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Älä särje sydäntä – tunnista tyypin 2
diabeetikon sydän- ja verisuonitautiriskit

Suomessa tyypin 2 diabetesta sai-
rastaa arvioiden mukaan jopa lähes 
puoli miljoonaa suomalaista ja mää-
rä lisääntyy jatkuvasti. Diabeteksen 
hoitokustannusten osuus Suomen 
terveydenhuollon kokonaismenoista 
on noin 15 %.1

On odotettavissa, että vuo-
teen 2045 mennessä jo joka 
kymmenes sairastaa diabe-
testa.2 Tyypin 2 diabetes on 
sairauden muodoista yleisin. 
90 % kaikista diabetestapa-
uksista voidaankin luokitella 
tyypin 2 diabetekseksi.2 

Sydäninfarkti hyvästä  
sokeritasapainosta huolimatta
Suomessa pari vuotta sitten tehty tut-
kimus osoittaa, etteivät diabeetikot 
ole kovin huolissaan liitännäissai-
rauksista, vaikka hoitohenkilökunnan 
vankasta tietotaidosta ja kehittyneis-

tä hoitomuodoista huolimatta sydän- 
ja verisuonisairaudet ovat yhä tyypin 
2 diabeetikoiden yleisin kuolinsyy.3 

Diabetespotilaat eivät ole tietoisia 
tästä riskistä: yli puolet (53 %) tut-
kimukseen vastanneista diabetes-

potilaista ajatteli, ettei 
sydänsairauksilla ja diabe-
teksella ole yhteyttä, mi-
käli verensokeriarvot ovat 
hallinnassa.³ Samaan ai-
kaan puolella potilaista 
on kohonnut verenpaine 

sekä usein myös kohonnut 
kolesterolitaso.

Toisessa, vuonna 2019 tyypin 2 
diabeetikoille tehdyssä potilasky-

selyssä 59 % vastaajista oli keskustel-
lut lääkärinsä kanssa diabeteslääkkeen 
aloituksen yhteydessä liitännäissai-
rauksista ja vain 52 % diabeetikon sy-
dän- ja verisuonitautiriskeistä.4 

Sydän- ja verisuonitautiriskin lisäk-
si diabetes on johtava syy aikuisten 
sokeutumiseen, munuaissairauksiin 
ja alaraaja-amputaatioihin. Diabe-
tes lisää myös riskiä sairastua van-
huusiän muistisairauksiin.⁵ 

Lisäsairaudet vähintään kaksinker-
taistavat diabetespotilaan hoitokulut 
puhumattakaan potilaan elämänlaa-
dun heikkenemisestä.⁶ Liitännäis-
sairaudet huomioivalla diabeteksen 
hoidolla sekä lisäsairauksien ja nii-
den ehkäisyn tuntemisella on siis 
merkittävät vaikutukset niin yksilöil-
le kuin yhteiskunnallekin.

Boehringer Ingelheim tukee diabe-
tespotilaiden sydän- ja verisuoni-
tautiriskin tietoisuuden lisäämistä 
Älä särje sydäntä -kampanjalla. 
Voit tutustua siihen osoitteessa 
www.diabetesjasydan.fi

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 16.1.2020). Saatavilla internetissä: www.
kaypahoito.fi. 2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. painos. Bryssel, Belgia: International Diabetes Federation; 2017. 3. 
Diabetes patient market research Finland. GfK. December 2016. 4. Boehringer Ingelheim, data in file. 5. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. https://
thl.fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteksen-lisasairaudet. 6. https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti/docs/diab_ja_laak_2_2018/13.
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Käsitykseni diabeteksesta
ja sydänsairaudesta3

Jos verensokeri on kontrollissa, ei ole 
korkeampaa riskiä sydänsairaudelle
kuin mitä on ei-diabeetikoilla  

Diabetes aiheuttaa sydänsairauksia,
niiden välillä on luja yhteys

Ihmiset joilla on diabetes, voivat
saada sydänsairauden, mutta sillä
ei ole yhteyttä diabetekseen
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Miksi lääkehoito aloitettiin

Hoidon seuranta

Miten lääkehoito toteutetaan käytännössä

Diabeteksen liitännäissairaudet
yleisesti

Diabeteslääkkeiden vaikutus
sydän- ja verisuonitautiriskiin

Diabeteksen yhteys
sydänsairauksiin 

Diabeteksen
munuaistautiriskit

Lääkityksen mahdolliset
sivuvaikutukset

Miksi tämä tietty lääke on lisätty
osaksi diabeteksen hoitoa

Mistä aiheista keskustelitte lääkärinne kanssa,
kun nykyistä diabeteslääkitystäsi aloitettiin?4
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Turvallista hoitaa   
Kokosimme yhteen, mitä pitää ottaa huomioon harkittaessa 
SGLT2-estäjähoidon aloittamista potilaille, joilla on tyypin 1 
diabetes.          

Rasva kertyy 
maksaan   
Ruokavalion tyydyttynyt 
rasva on erityisen 
haitallista maksalle.  

  20

Verkosta tukea 
hoitoon   
Diabetesliitolla on monia 
mielenkiintoisia ja hyödyllisiä 
verkkokursseja diabetesta sairastaville. 
Tutustu ja ohjaa potilaasi kurssille!  

haitathaitat
hyödythyödyt



Ajankohtaista  

Diabetesliiton asiantuntijalääkärit 
vastaavat verkkosivulla diabeetikoiden 
tavallisimpiin koronavirusta koskeviin 
kysymyksiin ja antavat ohjeet 
diabeteksen hoitoon kuumeisten 
tulehdustautien varalle.

Koronavirus on vaarallinen diabetesta sairastaville. 
Suuri osa heistä on iäkkäitä, ja heillä on diabeteksen 
lisäksi tai sen seurauksena muitakin vakavia sai
rauksia, kuten sydämen ja munuaisten vajaatoimin
taa ja keuhkojen hengitysvajausta. Nämä tilat voivat 
tulehduksen myötä vaikeutua.

Diabetesliitto julkaisee diabeetikoille tarpeellista tietoa 
koronaviruksesta – ohjaa potilaasi sivulle: 
www.diabetes.fi/korona

Diabetesliiton asiantuntijalääkäri päivittää sivulle 
www.diabetes.fi/korona viimeisimmät diabeetikoille 
tarpeelliset tiedot koronaviruksesta. Sivulla vastataan 
diabeetikoiden tavallisimpiin koronavirusta koskeviin 
kysymyksiin ja annetaan yksityiskohtaiset ohjeet dia
beteksen hoitoon kuumeisten tulehdustautien aikana.

Diabeteksen hoitoohjeessa on huomioitu eri hoi
tomuodot. Aikuisille diabeetikoille annetaan ohjeet 
verensokerin mittaamistiheydestä, kerrataan insuliinin 
annostelun periaatteet sairauspäivinä sekä muistutetaan 
metformiinin ja sokerinpoistajalääkitysten tauottamises
ta. Lisäksi annetaan ohjeet ketoaineiden mittaamiseen 
sairauspäivinä ja kerrotaan, milloin diabeetikon tulee 
ottaa yhteys omaan hoitopaikkaan tai päivystykseen.

Diabetesliiton kevään kurssit, koulutukset 
ja tapahtumat on siirretty tai peruutettu 
Diabetesliitto on peruuttanut kaikki diabeetikoiden kurssit, diabetes ammattilaisten koulutukset sekä 
tapahtumat 31. toukokuuta 2020 saakka. Peruutusten syynä on viranomaisten antama ohjeistus  
koronavirusepidemian ehkäisemiseksi sekä riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi.

Osa peruutetuista kursseista, koulutuksista ja tapahtumista järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
myöhemmin. Kaikille ilmoittautuneille ilmoitetaan tilanteesta kirjeitse.

Diabetesliiton verkkokurssit jatkuvat normaalisti. Seuraa Diabetesliiton nettisivuja www.diabetes.fi/kurssit 
tai www.diabetes.fi/koulutus. Sivuille päivitetään lisätietoja, kun niitä on saatavilla.

Tyypin 1 diabetes ja joustava insuliinihoito 
– pistoksin tai pumpulla
Käytännönläheinen opas tarjoaa monipistos- tai pumppuhoitoa käyttäville aikuisille  
tyypin 1 diabeetikoille neuvoja ja rohkaisua joustavan insuliinihoidon tehokkaaseen  
hyödyntämiseen. Ammattilaista opas auttaa hahmottamaan omahoidon kokonaisuutta, 
merkitystä ja monimuotoisuutta. Oppaassa on paljon potilasesimerkkejä.

Oppaan lääketiedot on päivitetty ajan tasalle syksyllä 2019.
2., päivitetty painos 2019, B5, 80 sivua. Hinta: 15 €

Nyt myynnissä D-kaupassa: 

Tutustu tuotteisiin, rekisteröidy asiakkaaksi 
ja tilaa: www.diabetes.fi/d-kauppa

Tyypin 1 diabetes ja 
joustava insuliinihoito

– pistoksin tai pumpulla

Kirsi Ikuli – Eija Ruuskanen – Kristiina Salonen
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Pääkirjoitus  

JORMA LAHTELA

Hidas tai nopea – tulehdus 
hälyttää  

Koronavirus on tämän lehden ilmestyessä joko tapansa 
näyttänyt tai yhä voimissaan. Kuumetaudit vaikuttavat 
sokeri tasapainoon, ja virukset ovat yleisimpiä tulehdus-
sairauksia aiheuttavista pieneliöistä. Tulehdukset nostavat 
sokeritasoa monella tavalla, muun muassa vaikuttamalla 
insuliini herkkyyteen ja insuliinin vastavaikuttajiin. Toisaalta 
kor kealle jäävä verensokeri huonontaa puolustusjärjestel-
määmme. Monet diabetesta sairastavat tietävät kokemukses-
ta, miten heidän pitää muuttaa hoitoaan tulehdussairauden 
aikana. Tarvittaessa hoito-ohjeet ovat kerrattavissa Diabetes-
liiton netti sivulta (www.diabetes.fi/ohjeet). 

Suomen kielessä tulehdukselle, infektio ja inflammaatio, 
on yksi sana. Tulehdus-sana mielletään usein virheellisesti 

sairaudeksi, johon tarvitaan antibioottia. Inflammaatioon liittyy voimakkaiden välittäjä aineiden vapautuminen ja 
muutoksia solujen toiminnassa. Reaktio on mukana niin valtimonkovettumataudin kuin diabeteksenkin synnys-
sä. Tyypin 1 diabeteksen synnyssä lymfosyyttien osuus saarekkeiden tulehdus reaktiossa lienee ilmeinen. Jarno 
Honkanen (sivu 24 tässä lehdessä) luo katsauksen uusimpaan tietoon näiden solujen merkityksestä. 

Inflammaatio voi olla nopea tai hidas tapahtuma. Ferritiini on tällä hetkellä vilkkaan keskustelun aiheena. 
Se on yksi tulehdusproteiineistamme (akuutin faasin proteiini). Sen pitoisuus lisääntyy kaikenlaisissa tulehdus
tiloissa. Ferritiini on myös raudan varastoproteiini. Matala pitoisuus on yhteydessä raudan puutokseen. Ferritiinin 
mittaaminen on käynyt kovin yleiseksi, kun etsitään tuiki tavallisen oireen – väsymyksen – syitä. Vähentyneen 
pitoisuuden tulkinta on melko helppoa, toisin kuin lisääntyneen. Rauta on hapetin, ja runsas pitoisuus joko 
ylläpitää tulehdusreaktiota tai on merkki siitä. Lisääntynyt ferritiinipitoisuus on ainakin tyypin 2 diabeteksen ja 
sen liitännäisongelmien riskitekijä. Myös suomalaisessa väestöotoksessa havaittiin ferriitiinin yhteys ylipainoon, 
metaboliseen oireyhtymään ja diabetesriskiin (Päivi Hämäläisen raportti tässä numerossa, sivu 16).  

Rasvamaksa on myös tulehdustila, tai ainakin maksan rasvoittumisen vakavin seuraus syntyy tulehdusreittiä. 
Panu Luukkonen tarkastelee väitöskirjatyönsä tuloksia erityisesti ravitsemuksen näkökulmasta (sivu 20). 

Olemme saaneet käyttöömme ensimmäisen tablettilääkkeen tyypin 1 diabeteksen hoitoon. Oikea potilas-
valinta ja potilasohjauksen muokkaaminen ovat hoidon onnistumisen edellytyksiä. Hoitoon liittyy erityisesti 
ketoasidoosin riski. Leena Norvio on koonnut näiden lääkkeiden käyttöön yksityiskohtaiset ohjeet tarkistus-
listoineen (sivu 9). Ne helpottavat arkityötämme. 

Kuva: Shutterstock
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Hypoglykemia ja aivot 

Seuraamo

Kuva: Shuttersto
ck

HIMSS tulee Suomeen jo toistamiseen

päätöksentekoa ja palkitsemista (hypotalamus, 
 oikea orbitofrontaalinen ja oikea dorsolateraalinen 
aivokuori). Tämä viittaa siihen, että paikalliset aivo

verenkierron muutokset liittyvät potilaan kykyyn tunnistaa 
hypoglykemia, reagoida siihen ja käyttää tavanomaisia 
keinoja ehkäistä ja hoitaa hypoglykemia. 

Hypoglykemiaoireet muuttuvat usein iän karttuessa. 
Nämä potilaat olivat varhaisessa keskiiässä. Voisiko olla 
niin, että vanhemmiten verisuonten kalkkeutuminen ja 
aivoverenkierron muutokset selittäisivät osaltaan hypo
glykemiaoireiden vähenemisen?

Veikko Koivisto
1. N   wokolo M, Amiel SA, O`Daly O, ym. Impaired awareness of hypo

glycemia disrupts blood flow to brain regions involved in arousal and 
decision making in type 1 diabetes. Diabetes Care 2019;42:2127
2135.

