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AJANKOHTAISTA  

Yhteistyö sujuvaksi monimuotokoulutuksella   
 
Diabetesliiton uusi  monimuotokoulutus on  

tarkoitettu työyhteisöille, joissa on jo kokemusta 

diabetestyöstä ja joissa halutaan kehittää  

ammattiryhmien yhteistyötä diabeetikoiden  

hoidossa, ohjauksessa ja kuntoutuksessa. 

Koulutusohjelma Diabetestyön kehittäminen – 
tiimistä tukea? pohjautuu Kansainvälisen 
diabetesliiton IDF:n suositukseen. 
Verkko- ja lähiopiskelusta koostuva 
koulutuskokonaisuus ajoittuu vuo-
sille 2011–2012 ja käynnistyy 
elokuussa. Koulutusohjelmaan 
kuuluu viisi kaksipäiväistä lähi-
opetusjaksoa Tampereella. 

Diabetesliiton nettisivuilla, 
www.diabetes.fi/koulutus, kerro-
taan koulutuksesta kevään 2011 ai-
kana tarkemmin. Saat lisätietoa ilmoit-
tamalla kiinnostuksestasi koulutussihteerille, 
annette.mathlin@diabetes.fi.  

Diabetestyön kehittäminen – tiimistä tukea? 
-koulutus voidaan järjestää tilauksesta myös yhteis-
työssä esimerkiksi työyhteisöjen, diabetestyöryhmien 
tai sairaanhoitopiirien kanssa. Tilauskoulutuksista 
saat tietoa sähköpostilla: outi.himanen@diabetes.fi.

Arvioi diabetesosaamisesi maksutta verkossa

Diabetesliiton verkkosivuilla on julkaistu työkalu, jon-
ka avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat arvi-
oida omaa diabetesosaamistaan. 

Palvelu on avoin kaikille. Se edellyttää ainoastaan 
rekisteröitymistä. Itsearviointiin käytetään 

viisiportaista asteikkoa. Arvioitavia 
osaamisalueita on kolmetoista, 

muun muassa diabeteksen eh-
käisy, insuliinihoito, ravitsemus 
sekä hoidon ja kuntoutuksen 
järjestäminen. Arvioitsija saa 
tuloksensa havainnollisina 
kaavioina. Niistä hän näkee, 
millä osaamisalueilla hänellä 

on erityisiä vahvuuksia ja mitä 
alueita hän voisi vahvistaa.
Diabetesliitto tarjoaa terveyden-

huollon käyttöön myös työyhteisölle räätä-
löityä itsearviointivälinettä diabetesosaamisen kartoit-
tamiseen. Työyhteisöarviointi sisältää mahdollisuuden 
useampien osaamisalueiden kartoittamiseen. Se tar-
joaa esimiehille syvällisen näkymän oman organisaa-
tionsa diabetesosaamiseen.
Lue lisää: www.diabetes.fi/itsearviointi. 

Diabetesliitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. 
Koulutukset järjestetään pääosin Diabeteskeskuksessa Tampereella. 

Lisätietoja vuoden 2011 koulutus-
tarjonnasta saa internetistä 
(www.diabetes.fi/koulutus), 

Kuntoutus, koulutus ja  
asiantuntijatoiminta 2011 

-esitteestä tai koulutussihteeri 
Annette Mathlinilta, 

p. 03  2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi.
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Tyypin 2 diabetes yleistyy, ja samalla sairastumisikä 
laskee. Sairauden etenevän luonteen vuoksi tarvitaan 
vuosikymmenien mittaisia lääkehoitoaikoja. Kun yh-
den lääkkeen teho säilyy vain rajallisen ajan, useam-
man lääkkeen yhdistäminen on tavallista.  

Mitä useampi lääke on käytössä, sitä yleisempiä 
ovat haitat. Yhteisvaikutuksia voi hyödyntää hoidossa 
vain harvoin. Diabeteksen yhteydessä esiintyy monia 
muita sairauksia, ja niiden hoidossa käytettävät lääk-
keet lisäävät lääkeyhteisvaikutusten vaaraa. Vanhojen 
diabeteslääkkeiden metformiinin ja sulfonyyliureoiden 
yhteisvaikutusongelmista on paljon tietoa. Metformii-
nin vähemmän tunnetut ongelmat liittyvät suoleen ja 

siellä imeytymisen muutoksiin. Munuaisten toiminnan huononemiseen ja nestetasapainohäi-
riöihin liittyvät ongelmat ovat paremmin tunnettuja.  

