko päivän koulutus tärkeästä aihealu-
eesta. Koulutuspäivän moniammatillisuutta pidettiin 
myös erinomaisena asiana. 

Valtakunnallinen verkostoituminen ja hyvi-
en käytänteiden jakaminen ovat jatkossa työryh-
män ensisijaisina tavoitteina. Tarkoituksena on 
vakiinnuttaa työryhmän toiminta osaksi jonkin 
muun liiton toimintaa ja sitä kautta vahvistaa mah-
dollisuuksia järjestää koulutusta säännöllisesti.  

Valtakunnallinen 
verkostoituminen 

ja hyvien 
käytänteiden 

jakaminen ovat 
jatkossa työryhmän 

ensisijaisina 
tavoitteina.



25Diabetes ja lääkäri  huhtikuu 2016

Tietoa kansallisen Nordic Diabetic Foot Task Force 
-verkoston seuraavista koulutuksista saa sympo-
siumin järjestelyistä vastanneiden yhdistysten 
sivustoilta:
• Suomen Diabetesliitto ry, www.diabetes.fi
• Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry, 

www.diabetes.fi/diabetestutkijat 
• Suomen Haavanhoitoyhdistys ry, www.shhy.fi
• Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto 

ry, www.sjjl.fi.

Jaana Huhtanen
Jalkojenhoitaja, kansallisen Nordic Diabetic Foot 
Task Force -työryhmän jäsen
Diabetesliitto
jaana.huhtanen@diabetes.�

Vesa Juutilainen
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, kansallisen 
Nordic Diabetic Foot Task Force -työryhmän 
puheenjohtaja

Kuvat: Mira Liias

Tervetuloa Kööpenhaminaan!
Seuraava pohjoismainen kokous, 

The 2nd Nordic Diabetic Foot 
Symposium, järjestetään 5.–6. 

lokakuuta 2016 Kööpenhaminassa. 
Kansallinen työryhmä toivoo sinne 
suurta edustusta Suomesta. Seuraa 
pohjoismaisen työryhmän sivuja: 

nordicdiabeticfoot.com. 



Vuoden terveydenhoitaja iloitsee valinnastaan:

”Tunnustus koko diabeteshoitajien 
ammattikunnalle”

Riitta Salo 
Kuva: Terveydenhoitajaliitto
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Miten sinusta tuli diabeteshoitaja? 

”Valmistuin toukokuussa 1993 terveydenhoitajak-
si uusimuotoisen ylioppilaspohjaisen koulutuksen 
kautta Turussa. Opiskeluaika oli kova ponnistus koko 
perheelle, sillä kolmesta lapsestamme kaksi oli vielä 
päivähoitoikäisiä, ja kävin Jokioisilta päivittäin Turus-
sa kolmen ja puolen vuoden ajan. Työhön palattuani 
kesän 1993 lopulla minua pyydettiin diabeteshoitajan 
sijaiseksi, ja sillä tiellä olen. 23 vuotta tulee syyskuussa 
täyteen. Ensimmäisen erikoistumiskurssin Diabetes-
keskuksessa kustansi Forssan seudun diabetesyhdis-
tys, ja 2000-luvun alussa suoritin erikoistumisopinnot 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa.”

Sinulla on kansallisia ja myös kansainvälisiä 
luottamustoimia. Mikä sai sinut lähtemään 
niihin? 

”Koko urani ajan olen opiskellut ja kulkenut alan 
kongresseissa ympäri maailmaa suurimmaksi osaksi 
omalla ajalla. Tiedonjano ammattitaidon ylläpitämi-
seksi on ollut primusmoottorina. On myös erittäin 

Diabeteshoitajana työskentelevä 
Riitta Salo on Vuoden 2016 
terveydenhoitaja. Tittelin myöntää 
Terveydenhoitajaliitto kerran 
vuodessa Terveydenhoitajapäivillä. 
Diabetes ja lääkäri -lehden 
lukijoille Salo haluaa muistuttaa, 
ettei diabeetikon suurin murhe 
vastaanotolla välttämättä ole korkea 
verensokeri.

mielen kiintoista ja avartavaa saada tietoa siitä,  missä 
maailmalla mennään diabeteksen hoidossa. Kap-
kaupungin IDF 2006 -kongressi oli minulle ehkä mer-
kittävin kaikista. Olen palannut Etelä-Afrikkaan useas-
ti uudelleen sen jälkeen ja tehnyt siellä myös Human 
Rights -avustustyötä.”



Kuva: Terveydenhoitajaliitto
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Mitä toimet ovat antaneet? Miten aikasi riittää 
kaikkeen?

”Työyhteisöni on laajentunut ”maailman ääriin”, ja 
voin milloin tahansa soittaa vaikka Englantiin tai Por-
tugaliin tutulle diabeteshoitajalle, jos jokin hoitoon liit-
tyvä uutuus ei ole vielä rantautunut Suomeen.