Hypoglykemia vaikuttaa aivoverenkiertoon ja 
verenkierron muutos hypoglykemian oireiden 
kokemiseen.

●  Hypoglykemia eli liian matala verensokeri lisää aivojen 
verenkiertoa. Glukoosi on aivojen pääasiallinen energian
lähde, ja verenkierron lisääntyminen on fysiologinen reak
tio aivosolujen energiansaannin vähenemiseen. Osa pit
kään tyypin 1 diabetesta sairastaneista potilaista ei enää 
tiedosta hypoglykemiaa. Koska aivojen eri osat ilmeises
ti liittyvät erilaisiin hypoglykemian oireisiin, brittitutkijat 
 selvittivät, miten aivojen paikallinen verenkierto muuttuu 
potilailla, jotka tunnistavat tai eivät tunnista hypogly 
kemian oireita (1). 

Tutkimukseen osallistui 15 keski
määrin 39vuotiasta miestä, jotka oli
vat sairastaneet tyypin 1 diabetesta 
noin 24 vuotta ja edelleen tunnistivat 
hyvin hypoglykemian oireet. Toinen 
ryhmä käsitti 19 saman ikäistä ja yhtä 
kauan diabetesta sairastanutta, joilla 
oireiden tunnistus oli heikentynyt. 
Molemmille ryhmille aiheutettiin insuliini clamptekniikan 
avulla samanlainen hypoglykemia (veren sokeripitoisuus 
2,6 mmol/l). 

Hypoglykemian aikana vastavaikuttajahormonien 
(korti soli, adrenaliini, kasvuhormoni) pitoisuudet muuttui
vat samalla tavoin molemmissa ryhmissä. Hypogly kemiat 
aiemminkin tunnistaneilla oireet ilmaantuivat selvinä, 
mutta oireita tunnistamattomilla vaste oli tässäkin testissä 
heikentynyt. 

Aivojen kokonaisverenkierto lisääntyi yhtä paljon 
molem missa ryhmissä. Oireettomilla aivojen verenkierto 
väheni enemmän niillä alueilla, jotka säätelevät vireyttä, 

● Digitaalisen terveydenhuollon Euroopan konferenssi HIMSS & Health 2.0 tuo alan kiinnostavat innovaatiot, 
yritykset, asiantuntijat ja päättäjät Helsingin Messukeskukseen 8.–9. syyskuuta 2020. Diabetesliitolla yhteistyö
kumppaneineen on tapahtumassa oma messuosasto.

Tämänvuotiseen konferenssiin odotetaan yli 2 000 vierasta ja yli 200 puhujaa. Tapahtuman yhteistyökumppaneihin 
kuuluvat muun muassa Business Finland, Sitra, Sosiaali ja terveysministeriö sekä Helsingin kaupunki.

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society, Inc.) kertoo verkkosivustollaan olevansa voittoa 
tavoittelematon maailmanlaajuisesti toimiva yhteisö, jonka tavoitteena on edistää terveydenhuollon digitalisaatiota hel
pottamalla alan toimijoiden verkostoitumista, järjestämällä koulutusta ja nostamalla esiin uusia innovaatioita. Yhteisön 
kotipaikka on Chicago Yhdysvalloissa.

Lisätietoa tapahtumasta: https://himss.messukeskus.com/

Voisivatko verisuonten 
kalkkeutuminen ja 
aivoverenkierron 

muutokset selittää 
hypo glykemia - 

oireiden vähenemisen 
vanhemmiten?
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Seuraamo

JDRF myönsi puoli miljoonaa Turun yliopiston 
diabetestutkimukselle 

● TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young) 
on laaja kansainvälinen tutkimus, jossa kartoitetaan ympäristötekijöiden 
osuutta tyypin 1 diabeteksen synnyssä.  Siihen osallistuu keskuksia Suomen 
lisäksi Ruotsista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Vuosien 2004 ja 2010 välil
lä keskuksissa seulottiin suuri määrä vastasyntyneitä, joiden napaverestä 
määritettiin diabetesriskiin liittyviä HLAgeenejä. Näistä lapsista on nyt 
julkaistu tutkimus, jossa selvitettiin seerumin askorbiinihappopitoisuuden 
mahdollista yhteyttä saarekkeiden autoimmuniteettiin ja tyypin 1 diabe
teksen riskiin (1). 

TEDDY-tutkimus selvitti C-vitamiinin vaikutusta saarekesolujen 
autoimmuunireaktioon lapsilla, joilla on riski sairastua tyypin 1 
diabetekseen.

● Yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti tyypin 1 diabe
teksen tutkimusta rahoittava JDRFsäätiö on myöntänyt 
Turun yliopiston PAMPhankkeelle kolmivuotisen rahoi
tuksen, jonka kokonaissumma nousee yli 520 000 euron.  

Rahoitus myönnettiin DIPPtutkimusta Turussa johta
valle ylilääkärille, professori Jorma Topparille ja akatemia
professori Riitta Lahesmaalle sekä heidän erikoistutkijoil
leen Mari Vähä-Mäkilälle ja Mirja Nurmiolle.

PAMPtutkimus (Pathogen Associated Molecular  Patterns) 
on VähäMäkilän (e. Liljeroos) vuonna 2009 perustama han
ke. Sen tavoitteena on selvittää synnynnäisen immuniteetin 
osuutta ykköstyypin diabeteksen synnyssä. Suomalainen 

Diabetestutkimussäätiö on tukenut hanketta tähän mennes
sä noin 50 000 eurolla, ja on siten omalta osaltaan mahdol
listanut hankkeen aloittamisen ja etenemisen.

Diabetestutkimussäätiön verkkosivuilta, www.diabetes
tutkimus.fi/tukijat_ja_tutkijat_kertovat, löytyy akatemia
professori Riitta Lahesmaan tuore haastattelu sekä pro
fessori Jorma Topparin haastattelu keväältä 2018.

PAMP on osa valtakunnallista DIPPdiabetestutkimus
ta. Vuodesta 1994 toiminut DIPPseurantatutkimus tarjoaa 
ainutlaatuisen kokoelman seurantaverinäytteitä lapsilta, 
joilla on lisääntynyt geneettinen sairastumisriski tyypin 1 
diabetekseen.

Lapsia seurattiin kolmen kuukau
den välein neljään ikävuoteen asti 
ja sen jälkeen kuuden kuukauden 
välein, kunnes he täyttivät kuusi 
vuotta. 350 lapselle ilmaantui saa
rekesoluvastaaineita. Lapset olivat 
keskimäärin 23 kuukauden iässä 
tuolloin. Verrokkeja oli 974. Tyypin 
1 diabetes ilmaantui 102 lapselle, 
ja diagnoosiikä oli keskimäärin 29 
kuukautta. Samaistetussa terveessä 
verrokkiryhmässä oli 282 lasta. 
Plasman askorbiinihappopitoisuus 
korreloi käänteisesti saarekesolu ja 
insuliinivastaaineiden ilmaantumi
seen (p = 0,04). Tyypin 1 diabetek
sen kanssa ei merkitsevää korrelaa
tiota kuitenkaan todettu (p = 0,11). 
Tulos herättää kysymyksen, voisiko 
Cvitamiini vähentää saarekkeiden 
varhaista autoimmuunireaktiota 
lapsilla, joilla on riski sairastua tyy
pin 1 diabetekseen. 

Veikko Koivisto

1. Mattila M, Erlund I, Niinistö S ym: Plasma 
ascorbic acid and the risk of islet autoim
munity and type 1 diabetes: the TEDDY 
study. Diabetologia 2020;63:278286.
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SGLT2-estäjät tyypin 1 diabeteksen 
hoidon lisänä – kokemuksia ja ohjeita
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erikoislääkäri
Diabeteksen hoidon erityispätevyys
Osastonylilääkäri
HUS, Hyvinkään sairaala
leena.norvio@hus.fi

LEENA NORVIO 

SGLT2-estäjät eli glukoosinpoistajat ovat 
osoittautuneet hyviksi lääkkeiksi tyypin 1 
diabetesta sairastavien hoidossa – kunhan 
potilaat valitaan oikein ja he saavat 
riittävän ohjauksen lääkkeiden turvalliseen 
käyttöön.

Glukoosinpoistajat ovat osoittautuneet hyödyllisiksi 
lääkkeiksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Tyypin 1 
diabetesta sairastavilla tehtyjen tutkimusten kannus-
tamana olemme käyttäneet muutaman vuoden ajan 
kyseisiä lääkkeitä omassa klinikassam-
me – hyvällä menestyksellä. Potilaat 
ovat ottaneet lääkeryhmän lääkkeet 
vastaan myönteisesti. 

Potilasvalintaan on tärkeää kiin-
nittää huomiota lääkityksen aloitta-
mista harkittaessa. Lääkkeen käyttöön 
liittyvää ketoasidoosin eli happomyrkytyksen riskiä 
olemme pyrkineet pienentämään turvaohjeilla, jot-
ka esitellään tässä artikkelissa. Ohjeet pohjautuvat 
kansain välisten asiantuntijoiden näkemykseen (1, 2). 

Hoitotavoitteet karkaavat monilta

Tyypin 1 diabeteksen hoitotavoitteet 
ovat tiukat ja vaikeasti saavutettavissa. 
Käytännössä vain alle neljäsosa tyypin 
1 diabetesta sairastavista pääsee niihin 
(HbA1c alle 53 mmol/mol). Jatkuvassa glukoosinseu-
rannassa on tavoitteena saada yli 70 % glukoosiluke-
mista tavoitealueelle (3).  

Glukoosinvaihtelu on itsenäinen diabeteskompli-
kaatioiden riskitekijä (4). Runsas vaihtelu altistaa 
hypoglykemioille   ja heikentää potilaan kykyä tun-
nistaa ne. Se heikentää merkittävästi potilaan tyyty-
väisyyttä ja elämänlaatua. Verensokerin arvaamaton 
käyttäytyminen on turhauttavaa ja usein pelottavaa-
kin. Tavallisia glukoosinvaihtelun syitä ovat ruuan ja 
insuliinivalmisteen imeytymisen päivittäinen vaihte-
lu, hiilihydraattien arvioinnin vaikeus, ateriainsuliini-
pistoksen viivästyminen ja liian tiheät pikainsuliinin 
korjausannokset.

Vaikka potilas ottaa nämä tekijät huomioon ja osaa 
arvioida ruuan hiilihydraatit hyvin, hallitsee insulii-
niannosten omasäädön ja seuraa glukoositasoaan, ei 
ole mahdollista ottaa huomioon kaikkia yhtä aikaa 
glukoosia nostavia ja laskevia tekijöitä ja arvioida nii-
den yhteisvaikutusta. Lisäsairauksien pelko, työllistä-
vä glukoositasapainosta huolehtiminen ja glukoosi-
arvojen arvaamaton heittely aiheuttavat psyykkistä 
kuormittuneisuutta, ahdistusta ja turhautumista.

Ylipaino lisää insuliinintarvetta ja heikentää hel-
posti glukoositasapainoa. Se on usein optimaalisen 

hoitotasapainon saavuttamisen estee-
nä. Hypoglykemiat aiheut tavat myös 
ylimääräistä syömisen tarvetta ja altis-
tavat painon nousulle. 

Uusia hoitokeinoja kaivataan

Huolimatta uusista insuliineista ja 
hoito teknologian edistysaskelista niin diabetesammat-
tilaiset kuin potilaatkin kaipaavat lisää hoitokeinoja 
glukoositasapainon parantamiseksi. Etenkin nuorilla 
on suuria vaikeuksia saavuttaa glukoositavoitteita. 

Hypoglykemian pelko ja painon nousu 
voivat olla riittävän insuliininannoste-
lun esteenä.

Nykyisistä hoitokeinoista sensori-
avusteinen insuliinipumppu on hyvä, 
mutta soveltuu vain osalle potilaista. 

Tyypin 1 dia betesta sairastavien tukilääkevalikoimaan 
kuuluvat metformiini,  GLP-1-analogi sekä SGLT2-
estäjä.  Metformiinin teho glukoositasapainon paran-
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Verensokerin 
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tajana on heikohko (5,6). GLP1 toimii tehokkaammin 
ylipainoisilla (7), mutta käytön esteenä on usein hinta.  
SGLT2-estäjät ovat osoittautuneet edellä mainittuja 
tehokkaammiksi glukoositavoitteiden saavuttamises-
sa. Tutkimuksia on tehty usealla valmisteella tyypin 1 
diabetesta sairastavien hoidossa  (812), ja myös kliinis-
tä käyttökokemusta on kertynyt. Tyypin 2 diabetesta 
sairastavien hoidossa on saatu selvä näyttö SGLT2-
estäjien sydäntä ja munuaisia suojaavasta vaikutuk-
sesta.

Euroopan lääkevirasto (European 
Medicines Agency, EMA) hyväksyi dapa-
gliflotsiinin alkuvuodesta 2019 lisä-
hoidoksi ylipainoisille (BMI > 27 kg/
m2) tyypin 1 diabetesta sairastaville, 
kun hoitotasapaino on epätyydyttävä 
optimoidusta insuliini hoidosta huolimatta ja EMAn 
ohjeessa mainitut edellytykset täyttyvät. EMA suositte-
lee, että hoidon määrää vain kokenut diabetologi (13). 

Teho ja haitat riippuvat annoksesta

SGLT2-hoidon teho ja sivuvaikutukset riippuvat 
annoksesta. Tyypin 1 diabeteksessa glukoosia menee 
virtsaan noin 88 grammaa vuorokaudessa. Se vastaa 
350:tä kilokaloria vuorokaudessa. SGLT2-estäjät las-
kevat HbA1ctasoa keskimäärin 3–6 mmol/mol (0,25–
0,52 %). TIR (time-in-range) eli aika tavoitealueella (4–10 
mmol/l) lisääntyy kolmella tunnilla päivässä, keski-
määrin 7–10 %. Lääke laskee sekä paaston että aterian 
jälkeistä glukoositasoa. Hypoglykemioiden määrä ei 
lisäänny, kunhan insuliiniannos on sopiva. Vakavat 
hypoglykemiat todennäköisesti vähenevät. Insuliinin 
tarve pienenee noin 10 %. Verenpaine laskee hieman, 
3–4 mmHg, ja paino putoaa 2,2–4,4 kg (814). 