Sulfonyyliureat metaboloituvat toisin kuin sellaisenaan erittyvä metformiini. Sytokromi-
metabolialle on tunnusomaista, että samaa isoentsyymiä käyttävien aineiden vaikutus jo-
ko tehostuu tai heikkenee. Myös pioglitatsoni metaboloituu sytokromijärjestelmän avulla, 
ja entsyymi-induktorit, kuten rifampisiini, pienentävät lääkkeen pitoisuutta ja vaikutusta. 
Uudemmilla diabeteslääkkeillä, inkretiinijärjestelmään vaikuttavilla DPP4-inhibiittoreilla 
ja GLP1-mimeeteillä, sytokromimetabolian merkitys on vähäinen. Vain saksagliptiini meta-
boloituu aktiiviseksi sytokromivälitteisesti. 

Lääkeinteraktiot ovat varsin yleisiä sairaalapotilailla, kuten Turun yliopistollisessa kes-
kussairaalassa tehty tutkimus osoitti (Tuire Tirkkosen artikkeli sivuilla 7–10). Jopa joka                
viidennellä oli yhteisvaikutuksia mahdollisesti aiheuttava lääkeyhdistelmä käytössään. Vaka-
vat haitat olivat kuitenkin harvinaisia. 

Diabeteksen hoitoon kaivataan uusia lääkeaineita. Rekisteröintiviranomaisten vaatimuk-
set hidastavat uusien innovaatioiden markkinoille tuloa. Esimerkiksi Yhdysvaltain lääkeviran-
omainen FDA vaatii tietoa kardiovaskulaarisista päätetapahtumista. Rosiglitatsonin tarina on 
vahvistanut tätä käytäntöä. 

Yksi uusista innovaatioista liittyy glukoosin takaisinottoon munuaistiehyissä. Glukoosi-
transportterijärjestelmän spesifiset inhibiittorit (muun muassa dapagliflotsiini) aiheuttavat      
10–120 glukoosigramman erittymisen virtsaan vuorokaudessa. Paino laskee, ja HbA1c-tason  
lasku on verrattavissa muihin oraalisiin diabeteslääkkeisiin. Päätetapahtumatutkimukset 
valmistuvat tänä vuonna. Pian ratkeaa, saammeko diabeteksen hoitoon uuden lääke- 
ryhmän uusine interaktioineen.

Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

Jorma Lahtela

PÄÄKIRJOITUS

 Kuva: Rodeo
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kevyeen kotiruokaan

MAKUMATKA

Tilaukset: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30)Tilaukset: p. 03
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa 

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 €

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille,
jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa
ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia.
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
225 ohjetta, 157 sivua
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien  
varrelta. Sisältää mm. makuja maail-
malta ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Hinnat sisältävät lähetyskulut

25 €

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.Ruokia
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä 
proteiinin määrä ja gluteenittomat
ohjeet merkitty.
125 ohjetta, 107 sivua
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta 

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

iiton 
kirjat

a kasviksiaKalaa, kanaa ja kas
25 €

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa
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Tyypin 2 diabeteksen hoidossa tarvitaan yleensä 

useita lääkkeitä. Verensokeritason lisäksi lääk-

keillä korjataan verenpainetta ja korkeaa koles-

terolia sekä estetään veren hyytymistä.  Ei ole 

ihme, että yhteisvaikutukset ja niistä aiheutuvat 

haitat ovat tavallisia. Lääkärin pitäisi aina lääk-

keitä määrätessään ottaa huomioon yhteisvaiku-

tusten mahdollisuus. 

Diabeteksen hoito vaatii yleisesti usean verensokeri-
tasapainoon vaikuttavan lääkkeen käyttöä. Sydän- ja 
verisuonitautiriskin takia käytössä ovat usein veren-
painelääke, statiini tai fibraatti kolesterolin alenta-
miseen sekä hyytymisenestolääkitys. Lääkeinter-  
aktioiden ja niistä aiheutuvien haittavaikutusten 
riski kasvaa sen mukaan, mitä useammalla lääk-
keellä potilasta hoidetaan. On todettu, että potilail-
la, joilla on käytössään neljä lääkettä, interaktion 
todennäköisyys on noin 50 prosenttia. Potilailla, 
jotka käyttävät kahdeksaa lääkettä, interaktion riski 
on jopa 90 prosenttia (1). 

Artikkelissa käsitellään Suomessa markkinoilla 
olevien tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettyjen 
lääkkeiden tavallisia yhteisvaikutuksia. Painopiste 
on metaboliavaiheen farmakokineettisissä lääkeyh-
teisvaikutuksissa. Sulfonyyliureoita koskeva osuus 
pohjautuu kirjoittajan väitöskirjatutkimukseen (2).

