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Sisällys

 EROJA OPPIMISESSA

Suomalaisessa, valmisteilla olevassa väitös-
tutkimuksessa havaittiin, että alle viisivuotiaina 
diabetekseen sairastuneilla oli 9–10 vuoden iässä 
enemmän vaikeuksia oikeinkirjoituksessa ja   
matematiikassa kuin muilla lapsilla. Älykkyydessä 
tai lukemisen tarkkuudessa ja nopeudessa ei ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja diabetesta sairasta-
vien ja terveiden välillä. 

EVÄITÄ HYVÄÄN ELÄMÄÄN 

Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenklinikan 
diabetestiimi onnistui laatuhankkeessaan:   
se tarkoittaa, että hoitosuositusten tavoite,  
mahdollisimman hyvä elämä mahdollisimman 
terveenä on yhä useamman potilaan ulottuvilla.

 
PARIMITTAUKSILLA EROON   
HEITTELEHTIVÄSTÄ VERENSOKERISTA

Verensokerin parimittaukset ovat arkipäivän työ-
kalu monille diabeteshoitajille. Mitä ne kertovat 
diabeetikon verensokerin vaihtelusta? Onko hoito 
kohdallaan? Lääkärin kannattaa perehtyä oma-
seurannan peruskäsitteisiin, jotta hän voi tukea 
diabeteshoitajia heidän työssään.
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Diabetesliitto avasi uudet sivut tutussa osoitteessa www.diabetes.fi .
Diabetestutkimussäätiöllä on nyt omat sivut: www.diabetestutkimus.fi .

Diabetesliiton sivusto diabetes.fi  uudistui

Diabetesliiton uudistuneilla verk-
kosivuilla www.diabetes.fi  on en-
tistä helpompaa löytää etsimänsä 
tiedot. Sivusto on jaettu neljään 
osaan. 

Kuntoutus ja koulutus sisäl-
tää diabeetikoiden kurssit ja 
ammattilaisten koulutukset. Am-
mattilaisten koulutuksiin voi il-
moittautua verkkolomakkeella.

Diabetestietoa-osioon on koot-
tu perustietoa diabeteksesta dia-
beetikoille, heidän läheisilleen ja 
muille diabeteksesta kiinnostu-
neille. Riskitesti on osoitteessa www.diabetes.fi /
riskitesti.

Kohtauspaikka kokoaa ihmisiä yhteen: se si-
sältää suositun keskustelufoorumin, yleisötapahtu-
mat, ystävänhakupalstan ja blogit.

Diabetesliitto-otsikon alle on koottu ajankoh-

taiset uutiset, tietoa liiton toi-
minnasta ja diabetesyhdistys-
ten yhteystiedot. Tässä osiossa 
ovat Diabetes-lehden juttuar-
kisto sekä Diabetes ja lääkäri 
-lehden PDF-versiot. Osiossa 
on linkit myös ammatillisten 
jäsenjärjestöjen sivuille.

Näiden neljän osan lisäksi 
on D-kauppa, josta voi tilata 
maksullisia ja maksuttomia 
aineistoja – oppaita, esitteitä, 
hoidonohjausaineistoja ja dia-
betestunnuksia.

Diabetestutkimussäätiö sai uudistuksessa aivan 
omat nettisivut: www.diabetestutkimus.fi . 

www.diabetes.fi  on kolmikielinen sivusto: ruot-
siksi sisältö on suureksi osaksi sama kuin suomek-
si. Englanniksi on tarjolla perustietoa Diabeteslii-
ton toiminnasta.

AJANKOHTAISTA  

Riskitesti tietokonepelinä

Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levyl-
le, mistä se on helppo asentaa 
tietokoneelle. Pelin hinta posti-
kuluineen on vain 10 euroa. 

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä. 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi  
www.diabetes.fi 
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Jukka Westerbacka

Lasten mehuhetki

Ensimmäinen tuntemani diabeetikko oli ala-asteella 
luokkakaverini – aivan tavallinen pieni punatukkainen 
tyttö. Muistan, kuinka hänestä kuiskuteltiin ja kuinka 
mystinen ”sokeritauti” kiinnosti meitä muita lapsia. 
Häntä odottivat ruokasalissa aivan omat ruoat. Muiden 
syödessä jäätelöä jälkiruoaksi hän sai omenan ja koulun 
karkkipäivänä Sokton-hedelmäpastilleja. Liikuntatunnil-
la hänen piti ottaa rauhallisesti. Häntä ei tietääkseni kos-
kaan kiusattu, mutta koulukaverien syntymäpäiväjuhlat 
olivat 1970-luvun meriporilaisille ongelma, ”sokeritauti-
selle” kun ei voinut tarjota normaaleja herkkuja. Tapah-
tuipa muutaman kerran, että häntä ei kutsuttu lainkaan 
juhliin hankalien järjestelyjen takia.

”Kuka lasta suojelee, kuka rakastaa
Ja estää lasta loukkaamasta pikkujalkojaan?”
Tuomari Nurmion Lasten mehuhetki päättyi ikävästi, 

mutta tämän Diabetes ja lääkäri -lehden sävy on positii-
vinen. Kognitiivisten toimintojen ja diabeteksen yhteyttä 
tarkastelevassa artikkelissa korostuu lapsen lähipiirin ja 

oppimisympäristön sekä hyvän diabeteksen hoitotasapainon merkitys. Saamme myös kannustavaa 
viestiä Tampereelta, jossa hoidon laatua tarkastelemalla ja kehittämällä on saatu erittäin hyviä 
tuloksia tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Hoidon siirtyminen pediatrian puolelta aikuisten puolelle 
koetaan usein vaikeaksi vaiheeksi. Kahden kokeneen diabeteslääkärin haastatteluiden pohjalta 
vaikuttaa siltä, että siirtyminen onnistuu hyvin, kunhan järjestelyt ja yhteistyö toimivat.

Toivon ja uskon, että ilmapiiri on muuttunut ja tietämys diabeteksesta lisääntynyt jo Suomen 
länsirannikollakin. Tiedotusvälineissä huomio on keskittynyt viime vuosina kansan lihomiseen ja 
tyypin 2 diabeetikkojen vyöryyn. Suomalaiset tietävät jopa tuskallisen hyvin, että lihomme ja sairas-
tumme diabetekseen. Tyypin 1 diabetes, lapset ja nuoret ovat jääneet aikuisten ongelmien varjoon. 
Kuitenkin myös tyypin 1 diabetes lisääntyy maassamme. Tyypin 1 diabeetikkoja on yhä enemmän 
päiväkodeissä, kouluissa, ammattioppilaitoksissa ja työelämässä. Mielestäni Suomi tarvitsee pika-
kurssin tyypin 1 diabeteksesta. On tärkeää turvata tyypin 1 diabeetikoille riittävät terveyspalvelut 
kaikkina ikäkausina, sillä hoidon ajautuminen sivuraiteelle tulee yhteiskunnalle ja diabeetikolle 
kalliiksi lisäsairauksien ja työkyvyttömyyden vuoksi. Ikäviä esimerkkejä on lasten ja nuorten psyki-
atrisesta hoidosta, jossa hoidon saatavuus ja riittävyys ovat olleet ongelmana pitkään.

En tiedä, mitä ala-asteen luokkakaverilleni nykyisin kuuluu. Toivottavasti hän on tyytyväinen ja 
hyvinvoiva nelikymppinen – ja saa jo kakkuakin syntymäpäiväjuhlilla.

PÄÄKIRJOITUS



Lisätietoja ja tilaukset:

materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi > D-kauppa

2013  Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 
10,50 euroa
●  kattava ja käytännönläheinen
opaskirja lasten diabeteksesta 
●  alle 15-vuotiaana diabetekseen 
sairastuneiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat tutustua
oppaaseen 
●  tarkoitettu sekä sairastumis-
vaiheen perusoppaaksi että tueksi 
jo kauemmin sairastaneiden lasten jo kauemmin sairastaneiden lasten
perheille 
●  koko A5, 100 sivua, 
lämminhenkinen piirroskuvitus

3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio
30 euroa
●  diabetekseen sairastuneen lapsen 
perheen alkuohjaukseen 
●  tarkoituksena on, että kansion 
asioita ja tehtäviä käydään läpi 
yhdessä hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään hoitopaikan 
omilla ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota voivat tilata 
sekä hoitoyksiköt että perheet
●  sisältää ensitietoa diabeteksesta 
sekä osiot ruokailusta, insuliini-
hoidosta, omaseurannasta, sairaus-
päivien hoidosta, liian matalan 
verensokerin hoidosta sekä jalkojen,
suun ja hampaiden hoidosta; 
lisäksi omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapuohjeineen
●  kansio A4-aineistolle, 90 sivua

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

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

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

3011  Ruokapelikortit
12 euroa
●  Hiilari-Hessu-pelikortit innostavat 
keskustelemaan ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat hauskasti 
hiilihydraattien arvioimiseen;
peli sopii 7–13-vuotiaille, mutta 
myös 5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa

●  pakkauksessa 53 korttia; 
koko 56 mm x 87 mm; korttien 
mukana saa peliohjeet sekä mukana saa peliohjeet sekä
lisätietoa kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

3028  Mulla on diabetes 
-tiedote (lapset) 
7,50 euroa / 30 kappaleen nippu
●  tiedote diabeteksen hoidon 
perusasioista diabeetikkolapsen 
lähipiirille koulussa ja harrastuksissa
●  koko A5, kaksipuoleinen
●  Tampereen diabetesyhdistyksen 
DiaPeli-projektin tuotantoa

3026  Mulla on diabetes 
-tiedote (nuoret) 
7,50 euroa / 30 kappaleen nippu
●  tiedote diabeteksen hoidon 
perusasioista ja liian matalan 
verensokerin ensiavusta, tarkoitettu
diabeetikkonuoren lähipiirille 
koulussa ja harrastuksissa
●  koko A5, kaksipuoleinen
●  Tampereen diabetesyhdistyksen
DiaPeli-projektin tuotantoa

Diabetesliitto tarjoaa

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät hintoihin.  Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. 
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Useimmat aineistot saatavana myös ruotsiksi.
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Tyypin 1 diabetes 
ja lapsen kognitiivinen kehitys

Tyypin 1 diabetes on lapsen kehitykseen monin 

tavoin vaikuttava sairaus. Psykososiaalisten  

kehityshaasteiden lisäksi diabetes aiheuttaa 

metabolisia häiriöitä, jotka vaikuttavat aivoihin 

sekä lyhytaikaisesti että pitkäkestoisesti. 

Ne saattavat altistaa diabetesta sairastavan 

lapsen oppimisen vaikeuksille ja neurologisille 

ongelmille. Lapsen hyvän kokonaiskehityksen 

turvaamiseksi on tärkeää kiinnittää hoidon 

seurannassa huomiota myös kognitiiviseen 

kehitykseen.

Diabetesta sairastavien lasten kognitiivista kehitys-
tä on tutkittu erilaisilla tutkimusotteilla 25:n viime 
vuoden aikana. Yhteenvetona näistä tutkimuksista 
ilmenee, että diabetesta sairastavilla lapsilla on 
harvoin laajempia oppimis- ja kehitysvaikeuksia, 
mutta ryhmätasolla he toimivat hieman terveitä 
lapsia heikommin älykkyyttä, prosessointinopeutta 
ja tarkkaavuutta vaativissa tehtävissä (1, 2). Pojilla 
on yleensäkin tyttöjä suurempi kehitysvaikeuksien 
riski, ja joitakin viitteitä on siitä, että diabetesta 
sairastavat pojat olisivat herkempiä kognitiivisen ke-
hityksen häiriöille kuin tytöt (3, 4). Kokonaisuudes-
saan diabeteksen vaikutus kognitiivisiin taitoihin on 
pieni, mutta sairauteen liittyy tekijöitä, jotka saatta-
vat lisätä kognitiivisten vaikeuksien riskiä (1).

Kognitiiviseen kehitykseen liittyvien vaikeuk-
sien vaara on suurin niillä lapsilla, joiden sairaus 
on alkanut varhain, alle kouluiässä. Kognitiivisia 
taitoja käsittelevistä tutkimuksista tehdyssä meta-
analyysissä suurimmat erot varhain diabetekseen 
sairastuneiden ja terveiden lasten välillä olivat 
muistitoiminnoissa, oppimisessa, tarkkaavuudessa 
ja älykkyydessä (1). Meta-analyysissa varhaisen sai-
rastumisiän vaikutus oli kohtalainen (effect size, ES 

Riitta Hannonen

= -0,49 – -0,28). Tämä viittaa siihen, että varhain 
sairastuneilla saattaa olla kliinisesti merkitseviä 
kehitys- ja oppimisvaikeuksia.

Valmisteilla olevassa väitöstutkimuksessani, 
jossa tutkittiin alle 5-vuotiaina tyypin 1 diabetek-
seen sairastuneiden lasten (n=63) kognitiivisia 
taitoja 9–10 vuoden iässä, havaittiin näiden lasten 
taitojen eroavan merkitsevästi terveestä kontrolliryh-
mästä (n=92). Eroja oli äänteiden keston hahmot-
tamisessa, sanelukirjoituksessa ja matematiikassa 
(5). Lähes 37 prosentilla varhain diabetekseen 
sairastuneista oli vaikeuksia oikeinkirjoituksessa ja 
24 prosentilla matematiikassa, kun terveillä lap-
silla näitä ongelmia oli noin 10 prosentilla. Älyk-
kyydessä, lukemisen tarkkuudessa ja nopeudessa 

Vireystilan vaihtelu saattaa haitata diabetesta sairastavan 
lapsen koulupäivän sujumista. Lasten kanssa työskentele-
villä tulisi olla tietoa diabeteksen vaikutuksista, jotta he 
pystyvät tukemaan lasta tarvittaessa.
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ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja diabetesta sairastavien ja 
terveiden välillä. 
Alkuopetusvaiheessa ilmenevät
lievät ongelmat oppimisessa saat-
tavat heikentää koulumenestystä
myöhemminkin. Ruotsalaisessa  
väestöpohjaisessa tutkimuksessa 
(6) ilmeni, että varhain diabetekseen sairastuneilla 
oli peruskoulun päättyessä hieman muuta väestöä 
heikompi koulumenestys ja että riski jäädä ilman 
peruskoulun päästötodistusta oli myös suurentunut.