Erittäin tärkeä hoidon hyöty on elämänlaadun 

koheneminen (11,12). Omien potilaideni käyttö
kokemukset ovat olleet suurimmaksi osaksi myön-
teisiä. Glukoosin vaihtelun tasoittuminen helpottaa 
elämää, lisäkorjausten määrä vähenee ja epämiellyttä-
vät glukoosihuiput madaltuvat.

 Emme vielä tiedä, kuinka paljon SGLT2-lääkkeet 
estävät tyypin 1 diabetesta sairastavien elinvaurioita. 
Todennäköisesti lääkeryhmästä on hyötyä elinvaurioi-
den estämisessä, jos potilaan glukoositasapaino para-
nee ja paino laskee pysyvästi. SGLT2-estäjät vähentävät 

hyperglykemiaan liittyvää munuaiskeräs-
ten kiihtynyttä verenvirtausta eli hyper-
filtraatiota ja painetta sekä suodatinputkien 
seinämien paksuuntumista. 

Tyypin 2 diabetesta sairastavien hoi-
dossa on osoitettu itsenäinen munuaisia 

suojaava vaikutus, ja näin tapahtuu toivottavasti myös 
tyypin 1 diabetesta sairastavilla. Proteinurian eli virt-
saan erittyvän valkuaisen vähenemistä on nähty jo nyt 
käytännön kliinisessä työssä. 

Ketoasidoosi voi ilmetä 
epätavallisin oirein

SGLT2-lääkkeet eivät sovellu kaikille. Lääkitys lisää 
ketoasidoosin riskiä. Tutkimuksissa absoluuttinen ris-
kin suureneminen verrattuna plaseboon on ollut noin 
4 % (1,5–6 %) vuositasolla (612, 14).  Koska glukoosia 
erittyy virtsaan runsaasti, ketoasidoosista huolimat-
ta glukoositaso voi olla vain hieman koholla tai jopa 
normaali (euglykeeminen ketoasidoosi). Tämä saattaa 
vaikeuttaa ja viivästyttää ketoasidoosin diagnoosia. On 
erittäin tärkeää, että potilas ymmärtää tämän.

SGLT2-estäjien käyttöön liittyvä ketoasidoosi 
kehittyy todennäköisesti usealla mekanismilla. Jos 
insuliiniannosta vähennetään liikaa, lipolyysi (rasvojen 

• tasaisempi verensokeri
• parempi elämänlaatu

• vähemmän elinvaurioita?  • ketoasidoosi

Omien potilaideni 
käyttökokemukset 

ovat olleet 
suurimmaksi osaksi 

myönteisiä.

Kuva: Shutterstock
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hajoaminen) ja ketogeneesi (ketoaineiden syntyminen) 
lisääntyvät. Lääkitykseen liittyy myös glukagonitason 
nousu ja mahdollisesti vähentynyt ketonien erittymi-
nen virtsaan (1). Yleensä tarvitaan lisäksi ylimääräi-
nen altistava tekijä, kuten pitkittynyt paasto, pitkä-
kestoinen urheilu, ketogeeninen ruokavalio, infektio, 
alko holin käyttö, kuivuminen tai insuliinipistosten 
unohtaminen. Taulukossa 1 on luokiteltuna suuren, 
keskisuuren ja pienen riskin potilasryhmiä.

Ketoosin ja ketoasidoosin raja on liukuva. Nor-
maalistikin sekä terveillä että diabetesta sairastavilla 
esiintyy aika ajoin hiukan ketoaineita paastotilantees-
sa. Tämä ei ole vaarallista. 

Virtsa- ja sukupuolielinten alueella ilmenee hiiva-
infektioita noin 6–16 %:lla potilaista SGLT2-estäjä-
hoidossa. Useimmiten infektiot ovat harmittomia, 
mutta joskus rajuina tai usein toistuvina ne estävät 
SGLT2-estäjien käytön. Lievempien infektioiden hoi-
doksi riittää yleensä paikallishoito. Joskus tarvitaan 
flukonatsolia suun kautta annosteltuna. 

Odotusten vastaisesti virtsatieinfektioiden määrä ei 
ole tutkimuksissa suurentunut lukuun ottamatta dapa-
gliflotsiinia, johon näyttäisi liittyvän meta- analyysin 

mukaan hieman kohonnut riski (14). Siitä huolimatta 
itseäni arveluttaisi määrätä lääkettä potilaalle, jolla on 
ollut toistuvia munuaisaltaan tulehduksia.

Aloita hoito pienellä annoksella

SGLT2estäjistä toistaiseksi vain dapagliflotsiinilla on 
myyntilupa ja käyttöaihe ylipainoisen (BMI ≥ 27 kg/
m2) tyypin 1 diabetesta sairastavan lisähoitona insulii-
nin rinnalla. Teho riippuu annoksesta. Hoito kannattaa 
aloittaa pienellä annoksella. 

Dapagliflotsiini 5 mg on saanut Kelan peruskorvat-
tavuuden tyypin 1 diabeteksen hoitoon 1. maaliskuuta 
2020 alkaen. 

Kenelle SGLT2-estäjä sopii?

Asiantuntijatyöryhmä on laatinut ohjeet potilasvalin-
taan ja ketoasidoosiriskin hallintaan (1). Lääkettä mää-
räävien lääkäreiden pitää tietää, kenelle lääke soveltuu 
ja mitä erityispiirteitä sen käyttöön liittyy (15). Tällaisia 
erityispiirteitä ovat muun muassa lääkkeen tauotus 
tietyissä tilanteissa sekä ketoasidoosin ehkäisemiseksi 
tarvittavat toimet (hiilihydraatin saannista, insuliinin 
annostelusta ja nesteytyksestä huolehtiminen). 

Suuri/kohtalainen riski Pieni/kohtalainen riski Pieni riski

• perusinsuliinin määrä vähentynyt  
yli 10–20 %

• insuliinipumppu tai katetrihäiriö
• vähentynyt hiilihydraattien saanti
• runsas alkoholin käyttö
• huumeiden käyttö
• kuivuminen
• äkillinen infektiosairaus
• oksentelu

• hyvin voimakas ja pitkäkestoinen 
urheilu

• ateriainsuliinin määrä vähentynyt   
yli 10–20 %

• matkustus, mikäli insuliini pistoksiin 
tulee viiveitä 

• insuliinipumppuhoito

• normaali BMI (< 25 kg/m2)
• epäsäännöllinen energiansaanti
• kohtuullinen alkoholinkäyttö
• naissukupuoli

Taulukko 1. Ketoasidoosin riskitekijöitä.

Hoitoon soveltuvat potilaat

• BMI yli 27 kg/m2

• insuliinimäärä yli 20 yks/vrk ikä yli 18 vuotta
• normaali ketoainetaso veressä (< 0,6 mmol/l) 
• saanut informaatiota ketoasidoosiriskistä
• valmis seuraamaan ketoaineita ja noudattamaan potilasohjeen hoitotoimia
• säännöllinen glukoosinseuranta
• hyvä sitoutuminen hoitoon (toteuttaa sovittua insuliinihoitoa säännöllisesti)
• saa käyttöönsä ketoaineliuskoja 
• riittävä hiilihydraattien käyttö (ei sovi ketogeenistä dieettiä noudattaville) 
• ei liiallista alkoholin käyttöä, ei huumeiden käyttöä
• ei ole raskaana tai yritä aktiivisesti raskautta (tutkimuksia ei ole tehty raskaana olevilla).

Taulukko 2. Potilas-
valintaan vaikuttavat 
tekijät käytettäessä 
SGLT2-lääkkeitä tyypin 1 
diabetesta sairastavien 
hoidossa.
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Vaikka asiantuntijatyöryhmän mukaan ketoasi-
doosiriski on pieni normaalipainoisilla, suosittelee se 
lääkitystä ainoastaan niille potilaille, joiden BMI on 
yli 27 kg/m2. Lisäksi käytössä olevan insuliinimäärän 
tulee ylittää 0,5 yksikköä/kg. (16) 

SGLT2-estäjähoitoon soveltuvat aikuiset potilaat, 
jotka ovat päihteettömiä, jotka sitoutuvat hyvin hoi-
toon, joiden ruokavalio on tavallinen ja ateriarytmi 
säännöllinen ja joilla ei ole ollut ketoasidoosia kolmen 
edeltävän kuukauden aikana. Yli kolme kuukaut-
ta aiemmin esiintynyt ketoasidoosi ei ole vasta-aihe, 
mutta sen syy on luonnollisesti selvitettävä. Taulukos-
sa 2 sivulla 11 on kooste hoitoon soveltuvista 
potilaista.

Mikäli potilaan käytössä oleva insuliini-
määrä on kovin pieni, saattaa ketoasidoosi-
riski suurentua, eli lääkärin on syytä olla 
tarkkana tämän potilasryhmän kanssa. 

Suuri ketoasidoosiriski rajaa osan potilaista pois 
SGLT2-estäjähoidon piiristä. Raskaus, aktiivinen ras-
kauden yritys, hyvin suuri glukoositaso, glukoosin-
seurannan puute tai runsas alkoholin käyttö ovat hoi-
don esteitä. 

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla tutkimuk-
sia ei ole tehty, ja siksi hoito on rajattu koskemaan vain 
aikuisia.

Toimenpiteet ennen hoidon aloitusta

Taulukossa 3 sivulla 13 on tarkistuslista asioista, jotka 
tulee käydä läpi ennen hoidon aloitusta.

Ketoaineet tarkistetaan sormenpäämittauksella 
ennen lääkkeen aloitusta. Toistaiseksi kaikilla testa-
tuilla ketoainemittaus on näyttänyt normaalitasoa (alle 
0,6 mmol/l). Testauksen voi tehdä vastaanotolla tai 
kotona. Mikäli raja ylittyy, testaamista jatketaan, jotta 
nähdään, onko ketoainemuodostus potilaalle normaa-
lia elintapoihin liittyen vai onko insuliinimäärä riittä-
mätön (1).

Potilaalle kerrotaan ketoasidoosin oireista. Osalla 
on siitä jo kokemusta, ja heille palautetaan oireet mie-
leen. Monella ei ole ollut koskaan ketoasi-
doosia. Yllättävän moni ei tiedä tai muista 
mitään happomyrkytyksen mahdollisuu-
desta tyypin 1 diabeteksen yhtey dessä. 

Normaalisti ketoasidoosissa veren 
tai kudosglukoosin pitoisuus on korkea. 
SGLT2-estäjiä käytettäessä ketoasidoosi 
voi ilmetä salakavalasti, vaikka veren- tai kudosglu-
koosin pitoisuus olisi lähellä normaalia. Siksi on tärkeä 
tiedostaa oireiden merkitys, ja oireiden pitäisi johtaa 

ketoaineiden tarkistamiseen. Mikäli potilas tuntee huo-
noa oloa, heikotusta, vatsa kipua tai oksentaa, ketoai-
neet täytyy mitata. 

Taulukossa 4 sivulla 13 kuvataan toimenpiteet 
tilanteessa, jossa ilmenee ketoaineita (1,2). 

Potilaan kanssa tulee kerrata tilanteet, joissa keto-
asidoosi voi kehittyä, kuten infektio tai muu äkillinen 
insuliinintarpeen lisääntyminen, insuliinipumpun 
kanyyliongelmat, vähähiilihydraattinen ruokavalio, 
unohtuneet insuliiniannokset ja voimakas stressi.

Lääkitys pitää tauottaa, jos potilas ei jostain syystä 
pysty syömään ja juomaan normaalisti. Tauo tus on suo-

siteltavaa kuumeisten infektioiden sekä sai-
raala- ja leikkaushoitojen ajaksi. Ennen leik-
kausta lääke kannattanee tauottaa jopa kolme 
päivää aiemmin. Insuliinihoitomuutoksia 
tehtäessä lääke tauotetaan, kunnes uuden 
hoitomuodon annokset ovat vakiintuneet. 

Pitkäkestoinen urheilusuoritus, esimerkiksi maraton, 
tai runsaampi alkoholikäyttö voivat olla syy taukoon.  
Insuliinin tarve yleensä pienenee SGLT2-estäjähoidon 
aikana, mutta annostelua kannattaa keventää varovai-
sesti vasta glukoosinseurannan perusteella. On varsin 
mahdollista, että vain korjausinsuliiniannoksia täytyy 
vähentää, koska hyperglykemian korjaamisen tarve sel-
västi vähenee. Vaarana voisi olla ketoasidoosin kehit-
tyminen, jos etukäteen pienennetään perusinsuliini-
annoksia. Potilaan on hyvä hallita insuliiniannosten 
omasäätö. Jotkut potilaat voivat joutua lisäämään 
hiilihydraattien määrää saadakseen insuliinimäärän 
suuremmaksi ja estääkseen ketoainemuodostusta.

Potilaalle annetaan kirjallinen ohje ketoasidoosin 
ehkäisystä ja hoitotoimista. Hiivalääkitystä varten lää-
käri voi kirjoittaa harkintansa mukaan reseptin.

Pumpun käyttäjän turvakeinot

Insuliinipumpun käyttäjiä muistutetaan vaaratilan-
teista. Heitä kehotetaan ottamaan lyhytvaikutteista 
insuliinia herkästi pistoksena, kunnes pumpun toi-
mintahäiriö on suljettu pois. Kanyylinvaihtoväliä ei 

kannata venyttää. 
Pumpun toimintaongelmissa pitäisi 

siirtyä pois glukosentrisestä lähestymis-
tavasta ketosentriseen, koska hyperglyke-
mia ei ole SGLT2-estäjähoidon aikana enää 
osoitus pumpun toimintahäiriöstä. Pum-
pun toimintahäiriöstä kertovat huono olo 

ja ketoaineiden ilmaantuminen vereen. 
Mikäli ketoaineita esiintyy, potilaan on suositel-

tavaa nauttia jotakin hiilihydraattipitoista huolimatta 

Tarkan ohjeen 
pohjalta potilaan 

on hyvä lähteä 
toteuttamaan 

hoitoa 
turvallisesti. 