Olen solminut hyviä ystävyyssuhteita diabeteshoi-
tajien ja -lääkäreiden kanssa – me diabetestyötä tekevät 
olemme vähän sellainen oma rotumme.

Aika on riittänyt perheen tuen ansiosta. Mieheni on 
aina kantanut suuren vastuun lastenhoidosta ja kodin 
töistä.”

Mikä on mielestäsi ollut merkittävintä,   
mitä diabeteksen hoidossa on tapahtunut 
työvuosinasi?

”Uusien insuliinien kehittely on ollut valtaisa paran-
nus, samoin hoitovälineiden muotoilu aina vain käyt-
täjäystävällisemmiksi. Olemme saaneet koekäyttöön jo 
uutukaisen ”hipaisumittarinkin” verensokerin mittaa-
miseen, vaikka se ei ole aivan vielä yleisesti markki-
noilla maassamme.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 
DEHKO oli valtava prosessi, joka poiki diabeteksen 
hoitoon lisää resursseja ja tunnettuutta.”

Mikä tapahtuma urasi varrelta on ilahduttanut 
sinua erityisesti? 

”Kyllä on sanottava, että se oli tämä tammikuinen va-
linta Vuoden 2016 terveydenhoitajaksi. Näin työuran 
lopulla se lämmittää erityisesti. Olen ylpeä diabe-
teshoitajien ammattikunnasta, koska työmme huomi-
oitiin näin Suomen Terveydenhoitajaliitossa.

Myös Hämeen terveydenhoitajayhdistyksen valin-
ta Vuoden Tyyneksi 2012 oli mieluinen yllätys.  

Valinta Suomen DESG ry:n puheenjohtajaksi muu-
tama vuosi sitten oli myös itselleni suuri kunnia.” 

Mikä on huolestuttanut näiden vuosien  
aikana? 

Suurin huoli on ollut diabeetikkojen hoidon resurssi-
en turvaaminen. Viimeisimpänä takaiskuna lääkkei-
den alkuomavastuu, jota ei olisi toivonut insuliinista 
riippuvaiselle diabeetikkojoukolle. Niinpä se vain tuli, 
vaikka Diabetesliittokin voimakkaasti asiaa vastusti.

Terveydenhuollon päättäjien tulisi aina muistaa, 
että diabeetikkojen hoidon turvaaminen merkitsee 
säästöä tulevaisuudessa.”

Mikä on mielestäsi tärkein asia, johon olet  
työurallasi vaikuttanut?

”Olen yrittänyt kouluttaa henkilökuntaa ja olla tukena 
työyhteisöni diabetesyhdyshenkilönä. Erikoistumis-
opintojeni aikaan perustettu diabetestyöryhmä on ol-
lut omalla työpaikallani ehkä tärkeimpiä asioita, joita 
olen muiden kanssa yhdessä saanut aikaan.”

Mikä on eniten edesauttanut diabeetikoiden 
hoitoa tässä maassa?

”Diabetesosaamista on tehostettu yli ammattirajojen, ja 
Diabetesliitto on kouluttanut ansiokkaasti niin diabee-
tikkoja kuin hoitohenkilökuntaakin.” 

Diabeteshoitajia on kuvailtu taitaviksi ja  
työhönsä sitoutuneiksi ammattilaisiksi, jotka 
monin paikoin kannattelevat diabeetikoiden 
hoitoa. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet vahvan 
ammatti-identiteetin syntymiseen?

”Kyllä ajan hermolla pysyminen ja jatkuva kouluttautu-
minen on tärkeää ja potilaiden kiitos, kun yhdessä on-
nistutaan. Se antaa huonoinakin päivinä voimia jaksaa.

Olen joskus sanonut, että minut voi vaikka herättää 
kesken unien pitämään diabetesluentoa. Se ei ole oma-
kehua, vaan kaiketi sitä vahvaa ammatti-identiteettiä.

Niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisestikin 
on ollut hienoa huomata, että lääkärikunta on alkanut 
aivan erilailla arvostamaan diabeteshoitajan työtä kuin 
silloin aikoinaan, kun aloittelin tätä työtä.” 

Mitkä asiat vaatisivat kiireisimmin toimia  
juuri nyt?

”Työnantajien pitäisi voimakkaammin tukea lisäkou-
lutusta. Pitäisi myös varmistaa, että uusilla tekijöillä 
säilyy into diabetestyöhön.”

Mikä olisi parasta, mitä voisi tapahtua?

”Toivon, että tutkimukset haiman beetasolujen uu-
distamisesta tuottaisivat pysyvää tulosta diabeteksen 
hoitoon.”

Mitä haluaisit sanoa Diabetes ja lääkärin  
lukijoille?