Vanhemmat ovat usein huolissaan vaikeiden hy-
poglykemioiden vaikutuksesta lapsen kehitykseen. 
Vaikeita hypoglykemioita onkin pidetty yhtenä kog-
nitiivisen kehityksen ongelmien todennäköisimmis-
tä riskitekijöistä, vaikka tutkimustulokset ovat osin 
ristiriitaiset. Australialaisessa seurantatutkimuk-
sessa, jossa lapsia ja nuoria on seurattu 12 vuotta 
diabetekseen sairastumisesta alkaen, vaikeiden 
hypoglykemioiden on havaittu olevan yhteydessä 
heikompaan kielellisen älykkyyden (7) sekä kielel-
listen taitojen ja työmuistin (8) kehitykseen. Myös 
useissa poikkileikkaustutkimuksissa on raportoitu 
yhteys vaikeiden hypoglykemioiden ja heikompien 
kognitiivisten taitojen välillä (9-12). Toisaalta taas 
on tutkimuksia, joissa tätä yhteyttä ei ole havaittu 
(3, 13-16). Meta-analyysissa (1) vaikeiden hypo-
glykemioiden vaikutus kognitiivi-
siin taitoihin oli pieni (ES = -0,19 
– -0,06), mutta edelleen niiltä 
välttymistä pidetään kognitiivista 
kehitystä suojaavana tekijänä. 

Hyperglykemian tai pitkäaikai-
sen huonon glukoositasapainon 
vaikutuksia lasten kognitiiviseen 
kehitykseen on tutkittu vähemmän. 
Aiemmissa tutkimuksissa glukoo-
sitasapainolla (yleensä mitattuna 
viimeaikaisella HbA1c-arvolla) ei 
havaittu merkitsevää yhteyttä kog-
nitiivisiin taitoihin (9, 11, 13, 17) tai sitä ei mitattu 
(10, 14). Joissakin viimeaikaisissa tutkimuksissa 
on tutkittu tarkemmin koko sairauden aikaista 
glukoositasapainoa, hyperglykemian osuutta saira-
usaikana tai sen ajankohtaa kehityksessä. Näissä 

tutkimuksissa on löytynyt merkit-
seviä yhteyksiä huonon tasapai-
non ja heikompien kognitiivisten 
taitojen välillä (12, 15, 16, 18). 
Myös Schoenlen ym. (3) seuran-
tatutkimuksessa älykkyyden kehi-
tyksessä riskiryhmässä olivat alle 
kuusivuotiaina sairastuneet pojat, 

joilla oli huono glukoositasapaino sairauden alus-
sa tai pitkäaikaisesti. Tulokset hyperglykemian ja 
huonon glukoositasapainon vaikutuksista ovat vielä 
ristiriitaisia ja näyttö niukkaa. Vaikuttaa kuitenkin 
siltä, että hyvä hoitotasapaino suojaisi lapsen kog-
nitiivista kehitystä. 

Diabetekseen liittyvien tekijöiden ja kognitii-
visten taitojen yhteyksistä kertyneet löydökset ovat 
monelta osin ristiriitaisia. Tutkimuksia on tehty eri 
tutkimusotteilla ja pienillä mutta ikäjakaumaltaan 
laajoilla potilasaineistoilla, mikä on saattanut vai-
kuttaa tuloksiin. Glukoosiarvojen erilaiset mittaus- 
ja analyysitavat sekä vaikeiden hypoglykemioiden 
määrittely ja raportointitarkkuus hankaloittavat 
myös tulosten vertailtavuutta. Diabeteksen kog-
nitiivisia pitkäaikaisvaikutuksia arvioitaessa eri 
sairaustekijöiden vaikutusten erottelu on vaikeaa. 
Samalla lapsella voi olla useita riskitekijöitä kehi-
tyksen eri vaiheissa, minkä vuoksi niiden vaikutus-
ten ja yhteisvaikutusten erotteleminen toisistaan 

on tutkimuksissa metodologisesti 
ongelmallista.

Diabeteksen vaikutus aivoihin

Diabetes ja sen komplikaatiot voi-
vat haitata pitkäaikaisesti aivotoi-
mintaa ja erityisesti kehittyvää 
hermojärjestelmää. Kehittyvien 
aivojen suuren glukoosintarpeen 
vuoksi hypoglykemiaa on pidetty 
erityisen vaarallisena lapsuudes-
sa (19). Toisaalta Ryan on esit-

tänyt (20), että varhain alkaneessa diabeteksessa 
hyperglykemia haittaisi aivojen rakenteellista ja 
toiminnallista kehitystä, mikä tekisi hermoston 
herkemmin vaurioituvaksi myöhemmin esimerkiksi 
vaikean hypoglykemian yhteydessä. 

Meta-analyysissa 

vaikeiden hypogly-

kemioiden vaikutus 

kognitiivisiin taitoihin 

oli pieni.

Joissakin viimeaikai-

sissa tutkimuksissa  

on tutkittu tarkemmin 

koko sairauden  

aikaista glukoositasa-

painoa, hyperglykemian 

osuutta sairausaikana 

tai sen ajankohtaa  

kehityksessä.
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mahdollisista pitkäaikaisvaikutuksista ja pystyvät 
siten tukemaan lasta tarvittaessa.

Diabetes kuormittaa

ilman hypoglykemioitakin

Diabetes ja sen hoito vaikuttavat suuresti lapsen 
ja koko perheen elämään. Vaikeasti hoidettavan 
ja kontrollia vaativan sairauden tiedetään lisäävän 
psykososiaalisten ongelmien riskiä (26). Tämän     
lisäksi diabetes saattaa altistaa lieville oppimis-
vaikeuksille erityisesti, jos lapsi on sairastunut 
varhain. Vaikeudet kuormittavat lapsen ja perheen 
elämää ja saattavat puolestaan hankaloittaa muun 
muassa diabeteksen omahoidon oppimista. 

Diabetesta sairastavien lasten hoidon haastee-
na on hyvän kehityksen varmistaminen. Siksi on 
tärkeää kiinnittää huomiota lapsen kognitiiviseen 
kehitykseen hoitovalintoja tehtäessä. Diabeteksen 
hyvällä hoitotasapainolla näyttäisi olevan myöntei-
siä vaikutuksia kognitiiviseen kehitykseen. 

Mikäli oppimisessa ja kognitiivisessa kehityk-
sessä ilmenee ongelmia, lapselle on tärkeää jär-
jestää tukitoimia (esimerkiksi neuropsykologiset 
tutkimukset ja ohjaus, erityisopetuksen palvelut) 
ja tiivistää yhteistyötä perheen, koulun tai päivä-
hoidon ja terveydenhuollon välillä.

Riitta Hannonen

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi

Kymenlaakson keskussairaala,  

Lastenneurologian yksikkö

riitta.hannonen@carea.fi 
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kognitiivisten toimintojen akuuteista vaihteluista ja 
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Lasten ja nuorten diabeteksen   
hoidon laadun seuranta       
– kokemuksia TAYS:n lastenklinikasta

Miten hoitosuositukset saadaan konkretisoitua 

paremmiksi hoitotuloksiksi? Tampereen yliopis-

tollisen sairaalan lastenklinikassa siinä onnistut-

tiin tekemällä määrätietoista työtä laatumittauk-

sia hyödyntäen. 

Lasten ja nuorten diabeteksen hoidon päämäärä on 
mahdollisimman hyvä hoitotasapaino, joka pohjus-
taa mahdollisimman terveen aikuisuuden, ilman 
arkielämää häiritseviä hypoglykemioita. Sairauden 
vaatimasta huomiosta huolimatta tavoitteena on 
mahdollisimman normaali ja tasapainoinen lap-
suus ja nuoruus. Ihannetilanteessa diabeteksen 
huolellinen hoito on luonteva osa lapsen, nuoren 
ja perheen elämää ja päivittäisiä rutiineja, eikä ai-
heuta kohtuutonta huolta tai rasitusta. 

Kaikki lapsidiabeetikoiden hoitoon osallistuvat 
tietävät, että todellinen elämä eroaa edellä kuva-
tusta ihanteesta usein hyvinkin paljon. Hyvään 
diabeteksen hoitoon pyrittäessä on tärkeää kyetä 
seuraamaan, miten tavoitteet on onnistuttu saavut-
tamaan ja millaisia ongelmakohtia on havaittavissa. 
Näin tarjoamaamme hoitoa ja neuvontaa voidaan 
kehittää sellaisiksi, että asetetut tavoitteet saavu-
tetaan mahdollisimman hyvin.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämis-
ohjelman Dehkon toimenpidesuosituksiin kuuluu 
yhtenäisten diabeteksen hoidon laatukriteerien 
käyttöönotto. Lasten diabeteksen hyvän hoidon laa-
tukriteerit määriteltiin Dehkoon liittyen ensimmäi-
sen kerran vuonna 2003 (1). Lasten diabeteksen 
hyvän hoidon laatukriteerit kehitettiin työvälineeksi 
hoitoyksiköille, jotka haluavat selvittää diabeteksen 
hoidon onnistumista ja kehittämiskohteita omas-
sa yksikössään. Laatukriteereihin sisältyivät muun 

Päivi Keskinen

muassa: 1) seurannassa olevien potilaiden HbA1c-
arvojen mediaani, 2) hyvässä ja huonossa hoito-
tasapainossa olevien osuudet ikäryhmittäin, 3) 
vaikeiden hypoglykemioiden ja 4) diabeettisen ke-
toasidoosin esiintyvyys, 5) kasvun ja painon seuran-
nan toteutuminen ja 6) ylipainon esiintyvyys sekä 
7) verenpainemittausten, 8) silmänpohjaseurannan 
ja 9) mikroalbuminuriaseurannan toteutuminen ja 
10) tupakoinnin yleisyys 12 vuotta täyttäneillä.

Uudet laatukriteerit valmisteilla

Lasten diabeteksen hoidon laatukriteerien kehittely 
jatkuu edelleen. Tavoitteena on muotoilla mahdolli-
simman selkeä, suppea ja yksiselitteisesti tulkittava 
mittareiden (laatuindikaattorien) joukko. Tällaisten 
mittareiden avulla laadun seuranta olisi mahdolli-
simman yksinkertaista ja muuttujien saamat arvot 
olisivat rekisteröitävissä ja edelleen analysoitavissa 
mahdollisimman helposti. Kriteereistä on suunni-
teltu poistettaviksi sellaisia, joiden seurannan on 
havaittu joka tapauksessa toteutuvan lähes sata-
prosenttisesti (esimerkiksi keliakiavasta-aineiden 
ja TSH-pitoisuuden seuranta). Elinmuutosten seu-
rannan frekvenssiä ja ikärajoja muokataan puoles-
taan kansainvälisten suositusten mukaisiksi.

Laatukriteerien tulisi kuvata hoidon laadun 
kannalta olennaisia asioita mahdollisimman hyvin. 
Diabeteksen hoidon lopullinen tavoite on vältty-
minen elämää haittaavilta ja sairastavuutta aihe-
uttavilta elinmuutoksilta ja ennenaikaiselta kuo-
lemalta. Koska alkavatkin merkit elinmuutoksista 
ovat lapsilla ja nuorilla onneksi harvinaisia, niiden 
mittaaminen ei ole mahdollista. Elinmuutosriskin 
arvioimiseksi on tyydyttävä välillisiin mittareihin, 
kuten veren keskimääräiseen glukoositasoon. 
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HbA1c-tason yhteys elinmuutosten esiintymiseen 
on Diabetes Control and Complications (DCCT)-
tutkimuksen ja sen jatkoseurantojen perusteella 
kiistaton. Keskimääräisen veren glukoosipitoisuu-
den seuranta HbA1c-lukujen avulla on kohtuullisen 
yksinkertaista edellyttäen, että menetelmä pysyy 
seurannan aikana muuttumattomana. Vakavien hy-
poglykemioiden esiintyvyyden seuranta on helppoa, 
jos vakavan hypoglykemian määritelmä on yhtei-
nen ja yksiselitteinen. Diabeettisten ketoasidoosien 
seuranta on samoin yksinkertaista, kunhan labora-
toriotutkimusten perusteella annetut kriteerit ovat 
yhteiset.

Tavoitteet täyttävä keskimääräinen veren glu-
koositaso ja välttyminen vaikeilta hypoglykemioilta 
ovat kuitenkin vain osa hyvää diabetestasapainoa. 
Lapsen ja perheen sopeutumista diabeteksen hoi-
toon – siis sitä, onko hoito asettunut osaksi normaa-
lia arkea vai aiheuttaako se kohtuutonta rasitusta 
ja huolta – on vaikea mitata, ja siksi se toistaiseksi 
jää yleensä mittaamatta. Lapsen ja nuoren oma-
toimisuutta ja diabeteksen hoidossa tarvittavien 
taitojen kehittymistä, hoitosuhteen jatkuvuutta ja 
perheen tyytyväisyyttä oman diabeteshoitoyksikön 
tarjoamaan hoitoon ja tukeen ei myöskään ole 
helppo selvittää. Näiden asioiden seuraamiseen 
olisi mahdollista käyttää diabetekseen liittyvän 
elämänlaadun arviointivälinettä ja määrävälein 
tehtäviä hoitotyytyväisyyskyselyjä. Näiden käyttö 
ei ole tietääkseni vakiintunut missään diabeteksen 
hoitoyksikössä maassamme. Yhteisesti sovittujen ja 
huolella validoitujen kyselykaavakkeiden käyttöön-
otto olisikin aiheellista.

Tietojen aukoton kirjaaminen

palvelee laadun seurantaa

Sairauskertomustiedot ovat osin strukturoimattomia 
ja niiden raportointiominaisuuksissa on puutteita, 
joten niiden jalostaminen tilastoiksi on hankalaa. 
Siksi laatumittareiden seuraamiseksi tarvitaan tois-
taiseksi muita keinoja. Tietojen poimiminen saira-
uskertomuksista ja laboratorioiden tietokannoista 
on työlästä hoitopaikoissa, joissa seurannassa ole-
vien lasten ja nuorten määrä on suuri. Tästä syystä 
monissa lasten diabetesyksiköissä käytetäänkin 

Tarkistuslista lasten diabeteksen hoitoon

Kuinka usein lapsidiabeetikon HbA1c-mittaus 
pitäisi tehdä?

Vastaus, vähintään 2–4 kertaa vuodessa 
tavoitteena HbA1c < 60 mmol/mol (7,6 %), 
ja kymmenkunta muuta ydinasiaa on koottu 
terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuun 
muistilistaan, lasten diabeteksen hyvän hoidon 
laatuavaimeen.