Potilaan kanssa 
tulee kerrata 

tilanteet, joissa 
ketoasidoosi voi 

kehittyä.
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Hoitoa aloitettaessa:

• tarkista ketoaineet vastaanotolla tai kotona (< 0,6 mmol/l)
• kerro ketoasidoosin tyypilliset oireet ja altistavat riskitekijät
• selitä euglykeemisen ketoasidoosin erityisluonne
• anna SGLT2estäjävalmisteen tauotusohjeet
• ohjaa ketoaineiden mittaus
• käy läpi hoitotoimet ketoaineiden esiintyessä (hiilihydraatit, insuliini, nesteen 

juonti)
• ohjeista, milloin on syytä hakeutua sairaalahoitoon
• anna ketoaineliuska ja mittarilähete tarvittaessa
• anna kirjallinen potilasohje
• kirjaa SGLT2estäjävalmisteen käyttö potilaan riskitietoihin.

Veren ketoaineet ja keto-
asidoosin mahdollisuus

Virtsan keto aineiden 
määrä

Toiminta

Alle 0,6 mmol/l
• normaali

Negatiivinen Ei erityistoimenpiteitä.

0,6–1,5 mmol/l
• ketoosi, ketoaineita 

veressä

Vähäinen • Tauota SGLT2estäjä.
• Ota 15–30 g nopeasti vaikuttavaa hiilihydraattia 

ja juo vettä 300–500 ml tunneittain.
• Ota pikainsuliinia hiilihydraattien ja 

 verenglukoosin mukaan 1–2 tunnin  välein.
• Tarkista verenglukoosi usein, vähintään 1–2 

tunnin välein välttääksesi liian  matalan tai liian 
korkean verenglukoosin.

• Tarkista ketoaineet 3–4 tunnin välein, kunnes 
pitoisuus laskee < 0,6 mmol:iin/l.

• Hakeudu sairaalaan, mikäli ketoaineet pysyvät 
koholla ja oireet jatkuvat.

1,5–3,0 mmol/l
• uhkaava ketoasidoosi

Keskinkertainen Toimi edellä mainitun ohjeen mukaan ja seuraa 
vointiasi.
Mikäli huono olo jatkuu, ota yhteys  hoitopaikkaasi 
tai hakeudu sairaalan  päivystykseen.

Yli 3,0 mmol/l
• mahdollinen ketoasidoosi

Runsas Toimi edellä mainitun ohjeen mukaan                
(hiilihydraatti, insuliini ja nesteen juominen) ja 
hakeudu sairaalaan.

Taulukko 3. Tarkistuslista 
SGLT2-estäjähoitoa  
aloitettaessa.

Taulukko 4. Ketoainepitoisuuksien tulkinta- ja toimintaohje potilaille.

siitä, että glukoositaso voi olla koholla. Lisäksi hän tar-
vitsee insuliinia hiilihydraattimäärää ja glukoositasoa 
vastaavasti sekä runsaasti vettä. Potilasta kehotetaan 
seuraamaan kirjallista ohjetta. Hänelle painotetaan, 
että hänen on syytä hakeutua herkästi sairaalaan, jossa 
on mahdollista tarkistaa veren happo-emästasapaino 
(cv tai aastrup) ketoasidoosin poissulkemiseksi.

Potilas tarvitsee ketoaineliuskoja

Lääkärin tulee kirjoittaa potilaalle välinejakeluun 
lähete ketoaineliuskoja ja -mittaria varten. Ainakin 
pumppupotilailla pitäisi periaatteessa olla ne jo entuu-
destaan. Keto aineet voi tarkistaa myös Libren lukijalla. 

Ketoaineita voidaan mitata veren lisäksi helposti 
myös virtsasta, mutta ongelmana ovat ketoaineiden 
hieman hitaampi ilmaantuminen ja poistuminen virt-
saan. Virtsaliuskat ovat huomattavasti edullisempia 
kuin veriliuskat, mutta virtsaliuskoja ei välttämättä 
saa välinejakelusta, vaan potilaan on ne itse ostettava 
apteekista. Suositeltavampaa on, että potilas mittaa 
ketoaineet verestä. Siihen hänellä pitää olla mahdol-
lisuus. 

Minimoi haitat

SGLT2-estäjillä on saavutettu merkittäviä myöntei-
siä vaikutuksia hoitotasapainoon ja elämänlaatuun. 
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Onnistuneella potilasvalinnalla, asianmukaisella 
koulutuksella ja varotoimenpiteillä on mahdollista 
minimoida haitat. Lääkeryhmän käyttö tyypin 1 dia-
betesta sairastavien hoidossa vaatii uudenlaista lähes-
tymistä potilasohjaukseen. Osaamme tauottaa metfor-
miinin infektioiden ja sairaalahoidon yhteydessä. Myös 
SGLT2-estäjien käytön pelisäännöt on mahdollista ope-
tella ja opettaa potilaille. 

Diabeteksen seurantakäynneillä on tärkeää muis-
tuttaa potilasta hoidon riskeistä ja ketoaineiden mit-
taamisesta. Päivystysyksiköitä pitää informoida eu -
glykeemisen ketoasidoosin mahdollisuudesta. Potilaan 
on myös hyvä itse informoida päivystyshenkilökuntaa 
SGLT2-estäjän käytöstä. 

Olisi toivottavaa, että potilaalla olisi mukanaan 
hätäohjekortti, jossa kerrotaan hoitoprotokolla: 
lääkkeen tauotus, insuliinin annostelu, hiilihydraa-
tin lisääminen ja nesteen juominen. Ideaalitilanteessa 
potilas on tietoinen omasta ketoaineiden muodos-
tumistaipumuksestaan ja osaa tarvittaessa tauottaa 
SGLT2-estäjälääkkeen, vaikkapa vain päiväksi. Tämän 
artikkelin ohjeiden pohjalta potilaan on hyvä lähteä 
toteuttamaan hoitoa turvallisesti. 
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Fimea julkaisi lääkehoidon tarkistuslistan potilaille 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on julkaissut lääkehoidon 
tarkistuslistan 65 vuotta täyttäneille lääkehoidon riskien omatoimiseen 
kartoittamiseen.

LOTTAtarkistuslista sisältää kahdeksan kysymystä lääkehoidon eri osaalueilta. Lista kannustaa ja aktivoi 
potilaita omasta lääkehoidosta huolehtimiseen, kuten laatimaan ja ylläpitämään ajantasaista lääkityslistaa 
sekä seuraamaan lääkehoidon vaikutuksia. Lääkkeenkäyttäjä täyttää lomakkeen joko itse tai läheisen 
kanssa yhteistyössä. 

Terveydenhuollon ammattilaisille on laadittu erillinen ohje listan tietojen tulkintaan. 

LOTTAlista ja sen käyttöohjeet käyttäjille ja ammattilaisille löytyvät Fimean verkkosivuilta: 
www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_oikea_kaytto/ohjeitaturvalliseenlaakehoitoon.
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Rauta on tärkeä alkuaine, joka osallistuu moniin ihmi-
sen elimistön kannalta välttämättömiin toimintoihin, 
kuten hapen kuljetukseen, energian tuotantoon ja 
puolustusjärjestelmän toimintaan. Raudan sisäänotto 
elimistöön, kuljetus ja varastointi sekä poistuminen 

Tutki huolella – suosittele 
lisärautaa harkiten
Suuri ferritiinipitoisuus voi kertoa kasvaneesta tyypin 2 diabeteksen riskistä. Rautalisä ei 
hyödytä kaikkia potilaita.

elimistöstä ovat tarkkaan säädeltyjä, sillä liian suurina 
määrinä tai väärässä muodossa elimistössä esiintyes-
sään rauta voi olla haitallinen. Alkuaine rauta sitoutuu 
elimistössä kantaja-aineisiin, sillä vapaa rauta-atomi 
voi aiheuttaa oksidatiivista vauriota (1). 

Kuva: Shutterstock
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Nekin potilaat, joilla 
on hemokromatoosin 

lievemmän 
taudinkuvan 
aiheuttava 

geenimutaatio, 
ovat herkkiä 

rautaravinnelisien 
sairautta 

pahentavalle 
haittavaikutukselle.

Ferritiini on pääasiallinen raudan varasto proteiini, 
joka osallistuu raudan saatavuuden säätelyyn. Yksi fer-
ritiinimolekyyli pystyy sitomaan sisäänsä 4 500 rauta-
atomia. Ferritiiniä on löydetty kaikista ihmisen kudok-
sista, ja sitä on runsaasti myös rasvasoluissa. Veressä 
kiertävän ferritiinin pitoisuus laskee raudanpuuttees-
sa.  Toisaalta ferritiini on myös akuu-
tin faasin proteiini, ja sen veressä 
kiertävät pitoisuudet kasvavat infek-
tioissa ja tulehduksen yhteydessä. 
Veren lisääntynyt ferritiinipitoisuus tulehduksellisissa 
tilanteissa liittyy ensisijaisesti solutuhon kautta vapau-
tuvaan ferritiiniin (2).  Normaalin ferritiinipitoisuuden 
(Pferrit) yläraja naisella on 150 ja miehellä 400 mikro-
grammaa/litra (µg/l). 

TFR luotettava mittari

Transferriinireseptori (TFR) on solukalvon proteiini, joka 
säätelee raudan sisäänottoa soluun (3). Transferriini 
reseptorit liikkuvat verenkierrossa, ja niiden suurentu-
nut pitoisuus verenkierrosta mitattuna kertoo raudan-
puutteesta. Veren transferriinireseptoripitoisuus ei 
muutu merkittävästi tulehduksellisissa tiloissa.

Varsinaisessa raudankertymäsairaudessa, hemo-
kromatoosissa, geenimutaatio aiheuttaa raudan lisään-
tyneen imeytymisen suolistosta ja sitä kautta raudan 
kertymistä soluihin. Riippuen sairauden vaikeus-
asteesta tämä voi johtaa kudosvaurioon eri elimissä ja 
myös diabeteksen kehittymiseen. Nekin potilaat, joilla 
on hemokromatoosin lievemmän taudinkuvan aiheut-
tava geenimutaatio, ovat herkkiä rautaravinnelisien 
sairautta pahentavalle haittavaikutukselle. 

Hemokromatoosin alkuvaiheen poissulkututki-
muksena käytetään ferritiinipitoisuuden 
lisäksi transferriinin rautakyllästeisyyttä 
(Trfesat), jonka mukaan tarvittaessa teh-
dään hemokromatoosin geenitesti.

Ylipaino nostaa ferritiinitasoa

Ylipainoon ja lihavuuteen on todettu 
liittyvän korkeampi ferritiinipitoisuus 
verrattuna normaalipainoon (4). Eialko-
holiperäiseen rasvamaksaan, joka on 
vahvasti yhteydessä ylipainoon ja yleisin 
maksasairaus länsimaissa, voi myös liit-
tyä suurentunut ferritiinipitoisuus. Suuremman ferri-
tiinipitoisuuden on todettu olevan yhteydessä tyypin 
2 diabeteksen kehittymisen riskiin seurantatutkimuk-
sissa ja niiden metaanalyyseissä (5). Tuoreimmassa 
meta-analyysissä todettiin korkeamman ferritiinitason 

lisäävän enemmän naisten kuin miesten tyypin 2 dia-
beteksen riskiä (5). 

Mekanismia, jolla korkeampi ferritiinitaso liittyy 
lisääntyneeseen diabetesriskiin, ei tarkasti tunneta. 
Mahdollisia hypoteeseja on useampia. Vapaiden rauta-
atomien aiheuttama oksidatiivinen vaurio voi johtaa 

solutoiminnan häiriöön maksassa, 
haimassa ja rasvakudoksessa. Täl-
löin esimerkiksi insuliinineritys sekä 
kudosten glukoosin käyttö häiriinty-

vät ja vapaiden rasvahappojen määrä lisääntyy, mikä 
edelleen johtaa insuliiniresistenssin kehittymiseen (6, 
7).

Ferritiini, TFR ja metabolinen oireyhtymä

Osana omaa väitöstutkimustani selvitettiin rauta-
aineenvaihdunnan merkkiaineiden yhteyttä meta-
boliseen oireyhtymään ja sen osatekijöihin: keski-
vartalolihavuuteen, kohonneeseen verenpaineeseen, 
dyslipidemiaan ja kohonneeseen verensokeriin. Meta-
bolinen oireyhtymä on riskitekijöiden kasauma, joka 
lisää tyypin 2 diabetekseen sairastumisriskin viisin- ja 
sydän- ja verisuonisairausriskin kaksinkertaiseksi. 
Tutkimuksessa selvitettiin 923 suomalaisen potilaan 
poikkileikkausaineistosta muun muassa ferritiinin 
ja transferriinireseptorin yhteyttä metaboliseen oire-
yhtymään ja 766 potilaan seuranta-aineistosta edel-
leen ferritiinitason yhteyttä metabolisen oireyhtymän 
muuttumiseen (8, 9).

Tutkimuksessa todettiin, että korkeampi ferritii-
nitaso oli yhteydessä metaboliseen oireyhtymään ja 
sen komponenteista erityisesti keskivartalolihavuu-
teen, dyslipidemiaan eli pieneen HDL-kolesteroli- ja 

suureen triglyseridikolesterolipitoisuu-
teen ja kohonneeseen verensokeriin. 
Ferritiini tason nousu kuuden ja puolen 
vuoden seurannan aikana liittyi meta-
bolisen oireyhtymän kehittymiseen sekä 
miehillä että naisilla. 