”Tehkää yhteistyötä diabeetikko keskipisteenä hänen 
hyväkseen, ei kilpaillen arvovallasta.

Muistakaa, että vastaanotollanne olevan diabeeti-
kon suurin murhe sillä hetkellä ei välttämättä olekaan 
korkea verensokeri.”

Toimittaja: Mervi Lyytinen
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Väitöksiä  
  

• LL Heikki Hietasen väitöskirja Ankle blood pressure 

as a predictor of vascular events (Nilkkaverenpaineen 
merkitys vaskulaaritapahtumissa) tarkastettiin Tampe-
reen yliopistossa helmikuussa.

Nilkka-olkavarsipainesuhdetta eli ABI-mittausta 
(ankle-brachial index) käytetään alaraajojen valtimo-
verenkierron arviointiin. Matala ABI-arvo (≤ 0,90) 
tarkoittaa perifeeristä stenoottista valtimotautia. Viime 
vuosina myös korkeaa ABI-arvoa (≥ 1,4) on pidetty poik-
keavana mittaustuloksena. 

Nilkkapaineen merkitystä ei ole selvitetty käyttämättä 
ABI-mittauksia. Hietasen tutkimuksen perushypoteesina 
oli, että verisuonten jäykistyessä ja kalkkeutuessa nilkka-
verenpaine nousee. Nousu johtuu sekä verenpaineesta 
että paikallisista verisuonimuutoksista ja on yksi var-
haisimmista kardiovaskulaarista muutoksista. Korkea 
rasitusverenpainevaste ilman nilkkaverenpaineen nousua 
erottaa joukosta ne potilaat, joilla suonten stenoosi 
ahtauttaa jo alaraajojen verenkiertoa. 

Väitöstutkimuksessa verrokkiryhmän muodostivat 
potilaat, joilla nilkkaverenpaine oli korkeintaan 175 elo-
hopeamillimetriä (mmHg) ja joilla rasituksen aikainen 
systolinen verenpaine oli kohtuullisella kuormalla kor-
keintaan 215 mmHg. 

Kokonaiskuolleisuuutta seurattiin 15 vuotta ja sepel-
valtimotautitapahtuman tai -kuoleman ilmaantumista 
samoin 15 vuotta. Sairaalahoitoon tai kuolemaan johta-
neiden aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantumista seurat-
tiin 16 vuotta ja dementoitumista 18 vuotta. 

Potilasryhmällä, jolla ainoana poikkeava löydöksenä 
oli nilkkaverenpaineen nousu yli 175 mmHg:n, oli verrok-
kiryhmään verrattuna 1,7-kertainen riski kuolla seurannan 
aikana. Erityisesti sydän- ja aivoverenkiertosairauksista 
johtuva kuolleisuus oli merkittävä (2,2–3,3-kertainen). 
Myös dementian riski oli koholla (1,6-kertainen). Verrok-
kiryhmän sairastuvuus ja kuolleisuus oli muihin ryhmiin 
nähden merkittävästi pienempää: kokonaiskuolleisuus 
5,7 %, sepelvaltimotautisairastuvuus vain 0,95 % ja 
sairastuvuus aivoverenkierron häiriöihin 3,5 %. 

Nilkkaverenpaineen mittausta olisi näiden tulosten 
perusteella aiheellista käyttää nykyistä laajemmin veren-
kiertoelimistön tilan selvittelyssä.

• FM Jani Saksin väitöskirja Stroke-associated carotid 

atherosclerosis - a role for fabp4 in atheroma vulnera-

bility and cardiometabolic risk tarkastettiin joulukuussa 
2015 Helsingin yliopistossa. 

Väitöstyö osoitti, että rasvahappojen sitojaproteiini       
4-geenin (FABP4) ”hiljainen” variantti liittyy pienem-
pään sydän- ja aivoinfarktin riskiin. Geenimuoto suojasi 
myös lihavuuteen kytkeytyvältä tyypin 2 diabetekselta. 

Saksi selvitti väitöstutkimuksessaan, miksi toisten 
ihmisten kaulavaltimotauti johtaa ahtauman repeytymi-
seen ja aivoinfarktiin, kun taas toisille ahtaumat eivät 
aiheuta mitään oireita. Hän kartoitti geenien aktiivi-
suuseroja aivoinfarktin aiheuttaneiden ja oireettomina 
säilyneiden kaulavaltimoahtaumien välillä. Genomin 
kattavassa vertailussa noin 20 000 geenin joukosta rat-
kaisijan asemaan siivilöityi FABP4, jonka aktiivisuus oli 
lisääntynyt aivoinfarktin aiheuttaneissa ahtaumissa.