Lasten diabeteksen hyvän hoidon laatukri-
teerit on juuri päivitetty, ja ne julkaistaan koko-
naisuudessaan Diabetesliiton verkkosivuilla vuo-
den loppuun mennessä. Laatuavain on koostettu 
tämän taustaoppaan ydinkriteereistä.

Painettuja laatuavaimia voi tilata Diabetes-
liitosta. Vastaava aikuisten diabeteksen hoidon 
laatuavain on painettu pari vuotta siiten, ja siitä 
otetaan uusi tarkistettu painos kuluvan syystal-
ven aikana.

Lasten diabeteksen hyvän hoidon laatukri-
teerit päivittäneeseen työryhmään kuuluvat Sari 
Härmä-Rodriguez, Päivi Keskinen, Jorma Ko-
mulainen (puheenjohtaja), Sari Koski (sihteeri), 
Risto Lantto, Raisa Lounamaa, Kirsti Näntö-Sa-
lonen, Ilkka Sipilä, Eija Vuolle ja Klas Winell. 

Diabeteksen hoidon laatuavaimet tuottaa 
Suomen kansallinen diabetesohjelma Dehko.

 

Lasten diabeteksen hoidon 
laatumittari ja -avain ilmes-
tyvät ennen vuodenvaihdetta. 
Ne ovat Dehkon maksutonta 
materiaalia ja tilattavissa 
Diabetesliitosta:   
www.diabetes.fi  > D-kauppa. 

Lasten diabeteksen
hyvän hoidon

hoitoyksiköille

Kansallinen  
diabetesohjelma 

DEHKO

laatuavain
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tietojen tallentamiseen ja analysointiin erillisiä 
diabetesrekistereitä: käytössä on kaupallisia sovel-
luksia (esimerkiksi ProWellness) ja itse rakennet-
tuja taulukkolaskentapohjaisia rekistereitä. Pienes-
sä yksikössä tietojen kirjaaminen onnistuu vaikka 
”mustakantiseen vihkoon”. Tärkeää on kirjaamisen 
aukottomuus ja yhdenmukaisuus sekä tietojen vai-
vaton esiinsaanti. 

Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten dia-
betesyksikössä on käytetty kaupallista ProWellness-
rekisteriä vuodesta 2000 lähtien, ja vasta viime vuo-
sina keskeisten numeeristen tietojen kirjaaminen 
on saatu lähes aukottomaksi. ProWellness-rekisteriä 
kehitetään jatkuvasti käyttäjien toiveiden pohjalta. 
Muun muassa raportointityökaluja kehitetään edel-
leen, jotta tiedonhaku sujuisi mahdollisimman vai-
vattomasti ja luotettavasti. 

Kolme valtakunnallista selvitystä 

lasten diabeteksen hoidosta

Suomessa on tehty Dehkon tuella kolme lähes kaik-
ki lasten diabetesyksiköt kattavaa selvitystä lasten 
diabeteksen hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta. 
Ne tehtiin vuosina 2003, 2005 ja 2008 (2, 3). 
Ensimmäinen selvitys tehtiin raporttikyselyjen poh-
jalta (vastaukset massatietona). Vuosien 2005 ja 
2008 laatumittauksissa osa tiedoista kerättiin in-
ternetpohjaisilla kyselylomakkeilla ja osa suoraan 
ProWellness-rekisteristä. 

Yksiköiden väliseen vertailuun liittyy monia on-
gelmia ja rajoituksia: HbA1c-määrityksiä ei tehdä 
keskitetysti, joten tulostasoissa voi olla laboratori-
oista johtuvia eroja, potilaiden psykososiaaliset ja 
etniset taustat vaihtelevat alueittain ja hoidossa 
olevien diabeetikkojen ikäjakauma ja diabeteksen 
keskimääräinen kesto voi olla eri keskuksissa hyvin-
kin erilainen. Myöhäinen murrosikä on tunnetusti 
hyvin vaikeaa aikaa diabeteksen hoitotasapainon 
kannalta, ja HbA1c-vertailut tuleekin tehdä ikäryh-
mittäin. Jos hoitoyksiköiden välillä todetaan merkit-
täviä eroja esimerkiksi HbA1c-tasossa tai vakavien 
hypoglykemioiden esiintymisessä, hoitokäytäntöjen 
ja resurssien vertailusta voi olla hyötyä mietittäes-
sä keinoja kehittää lasten ja nuorten diabeteksen 
hoitoa.

Vuosien 2003 ja 2005 välillä havaittiin diabe-
testa sairastavien lasten hoitotasapainoissa para-
nemista: hyvässä tai kohtalaisen hyvässä hoitota-
sapainossa (HbA1c alle 8 % eli alle 64 mmol/mol) 
olevien osuus kasvoi 26 prosentista 36 prosenttiin 
(vaihteluväli eri keskuksissa 10–70 prosenttia) 
ja erittäin huonossa hoitotasapainossa (HbA1c yli 
10 % eli yli 86 mmol/mol) olevien osuus pieneni 
19 prosentista 14 prosenttiin (vaihteluväli 5–33 
prosenttia). Vuoden 2008 selvityksessä havait-
tiin myönteisinä seikkoina sairaalahoitojaksojen 
väheneminen sekä pienempi määrä diabeettisia 
ketoasidooseja ja vaikeita hypoglykemioita vuo-
teen 2005 verrattuna. Sen sijaan hoitotasapainot 
HbA1c:lla mitattuna olivat kääntyneet jonkin verran 
huonompaan suuntaan: niiden lasten ja nuorten 
osuus, joiden HbA1c oli alle 8 % (64 mmol/mol), 
oli vähentynyt 32 prosenttiin (vaihtelu 15–51 pro-
senttia) ja niiden osuus, joiden HbA1c oli yli 10 % 
(86 mmol/mol), oli hivenen lisääntynyt. Se oli nyt 
15 prosenttia (vaihtelu 1–25 prosenttia; vrt. 14 
prosenttia vuonna 2003) . 

Lasten diabeteksen hoidon laadun 

seuranta Euroopassa

Valtakunnallinen keskitetty ja jatkuvatoiminen 
diabetesrekisteri hyödyttäisi suuresti hoidon laa-
dun seurantaa. Sellainen toimii muun muassa 
Ruotsissa, jossa kaikki lasten diabetesta hoitavat 
keskukset osallistuvat rekisteriin (SWEDIABKIDS 
on hiljattain yhdistetty Ruotsin kansalliseen diabe-
tesrekisteriin uudeksi yhteisrekisteriksi "Nya NDR", 
https://www.ndr.nu/ndr2/). Suomessa toimii Valta-
kunnallinen lasten diabetesrekisteri, joka kerää 
diagnoosivaiheen tiedot kaikista Suomessa diabe-
tekseen sairastuneista lapsista. Rekisteriin liittyy 
biopankkihanke. Ihanteellista olisi, jos tämän rekis-
terin toimintaan voitaisiin sisällyttää myös hoidon 
tulosten seuranta. 

SWEET (http://sweet-project.eu/html/en/index_
html) on eurooppalainen yhteistyöhanke, jonka ta-
voite on kehittää muun muassa lasten tyypin 1 ja 
2 diabeteksen hoitoa luomalla referenssikeskusten 
verkosto. Verkosto antaa suosituksia hyvästä dia-
beteksen hoidosta. Suositusluonnokseen sisältyy 
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ehdotus lasten diabeteksen hoidon laadun seuran-
nasta Euroopan maissa. Luonnoksessa tunnuste-
taan mukaan otettavien laatukriteereiden valinnan 
vaikeus.

Kokemuksia laatutyöstä 

TAYS:n lastenklinikassa

TAYS:n lasten diabetespoliklinikassa diabetesrekis-
terin käyttö on koettu erittäin hyödylliseksi. Muu-
taman vuoden välein tehtävien valtakunnallisten 
laatumittausten aikajänne on kuitenkin liian pitkä. 
Rekisteristä tulisi voida tuottaa raportteja keskei-
sistä hoidon laadun indikaattoreista useammin, vä-
hintään kahdesti vuodessa, jotta pysyttäisiin ajan 
tasalla siitä, miten tuloksellista diabeteksen hoito 
omassa yksikössä on. Jos havaitaan esimerkiksi 
suuntaus kohti huononevaa hoitotasapainoa, ana-
lyysit pitäisi saada nopeasti. Sen jälkeen voidaan 
suunnitella korjaavat toimet.

Selvitimme TAYS:n lasten diabetespoliklinikas-
sa hoidossa ja seurannassa olevien 
lasten ja nuorten (ikä 0–15 vuotta) 
hoitotasapainoa HbA1c-keskiarvo-
jen valossa vuosilta 2000–2008 
(4). Kyseisenä ajanjaksona keski-
määräinen HbA1c laski 9,4 %:sta 
8,1 %:iin (79 mmol:sta/mol 65 
mmol:iin/mol), ja samanaikaises-
ti hyvässä tai kohtalaisen hyvässä 
hoitotasapainossa (HbA1c alle 8 % 
eli 64 mmol/mol) olevien lasten ja 
nuorten osuus kasvoi vajaasta 20 
prosentista lähes 50 prosenttiin, ja erittäin huonos-
sa hoitotasapainossa (HbA1c 10 % eli 86 mmol/mol 
tai enemmän) olevien lasten nuorten osuus väheni 
runsaasta 30 prosentista selvästi alle 10 prosent-
tiin. Myös valtakunnallisten laatumittausvuosien 
2005 ja 2008 välillä hoitotasapainojen nähtiin 
kohenevan, toisin kuin useimmissa suomalaisissa 
lasten diabetesyksiköissä. Erityisen ilahduttavaa 
oli, että hoitotasapainon muutos oli suurin huo-
noimmassa hoitotasapainossa olevassa ikäryhmäs-
sä (11–15-vuotiaat).

On vaikeaa analysoida, mitkä tekijät vaikuttivat 
hoitotasapainon kohenemiseen tarkastelun kohtee-

na olleena ajanjaksona. Insuliinihoidot kehittyivät 
– insuliinipumppu- ja monipistoshoidot yleistyivät, 
pitkävaikutteiset insuliinianalogit tulivat markki-
noille – ja näin sopivimman insuliinihoidon löytämi-
nen ja räätälöiminen kullekin lapselle helpottui. On 
kuitenkin raportoitu (5), ettei insuliinihoitomallilla 
sinänsä ole suurta vaikutusta hoitotasapainoon, 
poikkeuksena ehkä insuliinipumppuhoito muihin 
insuliinihoitoihin verrattuna (6, 7). Tärkeää on, mi-
ten valittua insuliinihoitoa ja käytössä olevia insu-
liineja osataan käyttää ja miten hoitoa sovelletaan 
arkeen. Huolellisella hoidonohjauksella voidaan 
vaikuttaa siihen, miten taidokkaasti perhe ja nuori 
tässä onnistuvat. 

Olemmekin panostaneet siihen, että esimerkik-
si insuliinihoitomallia vaihdettaessa tai muokatta-
essa perhe ei jäisi vaille riittävää ohjausta. Erilliset 
diabeteshoitajan vastaanotot ovat lisääntyneet yk-
sikössämme merkittävästi, mikä johtuu hoidonoh-
jauksen roolin kasvusta. Diabeteshoitajan työaikaa 
on saatu jonkin verran lisää. Toisaalta tarkastelun 

kohteena olevana ajanjaksona seu-
rannassa olevien potilaiden määrä 
lisääntyi noin 50 prosenttia. 

Diabetestyöryhmämme pysy-
vyys on ollut varsin hyvä. Pitkäai-
kaiset hoitosuhteet mahdollistavat 
luottamuksellisten välien syntymi-
sen, jolloin nuorten ja perheiden 
on helpompi ottaa esille hoidon 
ongelmakohtia, ja niihin kyetään 
etsimään ratkaisuja yhdessä. 

Diabetestyöryhmän kahdesti 
viikossa pidettävät palaverit edistävät tiedonkulkua 
työryhmän jäsenten välillä. Työryhmässä on vahva 
yhdessä tekemisen tunne ja yhteinen tavoite: seu-
rannassamme olevien potilaiden mahdollisimman 
hyvä pärjääminen diabeteksensa kanssa. 

Diabetespotilaiden hoitoon osallistuvien lää-
käreiden määrä on vuosien kuluessa vähentynyt. 
Tästä on ollut etuna entistä erikoislääkäripainot-
teisempi diabeteksen hoito ja vähäisempi lääkärien 
vaihtuvuus, toisaalta erikoistuvien lääkärien opetus 
on kärsinyt. Omalääkärijärjestelmää emme ole kat-
soneet tarpeelliseksi, vaan kokemuksemme mu-
kaan on parempi, että molemmat vakituiset lääkärit 

Erityisen ilahdutta-

vaa oli, että hoito-

tasapainon muutos oli 

suurin huonoimmassa 

hoitotasapainossa 

olevassa ikäryhmässä 

(11–15-vuotiaat).
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tuntevat kaikki potilaat. Näin hoitokannanotot eivät 
riipu ”oman” lääkärin paikallaolosta. Olemme ko-
keneet, että näkökulmien vaihtelu ja erilaiset tavat 
ilmaista asioita ovat useammin etu kuin haitta.

Uudet ongelmat vaativat ratkaisua

Toistetusti ProWellness-rekisteristä poimitut hoito-
tasapainoraportit ovat osoittaneet, että loppuvuoden 
2008 jälkeen yksikössämme seurannassa olevien 
lasten ja nuorten HbA1c-keskiarvot ovat kääntyneet 
nousuun ja huonossa hoitotasapainossa olevien 
lasten ja nuorten osuus on jonkin verran kasvanut.  
Haasteita hyvän hoitotasapainon löytämiseksi yhä 
useammalle lapselle ja nuorelle riittää. 

Kehittyvä teknologia tuo mukanaan mahdol-
lisuuden entistä tehokkaampaan diabeteksen 
hoitoon, mutta myös uusia haasteita: perheet tar-
vitsevat ohjausta insuliinipumppuhoidon monipuo-
listen mahdollisuuksien tehokkaaseen käyttöön ja 
jatkuvan glukoosiseurannan optimaaliseen hyödyn-
tämiseen. Vastaanottotilanteissa läpikäytävät asiat 
mutkistuvat ja tapaamiseen tarvittava aika pitenee, 
kun erilaisista teknisistä laitteista purettuja tietoja 
analysoidaan yhdessä yrittäen tuottaa konkreetti-
sia hoitoehdotuksia. Perheiden ohjaus ”oma-ana-
lyyseihin” ja aktiiviseen hoidon säätämiseen vaatii 
panostusta. Samanaikaisesti seurannassa olevien 
potilaiden määrä kasvaa, eivätkä hoitoon käytettä-
vissä olevat resurssit lisäänny. Tämä on suuri haas-
te ajankäytön suunnittelulle, ja paine ryhmäohjauk-
sen hyödyntämiseen kasvaa.