Ferritiinitason muutos oli yhtey-
dessä hyperglykemian, hypertrigly-
seridemian ja keskivartalolihavuuden 
kehittymiseen tai toisaalta korjaantu-
miseen seurannassa. Transferriiniresep-
toritaso oli korkeampi potilailla, joilla 

oli keski vartalolihavuus, mutta se ei ollut yhteydessä 
metaboliseen oireyhtymään kokonaisuutena tai mui-
hin metabolisen oireyhtymän komponentteihin. Tut-
kimustuloksissa oli poissuljettu muiden tekijöiden, 
kuten tulehdussairauksien, sekoittavaa vaikutusta 

Yksi ferritiinimolekyyli 
pystyy sitomaan sisäänsä 

4 500 rauta-atomia.
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muun muassa vakioimalla 
tulokset potilaiden alkoholin 
käytön, painoindeksin ja her-
kän c-reaktiivisen proteiinin 
(hsCRP) suhteen sekä kartoit
tamalla potilaiden maksan toi-
mintaa. 

Raudanpuute vai ei?

Ferritiinitason tutkiminen on 
ollut esillä lähinnä raudan-

puutteen selvittelyyn liittyen. On hyvä tiedostaa, että 
myös kohonnut ferritiinitaso voi olla merkki sairaudes-
ta tai sairausriskistä ja myös se, että kaikille potilail-
le rautalisä ei välttämättä ole hyödyllinen. Potilaalla, 
jolla on muita riskitekijöitä, kohonnut ferritiinitaso voi 
kertoa lisääntyneestä riskistä sairastua tyypin 2 diabe-
tekseen. Toisaalta ferritiinitason lasku voi kertoa riski-
tekijöiden korjaantumisesta. 

Selvästi ylipainoisella, keskivartalolihavalla tai 
tyypin 2 diabetesta sairastavalla ferritiinimääritys ei 
välttämättä sulje luotettavasti pois raudanpuutetta. 
Parempi määritys näillä potilailla voi olla transferriini-
reseptori (PtfR) tai tranferriinisaturaatiomittaus.

Selvästi 
ylipainoisella, 
keskivartalo-

lihavalla tai tyypin 
2 diabetesta 
sairastavalla 

ferritiinimääritys ei 
välttämättä sulje 
luotettavasti pois 
raudanpuutetta.
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Tyypin 1 diabetesta sairastavien rekrytointi raskausajan 
lääkehoitotutkimukseen käynnissä
Tampereen, Helsingin, Turun ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa sekä KeskiSuomen keskus
sairaalassa on alkanut tutkijalähtöinen lääketutkimus metformiinin vaikutuksesta tyypin 1 diabetesta 
sairastavien raskauden kulkuun. Siinä selvitetään, parantaako metformiinin lisääminen tavan
omaisen insuliinihoidon rinnalla verensokeritasapainoa ja raskauden ennustetta. Tutkimuksessa 
puolet saa metformiinia ja puolet lumelääkettä. Tutkimus suoritetaan tavanomaisten äitiyspoli
klinikkakäyntien yhteydessä, eikä se edellytä ylimääräisiä käyntejä.

Edellä mainittujen tutkimuskeskusten alueella asuvat voivat tulla mukaan ennen raskausviikkoa 14 
tapahtuvilla seurantakäynneillä.

Potilastiedote löytyy osoitteesta: 
www.ksshp.fi/fi-FI/Potilaalle > Potilasohjeet > Tiedote tutkimuksesta MTF-DM1 äitiyspoliklinikka

Lisätiedot:
Elina Juuma
Tutkijalääkäri, KSSHP
elina.juuma@ksshp.fi
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Rasvamaksatauti on monimuotoinen, 
ja ruokavalion koostumus vaikuttaa 
voimakkaasti maksan rasvoittumiseen.
Tyydyttynyt rasva on maksalle erityisen 
haitallista.

Alkoholiin liittymätöntä rasvamaksatautia (non-alco-
holic fatty liver disease, NAFLD) sairastaa noin neljäsosa 
länsimaiden väestöstä (1). Rasvamaksa liittyy usein 
vahvasti insuliiniresistenssiin ja metaboliseen oire-
yhtymään (1). Tällainen metabolinen rasvamaksa lisää 
sekä tyypin 2 diabeteksen että sydän- ja verisuoni-
tautien riskiä. Maksan sisällä tauti voi edetä tuleh-
dukseksi eli steatohepatiitiksi (non-alcoholic 
steatohepatitis, NASH) sekä maksakirroosiksi 
ja maksasolusyöväksi (1). 

Rasvamaksa on hyvin yleinen tyypin 2 
diabetesta sairastavilla, ja sen prevalenssik-
si on arvioitu jopa yli 70 %, mikä on noin 
kolmin kertainen koko väestöön verrattuna (2). 

Kuten diabeteksen, myös rasvamaksataudin on hil-
jattain havaittu olevan ilmiasultaan monimuotoinen. 
Noin 40 % suomalaisista kantaa PNPLA3-geenin muu-
tosta, joka lisää rasvamaksan, NASH:n, maksakirroo-
sin ja maksasyövän riskiä (1). Myös yleiset TM6SF2- ja 
MBOAT7-geenimuutokset, joita kantaa noin 15 % ja   60 
%  väestöstä, altistavat edellä mainituille maksavaurion 
kirjolle (3). Aiemmin tuntemattomasta syystä näihin 
rasvamaksoihin, joita tässä kutsutaan geneettisiksi, ei 
kuitenkaan liity suurentunutta insuliiniresistenssiä 
tai tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien 
riskiä (3). 

Neljäntyyppistä rasvaa

Myös maksan rasva on monimuotoista. Valtaosa 
maksan rasvasta koostuu aineenvaihdunnallisesti 
neutraaleista triglyserideistä, jotka eivät aiheuta insu-
liiniresistenssiä (1, 46). Sen sijaan erityisten bioaktii-

Rasvamaksataudissa rasvan   
laadulla on väliä

Kuva: Vilhelm Sjöström

visten lipidien – keramidien ja diasyyliglyserolien – on 
eläin  tutkimuksissa havaittu aiheuttavan insuliiniresis-
tenssiä (4, 5). Keramideja syntyy yksinomaan tyydyt-
tyneistä rasvoista (5). Ihmistutkimuksissa näiden bio-
aktiivisten lipidien pitoisuuden plasmassa on havaittu 
ennustavan tyypin 2 diabetesta ja keramidipitoisuuden 
myös sydän-ja verisuonitauteja jopa LDL-kolesterolis-

ta riippumatta (5). 
Neljännen yleisen rasvatyypin maksassa 

muodostavat fosfolipidit, jotka ovat tärkeitä 
solukalvojen komponentteja ja jotka toimi-
vat myös esiastevarastona muun muassa 
tulehdus välittäjäaineille, kuten prostaglan-

diineille (6). Eläintutkimuksissa fosfolipidisynteesin 
häiriöt saavat aikaan etenevän rasvamaksan, johon ei 
kuitenkaan liity insuliiniresistenssiä (6).

Väitöstutkimuksessani halusimme selvittää, onko 
maksan rasvan koostumus erilaista metabolisessa ja 
geneettisessä rasvamaksassa. Voisivatko keramidit ja 
diasyyliglyserolit liittyä insuliiniresistenssiin ihmisen 
metabolisessa rasvamaksassa? Selittäisikö puoles-
taan näiden bioaktiivisten lipidien puute insuliini-
resistenssin puutteen geneettisessä rasvamaksassa? 
Entä voisiko geneettiseen rasvamaksaan liittyä fosfo-
lipidiaineenvaihdunnan häiriö kuten samankaltaisen 
ilmiasun omaavilla eläimillä?

Vastataksemme näihin kysymyksiin rekrytoim-
me 125 lihavuusleikkauspotilasta, joilta otettiin leik-
kauksen yhteydessä koepala maksasta (79). Potilaat 
jaettiin insuliiniresistenssin ja genotyyppien perus-
teella metabolisen ja geneettisen rasvamaksan sekä 
verrokkien ryhmiin. Molemmissa rasvamaksaryhmis-
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Nuori tutkija  
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Kuva 1. Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti on monimuotoinen. Taudin ilmiasuun ja 
maksaan kertyvän rasvan laatuun vaikuttavat insuliiniresistenssi, ruokavalion makro-
ravinnekoostumus sekä geneettiset polymorfiat (PNPLA3, TM6SF2 ja MBOAT7).

pitoisuudet olivat huomattavasti koholla, mutta sen 
sijaan geneettisessä rasvamaksassa ne olivat muuttu-
mattomia verrokkeihin nähden (7). 

Keramideja voi syntyä elimistössä useiden 
ai neen vaihduntareittien kautta. Väitöstutkimukses-
sani havait simme, että metabolisessa rasvamaksassa 
niitä syntyy de novo -synteesireittiä pitkin, jossa lähtö-
aineena on 16 hiilen pituinen tyydyttynyt rasvahappo 
palmitaatti (5, 7). Havainto oli uraauurtava, ja kyseistä 
artikkelia on tätä kirjoittaessa siteerattu yli 150 kertaa. 
Essential Science Indicators valitsi sen kuuluvan kliini-
sen lääketieteen alan artikkeleiden parhaaseen pro-
senttiin vuonna 2017.

Seuraavaksi havaitsimme, että kuten eläintutki-
muksissa, joissa fosfolipidiaineenvaihdunnan häiriöön 
liittyy rasvamaksa ilman insuliiniresistenssiä (6), myös 
geneettisessä rasvamaksassa erityisesti fosfolipidien 
aineenvaihdunta on muuttunut (79). Näissä PNPLA3-, 
TM6SF2- ja MBOAT7-geenimuutosten aiheuttamissa 
rasvamaksan alatyypeissä, joihin ei liity insuliiniresis-
tenssiä, havaittiin erityisesti monityydyttymättömien 
fosfolipidien puutetta maksassa (79).

sä maksan rasvapitoisuus oli samalla tavalla kolmin-
kertaisesti koholla verrokkeihin nähden, mutta kaikki 
ryhmät olivat keskenään samanlaisia sukupuolijakau-
man ja painoindeksin suhteen. Pala maksabiopsiasta 
säilöttiin tuoreeltaan nestetyppeen, ja myöhemmin 
siitä määritettiin tarkka molekulaarinen lipidikoos-
tumus nestekromatografian ja massaspektroskopian 
avulla (ultra-high-performance liquid chromatography-
mass spectrometry, UHPLCMS).

Rasvan laatu vaihtelee
rasvamaksan alatyypin mukaan

Tutkimuksessa havaitsimme, että maksaan kertyneet 
triglyseridit olivat laadultaan huomattavan erilaiset 
metabolisessa ja geneettisessä rasvamaksassa. Meta-
boliseen rasvamaksaan kertyneiden triglyseridien 
rasvahapot olivat tyydyttyneitä, ”kovia rasvoja”, ja 
geneettisessä rasvamaksassa ne olivat puolestaan 
monityydyttymättömiä, ”pehmeitä rasvoja” (7). 
Myös maksan keramidi- ja diasyyliglyserolien määrä 
oli hyvin erilainen rasvamaksan alatyypeissä. Meta-
bolisessa rasvamaksassa näiden bioaktiivisten lipidien  
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kaan useita tekniikoita yhdistäen 
(10). Mittasimme maksan rasva
pitoisuuden protonimagneetti-
resonanssispektroskopialla ja ras-
van uudismuodostuksen maksassa 
(de novo lipogeneesi) deuteroidun 
veden ja ultrasentrifugaation avul-
la. Rasvakudoksesta määritimme 
insuliiniherkkyyden yhdistämäl-
lä stabiili-isotooppi-infuusion ja 
hyperinsulineemisen euglykeemi-
sen clamp-menetelmän sekä geeni-
ekspressioprofiilin ihonalaisrasvas-
ta otetun biopsian avulla. Lisäksi 
määritimme plasman keramidi-

pitoisuuden UHPLC-MS-menetelmällä sekä analy-
soimme suoliston mikrobiomin koostumuksen. 

Kaikki kolme ylensyöntiruokavaliota lisäsivät 
maksan rasvapitoisuutta kolmen viikon aikana, mutta 
näistä tyydyttynyt rasva lisäsi sitä kaikkein eniten (10). 
Tyydyttyneen rasvan ylensyönti lisäsi tulehduksellis-

Kuva 2. Tutkittavat jaettiin kolmeen 
ryhmään, jotka söivät kolmen viikon 
ajan 1 000 ylimääräistä kilokaloria/
päivä. Ylimäärä koostui 1) kovaa  
rasvaa tai 2) pehmeää rasvaa tai  
3) sokeria sisältävistä elintarvikkeista.

Maksaan kertyneet 
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kertyneiden triglyseridien 
rasvahapot olivat 

tyydyttyneitä, kovia 
rasvoja, ja geneettisessä 

rasvamaksassa ne 
olivat puolestaan 

monityydyttymättömiä, 
pehmeitä rasvoja.

Miten ruokavalio vaikuttaa 
rasvamaksan syntyyn? 

Ei-geneettisistä rasvamaksan riski - 
tekijöistä tärkein on liiallinen 
energiansaanti, joten seuraavaksi 
halusimme selvittää, onko ruoka-
valion koostumuksella vaikutusta 
rasvamaksan syntyyn. Rekrytoim-
me 38 osallistujaa syömään 1 000 
ylimääräistä kilokaloria kolmen 
viikon ajan kolmesta eri ruoka-
valiosta (kuva 2) (10). Tyydyttyneen 
rasvan ryhmä ylensöi ”kovan ras-
van” lähteitä: voita, kookosöljyä ja 
homejuustoa. Tyydyttymättömän 
rasvan ryhmä puolestaan nautti ylimäärän ”pehmeitä 
rasvoja”: oliiviöljyä, pestoa ja pähkinöitä. Kolmannes-
sa ryhmässä ylimääräinen energia kertyi virvoitus-
juomien ja makeisten sokerista.