Ylivilkkaasti toimiva FABP4-geeni liittyi oleellisesti 
valtimonkovettumatautiin, mutta syy-seuraussuhteen 
osoittaminen olisi vaatinut geenin hiljentämisen ihmises-
sä, mitä ei tietenkään voida tehdä. Potilasaineistosta tun-
nistettiin kuitenkin FABP4-geenin ”hiljainen” variantti, 
jonka kantajilla FABP4-geenin aktiivisuus oli matalampi 
myös kaulavaltimoahtaumissa.

Tutkijoiden yllätykseksi hiljainen FABP4-geenin va-
riantti oli varsin yleinen ja joka kymmenes suomalainen 
osoittautui sen kantajaksi.

Koska luonto oli näin suorittanut esivalmistelun, 
tutkijat pystyivät selvittämään, suojaako FABP4-geenin 
hiljainen muoto valtimonkovettumataudin aiheuttamilta 
sydän- ja aivoinfarkteilta. Tulokset osoittivat, että hiljai-
sen FABP4-muunnoksen molemmilta vanhemmiltaan 
perineillä ihmisillä sydäninfarktit olivat lähes kahdeksan 
kertaa muuta väestöä harvinaisempia. Vastaavasti hiljais-
ta varianttia kantavat, joilla oli merkittävä kaulavaltimo-
ahtauma, säästyivät muita useammin aivoinfarkteilta.

Väestötason tarkastelussa havaittiin, että lihavilla 
hiljaisen FABP4-geenin variantin kantajilla alkavasta 
valtimonkovettumataudista viestivät merkit, kuten kau-
lavaltimon seinämän paksuuntuminen ja matala-asteiset 
valtimoahtaumat, olivat muuta väestöä harvinaisempia. 

FABP4-geenin hiljaisen variantin ja veren matalam-
man kokonaiskolesterolipitoisuuden välillä osoittautui 
olevan yhteys. Tämä korostui eniten lihavilla tutkittavilla, 
jotka olivat perineet hiljaisen geenimuunnoksen sekä 
isältä että äidiltä.

Tulosten perusteella FABP4 voi olla mahdollinen 
uuden lääkeaineen kehittelyn kohde erityisesti sydän- ja 
aivoinfarktien sekä diabeteksen ennaltaehkäisyyn lihavil-
le ihmisille. 



Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. 03 2860 111 (klo 8-13)
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6,50 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

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Lähes kaikille sopivia perusharjoitteita lämmittely- ja venyttelyohjeineen
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

Kenkäresepti
Repäisylehtiö
• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata    
kengät ja varmistaa, että niissä on riittävä käyntivara  
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen 
• Koko 14,5 x 31 cm

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

Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat?  
– Jalkojen pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihorikkouman ja hiertymän   
 omahoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4
 

Repäisylehtiöiden hinnat
• 50 sivun lehtiö 17 euroa
• 100 sivun lehtiö 24 euroa
Hinnat sisältävät lähetyskulut
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  
millaiset kengät valitset. 

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

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

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

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

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

• Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

VINKKEJÄ KENKIEN VALINTAAN

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

• Huomaatko, miten jalan 
pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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Älä unohda näitä

- sopivat myös 
muiden kuin 
diabeetikoiden 
ohjaukseen

 ●  Monipuolisia aterioita 350–400 kcal • lautasmallin mukaan koottuja aterioita
 ●  Monipuolisia aterioita 500–600 kcal • lautasmallin mukaan koottuja aterioita
 ●  Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal • koko päivän ateriat sekä aamupala-, eväs- ja välipalavaihtoehtoja 
 ●  Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal • koko päivän ateriat sekä aamupala-, eväs- ja välipalavaihtoehtoja 
 ● Ole hyvä – Pohjolan/Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria • toisella puolella Pohjolan ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua • tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä
 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille • hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia
 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g hiilihydraattia/annos • 10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia
 ●  Sinä valitset • ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton 
uudet repäisylehtiöt:
• Pienetkin valinnat vaikuttavat 
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  
• Vaihda pehmeään rasvaan

Hoidonohjaukseen tarkoitettuja esitteitä saa 50:n ja 100 repäisysivun lehtiöinä. 
Osassa lehtiöitä on kansilehti, jossa on lisätietoa ohjaajalle. Diabetesliiton 
asiantuntijat ovat suunnitelleet kaikki julkaisemamme repäisylehtiöt.

Pienetkin valinnat vaikuttavat / 
Helli sydäntä hyvillä rasvoilla
Esite havainnollistaa, miten tuotevalinnoilla voi vaikuttaa päivän 
aterioista kertyvän rasvan laatuun ja kokonaisenergian määrään. 

Puoli kiloa kasviksia päivässä saa kokoon helposti ja halvalla
Kasvisten syömiseen kannustava esite näyttää, miten helposti ja
edullisesti puoli kiloa kasviksia tulee täyteen. 