Lapsiperheiden psykososiaaliset ongelmat ovat 
arkipäivää ja hankaloittavat merkittävästi diabe-
teshoidon arkea. Pulmiin pitäisi puuttua ajoissa 
moniammatillisen yhteistyön tukemana, jotta dia-
beteshoidon suistuminen raiteiltaan saataisiin eh-
käistyä. Oman haasteensa diabetekseen liittyvälle 
ohjaukselle tuovat diabeetikkolasten ja -nuorten 
oppimisvaikeudet ja neuropsykiatriset ongelmat, 
kuten ADHD (tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö) ja 
Aspergerin oireyhtymä, sekä lisääntyvä maahan-
muuttajaperheiden määrä. Jälkimmäisten erilainen 
kieli ja kulttuuri, meille tuntemattomat tavat ja ruo-
kailutottumukset muodostavat toisinaan ylitsepääse-
mättömältä tuntuvan haasteen hoidonohjaukselle.

Tieto auttaa vastaamaan  haasteisiin

Vaikka lapsuus- ja nuoruusiässä ei tavatakaan klii-
nisiä ongelmia aiheuttavia elinmuutoksia, lapsuus-
vuosien diabetestasapainolla on merkitystä myö-
hemmälle elinmuutosriskille (metabolinen muisti). 
Toisaalta nuoruusiässä muotoutuu ”tapa hoitaa”: jos 
diabeteksen hoito ei suju tuolloin, se ei todennäköi-
sesti suju kovin hyvin aikuisenakaan. 

Jotta pystyisimme kehittämään tarjoamaamme 
hoitoa sellaiseksi, että se mahdollisimman hyvin 
vastaisi vaatimuksia, tarvitsemme hoidon laadun 
seurantaa ja tietoa siitä, mihin suuntaan hoidon 
laatu on kehittymässä omassa yksikössämme. Tar-
vitsemme tietoa myös siitä, miten onnistumme ta-
voitteiden saavuttamisessa verrattuna muihin lasten 
diabetesyksiköihin.

Päivi Keskinen

Dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian 

erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys

TAYS, Lasten ja naisten toimialue, lastentautien 

vastuualue

paivi.keskinen@uta.fi 

Kiitän lääkäri, laatukouluttaja Klas Winelliä  
(Conmedic Oy) arvokkaista kommenteista  
käsikirjoitukseeni.
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Bayerin CONTOUR® USB. Ensimmäinen kytke&käytä verensokerimittari.
Potilaasi voivat nyt kytkeytyä kokonaan uuteen diabeteksenseurantakokemukseen.
+ Suora yhteys Bayerin GLUCOFACTS™ DELUXE - diabeteksenseurantaohjelmaan
+  Auttaa sinua ja potilastasi analysoimaan kehityskulkuja ja trendejä
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Bayerin CONTOUR® USB -mittarin avulla potilaasi saa tietoa, jonka avulla hän pystyy 
alentamaan HbA1c -tasoaan - Kamppailussa diabeteksen kanssa yksinkertaiset 
ratkaisut voittavat - simple wins. 
Tilaa mittarit osoitteesta www.bayercontourusb.fi
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Siirtymisen tuskaa vai uuden alku?

siirtyvän potilaan diabeteshistoria käydään läpi. 
Lastenklinikassa esiin tulleiden erityisongelmien 
tunteminen helpottaa hoitosuhteen alkua nuoriso-
poliklinikassa. 

Siirtyviä nuoria on Tampereella vuosittain yleen-
sä noin 20, mutta 1995 syntyneitä eli tänä vuon-
na siirtyviä on ennätysmäisen paljon, 46. Potilaat 
käyvät nuorisopoliklinikassa noin 2–3 vuotta ennen 
siirtymistään aikuisten hoitoyksikköön. Siirtymävai-
he saattaa olla ongelmallinen tai ainakin haikea, 
sillä monella nuorista on takanaan vuosien hoito-
suhde hoitotiimiin. 

– Lastenlääkäriin jäädään kiinni. Usein lapsen 
vanhemmat kokevat eron hankalimmaksi. Onpa jo-
ku vanhempi luvannut kerätä kansalaisadressiakin, 
jotta nuoret voisivat olla tutun pediatrin hoidossa 
pidempään, Marja-Terttu Saha kertoo. 

Nuorille siirtyminen uuteen 
hoitopaikkaan ja puhtaalta pöy-
dältä aloittaminen voi olla myös 
hyvä asia. Esimerkiksi huonossa 
hoitotasapainossa olevat voivat 
motivoitua laittamaan diabetek-
sensa hoidon uusille urille. 

– Kannustamme tietysti nuor-
ta tässä tilanteessa. Toki vuosien 
tuttavuuden jälkeen siirtokäynnil-
lä usein halataankin.

Siirtymisjärjestelyt ovat toimineet Tampereella 
hyvin. Tiedonkulku sujuu molempiin suuntiin, ja 
esimerkiksi ongelmatapauksissa nuorisopoliklini-
kasta voidaan helposti konsultoida lastenlääkäriä. 
Yhteispalavereille on joskus vaikea löytää kaikille 
sopivaa ajankohtaa, mutta muuten yhteistyö sujuu 
vaivatta. 

– Tiedämme tarkalleen, mihin potilas menee 
ja kuka häntä hoitaa. Siirtymävaihe sujuu yleensä 
juohevasti, Saha summaa.

Itsenäistyminen ja aikuistumiseen liittyvät muu-

tokset asettavat omat haasteensa lapsena tai 

nuorena sairastuneiden diabeetikoiden hoidolle. 

Lisähaasteena tulee hoitopaikan ja hoitavan 

diabetestiimin vaihtuminen. 

Askel aikuisuuteen voi huolettaa potilasta, hänen 

vanhempiaan ja hoitohenkilökuntaa. Suomessa 

siirtymisvaihe suunnitellaan kuitenkin useimmi-

ten hyvin, ja ongelmat ovat harvinaisia.

Tampereella toimii nuorisopoliklinikka

Lastenlääkäri Marja-Terttu Saha Tampereen yliopis-
tollisen sairaalan lastenklinikasta on ollut mukana 
nuorten diabeetikkojen siirtymisvaiheissa Tampe-
reella jo vuodesta 1986. Tampe-
reella nuoret siirtyvät 15-vuotiaina 
erilliseen nuorisopoliklinikkaan, 
jonka nykyisin eläkkeellä oleva sisä-
tautilääkäri ja diabetesalan vaikut-
taja Sirkku Tulokas perusti. Hänen 
työnsä jatkajana toimii endokrinolo-
gi Ulla Venesmaa. 

Käytännössä viimeinen vuo-
sitarkastus lastenpoliklinikassa 
ajoittuu 15-vuotissyntymäpäivän 
tienoille. Käynti on samalla siirtokäynti, ja silloin 
kirjoitetaan yhteenveto hoitohistoriasta lähetteeksi 
nuorisopoliklinikkaan. Joskus harvoin siirtoa ly-
kätään – yleisimmin puberteetin myöhästymisen 
vuoksi. Siirtovaiheessa potilaat tapaavat myös sosi-
aalityöntekijän. Hän varmistaa, että muun muassa 
etuusasiat ovat kunnossa.

Erityisiä yhteisvastaanottoja ei ole, mutta las-
ten- ja nuorisopoliklinikan hoitotiimien säännöl-
listen tapaamisten yhteydessä keskustellaan siir-
rettävistä potilaista kahdesti vuodessa: jokaisen 

Jukka Westerbacka

Siirtymävaihe saattaa 
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Helsingissä siirtyvien nuorten hoito

on keskitetty muutamille lääkäreille

Helsingissä lähes kaikki diabeetikot siirtyvät pediat-
rian yksiköstä aikuisten hoitoyksikköön 17–18-vuo-
tiaina, osa jo 16-vuotiaina. Potilaat jakautuvat 
asuinalueen mukaan Laakson, Herttoniemen ja 
Malmin sairaaloiden diabetespoliklinikoihin. Pie-
ni osa siirtynee Ylioppilaiden terveydenhoitosää-
tiön (YTHS) hoitoon, ja insuliinipumppupotilaat 
siirtyvät Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
diabetespoliklinikkaan. Siirtymisessä noudatetaan 
virallista lähetekäytäntöä.

Helsingin kaupungin Laakson sairaalan diabe-
tespoliklinikan lääkäri Nina Uhlenius tapaa Lasten 

ja nuorten sairaalasta siirtyneet alueensa diabee-
tikot vastaanotollaan. Laakson sairaalassa kaikki 
siirtyvät nuoret on keskitetty Uhleniukselle ja dia-
beteshoitaja Tiisa Rantalalle. 

– Tämä on ehdottomasti hyvä asia. Käytännössä 
diabetespoliklinikkamme toimii siis kuin nuorisopo-
liklinikka, eikä mielestäni erillistä yksikköä tarvita. 
Nuoret diabeetikot saavat käydä seurantakäynneillä 
alkuvaiheessa useammin, eikä heitä siirretä kiireel-
lä terveyskeskuksiin hoitoon.

Vaikka siirtyminen aikuisten diabetespolikli-
nikkaan tapahtuu yleensä joustavasti, ongelmiakin 
saattaa tulla. 

– Potilaalla saattaa olla pelkoja uutta hoito-
paikkaa kohtaan. Siirtovaiheessa on ensiarvoisen 
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Siirtyminen lastenpoliklinikasta 
aikuisten hoitoyksikköön osuu usein 
vaikeaan kauteen nuoren elämässä.
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tärkeää, että lastenpoliklinikassa 
kannustetaan nuorta jatkamaan 
säännöllisiä kontakteja diabe-
teshoitotiimiin. Kun jatkohoitopai-
kasta puhutaan myönteiseen sä-
vyyn, pelot hälvenevät. Potilas 
motivoituu tulemaan tutustumis-
käynnille, ja hyvän hoitosuhteen 
luominen alkaa mutkattomasti.

Nuorilla diabeetikoilla on varsin 
paljon psyykkisiä ongelmia, kuten 
ahdistuneisuutta ja syömishäiriöitä. Nina Uhlenius 
korostaa, että siirtymisvaiheessa olisi hyvä tietää 
näistä ongelmista, jotta ne voidaan ottaa huomioon 
hoidon suunnittelussa. Tieto auttaa ymmärtämään 
diabeteksen omahoidossa mahdollisesti ilmeneviä 
vaikeuksia. Asiat kannattaa kirjata huolellisesti sai-
rauskertomukseen, jotta tieto siirtyy uuteen hoito-
paikkaan. 

– Onneksi nuoret saavat usein vielä siirtymis-
vaiheessa käydä psykiatrian nuorisopoliklinikassa. 
Kaupungin tulisi pystyä tarjoamaan psykologin ja 
psykiatrin palvelua nykyistä joustavammin myös ai-
kuisten puolella ilman erillisiä lähetteitä ja pitkiä 
jonoja. Psykiatrisen tuen tulisi kuulua luontevana 
osana diabeteksen hoitoon samaan tapaan kuin esi-
merkiksi jalkaterapeutin palveluiden.

Psykiatrisen tuen  

tulisi kuulua luonte- 

vana osana diabetek-

sen hoitoon samaan 

tapaan kuin esimer- 

kiksi jalkaterapeutin 

palveluiden.

Pääkaupunkiseudulla toimivat 
diabeteksen hoitoyksiköt pitivät 
vuoden 2009 alkupuolella hoi-
toketjuja käsitelleen yhteistyöko-
kouksen. Kokouksessa lasten ja 
aikuisten hoitotiimit sopivat muun 
muassa siirtovaiheeseen liittyvistä 
käytännöistä. Keskustelu käytiin 
positiivisessa hengessä, eikä suuria 
ongelmia ei tullut esiin. 

– Yhteistyötä tekevät ihmiset 
tutustuivat toisiinsa kasvokkain. Se madaltaa yh-
teydenottokynnystä jatkossa, Uhlenius uskoo. Tar-
koitus on jatkaa yhteistyökokouksia noin kahden 
vuoden välein.

Siirtovaihe antaa mahdollisuuden uuteen al-
kuun ja hoidon räätälöintiin. On tärkeää tukea 
nuoren itsenäistymistä muutoskohdassa. Nina Uh-
lenius on kokenut työnsä nuorten diabeetikkojen 
kanssa hedelmälliseksi: 

– Nuoret ovat haastavia, mutta ihania. Kun voit-
taa heidän luottamuksensa, yhteistyö sujuu oikein 
hyvin.

Jukka Westerbacka

LT, dosentti

HUS, sisätaudit

Helsingin yliopisto, kliininen laitos

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja

jukka.westerbacka@helsinki.fi 

 

Rosiglitatsonivalmisteet vedettiin pois markkinoilta

Euroopan lääkeviranomainen EMA (European Medicines Agency) on päättänyt poistaa rosiglitat-
sonia sisältävät diabeteslääkkeet Avandian ja Avandametin toistaiseksi markkinoilta Euroopan 
unionin alueella. Tähän päädyttiin EMA:n heinäkuussa 2010 käynnistämän hyöty-haittasuhteen 
arvioinnin perusteella. Arviossa tarkasteltiin erityisesti näiden lääkkeiden sydän- ja verisuonivai-
kutuksia.

Valmistaja vetää lääkevalmisteet pois markkinoilta porrastetusti syksyn aikana, jotta kaikki 
potilaat ehtivät saada korvaavan lääkityksen. Poisvedon aikataulusta on Suomessa sovittu Lää-
kealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean kanssa.

Lääkeviranomaisten ohjeistuksen mukaan potilaiden ei tule itse lopettaa lääkitystään, vaan 
ottaa yhteys hoitavaan lääkäriin kohtuullisen ajan kuluessa. Lääkäri määrää korvaavan hoidon.
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Parhaassa tapauksessa 

perushoito voidaan 

parimittausten avulla 

räätälöidä sellaiseksi, 

ettei kovin suuria  

verensokerin vaihte- 

luita esiinny.

Lääkäri – tunnetko parimittaukset?

Parimittaukset soveltuvat hyvin verensokerin 

käyttäytymisen kuvaamiseen.  Kansainvälinen 

diabetesliitto (IDF) suositti vuonna 2009 pari-

mittauksia tyypin 2 diabeetikoiden verensokerin 

heilahdusten selvittelyyn, mutta ohjeet toimivat 

myös diabeteksen muissa muodoissa.