Ennen ja jälkeen tutkimusruokavalioiden osallis-
tujien aineenvaihdunnan tila määritettiin hyvin tark-

Kuvat: S
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ten geenien ilmentymistä ihonalaisrasvassa. Se lisäsi 
myös rasvakudoksen pilkkoutumista, joka on maksan 
suurin rasvan lähde. Tyydyttynyt rasva lisäsi myös 
insuliiniresistenssiä, plasman keramidipitoisuutta 
sekä tulehdusta edistäviä gram-negatiivisia bakteerei-
ta suolistossa. Sokerin ylensyönti lisäsi maksan rasva-
pitoisuutta kiihdyttämällä rasvan uudismuodostusta 
maksassa. Tyydyttymätön rasva sen sijaan jopa paransi 
rasvakudoksen insuliiniherkkyyttä. 

Tutkimustulokset puoltavat painonhallinnan 
lisäksi suosituksia ruokavalion tyydyttyneen rasvan 
korvaamisesta tyydyttymättömällä rasvalla. Se voi 
vähentää tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja veri-

suonisairauksien lisäksi myös 
rasvamaksataudin riskiä. 

Rasvamaksatutkimus vei 
Yalen yliopistoon

Väitöskirjan tekeminen pro-
fessori Hannele Yki-Järvisen 
erinomaisessa ohjauksessa 
innoitti minua jatkamaan tut-

kimustyötä aiheen parissa väitöksen jälkeenkin. Tällä 
hetkellä jatkan insuliiniresistenssin ja rasvamaksa-
taudin patogeneesin tutkimista postdoc-tutkijana 
Gerald Shulmanin laboratoriossa Yalen yliopistossa. 

Mielenkiintoni kohteena ovat erityisesti bioaktii-
visten lipidien ja fosfolipidien molekulaariset vaikutus-
mekanismit sekä uusien maksan aineenvaihduntaa 

mittaavien menetelmien kehittäminen. Tavoitteenani 
on jatkaa diabetekseen ja rasvamaksaan liittyvää klii-
nistä tutkimusta postdoc-kauden jälkeen Suomessa.
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Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry myönsi 
Panu Luukkoselle Nuoren dibetestutkijan tunnus-
tuspalkinnon (2. sija) vuonna 2019.

Yhteenveto
Poikkileikkaustutkimuksissa osoitimme, että ihmisen rasvamaksa on monimuotoinen (79). 
Insuliini resistenttiin, metaboliseen rasvamaksaan kertyy tyydyttynyttä rasvaa sekä bioaktiivisia 
lipidejä, keramideja ja diasyyliglyseroleja (7). Geneettisessä rasvamaksassa sen sijaan on puutetta 
fosfolipideistä (89).

Ruokavaliointerventiossa havaitsimme, että erityisesti tyydyttyneen rasvan ylensyönti lisää maksan 
rasvapitoisuutta, plasman keramidipitoisuutta ja aiheuttaa insuliiniresistenssiä (10). 

Tutkimustulokset 
puoltavat painon-

hallinnan lisäksi 
suosituksia ruoka-

valion tyydyttyneen 
rasvan korvaamisesta 

tyydyttymättömällä 
rasvalla.



24 Diabetes ja lääkäri huhtikuu 2020

Tutkimus 

Kaksijakoiset lymfosyytit 
tyypin 1 diabeteksen taustalla?
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PEDIA-laboratorio, kliinisen ja 
molekulaarisen metabolian 
tutkimusohjelma
Helsingin yliopisto, Biomedicum
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Solubiologian uudet tutkimusmenetelmät 
paljastivat tyypin 1 diabetesta sairastavilta 
kokonaan uuden soluryhmän, joka saattaa 
selittää beetasoluja tuhoavien T-solujen 
synnyn.

Läpi vuosikymmenten eräs immunologian kantavista 
opeista on ollut, että elimistössä on immuunipuolus-
tuksen eri tarpeita varten ilmiasultaan ja toiminnoil-
taan tarkkaan rajattuja solupopulaatioita. Esimerkiksi 
adaptiivisen immuniteetin on ajateltu perustuvan eril-
lisinä pidettyihin T- ja B-lymfosyytteihin eli -imusolui-
hin, joista kummallakin on oma spesifinen antigeeni-
tunnistusreseptorinsa. 

Tutkimusmenetelmien ja muun teknologisen kehi-
tyksen seurauksena saadaan kiihtyvällä vauhdilla 
uutta tietoa, joka haastaa vallitsevat käsitykset. Esi-
merkkinä tästä on viime vuonna arvostetussa Cell-tie-
delehdessä julkaistu tutkimus, jonka tekemiseen Johns 
Hopkins -yliopiston tutkijaryhmä on osallistunut. 

Tutkimuksessa löydettiin tyypin 1 diabeetikoil-
ta aiemmin tuntematon lymfosyyttipopulaatio, jolla 
saattaa olla merkitystä sairauden kehittymiseen joh-
tavissa tapahtumissa (1). Tämä lymfosyyttipopulaatio 
ilmentää samanaikaisesti sekä T- että B-solujen anti-
geenitunnistuksessa keskeisiä T- ja B-solureseptoreita. 
T- ja B-solureseptorien lisäksi nämä kaksijakoiset lym-
fosyytit ilmentävät RNA ja proteiinitasolla Tsoluille 
spesifisiä CD3pintaproteiineja sekä Bsolulle spesifejä 
CD79a- ja CD79b-pintaproteiineja. 

Uusi soluryhmä toimii aktiivisesti

Kaksijakoiset lymfosyytit aktivoituivat T-soluresep-
torisignaloinnin ja CD28-välitteisen yhteisstimulaati-
on seurauksena. Ne olivat toiminnallisia: ne alkoivat 
jakautua ja tuottaa sytokiinejä. Myös B-solureseptori-
stimulaatio aktivoi solut. Mielenkiintoinen havainto 
oli, että tyypin 1 diabeetikoilta löydettyjen kaksijakois-
ten lymfosyyttien T-solureseptorin ketjukokoonpano 
oli huomattavan kapea-alainen. 

Tätäkin yllättävämpää oli, että lyhyt jakso (comple-
mentarity determing region 3, CDR3) tyypin 1 diabeeti-
koiden kaksijakoisten lymfosyyttien B-solureseptorin 
geneettisestä koodista koodasi lyhyttä peptidiä, jon-
ka havaittiin tarkemmissa tutkimuksissa sitoutuvan 
voimakkaasti HLA-DQ8-molekyyliin antigeenejä 
esittelevissä soluissa. Lisäksi se kykeni aktivoimaan 
tehokkaasti tyypin 1 diabeetikoiden insuliinispesifisiä 
T-auttajasoluja. Tutkijat nimesivät tämän peptidijakson 
x-klonotyypiksi. 
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Merkittävät erot verrokeihin

Terveellä verrokilla CDR3-jakson aminohappora-
kenne poikkesi tyypin 1 diabeetikoiden vastaavasta, 
ja tämän peptidin kyky aktivoida T-auttajasoluja oli 
heikko. Kaksijakoisten lymfosyyttien B-solureseptorin 
geneettinen koodi kyettiin selvittämään vain yhdeltä 
terveeltä verrokilta solujen harvalukuisuuden vuoksi. 
Laajassa naiivien ja muistisolujen B-solureseptorin sek-
venssejä sisältävässä tietokannassa ei siinäkään havait-
tu vastaavaa aminohapposekvenssiä kuin tyypin 1 dia-
beetikoiden soluissa. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että tyypin 1 dia-
beetikoilla esiintyvien kaksijakoisten lymfosyyttien 
x-klonotyypin sisältävät monoklonaaliset vasta-aineet 
olivat autoreaktiivisia T-auttajasoluja kohtaan ja estivät 
insuliinispesifisten tetrameerien sitoutumisen Tsolu-
reseptoriin. Nämä vastaaineet kykenivät aktivoimaan 
insuliinispesifejä T-auttajasoluja.

Vihdoin selitys tuhoisalle 
autoimmuunireaktiolle?

Tutkimuksen tulokset saattavat selittää, miten auto-
reaktiiviset, beetasoluja kohtaan hyökkäävät T-solut 
syntyvät tyypin 1 diabeteksessa. Tutkimustulosten 
varmentaminen ja niiden merkityksen selvittäminen 
tyypin 1 diabeteksen patogeneesissä vaativat kuiten-
kin lisää tutkimustyötä. On tärkeää vastata tulevaisuu-
dessa useisiin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Esi-
merkiksi onko vastaavia solutyyppejä kaikilla suuren 
HLA-riskin kantajilla vai liittyvätkö ilmiöt erityisesti 
tyypin 1 diabetekseen sairastumiseen? Entä mitkä ovat 
näiden ilmiöiden vaikutukset T-solujen säätelymeka-
nismeihin, kuten säätelevien valkosolujen toimintaan? 

Tutkimuksen keskeisimmät heikkoudet ovat 
monelle diabetestutkijalle tuttuja. Ongelmat liittyvät 
ensisijaisesti pieneen aineistokokoon, verrokkiryhmän 
kaltaistukseen HLA-riskigenotyyppien osalta sekä 
modernien tutkimusmenetelmien vaativuuteen. Kak-
sijakoisten lymfosyyttien esiintymistä ja ominaisuuk-
sia oli tässä työssä tutkittu tyypin 1 diabetekseen jo sai-
rastuneilla, joiden HLA-riski oli suuri. Heidän ikänsä 
vaihteli 16 ja 73 vuoden välillä ja sairauden kesto 2,5 
kuukaudesta aina 53 vuoteen. 

Ajattelua laatikon ulkopuolelta

Tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää tutkia löyde-
tyn kaksijakoisen lymfosyyttipopulaation ilmentymis-
tä seuranta-asetelmassa lapsilla, joiden riski sairastua 
tyypin 1 diabetekseen on suuri ja joista on muutenkin 
tarkat tiedot. Tähän suomalaiset, nyt jo päättyneet ja 
käynnissä olevat seurantatutkimukset antavat erin-
omaiset edellytykset.

Cell-lehden artikkelissa kirjoittajat esittävät löy-
döstensä pohjalta monia uusia ajatuksia siitä, miten 
tyypin 1 diabeteksen taustalla oleva autoimmuniteetti 
saattaa kehittyä. Työ herättää pohtimaan, mitä me tosi-
asiassa tiedämme tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen 
liittyvistä tapahtumista. Ilmiselvää on, ettemme tiedä 
vielä tarpeeksi. Tutkimuksen lopullinen arvo punni-
taan tulevaisuudessa. Tutkimus on joka tapauksessa 
merkittävä uusi T-solubiologinen avaus ja muistutus 
siitä, että tärkeitä asioita saattaa löytää ajattelemalla 
toisinaan laatikon ulkopuolelta. Tässä yhteydessä voi-
si varmaankin myös puhua FACS-geitin ulkopuolelle 
katsomisesta.
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FACS = fluorescence-activated cell sorting on 
virtaussytometrimenetelmä, jolla lasketaan,  
lajitellaan, eritellään ja eristetään hiukkasia, 
esimerkiksi eläviä soluja. Menetelmässä eri 
soluryhmät erotetaan toisistaan portein (gates). 
Porttiarvojen asettaminen on keskeistä tulosten 
luotettavuuden ja tulkinnan kannalta.
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Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikaisen 
uusi kirja käsittelee elimistön lievän eli 
matala-asteisen tulehduksen merkitystä 
useiden kroonisten sairauksien, kuten 
tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja 
verisuonitautien, riskitekijänä. Kirja 
perustuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön, 
mutta antaa vinkkejä tulehduksen 
vähentämiseen myös käytännön tasolla. 

Monilla tuntuu olevan hiukan hatara käsitys siitä, mitä 
lievä tulehdus tarkoittaa ja miten sitä todellisuudessa 
voisi hillitä. Lievästä tulehduksesta on paljon harha-
käsityksiä, joita Taltuta lievä tulehdus -kirja pyrkii 
oikomaan. Laatikainen kehottaa suhtautumaan kriitti-
sesti epäluotettavaan näyttöön ja tekaistuihin tapaus-
kuvauksiin, joita lievästä tulehduksesta on tarjolla, 
sekä tunnistamaan luotettavia tiedonlähteitä.

Laatikainen selvittää aluksi lievän tulehduksen 
mekanismit ja merkityksen eri sairauksien, kuten 
sydän- ja verisuonitautien ja syöpäsairauksien, kehitty-
misessä. Hän käy perusteellisesti läpi tutkimusnäytön 
ruokavalion roolista ruoka-aineittain ja 
oikoo samalla vääriä luuloja ruokavalion 
merkityksestä lievän tulehduksen 
kehittymisessä. Laatikainen on aiemmin 
kirjoittanut kirjan ”Pötyä pöydässä, älä 
usko kaikkea mitä ravinnosta sanotaan”, 
jossa hän kertoo tarkemmin, mistä tun-
nistaa luotettavan ravitsemustiedon ja miten erottaa 
sen huuhaasta.

Taltuta elimistön lievä tulehdus 
ravitsemuksen keinoin

Ruokavalion kokonaisuus
keskeinen tekijä

Lievä tulehdus on salakavala elimistön tila, jota ei itse 
voi suoraan havaita. Se on kuitenkin osallisena useissa 
kroonisissa sairauksissa, kuten tyypin 2 diabeteksessa 
sekä sydän- ja verisuonitaudeissa, ja siksi sitä olisi syytä 
pyrkiä välttämään tai vähentämään. Lievän tulehduk-
sen aiheuttajat liittyvät pääosin elintapoihin, ja yksi tär-
keimmistä tekijöistä on ravinto. Myös ylipaino lisää lie-
vää tulehdusta elimistössä. Kirjan perusteella näyttäisi 
siltä, että yksittäisillä ruoka-aineilla ei ole kovin suurta 
merkitystä, vaikka jotkin yksittäiset ruoka-aineet saat-

tavat tulehdusta vähentää. Suurin mer-
kitys on ruokavalion kokonaisuudella, 
jolloin yksittäisten ruoka-aineiden hyö-
dyt ikään kuin kertautuvat. 