Miten lisään pehmeää rasvaa ruokavalioon?
Repäisylehtiön kuvien ja tietojen avulla ravitsemusohjaaja voi    
havainnollistaa ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan lähteitä. 

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa   
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere

p. 03 2860 111
www.diabetes.fi
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Ennen ja jälkeen lihavuusleikkauksen
Uusi vanha minä 

HEIDI MÄKINENLihavuusleikkauksesta on sanottu, 
että se on psyykkinen prosessi, joka 
ei ole koskaan valmis. Diabeteshoitaja 
asettuu tässä kirjoituksessa 
lihavuusleikatun potilaan 
asemaan: mitä tapahtuu 
elämässä ja mielessä 
ennen ja jälkeen 
leikkauksen? Mitä 
ongelmia on 
elämänmuutoksen 
tiellä?

Odotan vastaanotolle uuden 
hoitajan luokse, jota en ole 

ennen tavannut. 
Minkälainen vastaanotto ja 
tunnelma on odotettavissa? 

Turha tätä on jännittää, 
koska olen vuosia käynyt 

vastaanotoilla tämän asian 
vuoksi. Silti jännittää. Avoimin 
mielin eteenpäin, vaikka taas 

aloitan tarinani alusta.

Nuorena olin hyvin hoikka ja ur-
heilullinen. Katsoin peiliin kerran 
jos toisenkin päivän aikana, aina 
ohi kulkiessani. Ruokailuaikoja 
meillä ei ollut. Viesti pöydällä oli 
vanhemmilta: syö kaapin antimia. 
Vanhemmat tekivät pitkää päivää 
töissä. Välipaloilla kuittasin ateri-
oita, nopeaa ja helppoa. Tykkäsin 
myös liikunnasta, välillä jopa lii-
kaa. Liikunta oli luonnollinen osa 
elämääni. Painon suhteen ei ollut 
koskaan ongelmia. Näin jälkikä-
teen ajatellen ehkä kärsin jonkin-
laisesta syömishäiriöstä. Suhtau-
tuminen ruokaan ja liikuntaankin 
oli vääristynyt. Ehkä säännölliset 
ruokailuhetket perheen parissa 
olisivat tukeneet minua toisella 
 tavalla. Kouluruokailusta oli jää-
nyt painajaismaisia mielikuvia.  

Elin nuorta aikuisuutta. Paino 
alkoi hiljalleen nousta. Syytin pe-
rintötekijöitä, koska vanhempani 

olivat ylipainoisia. Nukuin huo-
nosti, arkiliikunta oli jäänyt ko-
konaan ja ruokailuaika oli  jokin 
mystinen käsite. Työelämä oli 
hektistä. Annoskoot kasvoivat, 
nälkä kasvoi syödessä, ja ruo-
alla täytin viimeiset vapaat ajat 
vuorokaudestani työn ja kodin 
jälkeen. Välillä pysähdyin peilin 
eteen kauhistelemaan ulkomuo-
toani ja aloitin muotidieetin, 
jolloin painoni aina laski. Kun 
olin ulkomuotooni tyytyväinen, 
unohdin syömisen jalon taidon 
ja paino alkoi taas nousta. Painon 
muutosten mukana muuttuivat 
myös mielialat. Laihduttaminen 
oli jostakin luopumista, ja se ei 
ollut mielekästä. Toisaalta oman 
peilikuvan katsominen ei enää 
tuottanut mielipahaa. Yöuni oli 
huonolaatuista, ja mitä huonom-
maksi se muuttui, sitä enemmän 
paino taas nousi. En jaksanut lo-
pulta enää välittää. 

Vuosien jälkeen tukiranka-
ni muistutti minua siitä, että 
epäsäännöllinen elämäntyyli ei 

iabeteshoitajat



Tilaukset: p. 050 310 6616 Satu Kiuru, 
p. 050 310 6615 Sirpa Qureshi
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin 
merkitty energia- ja 
hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
• Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka haluavat valmistaa 

maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
• Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. 
• 225 ohjetta, 157 sivua
• Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
• Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. 
• 53 ohjetta, 54 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

• KIMPPATARJOUS: Saat Diabetes-lehden ruokavinkit hintaan 5 €,   
kun ostat normaalihintaisen Piiraat pullat pasteijat-, Kalaa, kanaa ja  
kasviksia- tai Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
• Kaikille, jotka haluavat siirtää syömisen painopistettä kasvisten  

suuntaan. Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita. Hiilihydraatti- ja energia-
sisältö sekä proteiinin määrä ja gluteenittomat ohjeet merkitty. 

• 125 ohjetta, 107 sivua
• Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta 

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
• Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä pehmeitä rasvoja.  