Verensokerin omaseuranta on tuonut uusia mah-
dollisuuksia hoidon yksilölliseen räätälöintiin viime 
vuosikymmeninä. Tästä huolimatta omaseurantaa 
ei hyödynnetä riittävästi. Verensokerin mittausoh-
jeet näyttävät vaihtelevan muun mu-
assa paikkakunnasta, hoitomuodosta 
ja hoitohenkilökunnan koulutuksesta 
riippuen. 

Diabeteshoitajat ovat keskimää-
rin lääkäreitä kokeneempia verenso-
kerin omaseurannan analysoinnissa, 
ja monille heistä parimittaukset ovat 
arkipäivän työkalu. Mitä enemmän 
lääkärin ja hoitajan käsitteistöt poik-
keavat tosistaan, sitä vaikeampaan 
tilanteeseen diabeetikko joutuu. Diabeetikoiden 
hoidon kannalta onkin tärkeää, että myös lääkärit 
hallitsevat parimittauksiin liittyvät käsitteet. Siten 
he voivat paremmin tukea hoitajien työtä.

Hahmota verensokerin 

suuri kuva

Diabeteksen hoidon yleinen tavoite on mahdolli-
simman hyvä elämänlaatu. Lyhyen ajan kuluessa se 
tarkoittaa oireita aiheuttavien korkeiden ja matalien 
verensokerien mahdollisimman pientä esiintyvyyt-
tä. Pitkän ajan kuluessa yritetään ehkäistä diabe-
teksen liitännäissairauksia. Niiden tiedetään liitty-
vän sekä pitkään koholla olleeseen verensokeriin 
(silmä-, munuais- ja hermosairaudet) että toistuviin 
vaarallisen mataliin verensokereihin (heikentynyt 
henkinen suorituskyky).  

Antti Virkamäki

Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota myös 
suurentuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien 
riskiin, joka liittyy suuriin verensokerivaihteluihin 
(vuoristoratailmiö). Tämän yhteyden mekanismia 
ei tunneta tarkasti. Yksinkertaistaen diabeetikoiden 
hoidon perustavoitteeksi voisi näistä syistä asettaa 
verensokerin tasaisuuden eli mahdollisimman pie-
nen vaihtelun. Silloin sekä huippukorkeiden että 
-matalien verensokerien esiintyvyys on vähäistä, 
ja toisaalta voidaan päästä turvallisimmin lähelle 
normaalia verensokerin säätelyä.

Erota rutiinit 

poikkeuksista

Meillä kaikilla on yksilöllinen 
elämänrytmimme, jossa on usein 
toistuvia tapahtumia – rutiineja –  
ja toisaalta harvemmin kohdalle 
osuvia tilanteita – ennalta-arvaa-
mattomia poikkeuksia. On kylmä 
tosiasia, että mitä enemmän ar-
jessa on poikkeuksia rutiineista, 

sitä vaikeampaa diabeteksen hoito keskimäärin on. 
Lukemattomat asiat vaikuttavat verensokeriin, eikä 
kaikkien vaikutusten ennakointi aina onnistu.  

Poikkeustilanteet siis vaikuttavat verensoke-
riin vaihtelevasti, ja niihin reagointi ylimääräisin 
korjausinsuliiniannoksin (korkea verensokeri) tai 
tankkaamalla hiilihydraatteja (matala verensokeri 
tai sen ennakointi) on varsin yleistä ja joskus jopa 
välttämätöntä.  Vaikka poikkeustilanteet aiheutta-
vat paljon päänvaivaa, niiden hoito on helpompaa, 
jos rutiinien hallinta on mahdollisimman hyvä. 

Verensokerin parimittauksilla on mahdollista 
saada todenmukainen kuva siitä, miten diabeetikon 
verensokeri päivän mittaan yleensä käyttäytyy. Par-
haassa tapauksessa perushoito voidaan parimittaus-
ten avulla räätälöidä sellaiseksi, ettei kovin suuria 
verensokerin vaihteluita esiinny eikä verensokeri 
pääsee laskemaan liian matalaksi kuin ani harvoin. 
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Parimittaukset käytännössä

Parimittauksilla tarkoitetaan verensokerin omaseu-
rantaa, jossa mittaukset ajoitetaan tietyllä tavalla. 
Parimittauksilla voidaan seurata erityisesti sitä, mi-
ten perushoito toimii. Tärkeimmät parimittaukset 
ovat ateriapari- ja yöparimittaukset.

Ateriaparimittauksessa verensokeri mitataan 
0–15 minuuttia ennen ruokailua ja mahdollisim-

Taulukko1. Diabeetikon kirjaamat parimittaukset viikon ajalta.

Aamiainen Lounas Päivällinen

Ennen 2 tuntia Ennen 2 tuntia Ennen 2 tuntia Ilta
Petiin

6,3 11,3 - - 12,3 11,8 13,6

4,3 8,2 - - - - 10,5

7,1 - 8,4 7,3 - - -

9,2 15,2 - - 10,0 7,9 16,2

6,1 9,9 - - 7,5 8,5 -

- - 9,7 7,9 5,3 6,7 11,1

6,0

Taulukko 2. Verensokerin muutoksen kirjaaminen.

Aamiainen Lounas Päivällinen Ilta-aamu

+ 5,0 Ei paria - 0,5 - 9,3

+ 3,9 Ei paria Ei paria - 3,4

Ei paria - 0,9 Ei paria Ei paria

+ 6,0 Ei paria - 2,1 - 10,1

+ 3,8 Ei paria + 1,0 Ei paria

Ei paria - 1,8 + 1,4 - 5,1

Taulukko 3.  Parimittauksin todettujen verensokerimuutosten keskiarvot.

Aamiainen Lounas Päivällinen Ilta–aamu

+ 4,7 (4 paria) -1,4 (2 paria) + 0,2 (4 paria) - 7,0 (4 paria) 

man tarkasti kaksi tuntia ruokailun jälkeen. Tällöin 
tarkastellaan pikemminkin verensokerin muutosta 
kahden mittausajankohdan välillä kuin verensoke-
rin tasoa. Jokainen ateria muodostaa oman koko-
naisuutensa, eli aamiaisten ateriaparimittaukset 
käsitellään omana joukkonaan, lounaiden ateriapa-
rimittaukset omanaan, ja niin edelleen. Taulukos-
sa 1 on esimerkki viikon kestäneestä verensokerin 
seurannasta.

Mittauskertoja on ollut päivän aikana 3–5, melkein kaikki parimittauksia. Jos 
halutaan tarkastella vain verensokerin käyttäytymistä, taulukko kannattaa kir-
joittaa yksinkertaisempaan muotoon (taulukko 2).
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Havaitaan, että aamiaisella verensokeri yleensä 
nousee, lounaalla joko nousee tai laskee (tosin 
vain kaksi parimittausta) ja päivälliselläkin muutos 
voi olla kumpaan suuntaan vain. Taulukkoon on 
merkitty myös muutos illasta seuraavaan aamuun, 
joka tunnetaan yöparimittauksena. Sitä käsitellään 
tuonnempana.

Koska yhden mittauksen tai mittausparin pe-
rusteella hoidosta ei voi päätellä vielä paljon, on 
parempi tarkastella parimittauksistakin vain yh-
teenvetoja. Taulukko yksinkertaistuu entisestään. 
Lasketaanpa muutoksista keskiarvo (taulukko 3). 

Nyt voikin jo nähdä, että aamiaisella verensoke-
ri nousee keskimäärin melkein 5 mmol/l, lounaal-
la ja päivällisellä verensokeri pysyy suunnilleen 
samoissa lukemissa. Kaksi parimittausta lounaan 
yhteydessä eivät kuitenkaan riitä kovin vahvaan 
tulkintaan. Yöllä verensokeri suorastaan romahtaa: 
keskimäärin jopa 7 mmol/l (joskus enemmän ja 
joskus vähemmän). Miten nämä tiedot vaikuttavat 
hoitoon? 
Ennen kuin tehdään hoitoon liittyviä johtopäätök-
siä, käsitellään vielä hetki yöparimittauksen merki-
tystä. Insuliinihoidossa olevilla diabeetikoilla yön 
aikainen verensokerin muutos kuvaa pitkävaikut-
teisen insuliinin eli perusinsuliinin annoksen so-
pivuutta. Verensokerin voimakas lasku yön aikana, 
kuten esimerkissämme, kertoo liian suuresta pe-
rusinsuliiniannoksesta. Käytännössä diabeetikko, 
jonka perusinsuliiniannos on liian suuri, jää hel-
posti hankalaan kierteeseen. Sen oireita ovat: 1) 
välttämättömyys tankata hiilihydraattia iltaisin, 2) 
välipalojen välttämättömyys, 3) liikuntaan liittyvä 
hypoglykemiaherkkyys ja hypoglykemian pelko ja 
4) painonlaskuun liittyvä hypoglykemiaherkkyys.

Viikon parimittausjakson perusteella voidaan 
päätellä, että verensokerin nousu aamiaisen yh-
teydessä ja yöllinen verensokerin romahdus edel-
lyttävät hoitomuutoksia. Esimerkkitapauksessa 
tyypillinen ohje voisi olla: ”Älä muuta nykyistä 
kokonaisannostasi, mutta siirrä pitkävaikutteisesta 
insuliinistasi yksiköitä hiljalleen aamiaisen ateria-
insuliiniksi.” Pyrkimys on tasoittaa sekä verenso-
kerin nousuja aamiaisella että yöllistä verensokerin 
romahtamista.

Katkaise hypoglykemiakierre 

Matala verensokeri (alle 3–3,5 mmol/l) on han-
kala tilanne. Verensokeria on nostettava (yleensä 
syömällä nopeasti vaikuttavia hiilihydraatteja), 
mutta samalla elimistö ryöpsäyttää melkoisen 
stressihormonilatauksen verenkiertoon. Stressi-
hormoneilla on insuliinin vaikutusta heikentä-
viä ominaisuuksia, joiden kautta ne suojaavat 
elimistöä vaarallisen matalilta sokeripitoisuuk-
silta. Ainakin seuraavia hormoneja ilmaantuu 
stressitilanteessa verenkiertoon:

•  kasvuhormoni (aivolisäkkeestä)
• kortisoli (lisämunuaisen kuorikerroksesta)
• glukagoni (haiman alfasoluista)
• adrenaliini (lisämunuaisen ytimestä)
• noradrenaliini (lisämunuaisesta ja hermo-

päätteistä).

Kasvuhormoni ja kortisoli ovat hormoneina vai-
kutukseltaan hitaampia ja kestoltaan pitkävai-
kutteisempia. Ne vaikuttavat insuliinin tehoon 
heikentävästi jopa yli vuorokauden. Kolme 
viimeksi mainittua nostavat nopeasti veren-
sokeria, ja kaksi viiimeistä ovat vastuussa hy-
poglykemian yhteydessä ilmaantuvista oireista 
(hikoilu, vapina, sydämentykytys). 

Jos diabeetikko kokee usein hypoglykemi-
oita, stressihormonit saattavat riepotella häntä 
lähes jatkuvasti. Tästä seuraa, että insuliinian-
nokset vaikuttavat miten sattuu. Joskus insu-
liini vaikuttaa ennakoidusti, kun taas toisinaan 
sillä ei näytä olevan mitään vaikutusta. Tällai-
sessa tilanteessa insuliinihoidon riskit koros-
tuvat ja itse asiassa insuliiniannoksista tulee 
tarpeettoman korkeita.

Matalia verensokereita ei saisi esiintyä 
useammin kuin kerran tai kaksi kuukaudessa, 
jotteivät ne heikennä verensokeritasapainoa. 
Perushoidon säätäminen käy tällöin helpom-
min. Jos hypoglykemiakierteen saa katkaistua, 
on selvästi paremmat mahdollisuudet hyvään 
verensokeritasapainoon. AV

jatkuu sivulla 24



24 Diabetes ja lääkäri  Marraskuu 2010

Hoida yksi asia kerrallaan

Yksi vaikeimpia asioita on nähdä verensokerin hei-
lahtelun ”suuri kuva”, mutta juuri sen perusteella 
hoitoa voi muuttaa oikeaan suuntaan. Joskus kor-
kean HbA1c-arvon taustalla voi olla jopa hypoglyke-
miaongelma. Se ei ratkea hoitoa tehostamalla vaan 
räätälöimällä. Parimittauksia ei tarvitse välttämättä 
lisätä, vaan ne kohdennetaan strategisiin ajankoh-
tiin (ennen ateriaa ja kaksi tuntia aterian jälkeen 
sekä ilta- ja aamutoimien aikaan).

Parimittauksin diabeetikko saa erinomaisen 
mahdollisuuden tarkastella perushoitoansa myös 
hoitajan tai lääkärin vastaanottojen välillä. On 
turvallisempaa muuttaa hoitoa pienin askelin, 
viikkojen välein, kuin tehdä isoja muutoksia har-
vemmin. 

Antti Virkamäki

Dosentti, endokrinologian erikoislääkäri

antti.virkamaki@mendor.com

 

Diabetestutkimussäätiön vuoden 2011 apurahat
Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 
tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 
lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutki-
mushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2011 apurahoina jaettava summa on 375 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen 
apuraha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimushankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 
euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimusapurahoja. Apurahojen myöntämisessä noudate-
taan Diabetestutkimussäätiön hyvää hallintotapaa. Pienemmät apurahat on tarkoitettu pääsääntöises-
ti nuorten tutkijoiden henkilökohtaisiksi apurahoiksi (= työskentelyapuraha). Diabetestutkimussäätiö 
suosittelee apurahaa haettavaksi vähintään neljän kuukauden työskentelyä varten, jolloin apurahan 
saajan eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti. Apurahan saajalta 
edellytetään selvitystä apurahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista kahden vuoden kuluessa apura-
han myöntämisestä.