Kirjassa käydään läpi ravitsemuk-
sen lisäksi myös muita elintapoihin 
liittyviä tekijöitä lievän tulehduksen 

kehittymisessä, kuten ylipaino, stressi ja alkoholi sekä 
ravintolisät. Loppuun on koottu kertaukseksi kirjan 

NIINA HÄMÄLÄINEN

Niina Hämäläinen
Ravitsemusterapeutti
Diabetesliitto
niina.hamalainen@diabetes.fi

Taltuta lievä tulehdus  – Eroon piilevästä vaivasta 
ravinnolla ja elämäntavoilla 

• Reijo Laatikainen
• Kirjapaja 2019
• 160 sivua

Lievän tulehduksen 
aiheuttajat liittyvät 

pääosin elintapoihin, 
ja yksi tärkeimmistä 
tekijöistä on ravinto.

Kirjat 
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Ruokavaliosta ei pidä 
tulla elämäntehtävä, 

vaikka se onkin 
tärkeä osa terveellistä 

elämää.

tärkeimmät asiat sekä vinkkejä käytännön ruokavalin-
toihin. Laatikainen painottaa pysyvien, mielekkäiden 
ruokavaliomuutosten tekemistä. Lisäksi hän muistut-
taa, että ruokavaliosta ei pidä tulla elämän tehtävä, 
vaikka se onkin tärkeä osa terveellistä 
elämää. 

Konkreettisia keinoja
tulehduksen hillitsemiseen

Teos on hyvä kokonaisuus lievän tuleh-
duksen vähentämisen keinoista nykyi-
sen tieteellisen näytön pohjalta. Se antaa ajantasaista 
tietoa lievän tulehduksen mekanismeista ja siitä, miksi 
lievä tulehdus on meille haitallista. Käytännön vinkit 

antavat konkreettisia keinoja arkeen ja tulehdusta lie-
vittävän ruokavalion toteuttamiseen. Kirja vahvistaa 
monelta osin nykyisten ravitsemussuositusten mukai-
sen ruokavalion merkitystä terveyden kannalta, sillä 

useat tulehdusta hillitsevät ravintotekijät 
ovat samoja kuin suositusten mukaiset 
ruokavalinnat. Kirja pohjautuu vankasti 
tieteelliseen näyttöön, mutta on kirjoitet-
tu siten, että kaikki aiheesta kiinnostu-
neet varmasti viihtyvät sen parissa.

Laatikaisen omia nettisivuja voi seu-
rata täällä: www.pronutritionist.net ja www.tervevat-
sa.fi. Suosittelen kirjaa lämpimästi kaikille ravitsemuk-
sesta ja lievästä tulehduksesta kiinnostuneille.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat 
kehittäneet älypuhelinsovelluksen, joka 
auttaa ihmisiä sitoutumaan terveellisiin 
elämäntapoihin, esimerkiksi terveyttä 
edistävään liikkumiseen. 

Eurooppalaisessa tutkimushankkeessa kehitetty 
Precious-älypuhelinsovellus hyödyntää motivoivan 
haastattelun keinoja. Se on tarkoitettu erityisesti ihmi-
sille, jotka eivät ole aktiiviliikkujia. 

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin, 
auttaako motivoivan haastattelun pohjalle rakennetun 
sovelluksen käyttö pohtimaan, miksi lisätä liikkumista 
(1). Tulokset olivat positiivisia: sovellus auttoi käyttä-
jiä valitsemaan heille tärkeitä tavoitteita ja miettimään, 
kuinka liikunta voisi olla osa niiden saavuttamista.

Elintavat Älypuhelinsovellus tukee 
liikunnan aloittamisessa

– Iso haaste digitaalisille terveyssovelluksille 
on saada myös sellaiset käyttäjät mukaan, joilla ei 
ole kiinnostusta liikunnan aloittamiseen. Precious-
sovelluksessa pyrimme tähän keskittymällä hyvän 
vuorovaikutuksen luomiseen ja kehittämällä pelillisiä 
tekniikoita, tutkijatohtori Johanna Nurmi Helsingin 
yliopistosta kertoo.

Hauskanpito auttaa muuttumaan

Precious-sovellus sisältää pohdintatehtävien lisäksi 
pelillistä sisältöä, jonka tavoite on tehdä omaseuran-
nasta hauskaa ja haastavaa. Nämä kaksi lähestymis
tapaa perustuvat motivaatiotutkimukseen. Ihmiset 
motivoituvat parhaiten, kun he saavat sisäistä mieli-
hyvää toiminnasta tai kun he kokevat, että toiminta 
vastaa heidän arvojaan ja identiteettiään.

Käyttäytymisen muuttamisen ei tarvitse olla vaka-
vaa. Precious-sovelluksessa päivittäiset askelet muo-
dostavat vuorinäkymän. Vuorenhuipulle ilmestyy 
lippu, jos päivän askeltavoite saavutetaan.

– Liikunta on ihan yhtä terveellistä, tekee sen 
hyvinvoinnin vuoksi tai siksi, että nauttii pelaamises-
ta, Nurmi sanoo.

1. Nurmi J, Knittle K, Ginchev T, ym. (2020) Engaging users in the 
behavior change process with digitalized motivational interview
ing and gamification: Development and feasibility testing of the 
Precious app. JMIR mHealth and uHealth. DOI: 10.2196/12884 
URL: https://mhealth.jmir.org/2020/1/e12884 
  

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote 3.2.2020

Kuva: Shutterstock



Uutta Diabetesliitosta:

Nuoren diabetes 
– ohjeita omahoidon ohjaukseen

Miten kohdata teini-ikäinen potilas, jolla on tyypin 1 diabetes? Mitä kehitystehtäviä ikävaiheeseen
kuuluu ja miten ne heijastuvat diabeteksen omahoitoon? Miten parantaa lasten ja vanhempien välistä
vuorovaikutusta? Miksi teini-ikäiset usein reagoivat vanhempien ja hoitohenkilökunnan mielestä   
uhmaten ja laiminlyöden hoitoa?

Oppaassa kokeneet psykologit ja diabetesammattilaiset esittelevät näyttöön perustuvia  
menetelmiä nuoren, vanhempien ja kaikkien hänen hoitoonsa osallistuvien    

vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Opas sopii terveydenhuollon ammattilaisten – psykologien, lääkäreiden, hoitajien,  
sosiaalityöntekijöiden ja ravitsemusterapeuttien – lisäksi teini-ikäisten ja teini-ikää  
lähestyvien lasten vanhemmille.

 Nuoren diabetes – ohjeita omahoidon ohjaukseen
 Michael A. Harris, Korey K. Hood, Jill Weissberg-Benchell

 Suomennos Amerikan diabetesliiton oppaasta        
 Teens with diabetes – a clinician’s guide

  A5, 104 sivua
 Hinta: 25 euroa

www.diabetes.fi/d-kauppa

Eipäs-juupastelusta rakentavaan vuoropuheluun

Runsaasti 
esimerkkejä, 
jotka kannustavat 
muuttamaan 
hyödyttömiä 
toimintamalleja.
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Diabetesliiton verkkokursseilla osallistujat 
etenevät diabetesammattilaisten  
tukemina tai täysin omaehtoisesti.   
Tutustu monipuoliseen tarjontaan ja  
ohjaa potilaasi kurssille!

Diabetesliiton verkkokurssit ovat 
tavoit taneet seitsemän viime vuoden 
aikana jo 1 500 ihmistä. Verkossa 
kurssipalvelut tulevat lähelle dia-
betesta sairastavia. Etenkin kiireisten, 
työssä käyvien ihmisten on helpompi 
osallistua kurssille tietokoneelta sil-
loin, kun itselle sopii ja mihin vuoro-
kauden aikaan tahansa. Toisaalta 
Diabetesliiton verkkokurssit ovat 
tavoittaneet paljon myös ikäihmisiä, 
joilla oma terveydentila tai vaikkapa 
sairaasta puolisosta huolehtiminen 
on ollut esteenä perinteiseen, kasvok-
kain järjestettävään kuntoutukseen 
lähtemiselle. Vanhimmat osallistujat 
ovat olleet yli 80-vuotiaita. 

Diabetesliiton verkkokurssit 
–  tukea elämään 
pitkäaikaissairauden kanssa 

Diabeteshoitajat

KATI HANNUKAINEN

Diabeteshoitaja
Diabetesliitto
kati.hannukainen@diabetes.fi

Ammattilaisen läsnäolo 
lisää luottamusta

Diabetesliiton ohjatuilla verkkokursseilla on aina dia-
betesammattilaisia mukana. Kurssilaiset ovat koke-
neet ammattilaisen läsnäolon ja näkemyksen hoitoon 
liittyvässä keskustelussa erittäin tärkeäksi ja luotta-
musta lisääväksi. Ammattilainen varmistaa sen, että 
keskustelu on asiallista ja hoitoon liittyvä tieto oikeaa 
ja luotettavaa. 

Ohjatut kurssit ovat viiden viikon mittaisia, ja 
työskentely tapahtuu suljetussa Moodle-verkkoympä-
ristössä. Kurssille tulee uutta sisältöä viikoittain, muun 
muassa lyhyitä tietoiskuja, videoita ja linkkejä artik-
keleihin. Tärkeä osa kurssia ovat osallistujia omaan 
pohdintaan ohjaavat tehtävät. Tehtävät käsitellään 
yhteisellä keskustelualueella toisten kurssilaisten ja 
ammattilaisten kanssa. Nämä pohdinnat ovat usein 

kurssin parasta antia. Tavoitteena 
on ryhmän hyödyntäminen ja tois-
ten kokemuksista oppiminen. Tieto 
nivoutuu omaan arkeen sopivaksi ja 
näkökulma laajenee.  

Verkkovalmennus haastaa 
pohtimaan omia asenteita

Verkkotyöskentely on osoittautunut 
tehokkaaksi tavaksi oppia uutta ja 
jäsentää tietoa. Asiat eivät mene niin 
helposti ”ohi”, materiaaleihin ja kes-
kusteluihin voi palata ja löytää uuden 
näkökulman. Verkkokurssi haastaa 
myös tarkastelemaan omia asentei-
ta ja ajatusmalleja. Palapeli, jonka 
paloja ovat hoitoon liittyvät tekijät ja 

Osallistuminen 
verkkokurssille vaikutti 

ehdottomasti käsitykseeni 
tyypin 2 diabeteksesta. 

Sain ammatillista tietoa, 
ja diagnoosin jälkeinen 
häpeän tunne heikkeni. 

Minulle vahvistui se 
käsitys, että tyypin 2 
diabetes on kaikilla 
yksilöllinen, vaikka 

verensokerin tavoitearvot 
ovatkin samat (Tyyppi 2 

tutuksi -kurssi).”
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oma suhtautuminen sairauteen, raken-
tuu pikkuhiljaa kurssin edetessä. Moni 
kuvaakin verkkokurssia prosessiksi, 
jonka aikana mieli työstää asioita myös 
silloin, kun osallistuja ei aktiivisesti 
työskentele kurssitehtävien parissa.

Verkkokurssilla toimiminen ja siitä 
hyötyminen edellyttävät osallistujil-
ta itseohjautuvuutta ja sitoutumista. 
Ihmiset toimivat verkkokurssilla hyvin eri tavoin. 
Toiset tekevät tehtäviä ja osallistuvat keskusteluun 
aktiivisesti. He tuottavat arvokasta sisältöä kurssiin 
ja hyötyvät myös itse paljon. Osa kurs-
silaisista on hiljaisia seurailijoita, jotka 
lukevat toisten kommentteja ja vasta-
uksia ja tekevät tehtäviä itsekseen. He 
eivät osallistu keskusteluihin eivätkä 
jaa tehtävien herättämiä ajatuksia tois-
ten kanssa. Tämäkin on yksi tapa käydä 
verkkokurssia, sitoutua ja hyötyä siitä. 

Ammattilaisilta verkkokurssin 
vetäminen vaatii aikaa, paneutumista ja 
intensiivistä läsnäoloa. Vuorovaikutus 
on erilaista kuin kasvokkain tapahtu-
vassa kuntoutuksessa. Vuorovaikutus 
tapahtuu enimmäkseen kirjoittamalla, 
jolloin siitä jää pois monia tuttuja ele-
menttejä. Verkossa toimiminen edellyt-
tää ammattilaiselta uudenlaisen vuoro-
vaikutustavan opiskelua. Erilaisin keinoin voidaan 
myös verkossa luoda luottamuksellinen ilmapiiri, ja 
osallistujat voivat kokea tulleensa kuulluiksi ja ymmär-
retyiksi. 

Ohjatut verkkokurssit:
diabetesammattilaiset tukena

Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssi 
on suunnattu äskettäin sairastuneille 
tyypin 2 diabeetikoille, mutta mukaan 
voi hakea, vaikka sairastamisvuosia 
olisi takana enemmänkin. Tiedonhalu ja 
kiinnostus itsestä huolehtimiseen voivat 
joskus herätä viiveellä, vasta vuosien 
jälkeen sairastumisesta. Vastasairastu-
neelle verkkokurssi tarjoaa lempeän 
mahdollisuuden tarkastella uutta asiaa 
aluksi vähän etäämmältä. 

Kursseilla toimitaan anonyymisti, nimi-
merkin suojassa. Kurssien ohjaajina 
toimivat Diabetesliiton ammattilaiset: 
diabeteshoitaja, ravitsemusterapeutti ja 
liikuntasuunnittelija. 

Kurssin tavoitteena on auttaa hah-
mottamaan tyypin 2 diabeteksen hoi-
don kokonaisuutta ja tiedostamaan, 
mitkä ovat omat mahdollisuudet hoitaa 

sairautta.  Omien vaikutusmahdollisuuksien ymmär-
täminen on hoitomotivaation heräämisen avain. Elin-
tapamuutosten tekeminen on usein hidas ja vaival-

loinen prosessi, jossa edetään pienin 
askelin. Moni kurssille hakeutunut 
onkin odottanut saavansa tähän käy-
tännönläheistä ohjausta ja apua. 