Leivonnaisissa maistuvat kasvikset, sienet, marjat ja pähkinät.
• Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtoja.
• 23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
• Hyviä arkiruokia edullisesti ja näpertelemättä. Näillä ohjeilla   

kehnokin kokki onnistuu.
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta, 106 sivua
• Koko A5, kierresidonta

Diabetesliiton 
keittokirjat

Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa

Diabetes_keittokirjat_ilmo_2016.indd   1 25.1.2016   15.15
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voi jatkua. Liuta kansansairauksia kolkutteli ovella, 
ja ollessani erään hoitajan vastaanotolla tulevaisuus 
valkeni. Pääsin uuteen alkuun, hyvään hoitoon ja pian 
huomasin olevani leikkauspöydällä. Painoa oli lähte-
nyt reippaasti jo omilla ponnisteluilla ryhmän tuella, 
mutta olin vasta puolivälissä matkallani. Huokaisin 
ennen kuin nukahdin. Herättyäni katsoin peiliin ja 
ajattelin, että tässä sitä ollaan. Täynnä energiaa ja katse 
tulevaisuudessa. Ei enää paluuta entiseen. Ras-
kas päätös, mutta nyt on kyse elämästä ja 
kuolemasta.

Toipilasaika sujui hyvin. Huo-
nekaverilla ei ollut aivan yhtä hy-
viä kokemuksia. Oli helpottavaa 
keskustella toisen samanlaisen 
kanssa samanlaisista ongelmis-
ta ja todeta, etten ole yksin aja-
tusteni kanssa. Pian olin kotona 
ihmettelemässä uuden elämän 
alkua. Sain tarkat ohjeet syömiseen, 
ja liikkuminenkin olisi pitänyt aloittaa. 
Pienin askelin eteenpäin, mutta päämääränä 
täysin uusi elämäntapa. Ruokailun piti olla säännöl-
listä, mikä oli minulle täysin vierasta. Ruokalautasek-
si valitsin teetassin. Siitäkin puolet jäi tyhjäksi. Ruoan 
koostumus oli jotain aivan muuta kuin mihin olin 
tottunut vuosikymmenien aikana, ja aikaa syömiseen 
täytyi järjestää aivan uudella tavalla. Tämä dieetti oli 
tullut jäädäkseen.

Painoni laskee hiljalleen. Pystyn jo nauttimaan käve-
lystä keväisessä ulkosäässä. Ulkoilukaveri olisi muka-
va lisä, mutta eihän minulla ole ketään liikunnallista 
ystävää. Tuttavat kutsuvat illallisille, mutta eivät ym-
märrä, että voin syödä samaa ruokaa. He aiheuttavat 
tiedusteluillaan minulle paineita, ja epäröin osallistua 
illanviettoon. Pelkään itsekin, pystynkö hallitsemaan 
ruokailutilanteet, koska annoskoko on nyt minimaali-
nen entiseen verrattuna. Toisinaan lasillinen alkoholia 
helpottaa, mutta alkoholisoitumisen riskistä on varoi-
teltu paljon.  Ymmärrän sen erittäin hyvin.

Paino voisi laskea nopeammin. Olisipa minulla 
koira, jolle voisin syöttää puolet ruoka-annoksistani. 
Eipä minun syömisiä kotona kukaan valvo, mutta seu-
raavalla vastaanotolla olen taas tilivelvollinen hoitajal-
le. Ehkäpä voisin seuraavalla aterialla ottaa vähemmän 
ruokaa. Onneksi makeanhimo on taittunut. Muuta-
man makean ylitankkauksen jälkeen osaan hillitä aja-

tuksiani ja jättää suklaat kaupan hyllylle. On todellakin 
pitänyt luopua asioista, jotka aiemmin tuottivat mieli-
hyvää. Peilistä kuitenkin näen, että vanha hoikempi 
minä kurkistelee takaisin ja hymyilen. Vaatekoko on 
pienentynyt ja laihdun kuin taikaiskusta. Samalla tun-
tuu lähtevän hiuksetkin päästä. 

Vanhat tutut eivät enää tunnista minua, koska ul-
komuodon muutos on ollut niin dramaattinen. Joskus 

on hauskaa piiloutua uuden minän taakse, toi-
sinaan taas ahdistaa olla ”piilosilla”. Edel-

leen kärsin univajeesta ja väsymykses-
tä. Väsyneenä saatoin ennen palkita 

itseni herkkuruoalla, mutta nyt 
lohtua täytyy hakea muualta. 
Törmään myös ihmisten kateu-
teen ja kysymyksiin, onko pakko 
vielä laihduttaa, kun olet jo noin 
hoikka. Voi kun tietäisitte, miten 

jatkuva suupalojen tarkkailu vie 
energiaa, kun vatsani ei vedä, vaik-

ka mieleni tekisi. Sanotaan, että lihavat 
ovat leppoisia. Tästä on lempeys kaukana. 