Diabetestutkimussäätiön hallitukselle osoitetut, säätiön hakemuslomakkeelle laaditut suomen-, 
ruotsin- tai englanninkieliset hakemukset lähetetään seitsemänä kappaleena säätiön toimistoon (osoite: 
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere) 31.1.2011 (postileiman päivämäärä) mennessä. 
Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan budjetti ja hankkeen koko-
naiskustannusarvio. Budjetissa tulee ilmoittaa, miten apuraha jakautuu työskentelyapurahaksi sekä 
laite- ja muihin kuluihin. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka monelle kuukaudelle työskentely-
apurahaa haetaan. Jos kyseessä on väitöskirjatyö, tulee hakemuksessa ilmetä, missä vaiheessa väitös-
kirjatyö on. Hakemuslomakkeen saa internetistä sivulta www.diabetestutkimus.fi . Hakemuslomakkeita 
voi tilata myös Diabeteskeskuksesta Seija Frangilta, p. 03 2860 201, sp. seija.frang@diabetes.fi . 
Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moilanen, p. 017 173 311/haku, gsm 
040 595 0646, f. 017 173 790, sp. leena.moilanen@kuh.fi .
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EASD:n 46. vuosikokous, 

Tukholma 20.–24.9.2010

Euroopan diabetestutkijoiden   

46. kokouksen keskeisiä teemoja   

olivat inkretiinijärjestelmään liittyvät 

tutkimukset, lihavuus ja diabetekseen 

liittyvä kuolleisuus. 
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Löytyykö syyllinen 
suolistosta? 

Jorma Lahtela
Timo Otonkoski
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Suolen mikrobifl ooran siirrosta 
uusi lihavuuslääke?

Viimeaikaisista eläintutkimuksista on saatu viittei-
tä, että lihavilla suolen mikrobifl oora on erilainen 
kuin hoikilla. Esimerkiksi lihavien hiirten suolifl oo-
ran siirto laihoille hiirille on saanut aikaan merkittä-
vän painonnousun. Ihmisillä mikrobifl ooran siirtoa 
on käytetty Clostridium diffi cile -bakteerin aiheut-
taman ripulin hoitona. 

Hollantilaiset tutkijat siirsivät hoikkien suolesta 
mikrobifl ooraa lihaville koehenkilöille, joilla oli me-
tabolinen oireyhtymä (MBO) (FATLOSE Trial). Ase-
telma oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu. Ver-
rokkien siirre oli peräisin heidän omasta suolestaan. 
Kaikkiaan tutkittavia oli 18. Heidän painoindeksinsä 
oli noin 30 kg/m2. Tutkittavilla ei ollut lääkityksiä 
kolmen tutkimusta edeltäneen kuukauden tai tutki-
muksen aikana. Tutkimus kesti kuusi viikkoa. 

Tutkimuksessa seurattiin suolen mikrobifl ooraa, 
insuliiniherkkyyttä (clamp-tutkimuksella) ja veren 
rasvapitoisuuksia. Lisäksi tutkittavien suolesta 

otettiin koepala. Ulosteen siirto tehtiin jejunumiin 
(tyhjäsuoleen) letkun avulla. Siirron seurauksena 
suolen mikrobifl oora muuttui. Insuliiniherkkyys 
parani merkittävästi ulosteensiirron jälkeen, mut-
ta endogeeninen glukoosintuotto ei muuttunut. 
Triglyseridipitoisten lipoproteiinien määrä aleni 
merkittävästi. Molemmissa ryhmissä havaittiin tu-
lehdusmerkkiaineiden lisääntyneitä pitoisuuksia. 
Sivuvaikutuksia ei havaittu lainkaan. 

Laihoilta siirretty suolen mikrobifl oora johti 
siis edullisiin aineenvaihdunnallisiin muutoksiin. 
Havainto vahvistaa, että suolen mikrobifl ooralla on 
merkitystä painon kertymisessä. Tutkimusaika oli 
lyhyt, ja tutkittavina oli vain miehiä. Jää jatkotutki-
muksien varaan, miten paino muuttuu pitkän ajan 
kuluessa. Olisiko tässä halpa hoitomuoto lihavuus-
epidemiaan talousvaikeuksissa kamppailevalle jul-
kiselle terveydenhoidolle (ks. Vrieze ym. Diabetolo-
gia 2010;53:606-13)? JL

    EASD:n ja ADA:n yhteissymposium:  

Tuleeko HbA
1c

:stä koko maailman diabeteskoe?
 

ADA:n (American Diabetes Association) julkaise-
miin diabeteksen diagnoosikriteereihin ilmaantui 
runsas vuosi sitten glykohemoglobiinitutkimus 
HbA1c ja diabeteksen diagnoosirajaksi > 6,5 %.  
Raja perustuu pääasiassa retinopatian epidemio-
logiaan. 

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntija-
komitea pohtii diagnoosikriteereiden maailmanlaa-
juista soveltamista. Komitea aloitti työnsä vuonna 
2009. Sir George Alberti esitteli katsauksessaan 
komitean työn taustoja. Lopputulos tai suositus 
ei ole vielä tiedossa. HbA1c-tutkimuksella, paas-
tosokerin mittaamisella ja kahden tunnin soke-

rirasituskokeella löydetään osittain eri yksilöitä. 
HbA1c:n keskiarvot eri väestöissä poikkeavat myös 
toisistaan. Suurin ero on valkoihoisen ja Amerikan 
afrikkalaistaustaisen väestön keskiarvoissa: 0,4 
prosenttiyksikköä.

HbA1c:n käyttöä puoltaa, että se on vakaa, 
kertoo sokeritasapainon pidemmältä ajalta ja on 
helposti toistettavissa. Näytteen otto on helppoa: 
paastoa tai muuta standardointia ei tarvita ennen 
koetta. Tutkimuksen saatavuudessa on maailman-
laajuisesti ongelmia, samoin analyysimenetelmien 
standardoinnissa. Sitä ei myöskään voida käyttää, 
jos potilaalla on hemoglobinopatia eli verenpuna-
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sairaus. Nämä seikat on otettava huomioon, kun 
harkitaan diabeteksen diagnoosikriteerien sitomis-
ta HbA1c-tutkimukseen maailmanlaajuisesti. 

Borch-Johansenin analyysin mukaan HbA1c-
tutkimuksen hinta ei ole ongelma, vaikka niinkin 
on ajateltu. Paastosokerin mittauksen hinta oli noin 
51, sokerirasituksen noin 146 ja HbA1c:n 30 euroa. 
Hintoihin on laskettu kaikki kulut, mukaan lukien 
tutkittavan menettämä työaika.  

Symposiumin suositukseksi tuli, että HbA1c-
mittausta voidaan käyttää diagnostiikassa. Raja-

arvo on 6,5 %, ja diagnoosi varmistetaan 
samalla kokeella. Erityisesti potilasryh-
mässä, joka saa riskianalyysissä (esi-
merkiksi FINDRISC) korkeita pisteitä 
(mutta jonka HbA1c-arvot ovat matalat), 
voidaan edelleen käyttää sokerirasitus-
ta. Lisävarmennusta tarvitaan muun muassa siitä, 
miten HbA1c-tutkimus ennustaa mikro- ja makro-
vaskulaaritauteja ja miten raja-arvot vaihtelevat eri 
väestöissä. JL

Isoja eroja raskausdiabeteksen esiintyvyydessä

Raskausdiabeteksen (GDM) esiintyvyydessä näyt-
tää olevan eri maissa ja väestöissä isoja eroja, 
kertovat Hyperglycemia and Adverse Pregnancy 
Outcome (HAPO) -tutkimukseen osallistuneista 
keskuksista saadut tulokset. Tutkimuksessa raja-
arvoina käytettiin IADPSG:n (The International 
Association of the Diabetes and Pregnancy Stu-
dy Groups) melko tuoreita sokerirajoja, jotka ovat 
kahden tunnin ja 75 gramman sokerirasituksessa: 
5,1 (paasto), 10,0 (1 tunnin) ja 8,5 (2 tunnin) 
mmol/l. 

GDM diagnosoitiin keskimäärin 16,1 prosen-
tilla seulotuista (lisäksi 1,7 prosentilla oli etukä-
teen tiedossa poikkeava sokerinsieto). Esiintyvyys 
vaihteli suuresti eri väestöissä, ja vaihteluväli oli 
8,7–23,7 prosenttia. Matalimmat luvut tulivat Is-
raelista ja korkeimmat Singaporesta ja USA:sta. 
USA:n sisäisetkin erot olivat melko suuret (vaihte-
luväli 14,2–23,7 prosenttia). 

Kahdessa muussa raportissa tarkasteltiin kri-
teerirajoja, raskauden kulkua ja syntyvän lapsen ti-
lannetta. Raja-arvot todettiin käyttökelpoisiksi niin 
Italiassa kuin Itävallassakin. JL

Diabeteksen ja syövän yhteys askarruttaa 

Epidemiologisen ja perustutkimuksen valossa näyt-
tää ilmeiseltä, että syövän riski on koholla diabetek-
sen yhteydessä. Oma erityiskysymyksensä on, mikä 
on diabeteksen hoidon vaikutus ja nopeuttaako se 
mahdollisesti syövän kasvua. 

Hsin-Chieh Yeh Johns Hopkins -yliopistosta tar-
kasteli epidemiologiaan liittyviä kysymyksiä. Syöpä 
on diabeetikoiden toiseksi yleisin kuolinsyy Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC) -rekis-
terissä (sydän- ja verisuonitaudit 31 prosenttia ja 
syöpä 29 prosenttia) ja ohittanee sydän- ja verisuo-
nitaudit lähivuosina. 

Tärkeimmät syöpätyypit ovat endometriumin 
syöpä (odds ratio, OR 2,10), maksa-, (OR 2,50), 
rinta- (OR 1,20) ja haimasyöpä (OR 1,82). Diabee-
tikoilla syövän hoitotulokset ovat huonommat kuin 
muilla. Syitä voivat olla huonompi seulonta, mikä 
johtaa myöhäisempään diagnoosiin (ks. Maruthur 
ym. Obesity 2009;17:375-81).  

Tupakointi näyttää olevan haitallisempaa diabe-
teksen yhteydessä kuin muuten. Sytostaattihoidon 
aikainen hyperglykemia näyttäisi vaikeuttavan syö-
vän hoitoa merkittävästi. Se saattaa jopa neutraloi-
da joidenkin sytostaattisten aineiden vaikutuksen  
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soluun. Diabeetikoiden syövän hoito poik-
keaa joissakin tapauksissa muista, ja sillä 
voi olla merkitystä (ks. van de Poll-Franse 
ym. Int J Cancer 2007;15:871-7). Poik-
keukset liittyvät erityisesti kortikosteroidi-
en käyttöön ja selviytymiseen sytopenia-
vaiheen infektioista. 

Symposiumissa tarkasteltiin erikseen insu-
liiniannosten vaikutuksia. Suurempi päiväannos 

näyttää liittyvän suurempaan syöpäriskiin. Insulii-
nilaatujen väliset erot ovat epäselviä. Metformiini 
laskee syöpäriskiä, ja sama edullinen vaikutus on 
nähtävissä myös, kun se yhdistetään insuliiniin. 

Diabeteksen ja syövän yhteyksistä ilmestyi 
heinäkuussa konsensusraportti, joka kannat-
tanee lukea (Giovannucci ym. Diabetes Care 
2010;33:1674-85). JL

Keinohaima tulee sairaaloihin,
kansalaisen vielä odotettava 

Suljettu automaattinen järjestelmä (insuliinipum-
pun, sokerimittarin ja tietokoneen yhdistelmä) dia-
beetikon apuna on ollut teknologiafriikkien tavoite 
vuosikymmeniä.  Sitä kohti on otettu vain pieniä 
edistysaskelia. Näyttäisi siltä, että nykyisissä lait-
teissa verensokeritunnistimet reagoivat liian hitaas-
ti mataliin sokereihin, ja hypoglykemian riski jää 
liian suureksi. 

Laitteisto tarvitsee avukseen useita muita tun-
nistimia, jotka mittaavat muun muassa hermoston 
toimintaa (esimerkiksi sykettä, lämpöä ja hikoilua). 
Laitteita hyödynnetään valvontaosastoilla sairaa-
loissa, mutta tavallisen kansalaisen on vielä odo-
tettava. 

Muista uutuuksista erityisesti pienikokoiset 
HbA1c:n omaseurantaan tarkoitetut mittarit näyt-
tivät olevan EASD:n kokouksessa vahvasti esillä. 
Aika näyttää, yleistyvätkö ne. Ehkä 3–4 kuukauden 
välein tehtävää mittausta varten ei kannata hank-
kia omaa mittaria. Pienillä vastaanotoilla tilanne 
voi olla toinen, varsinkin kun hinta näyttää kilpai-
lukykyiseltä.

Jorma Lahtela

Dosentti

Tampereen yliopisto, TAYS

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja

jorma.lahtela@uta.fi  

Pohjoismainen tiedepalkinto Mikael Knipille

Ruotsalainen lasten diabetestutkimusta tukeva säätiö, Barndiabetesfonden, on myöntänyt Helsingin 
yliopiston lastentautien professorille Mikael Knipille pohjoismaisen Johnny Ludvigsson -tiedepalkin-
non. Palkinto on suuruudeltaan 300 000 kruunua. Se luovutetaan säätiön järjestämän diabetesse-
minaarin yhteydessä marras-joulukuussa 2010. Professori Knip pitää seminaarissa palkintoluennon. 

Professori Mikael Knip on tehnyt yhdessä tutkijakollegoidensa kanssa useita merkittäviä havaintoja 
tyypin 1 diabeteksen alttiustekijöistä sekä sairausprosessin käynnistymiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Hän on mukana useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa, joissa muun muassa 
testataan niin sanottua hygieniahypoteesia ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla diabeteksen sai-
rausprosessin käynnistyminen voitaisiin ennakoida ja mahdollisesti kokonaan estää. 



RAY ohjaa peliensä tuoton kansalaisjärjestöille, jotka puolestaan auttavat suomalaisia 
pitämään paremmin huolta itsestään ja toisistaan.

Suomen Diabetesliitto ry saa tänä vuonna RAY:ltä yleisavustusta 852 000 euroa, 
eläkeikäisten diabeetikkojen sopeutumisvalmennukseen 154 000 euroa, erityisryhmien 
sopeutumisvalmennukseen 50 000 euroa, ruotsinkieliseen toimintaan 31 000 euroa 
sekä Diabeteksen ehkäisyyn ja hoidon kehittämisohjelma Dehkoon 351 000 euroa.

www.raytukee.fi 
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Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon
UUSI, TARKISTETTU PAINOS NYT VIELÄ VANHAAN HINTAAN

Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon 
opas on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisille, jotka työskentelevät iäkkäi-
den diabeetikoiden parissa.

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabe-
teksesta, hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonoh-
jauksessa huomiota vaativista asioista. Keskeistä 
sisältöä ovat diabeetikon ruokavalio- ja lääkehoito 
sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 74 sivua. 
Hinta on 16,80 euroa lähetyskuluineen vuoden loppuun.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi  > D-kauppa 

Ravinto vaikuttaa suolistobakteerien 
välityksellä tyypin 1 diabeteksen syntyyn?