Ravitsemusjakso on ollut hyvin 
suosittu, ja osallistujat ovat kokeneet 
saaneensa paljon hyviä käytännön vink-
kejä ruokavalionsa toteuttamiseen ja 
painonhallintaan. Tiedon ja ymmärryk-
sen lisääntyminen vahvistaa itsetuntoa 
ja aktivoi toimimaan oman terveyden 
edistämiseksi. Ymmärrys myös rauhoit-
taa ja vähentää diabetekseen liittyviä 
pelkoja, jolloin on helpompi sopeutua 
diabetekseen. Tärkeä teema näillä kurs-
seilla on sairastumiseen liittyvän syylli-
syyden käsittely.  

  
Tyyppi 1 tasapainoilee -verkkokurssi on tarkoi-
tettu tyypin 1 diabeetikoille, joilla on jo kokemusta 
diabeteksesta. Kurssia ei suositella vastasairastuneille. 
Ammattilaisina näillä kursseilla toimivat diabetes-
hoitaja, psykologi ja ravitsemusterapeutti. Painopiste 
on jaksamisen tukemisessa ja dia beteksen psyykkisen 
kuormittavuuden keventämisessä. Pohdintatehtävissä 
ja yhteisissä keskusteluissa  osallistujat jakavat ajatuk-

sia siitä, millaista on elää diabeteksen 
kanssa ja miten sairaus vaikuttaa elä-
mään. 

Vaihtelevat verensokerit, hypogly-
kemian pelko, ruoka-insuliini-liikunta-
yhteispelin haasteet ja jaksaminen ovat 
keskeisiä teemoja. Kurssilla kerrataan 
perusasioita ja osallistujilla on mah-
dollisuus testata insuliinihoitonsa toi-
mivuutta glukoosiseurannan avulla. 
Osallistujat saattavat tehdä hyvin mer-
kittäviä hoitoonsa liittyviä oivalluksia. 

 Sain henkistä 
vahvistusta siihen, 

että sairautta ei 
tarvitse hävetä 

eikä pelätä 
(Tyyppi 2 tutuksi 
-verkkokurssi).”

Hoitomotivaatio 
parani ja hypopelko 

hälveni merkittävästi 
muiden kokemuksia 

kuullessa ja 
ohjaajien neuvoja 
lukiessa. Tämän ja 

sensoroinnin ansiosta 
olen uskaltanut 
pitää sokereita 

matalammalla tasolla 
kuin ennen (Tyyppi 

1 tasapainoilee 
-verkkokurssi).”

Oman 
diabeteksen ja siihen 
liittyvien tunteiden 
läpikäynti oli aivan 

uusi kokemus. 
Psykologinen osuus 

oli ehdottoman 
tärkeä (Tyyppi 
1 tasapainoilee 
-verkkokurssi).” 
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Kurssilla ei anneta suoria 
hoito-ohjeita, vaan kurssin 
herättämiä ajatuksia voi ottaa 
puheeksi ja viedä käytäntöön 
oman hoitopaikan ammatti-
laisten kanssa. Hoitopaikan 
ohjaus ja tuki on tärkeää sekä 
kurssin aikana että sen jäl-
keen. 

Tyyppi 1 tasapainoilee 
-kursseja on kahdenlaisia. 

Anonyymi-kurssilla oma henkilöllisyys ei tule esille, 
ja osallistujat ovat vuorovaikutuksessa verkkoalustan 
keskustelupalstalla. Kasvokkain-kurssilla toimitaan 
omalla nimellä, ja kurssiin kuuluvat myös viikoit-
taiset videotapaamiset ryhmän kanssa. Molemmille 
kursseille on selvästi tarvetta. Anonyymi-kurssilla 
viihtyvät henkilöt, jotka mielellään työstävät asioita 
kirjoittamalla. Kasvokkain-kurssilaisille taas tuntuu 
olevan tär keää suora vuorovaikutus toisten kanssa, ja 
he kokevat videotapaamiset tärkeiksi. 

Diabetesliiton verkkokursseille 
hakeutuminen: 
www.diabetes.fi/verkkokurssit

Diabetesliiton verkkokurssit jatkuvat keväällä 
2020 normaalisti. Kursseille haetaan Diabetes
liiton verkkosivujen kautta. Tyyppi 1 tasa
painoilee ja Tyyppi 2 tutuksi kurssit maksavat 
20 euroa, muut kurssit ovat maksuttomia.

Tyyppi 2 tutuksi kurssista kannattaa vinkata 
tuoreelle diabeetikolle, joka haluaa lähteä  
tutkailemaan mistä diabeteksessa on kyse.

Tyyppi 1 tasapainoilee kurssia voi suositella 
henkilölle, joka haluaa löytää uusia näkökulmia 
ja konkreettisia työkaluja omaan hoitoonsa ja 
jaksamiseensa. 

Ymmärsin, 
ettei hoito ole 

salatiedettä, vaan 
asioihin yleensä 

löytyy selitys, kun 
syiden pohtimiseen 

paneutuu ja käyttää 
aikaa siihen (Tyyppi 

1 tasapainoilee 
-verkkokurssi).”

Kuva: Shutterstock
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Vanhempien kesken -verkkokurssi on suunnattu 
alle 13-vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden lapsen 
diabetekseen sairastumisesta on kulunut kuusi kuu-
kautta tai enemmän. Kurssilla jaetaan kokemuksia 
ja ajatuksia toisten kanssa anonyymisti, nimimerkil-
lä. Kurssi tarjoaa vanhemmille tukea omaan arkeen 
ja elämän tilanteeseen lapsen sairastumisen jälkeen. 
Ohjaajina toimivat lasten ja nuorten tukemiseen eri-
koistunut psykologi ja Diabetesliiton diabeteshoitaja.

Omaehtoiset kurssit:
Diabetesliitto järjestää myös omatoimikursseja, joissa 
ei ole henkilökuntaa eikä kurssilaisten välistä vuoro-
vaikutusta. Materiaalia on paljon tarjolla teksteinä, 
videoina ja äänitteinä. Kursseille voi hakea kuka tahan-
sa aiheesta kiinnostunut. Mukana on ollut paljon myös 
terveydenhuollon ammattilaisia. 

Hyvän syömisen verkkokurssi on viiden viikon 
mittainen, ja siinä keskitytään terveyttä edistävään syö-
miseen. Kurssi tarjoaa hyvää perustietoa terveellisestä 

ravitsemuksesta ihan jokaiselle, myös niille, joiden sai-
rastumisriski tyypin 2 diabetekseen on suurentunut. 
 
Pakit tyypin 2 diabetekselle on kolmen viikon 
omatoimikurssi. Se on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
heikentynyt sokerinsieto eli esidiabetes tai metabolinen 
oireyhtymä. Tiedon lisäksi kurssilaiset saavat omiin 
elintapoihin ja valintoihin liittyviä pohdintatehtäviä. 
Tavoitteena on, että tarkastelemalla omia valintojaan 
osallistujat löytävät konkreettisia keinoja vaikuttaa 
tyypin 2 diabeteksen riskiinsä, sydän- ja verisuoni-
terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

Raskausdiabeteksen jälkeen -verkkovalmen-
nus on kolmen viikon mittainen valmennus raskaus-
diabeteksen sairastaneille. Kurssilla pohditaan syömis-
tä, liikuntaa, rentoutumista ja vuorovaikutusta vauvan 
kanssa.

Hyvää oloa odotukseen -verkkovalmennus on 
kolmen viikon kurssi ylipainoisille raskaana oleville, 
joilla on riski sairastua raskausdiabetekseen.

16.–18.4. SSSD, Scandinavian Society for the Study of Diabetes, Trondheim

12.–16.6. ADA, American Diabetes Association, Scientific sessions, Chicago

15.–17.6.  Diabetes and Nutrition Study Group (EASD), International symposium on   

 diabetes and nutrition, Platja d’Aro, Girona

2.–4.7. IDF, International Diabetes Federation, Diabetes complication congress, Lissabon 

18.–19.9. FEND, Foundation of European Nurses in Diabetes, Wien

21.–25.9. EASD, European Association for the Study of Diabetes, Wien

14.–17.10. ISPAD, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, Abu Dhabi 

3.–5.12.  IDF Diabetes Complications Congress, Lissabon

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia kokousten 
järjestelyihin. Katso lisätiedot järjestäjien nettisivuilta.

Diabeteskoulutusta ulkomailla 2020



Kehity diabeteksen 
hoidon osaajana 
Diabetesliiton koulutuskalenteri 2020

Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa

www.diabetes.fi/ammattilaiset 

Koulutussihteeri Malla Honkanen
p. 050 310 6614
koulutussihteeri@diabetes.fi

Koulutuspäällikkö Outi Himanen
p. 0400 723 664
outi.himanen@diabetes.fi

Koulutusta  

Kevät 

21.4.  Diabetes ja jalat, Seinäjoki
22.4.  Diabeetikon ihovaurion ja jalka-  
 haavan keventäminen, Seinäjoki
5.–6.5. Insuliinipumppuhoidon    
 peruskoulutus
12.5.  Tyypin 2 diabeetikon    
 insuliinihoito
26.5.  Diabetes ja munuaiset,    
 koulutus lääkäreille

Vuoden 2020 koulutuspaikkakunta 
on Tampere, ellei muuta mainita. Tarkempi 
koulutus paikka ja koulutusten kuvaukset: 
www.diabetes.fi/koulutuskalenteri.

Syksy 

20.8.  Diabeetikon jalkahaava – mitä laitan,  
 mitä poistan? UUSI 
7.–11.9.  Diabeetikon hoidon peruskurssi 
22.9.  Tyypin 2 diabetes, liikunta ja liikunta- 
 neuvonta, UUSI 
7.–9.10.  Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 
2.–6.11.  Diabeetikon hoidon peruskurssi 
10.–11.11.  Raskaus ja diabetes 
24.–26.11. Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen 
8.12.  Apteekkihenkilökunnan koulutus

Muiden kuin Diabetesliiton järjestämä koulutus

21.–22.8. Diabetestutkijoiden ja diabetologien kesäkokous 
26.11. Valtakunnallinen diabeteskoulutuspäivä, Helsinki

Diabetesliitto on peruuttanut kaikki 
kevään 2020 koulutukset. Lisätiedot: 
sivu 4 tässä lehdessä ja www.diabetes.fi/koulutus.



www.diabetes.fi

DIABETESKOULUTUS LÄÄKÄREILLE
Diabetesliiton uusi lääkäreille tarkoitettu koulutus sisältää kymmenen  
itsenäistä osiota, joista voit koostaa juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. 
Jokaiseen osioon kuuluu päivän kestävä lähikoulutus ja verkko-opiskelua. 

Kohderyhmä:  
Diabetesta sairastavien parissa työskentelevät lääkärit perusterveyden-
huollossa, erikoissairaanhoidossa, yksityisessä terveydenhuollossa tai  
työterveyshuollossa. Koulutus kohdennetaan erikoistuville ja diabeteksen 
erityspätevyyttä hankkiville lääkäreille.

Koulutusten aiheet ja alustavat ajankohdat:

Kevät 2020
Tyypin 1 diabetes
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito
Diabetes ja munuaiset 

Syksy 2020
Diabetes ja lihavuuden hoito
Diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet

Kevät 2021
Lasten ja nuorten diabetes
Diabetes ja hermot
Diabetes ja jalat

Syksy 2021
Diabetes ja silmät
Diabetes ja lisääntymisterveys

Kokoa itsellesi sopiva 
koulutuskokonaisuus!

UUSI

Yhden koulutusosion hinta 310 euroa, alv 0 % 
Koulutusten tarkemmat ajankohdat, lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.diabetes.fi/ammattilaiset 
Lähipäivät järjestetään Tampereella.

IÄKÄS TYYPIN 2 
DIABEETIKKO KOTONA

–   opas kotihoidon ammattilaisille ja läheisille

Opas auttaa ratkaisemaan iäkkään  
diabeetikon hoitoon liittyviä arjen  
pulmatilanteita:

•  Mitä on diabetesta sairastavan ikäihmisen   
 väsymyksen ja  huonovointisuuden taustalla?

•  Mitä verensokerimittaukset kertovat?    
 Milloin ja  miksi mitataan?

•  Mitä pitää tietää iäkkään diabeetikon    
 insuliinihoidosta? Miten huolehdin hoidon   
 turvallisuudesta?

•  Miksi ruoka ei maistu? Mitä lautaselle päivän   
 mittaan? Miten turvaan hyvän ravitsemuksen? 

•  Mitä tarkoittaa iäkkään diabeetikon    
 kokonaisvaltainen hoito? 

Oppaan diabeteslääkeluettelo 
päivitetty vuonna 2019 (irtoliite).

Tutustu tuotteisiin, rekisteröidy ja tilaa: 
www.diabetes.fi/d-kauppa

•  62 sivua,      
 koko B5, nelivärinen
• Hinta 15 euroa     

Hyvä vointi 
tavoitteeksi

Diabetesliitto on peruuttanut kaikki 
kevään 2020 koulutukset. Lisätiedot: 
sivu 4 tässä lehdessä ja www.diabetes.fi/koulutus.
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KOVAT AJAT? 

PEGORION 
UMMETUKSEEN
· Jauhe kätevissä annospusseissa

· Voidaan sekoittaa mm. veteen tai mehuun

· Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten, on ummetuksen hoitoon tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine: makrogoli 4000. Annostus: Aikuiset ja yli 8-vuotiaat 
lapset: 1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa päivässä. 4–7-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) 1–2 kertaa päivässä. 2–3-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) kerran 

päivässä. Pakkauskoot: 20 x 6 g, 10 x 12 g, 20 x 12 g ja 50 x 12 g. Sopii myös raskauden ja imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
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itsehoitoapteekki.fi
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22.