Nyt lähellä normaalipainoa kuulun toisenlaiseen ka-
tegoriaan ja on selviydyttävä arjen haasteista toisella 
tapaa. 

Uuden elämäntavan opettelu vaatii paljon hen-
kisiä voimavaroja. Henkisesti olen aina se ylipainoi-
nen nuori aikuinen, joka elää epäsäännöllistä elämää. 
Tämän laihdutusprojektin myötä on pakko yrittää 
kääntää ajatusmaailmaa. Tiedän, että kokonaan en voi 
itseäni muuttaa, en pysty, vaikka kuinka yrittäisin. 
 Ystäväpiiri on kutistunut. Uskaltauduin kuntosalille 
ja sieltä löysin uuden ystävän. No, hän ei tiedä, että 
olen joskus ollut lihava. Olen toisin sanoen syntynyt 
uudelleen uudessa ruumiissa. Silti kaipaisin sitä ystä-
vää, jonka kanssa voisin purkaa mielen ahdistusta ja 
käydä läpi uudelleen ja uudelleen elämäni kompastus-
kiviä. Sellaista henkilöä, joka olisi käynyt samanlaisen 
elämänkoulun läpi, jonka kanssa voisin olla oma itseni. 
Saisinkohan vastauksia vastaanottokäynnillä? Kohta 
on minun vuoroni. 

”Hei, tervetuloa! Me emme olekaan aiemmin   
tavanneet…”

Heidi Mäkinen
Diabeteshoitaja
Kotkansaaren terveysasema, Kotka
heidi.makinen@kotka.�

�
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Tilaukset: p. 050 310 6616 Satu Kiuru, 
p. 050 310 6615 Sirpa Qureshi
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin 
merkitty energia- ja 
hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
• Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka haluavat valmistaa 

maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
• Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. 
• 225 ohjetta, 157 sivua
• Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
• Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. 
• 53 ohjetta, 54 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

• KIMPPATARJOUS: Saat Diabetes-lehden ruokavinkit hintaan 5 €,   
kun ostat normaalihintaisen Piiraat pullat pasteijat-, Kalaa, kanaa ja  
kasviksia- tai Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
• Kaikille, jotka haluavat siirtää syömisen painopistettä kasvisten  

suuntaan. Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita. Hiilihydraatti- ja energia-
sisältö sekä proteiinin määrä ja gluteenittomat ohjeet merkitty. 

• 125 ohjetta, 107 sivua
• Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta 

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
• Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä pehmeitä rasvoja.  

Leivonnaisissa maistuvat kasvikset, sienet, marjat ja pähkinät.
• Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtoja.
• 23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
• Hyviä arkiruokia edullisesti ja näpertelemättä. Näillä ohjeilla   

kehnokin kokki onnistuu.
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta, 106 sivua
• Koko A5, kierresidonta

Diabetesliiton 
keittokirjat

Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa
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Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Koulutussihteeri Malla Honkanen  I  p. 03 2860 338  I
koulutussihteeri@diabetes.fi   I  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

Diabeteskeskuksessa 2016

Koulutukset terveydenhuollon 
ammattilaisille      

Järjestämme  myös 
tilauskoulutuksia 

tarpeidenne mukaan. 

 Kevät 2016 
25.–27.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus (P) 
19.–20.5. Ikäihmisen diabetes (P)

Syksy 2016
7.–9.9.        Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen (S) 
5.–6.9.        Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät (P)
19.–21.9.  Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP (P) , 1. osa
  (2. osa 1.–2.11.)
19.–21.9.      Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
21.–22.9.     Diabetes ja raskaus (S)
26.–30.9.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
1.–2.11.   Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP, 2. osa
  (1. osa 19.–21.9.)
31.10.–1.11. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
2.–3.11.       Diabetes nuoren elämässä seminaari (S)
9.–11.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville (P)
14.–18.11.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
  Apteekkihenkilökunnan koulutus (suunnitteilla)

Muuta diabetesalan koulutusta 2016 
14.–15.4.  Diabetestutkijoiden ja diabetologien sekä lihavuustutkijoiden yhteiskokous,   
 hotelli Kämp, Helsinki, www.metabolicsymposium2016.fi/
22.–24.4.  SSSD The Scandinavian Society for the Study of Diabetes, vuosikokous, Reykjavik
10.–14.6.  ADA American Diabetes Association, tieteellinen vuosikokous, New Orleans
19.–20.8. Diabetestutkijoiden ja diabetologien kesäkokous Diabeteskeskuksessa 
12.–16.9.  EASD European Association for the Study of Diabetes, München
5.–6.10. Nordic Diabetic Foot -symposium, Kööpenhamina
25.–26.10.  Terveyspsykologian päivät, Helsinki
26.–29.10.  ISPAD International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Valencia



Suojaruokaa diabeetikon munuaisille 
-repäisy lehtiö on tarkoitettu niiden 
diabeetikoiden ohjaukseen, joilla on
alkavia munuaismuutoksia eli mikro  -
albuminuriaa. Ohjeet sopivat myös 
kaikille muille, jotka haluavat huoleh tia 
sydämensä ja verisuontensa terveydestä. 