Riskisuhde ei ole kovin korkea (noin 1,8), mutta 
tilastollinen analyysi osoittaa yhteyden. 

Miten tällaiset ravitsemukselliset tekijät sitten 
ovat yhteydessä beetasoluihin kohdistuvaan im-
muunijärjestelmän reaktioon? Yksi mahdollinen 
mekanismi voisi liittyä suoliston bakteerifl ooran 
muutoksiin. Mark Atkinson esitti niinikään DIPP-
aineistoon perustuvan analyysin suoliston baktee-
rifl ooran vaikutuksista tyypin 1 diabetekseen joh-
tavassa prosessissa. Alustavat tulokset viittaavat 
siihen mielenkiintoiseen mahdollisuuteen, että 
tietyt bakteerikannan muutokset voisivat olla yh-
teydessä beetasolu-autoimmuniteettiin. Tarvitaan 
vielä paljon työtä, ennen kuin tästä voidaan vetää 
luotettavia johtopäätöksiä. TO

Tyypin 1 diabetekseen sairastuville ilmaantuu bee-
tasoluihin kohdistuvia autovasta-aineita yleensä jo 
hyvin varhain, ennen kolmen vuoden ikää. Vähin-
täänkin tuhannen taalan kysymys on, mitkä ympä-
ristötekijät laukaisevat autoimmuuniprosessin ge-
neettisesti alttiissa yksilössä. Enterovirusinfektiot 
ja imeväisiän ravinto ovat tärkeimmät ehdokkaat 
tässä yhteydessä, ja suolisto onkin viime aikoina 
tullut yhä tärkeämmäksi tutkimuskohteeksi. 

Suvi Virtanen esitti Diabeteksen ennustaminen 
ja ehkäisy (Diabetes Prediction and Prevention, 
DIPP) -tutkimusaineiston perusteella, että alle 
neljän kuukauden iässä aloitettu kiinteä ravinto – 
siis lähinnä juurekset, kuten peruna ja porkkana 
– on itsenäinen beetasoluimmuniteetin riskitekijä. 
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Beetasolujen kuvantaminen onnistuu jo  

Jäljellä olevien, toimivien beetasolujen määrän 
avulla voisi olla mahdollista seurata diabetekseen 
johtavan tautiprosessin etenemistä. Tyypin 1 dia-
beteksen ehkäisytutkimukset ovat hyvä esimerkki 
tilanteesta, jossa tällaiselle mittarille olisi käyt-
töä. 

Beetasolujen kuvantaminen on erittäin vaike-
aa, koska saarekesolukudoksen koko massa on vain 
1–2 grammaa. Se on jakautuneena noin sadan 
gramman painoisen haiman sisälle. Uusien kuvan-
tamisteknologioiden ansiosta mahdottomalta tun-

tuvaan haasteeseen pystytään vähitellen 
vastaamaan. Viime aikoina on tehty pal-
jon systemaattista työtä beetasolujen kuvantami-
seksi ja kehitetty lupaavia PET-merkkiaineita, jotka 
sitoutuvat ainoastaan beetasoluihin mutteivät mui-
hin soluihin haimassa tai suoliston alueella. PET 
yhdistettynä korkean resoluution MRI-kuvantami-
seen antaa jo nyt mahdollisuuden mitata varsin luo-
tettavasti beetasolumassaa kokeellisissa malleissa. 
Kliiniseen käyttöön soveltuvaa menetelmää joudu-
taan odottelemaan vielä jonkin aikaa. TO

Geeniterapiaa koirille 

Kongressin yhteydessä pidetyssä symposiumissa 
esitettiin kaksi varsin erityyppistä lähestymis-
tapaa siihen, miten geenihoidolla voitaisiin pa-
lauttaa insuliinineritys diabeetikon elimistöön. 
Fatima Bosch kertoi lupaavista tuloksista, joita 
on saatu diabetesta sairastavien koirien geenihoi-
doista. Koirien hyperglykemia pysyi kurissa lihak-
seen siirrettyjen insuliini- ja glukokinaasigeenien 
avulla. 

On vaikea uskoa, että tällä menetelmällä olisi 
tulevaisuutta ihmisten hoidossa, koska insuliinin-
eritystä ei pystytä sitä käytettäessä säätelemään. 
Koirien diabeteksen hoitoon menetelmä saattaa ol-
la sovellettavissa, ja Barcelonassa onkin tarkoitus 

aloittaa eläinlääketieteellinen projekti sovelluksen 
aikaansaamiseksi.  

Mielestäni huomattavasti mielenkiintoisempi 
on diabeteksen geenihoito, joka perustuu maksan 
kudoskantasolujen “uudelleen ohjelmoimiseen” 
saarekesoluiksi. Lawrence Chan kertoi tutkimustu-
loksista, jotka osoittavat kahden maksaan siirretyn 
geenin johtavan pysyvään terapeuttiseen vaikutuk-
seen diabeettisilla hiirillä. 

Geenisiirron seurauksena maksan porttilaski-
mon ympärillä sijaitseville alueille syntyy täysin 
normaaleja Langerhansin saarekkeita muistuttavia 
rakenteita, joiden insuliinineritys on fysiologisesti 
säädeltyä. 

Timo Otonkoski

Professori

Helsingin yliopisto

timo.otonkoski@helsinki.fi 
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Voiksä tulla meille yökylään?- Joo, totta kai. Siitä pitää vaan meidän vanhempien jutella erikseen.

Miksi sä pistät itseäsi?- Mun haima ei tee enääinsuliinia, joten mä pistän senitse joka päivä. Mittaan myösverensokerin sormenpäästämonta kertaa päivässä.

Sattuuko pistäminen?- Ei juuri. Oon tottunu. Neulaton ohuita ja pieniä.

Mä olen kuullu,että sun on joskuspakko saada heti sokeria.- Joo! Jos mä oon jotenki outo, niin mulla voi
olla liian matala verensokeri. Sokeri voi laskea,
jos me ollaan liikuttu paljon tai mä olen
pistänyt liikaa insuliinia. Anna mulle
sokeria, karkkia, hedelmää tai mehua.
Mulla on varalla yleensä taskussa tai
repussa glukoositabletteja, niitä pitäisi
syödä vaikka 5 kappaletta.  Jos mä en
pysty nieleen, niin kerro aikuisille ja soita
112:sta ambulanssi.

Eiks se ole hyvä, jos onkorkea verensokeri?Sillon sä et ainakaanpyärry.
- Silloin on tosi kurja olo.Siks mä en syöjatkuvasti karkkia.

M
ac

&
M

e

Tyypin 1 diabeteksessa elimistö ei pysty itse erittämään elin-

toiminnoille välttämätöntä insuliinia. Insuliinihormonin

puute nostaa verensokerin liian korkeaksi. Puuttuva insuliini

annetaan joko pistoksina tai insuliinipumpulla.

Tavallisesti diabeetikko mittaa verensokerin ruokailun ja pistämisen

yhteydessä. Terveellä henkilöllä verensokerin paastoarvo on 4 -6 mmol /l.

Diabeetikolla voi arvo joskus olla paljon korkeampi tai matalampi.

Hoito sujuu, kun insuliiniannokset ovat sopivat ja oikein sovitettu yhteen

ruokailun ja liikunnan kanssa.
Ensiapua tarvitaan joskus:Kun verensokeri laskee alle4 mmol/l lapsen käytös saattaa

muuttua.Oireet ovat erilaisia eri lapsilla, esi-
merkiksi nälkä, heikotus, kalpeus, hikoilu,
keskittymisvaikeudet, hitaus, ärtyisyys, pään-
särky, uneliaisuus tai hän voi  kouristella.
Matalan sokerin syynä voi olla viivästynyt
ateria, paljon liikuntaa tai liikaa insuliinia.
ENSIAPUOHJE:

Jos verensokeri on alle 4 mmol/l anna pian
jotakin sokeripitoista juotavaa tai syötävää,
esimerkiksi
•  sokeria (5 palaa)•  lasillinen hedelmämehua tai maitoa

•  karkkia, jäätelöä, yksi hedelmä,
•  Siripiri-glukoositabletteja (4 -5 kpl).Tässä tilanteessa lapsi voi olla vastahakoi-

nen, joten voit joutua olemaan tiukkana!
Light-tuotteet eivät sisällä sokeria, joten ne
eivät sovellu ensiapuun! Jos vointi ei parane,
anna lisää ruokaa.
Jos lapsi ei pysty nielemään tai on unelias,
sekava tai tajuton, sivele hunajaa tai siirappia
ensiapuna posken limakalvolle. Kun lapsi
virkoaa anna hänelle lisää syötävää.
Jos lapsi on jo alun perin tajuton tai ei virkoa,
aseta hänet kylkiasentoon ja soita 112.
Muista soittaa myös vanhemmille!

Diabetes
ei parane,ei tartu

eikä näy
päällepäin.

Jos lapsellaon nälkä taiheikotus, niinanna hänellesyötävää!

Korkean sokerin oireita ovat
jano, pissahätä ja väsymys.Syynä voi olla liian vähän insu-

liinia, flunssa, stressi, liikaa ruokaa,
valvominen, uudet olot jne.

ENSIAPUOHJE:
Tarvitaan lisää insuliinia. Ota yhteys
vanhempiin, jos verensokeriarvo mittauksen
jälkeen on yli  ______ mmo/l.

Entäs syötävät?Diabeetikko voi syödä kaikkea kohtuudella.
Juomana parhaita ovat vesi ja light-juomat.Nimeni:

Henkilötunnus:

Äidin / isän nimi ja puhelinnumero:

Vanhempien toiveita ruokailun suhteen:

Lisätietoja:www.tampereendiabetesyhdistys.fi
www.diabetes.fi

Tampereen Diabetesyhdistyksen DiaPeli- 

projektin päätavoitteena on ollut aktivoida alle 

35-vuotiaita tyypin 1 diabeetikoita mukaan  

toimintaan sekä tukea heitä ja heidän läheisiään. 

Vertaistukiryhmien perustamisen lisäksi hank-

keen aikana on järjestetty tiedotusta kouluille ja 

terveydenhuollon ammattilaisille diabeetikko- 

lasten koulutien turvaamiseksi. 

Tampereen Diabetesyhdistyksessä on jäseniä lähes 
3 400, joista noin 430 on alle 35-vuotiaita. DiaPe-
li-toimintaa on tarjottu lähinnä Tampereen, mutta 
myös muiden diabetesyhdistysten jäsenille. Tam-
pereen yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat 
myös Kangasala, Kuhmalahti, Pirkkala ja Pälkäne. 
Hanke on toteutettu Raha-automaattiyhdistyksen 
tuella vuosina 2007–2010.

Diabeetikon toivotaan huolehtivan diabetek-
seen liittyvistä hoitotoimista mahdollisimman hy-
vin. Huolenamme on, etteivät kaikki nuoret innostu 
omahoidosta tai jaksa hoitaa itseään niin hyvin kuin 
olisi tarpeen. Diabetes on iso osa elämää, ja välillä 
pistämiset ja verensokerin mittaukset väsyttävät 
ja turhauttavat. Hoitotoimia ei voi jättää päiviksi 
unholaan ja jatkaa niitä sitten, kun sattuu huvit-
tamaan. 

Vertaistuki on merkittävä kannuste monelle 
diabeetikolle. Olisi vain löydettävä kaveri tai ryh-
mä, jonka kanssa tulee hyvin toimeen ja viihtyy. 
Tuki voi olla konkreettisia tapaamisia tai viestintää 
puhelimitse, sähköpostiviestein tai keskustelupals-
toilla. Viestintätavasta riippumatta on tarpeellista 
ja huojentavaa puhua sairaudesta sellaisen ihmisen 
kanssa, joka kokee samat asiat päivittäin. Samassa 

Diabeteshoitajat

Tampereen Diabetesyhdistyksen DiaPeli:   

Vertaisryhmiä tyypin 1 
diabeetikoille ja 
tiedotusta kouluille 

Margit Eerola

Mulla on diabetes -esitteet on 
tarkoitettu ala- ja yläkouluille. 

Niitä voi tilata Tampereen diabetes-
yhdistyksestä tai Diabetesliitosta: 

www.diabetes.fi /d-kauppa, 
p. 03 2860 111 / Materiaalitilaukset. 

Hinta: 7,50/ 30 kappaleen nippu. 
Sisältää toimituskulut.
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Päivähoidossa ja  

koulussa jonkun pitää 

auttaa lasta veren- 

sokerin mittauksissa  

ja insuliinin pistämi-

sessä.

tilanteessa olevat ymmärtävät tavallisesti toisiaan, 
ja he voivat voivat puhua toisilleen suoraan ja ka-
kistelematta. 

Diabeetikon lähiverkostoon 
kuuluvat perhe, isovanhemmat ja 
muut sukulaiset. Lisäksi siihen 
kuuluu muita läheisiä, kavereita, 
työyhteisö ja diabeetikkolapsella 
myös päivähoito ja koulu. Tervey-
denhuollolla on merkittävä rooli 
diabeetikon tukena. On kuitenkin 
tärkeää, että lähellä olevat tietä-
vät, mitä diabetes tarkoittaa. Tieto ei ole kenel-
lekään haitaksi, vaikka sairaus ei koskettaisikaan 
itseä, läheisiä tai tuttavia. 

Tiedotusta alakouluille  

Lasten huoltajat ovat vastuussa pienten lasten hoi-
dosta, mutta myös päivähoito ja koulu joutuvat osal-
listumaan hoitojärjestelyihin. Lapsi tarvitsee päivän 
aikana apua verensokerin mittauksissa ja insuliinin 
pistämisessä. Vanhemmilla on oikeus vaatia ja saa-
da varmuus siitä, että lapsesta huolehditaan kou-
lupäivän aikana ja päivähoidossa. DiaPeli-projektin 
tietopaketti Diabeetikkolapsen arki on suunnattu 
erityisesti alakouluille. 

Hyvällä hoidolla on ensiarvoinen merkitys dia-
beetikkolapsen elämässä, jotta lisäsairaudet eivät 
yllättäisi aikuisvuosina. Siksi on tärkeää, ettei hoito 
ole aivan hunningolla lapsuusaikanakaan. Lapsella 
on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja elämänsä 
arvokkaaksi. Hänellä on oikeus kokea, että hänestä 
välitetään ja huolehditaan. 