Repäisylehtiössä annetaan käytännön 
ohjeita, miten ruokavaliosta vähennetään 
suolaa, miten rasvan laatu saadaan 
paremmaksi ja miten proteiinin saantia  
voi muuttaa suosituksen mukaiseksi.

Kirjoniementie 15
33680 Tampere
p. 03 2860 111  

materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi 

Diabetesliitosta ruokavalio-ohjauksen tueksi:

Suojaruokaa diabeetikon munuaisille -repäisylehtiö

Repäisylehtiöissä on ruokavalio-ohjaajalle 
tarkoitettu kansilehti. Siinä on lisätietoa  
ohjauksessa painotettavista asioista.

Repäisylehtiöiden hinnat:

Koko A4, kaksipuoleisia, tarkoitettu 
hoidon ohjaukseen jaettavaksi potilaille
• 50 sivun lehtiö 17 e
• 100 sivun lehtiö 24 e
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabetesmessuilla teemana hoidon yksilöllisyys  

Diabeteksen hoidon yksilöllisyys on 
syyskuisten Diabetesmessujen pää teema. 
Diabetesliiton uusi tapahtuma kokoaa 
yhteen huippuasiantuntijat, terveyden-
huollon ammattilaiset ja suuren yleisön. 

Diabetesmessut järjestetään 23.–24.9.2016 Tampere-
talossa. Tapahtuma kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen 
Suomen parhaan osaamisen, terveysalan ammattilaiset 
ja suuren yleisön. Ensimmäisenä messupäivänä painopis-
te on tyypin 2 diabeteksessa. Yleisöluentojen lisäksi on 
ohjelmaa diabeetikoita työssään kohtaaville terveyden-
hoidon ammattilaisille. Toisena messupäivänä teemana 
ovat tyypin 1 diabetes ja diabetes lapsiperheessä. 

Diabetesmessut tarjoaa terveysalan ammattilaisille 
ajankohtaista, monipuolista ja asiantuntevaa tietoa 
diabeteksen hoitamisesta aina elintapa- ja lääkehoidos-
ta lisäsairauksiin, uuteen teknologiaan ja omahoitoon. 
Aiheina ovat muun muassa uudet insuliinit, sydän- ja 

munuaissairaudet, mikroalbuminuria ja genetiikka. 
Paikalla ovat suomalaiset huippuasiantuntijat, 

 mukaan lukien Itä-Suomen yliopiston verenkierto- ja 
aineenvaihduntasairauksien huippuyksikön johtaja, 
professori Markku Laakso, Helsingin yliopiston profes-
sorit Per-Henrik Groop ja Mikael Knip sekä tunnettu 
diabeteslääkäri, LT Markku Saraheimo. 

– Jokaisella terveydenhoitoalan ammattilaisella  tulisi 
olla käsitys diabeteksen hoitamisen periaatteista ja 
haasteista. Diabetesmessuilta terveysalan ammattilai-
nen saa vahvistusta osaamiseensa sekä ideoita siihen, 
kuinka diabeteksen moniammatillista hoitoa voi kehittää 
omassa toimintaympäristössä, sanoo ylilääkäri Pirjo 
Ilanne-Parikka. Hänellä on Diabetesmessujen luento-
ohjelmassa kolme puheenvuoroa.

Messujen tunnuslause ”Minun diabetekseni ei ole 

kansan sairaus” muistuttaa diabeteksen yksilöllisyydestä 
ja monitahoisuudesta. 

Diabeteksen hoitaminen ei ole vain verensokerin hoi-
tamista tai lääkehoitoa. Diabetes on monimuotoinen ryh-
mä pitkäaikaissairauksia, joita yhdistää kohonnut veren-
sokeri. Hoito painottuu eri diabetesmuodoissa eri tavalla, 
ja jokainen diabetesta sairastava tarvitsee sairautensa 
kanssa elämiseen yksilöllisen hoidon ja ohjeistuksen.

Lisätiedot: www.diabetesmessut.�

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Koulutussihteeri Malla Honkanen  I  p. 03 2860 338  I
koulutussihteeri@diabetes.fi   I  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen
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Valmistettu Suomessa.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

Carbalan perusvoide sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti glyserolia, jotka sitovat kosteutta 
tehokkaasti ihoon. Carbalan levittyy helposti ja imeytyy nopeasti. Voide sopii normaalille, 
kuivalle ja atooppiselle iholle. Hajustamaton. Pakkauskoot 200 g ja 400 g.

APTEEKISTA.

Orionin karbamidivoide
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