Diabeetikkolapsen arki -tilaisuudessa painote-
taan erityisesti sitä, mitä sairaus merkitsee lapsen 
arjessa kotona ja koulussa. Tilaisuudessa kerrotaan 
diabeteksesta sairautena, tyypin 1 ja tyypin 2 dia-
beteksen eroista, matalan ja korkean verensokerin 
tunnusmerkeistä sekä annetaan ohjeet miten toi-
mia, jos ja kun ensiapua tarvitaan. Ensiapua on 
jo välipalan antaminen verensokerin nostamiseksi, 
välttämättä ei ole kyse sen suuremmasta asiasta. 
Kuulijoille kerrotaan, että diabeetikko mittaa ta-
vallisesti monta kertaa päivässä verensokerinsa, 
arvioi ruokansa hiilihydraattimäärän, syö välipa-

laa ja pistää insuliinia tai annostelee lisäinsuliinia 
insuliinipumpusta. Liikunta voi laskea nopeasti 

verensokerin, ja liikuntatunnille 
kannattaa aina varautua ylimääräi-
sellä välipalalla. Yleisölle esitellään 
myös hoitovälineitä. Huomioitavaa 
on, että tilaisuudet eivät ole hoidon-
ohjausta. 

Diabeetikkolapsen arki -tilai-
suuksia on vajaan kolmen vuoden 
aikana järjestetty Tampereella, 
Kangasalla, Pirkkalassa, Pälkäneel-

lä ja Ylöjärvellä. Kohderyhminä ovat olleet koulujen 
ja päiväkotien henkilökunta, iltapäivätoiminnan oh-
jaajat, lasten hoitajat ja isovanhemmat sekä tervey-
denhuollossa työskentelevät. Tilaisuuksien sisällös-
tä on kerrottu myös diabeteslääkäreille Pediatrisen 
Diabetesklubin talvipäivillä 2010. Kaikkiaan tilai-
suuksissa on tähän mennessä ollut mukana noin 
750 osallistujaa. 

Tampereen Diabetesyhdistys on hakenut Raha-
automaattiyhdistykseltä (RAY) hankerahoitusta 
vuosille 2011–2013 Diabeetikkolapsen arki -tilai-
suuksien järjestämistä varten. 

Esitteitä kouluille ja

harrastusryhmien ohjaajille

Projektissa on tuotettu kirjallisia materiaaleja. Mul-
la on diabetes -lehtiset ovat ala- ja yläkouluikäisten 
diabeetikkolasten käyttöön tarkoitettuja esitteitä. 
Näitä maksullisia lehtisiä voi tilata Tampereen 
Diabetesyhdistyksen toimistolta tai Diabetesliitos-
ta (ks. sivu 32). 

Tampereen Ammattikorkeakoulun terveyden-
huoltoalan opiskelijoiden kanssa on tehty yhteis-
työssä opaslehtisiä. Näitä kuvitukseltaan iloisen 
oloisia ohjelehtisiä ovat Diabeetikkolapsen ensiapu, 
Diabeetikkolapsen liikunta, Harrasteohjaajan opas 
ja Leiriohjaajan opas. Hiilihydraattien arvioinnin tu-
eksi on tehty kuvallinen taulukko, johon on koottu 
kymmenen grammaa hiilihydraattia sisältäviä vä-
lipaloja. Oppaat ovat ainakin toistaiseksi vapaasti 
yhdistyksen verkkosivuilta (www.tampereendiabe-
tesyhdistys.fi ) tulostettavissa.
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Toivottavasti yhdis-

tykset saavat tukea ja 

apua niin, että mah-

dollisimman monet 

lapset ja nuoret pää-

sevät myös tulevina 

kesinä leireilemään.

Vertaistukea äideille, perheille

ja nuorille

Äiti-ryhmäksi kutsuttu nuorten diabeetikkonaisten 
joukko aloitti kokoontumiset kolmisen vuotta sit-
ten. Ryhmän kokoonpano on vaihtunut ja vaihtelee 
lähes joka kerralla. Välillä mukana 
on monta nuorta äitiä lapsineen, 
toisinaan myös joku vasta lapsen 
hankkimista suunnitteleva tai juuri 
raskaaksi tullut nuori nainen tulee 
mukaan. Toinen toistaan kuunnel-
lessaan ryhmään osallistuvat saavat tukea arkeensa. 

Diabeetikkolasten isovanhemmat ovat kokoon-
tuneet kahvipöydän ääreen yli vuoden ajan noin 
kerran kuukaudessa. He keskustelevat diabetek-
sesta ja huolistaan mutta myös niistä iloista, joi-
ta lapsenlapsi heille tuo. Näillä isovanhemmilla 
on huoli läheisistään, ja he haluavat tehdä kaik-
kensa auttaakseen lähipiiriään selviämään lapsen 
sairastuttua. Näitä tuntoja ja ajatuksia he jakavat 
keskenään. Tiedon puutteen vuoksi 
diabetes voi aluksi tuntua muserta-
valta, ja kaikki tieto onkin isovan-
hemmille tärkeää. 

Projekti on tukenut perhekerho-
jen toimintaa. Vanhempia auttaa, 
kun he kuulevat ”kokeneempien” 
perheiden kuulumisia ja saavat 
tietää heidän selviytymisestään 
erilaisissa tilanteissa, kuten mat-
kustettaessa. On hienoa, että esi-
merkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton lasten-
hoitajat ovat osallistuneet Diabeetikkolapsen arki 
-tilaisuuksiin. Lastenhoitajat ovat kertoneet tiedon 
lisääntymisen tuoneen varmuutta, ja moni heistä 
vakuuttaa uskaltavansa nyt lähteä diabeetikkolapsi-
perheeseen hoitaja-avuksi. Tietysti lisäksi tarvitaan 
vanhempien antama perehdytys ja tarkat ohjeet 
lapsen yksilöllisestä hoidosta.

Entäpä nuoret?  

Missä he luuraavat?

Projekti on kutsunut murrosikäisten vanhempia 
koolle keskustelemaan mieltä askarruttavista asi-
oista. Teini-ikä lisää monesti vanhempien huolta 
nuoren opetellessa itsenäiseksi. 

Entäpä nuoret? Missä he luuraavat?  – Ei kiin-
nosta, harrastukset, menot ja kaverit vievät ajan. 

Nuoret eivät ehkä uskalla lähteä 
vieraaseen ryhmään. Auttaako 
tähän ongelmaan tietokoneiden 
maailma, jonka kautta voi helposti 
pitää yhteyttä kavereihin ja tun-
temattomiinkin? Kun nuoret ovat 

ensin tutustuneet etäkeskusteluissa, he ehkä sen 
jälkeen lähtevät yhteiseen kokoontumiseenkin.

Tukea ja turvaa 

Tampereen Diabetesyhdistyksen DiaPeli-projekti 
on koonnut diabeetikkolapsia ja isovanhempiakin 
kesäleireille. Projektin päätyttyä kaivataan toden-
näköisesti eniten juuri leiritoimintaa. Toivottavasti 

yhdistykset saavat tukea ja apua 
niin, että mahdollisimman monet 
lapset ja nuoret pääsevät myös tu-
levina kesinä leireilemään. 

Kouluihin tarvitaan pienten 
diabeetikko-oppilaiden tueksi 
koulunkäyntiavustajia ja leireille 
innokkaita, lasten kanssa toimeen 
tulevia ohjaajia ja diabeteshoitajia. 
Koulusta ja leireiltä kertyneistä hy-
vistä kokemuksista lapsi saa, sai-

raudestaan huolimatta, turvallisen alustan ja tuen 
elämälleen sekä diabeteksen hoidolle.  

Margit Eerola

Aikuisen diabeetikkolapsen äiti

DiaPeli-vertaistukiprojektin projektipäällikkö

projekti@tampereendiabetesyhdistys.fi 

Diabeetikkolapsen hoito koulupäivän aikana -suunnitelmalomake STM:n sivuilla

Sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja Suomen Kuntaliiton huhtikuussa julkaisema 
toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäivän aikaisesta hoidosta -verkkojulkaisu suun-
nitelmalomakkeineen, katso www.stm.fi /julkaisut/selvityksia-sarja.
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www.diabetes.fi  
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Hinnat sisältävät lähetyskulut

Kalaa, kanaa ja kasviksia
25 €

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.  • 
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.   
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä  
proteiinin määrä ja gluteenittomat  
ohjeet merkitty. 
125 ohjetta, 107 sivua• 
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta • 
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LL Raakel Luodon väitös-
tutkimus Probiotic interven-
tions in infancy: Benefi t and 
safety assessment of exten-
ded applications, Lapsuus-
iän probiootti-interventiot: 
uudenlaisten käyttöaihei-
den hyödyt ja turvallisuus, 
tarkastettiin Turun yliopis-
tossa lokakuussa.

Tutkimuksen mukaan 
lapsen suoliston mikrobiston muokkaus probiootilla, 
myönteisesti terveyteen vaikuttavilla suolistomikrobeil-
la, hillitsi lapsen ylipainon kehittymistä ensimmäisten 
elinvuosien aikana. Probiootti-interventio oli turvallinen 
sekä raskausaikana äidille annettuna että heti syntymän 
jälkeen pikkukeskosille annettuna. 

Lihavuuden ehkäiseminen voisi olla uudenlainen pro-
bioottien käyttötarkoitus. Tutkimus osoitti, että suoliston 
mikrobikoostumus oli erilainen jo kolmen kuukauden iäs-
sä niillä lapsilla, jotka olivat kymmenvuotiaina ylipainoi-
sia, verrattuna normaalipainoisiin. 

Luodon tutkimuksessa osoitettiin myös, että raskaa-

na oleville äideille annostellut probiootit vähensivät ras-
kausdiabeteksen esiintyvyyttä. Raskauden aikana annettu 
ravitsemusneuvonta puolestaan vähensi raskausdiabeeti-
koiden riskiä synnyttää suurikokoinen vauva.   

Luodon tutkimuksessa raskaana oleville naisille anne-
tun ravitsemusneuvonnan osoitettiin lisäävän äidin terni-
maidon adiponektiinipitoisuutta. Lisäksi osoitettiin terni-
maidon adiponektiinipitoisuuden olleen pienempi niillä 
äideillä, joiden lapset olivat kymmenvuotiaina ylipainoisia 
verrattuna normaalipainoisten lasten äiteihin. 

Luodon väitöskirja koostui kahdesta Turun yliopis-
tollisen keskussairaalan lastenklinikan NAMI-projektin 
tutkimuksesta. Äiti-lapsi-ravitsemus- ja probioottitutki-
muksessa 256 raskaana olevaa naista satunnaistettiin 
ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana ravitsemus- ja 
kontrolliryhmiin. 

Ravitsemusryhmälle annettiin intensiivistä tehostettua 
ravitsemusneuvontaa, ja ryhmä satunnaistettiin alkuvai-
heessa kaksoissokkoutetusti probiootti- (Lactobacillus 
rhamnosus GG and Bifi dobacterium lactis) ja lumeryhmiin. 
Allergian ehkäisytutkimuksessa 159 raskaana olevaa nais-
ta satunnaistettiin probiootti- (Lactobacillus rhamnosus 
GG) ja lumeryhmiin neljä viikkoa ennen laskettua aikaa.

KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

Diabetesliiton järjestämä koulutus
terveydenhuollon ammattilaisille:
www.diabetes.fi /koulutus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
• koulutussihteeri Annette Mathlin
• p. 03 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi 
• www.diabetes.fi /koulutus

2010
• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv)   

22.–26.11.2010
• Apteekkihenkilökunnan koulutus 9.–10.12. 
• Lasten ja nuorten parissa työskentelevien hoitotyön 

ammattilaisten jatkokurssi 14.–15.12. UUSI
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.12.

2011 kevät
• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 14.–18.2.  

ja 2.–6.5.  
• Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 

16.–18.3.
• Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 

30.3.–1.4.
• Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 13.–14.4.
• Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 

18.–19.4.
• Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän  

haasteet 27.–29.4.
•  Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP,
 23.–25.2. + 13.–14.4.2011
  Kysy lisää koulutussihteeriltä!

Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia vuoden mittaan.
Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: www.diabetes.fi /koulutus.

VÄITÖS
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1010 Diabetes-kirja, v. 2009 painos
49 euroa49 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI PAINOS
 Ikäihmisen diabetes   
 – Hyvän hoidon opas 16,80 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
3021 Ohje ateriatablettien käyttäjälle*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja
 värityskirja lapsille 8 euroa
3010 Lapsen diabetes
 – Perheen kansio 30 euroa
2018 Tyypin1 diabetes   
 ja raskaus 5,30 euroa
3053 UUDISTETTU Pistä insuliini oikein*

Ruokavalio

3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja,
 perusopas terveydenhuoltoon ja
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemus-
 neuvontaan -kirja
 (syömisen hallinta) 10 euroa
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus
 2008 3 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu

14 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

3 euroa

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista
 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista
 1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal

3020 n Hiilihydraattien arviointi
3022 ValitseValitse pehmeääpehme /
 vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimi- 
 seen tarjous 150 euroa 

Repäisylehtiöt:*
3030  Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti   
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

3 euroa / kpl tai 37 euroa / 50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2
 diabetesriskin hallintaan

2,50 euroa 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta
 itsestäsi ja vauvastasi -opas

5,30 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
 – Opas päivähoitoon 4 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä
 Opas kouluille 4 euroa
3028 Mulla on diabetes -tiedote (lapset)
 30 kappaleen nippu 7,50 euroa
3026 Mulla on diabetes -tiedote (nuoret)
 30 kappaleen nippu 7,50 euroa

Maksuttomat aineistot

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 Sydänmerkki: 
 3041 Esite ammattihenkilöstölle

5121 Esite kuluttajille 
5127 Juliste

5124 Lasten diabetes -tiedote
5114 Minulla on diabetes -kortti
5115 Tiedätkö? Osaatko?
 -ensiaputiedote
5133 Korkean ja matalan verensokerin
 tuntemukset -tiedote 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas 
3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen
 riskin arviointilomake,
 50 sivun lehtiö
9037 Tuijota omaan napaasi
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on
 ehkäistävissä -esite 
9038 Testaa riskisi -juliste

* Repäisylehtiöt:
 50-sivuinen 14 euroa
 100-sivuinen 19 euroa

Aineistoa myös
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja
  2 diabeteksesta eri kielillä

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, 
että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja  
ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitto

Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  

p. 03 2860 111 •  f. 03 2860 422  

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi
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