Kun kahden tai useamman lääkeaineen saman-
aikainen käyttö muuttaa lääkkeen farmakokineet-
tisiä tai farmakodynaamisia ominaisuuksia (tai 
molempia), on kyseessä lääkeaineinteraktio. Far-
makokineettiset interaktiot muuttavat lääkeaineen 

imeytymistä, jakautumista elimistöön, aineenvaih-
duntaa tai erittymistä. Farmakodynaamiset lääkeai-
neyhteisvaikutukset muuttavat lääkevastetta ilman 
että lääkeainepitoisuudet muuttuvat. Useimmiten 
lääkeinteraktiot hankaloittavat lääkehoitoa, mutta 
niitä voidaan myös hyödyntää. Esimerkiksi yhdis-
tämällä eri diabeteslääkkeitä yksittäisen lääkkeen 
annos voidaan pitää pienempänä. 

Metabolia on tärkein eliminaation vaihe, sillä 
sen aikana lääkeainemolekyylit muutetaan eritet-
tävään muotoon. Sytokromi P450 (CYP) -entsyymit 
ovat tärkein metaboliaentsyymiryhmä. Ne kataly-
soivat 75:tä prosenttia lääkeaineiden aineenvaih-
duntareaktioista, joten myös farmakokineettiset 
lääkeinteraktiot ovat usein mekanismiltaan CYP-
välitteisiä (3).

CYP-entsyymin aktiivisuus voi heikentyä (inhi-
bitio) tai lisääntyä (induktio) jonkin lääkeaineen 
vaikutuksesta. Tällöin kyseistä CYP-entsyymiä 
metaboliaansa tarvitseva toinen lääkeaine ei voi 
erittyä normaalisti, vaan sen pitoisuus elimistössä 
muuttuu. CYP-inhibitio voi olla joko palautuva tai 
palautumaton. Palautuvassa inhibitiossa entsyymin 
aktiivisuus palaa ennalleen inhibiittorilääkkeen 
poistuttua elimistöstä. Palautumaton inhibitio tu-
hoaa entsyymin, ja normaali aktiivisuus palautuu 
vasta uuden proteiinintuotannon myötä. 

Biologisesta näkökulmasta CYP-induktio suo-
jaa soluja vierasaineiden vaikutuksilta. Induktiossa 
CYP-aktiivisuus kasvaa lisääntyneen geenitranskrip-
tion seurauksena. Huomioitavaa on, että induktion 
vaikutukset jatkuvat vielä induktorin poistuttua 
elimistöstä. Lääkehoidossa induktio voi joko pie-
nentää lääkeainepitoisuuksia lisäämällä metaboli-
aa ja sitä kautta erittymistä tai lisätä myrkyllisten 
aineenvaihduntatuotteiden muodostusta. (4)

Tuire Tirkkonen
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Sulfonyyliureat glibenklamidi, glimepiridi ja glipit-
sidi metaboloituvat CYP2C9:n kautta. Entsyymi-
induktori rifampisiinin on todettu laskevan niiden 
pitoisuuksia (5, 6), toisaalta inhibiittorit flukonat-
soli ja fluvoksamiini nostavat sulfonyyliureapitoi-
suutta plasmassa (7). Aktiivisen kanta-aineen li-
säksi glibenklamidin aineenvaihduntatuotteilla on 
myös verensokeria laskevia ominaisuuksia (8).

Turun yliopistollisen keskussairaalan sisätau-
tien, keuhkosairauksien ja neurologian vuode-
osastoilla tehdyssä havainnoivassa farmakoepide-
miologisessa rekisteritutkimuksessa analysoitiin 
CYP2C9-inhibiittoreiden ja sulfonyyliureoiden yh-
teiskäytön vallitsevuutta ja verrattiin lääkeinterakti-
oiden aiheuttamia muutoksia rutiininomaisesti teh-
tyjen laboratoriokokeiden tuloksiin. Tutkimuksessa 
oli 3 884 tyypin 2 diabeetikkoa. Tarkasteltavina 
olivat Suomessa käytössä olevat sulfonyyliureat gli-
benklamidi, glimepiridi ja glipitsidi sekä 11 tunnet-
tua CYP2C9-inhibiittoria. Tuloksia analysoitaessa 
tilastotieteellisessä mallissa huomioitiin potilaiden 
ikä, sukupuoli, sulfonyyliurean keskimääräinen an-
nos ja vuodeosaston erikoisala. 

Sulfonyyliureoilla hoidetuista potilaista 16 
prosentilla oli käytössään CYP2C9-entsyymin 

toimintaa estävä lääke. Hoitojaksoissa mitattu-
na vallitsevuus nousi viidennekseen. Yleisimmät 
interaktion aiheuttaneet lääkeaineet olivat trime-
topriimi, metronidatsoli ja flukonatsoli. Plasman 
paastoglukoosiarvot (sekä keskiarvot että huippu-
pitoisuudet) olivat merkitsevästi matalampia inter-
aktiojaksojen aikoina verrattuna verrokkipotilaiden 
(sulfonyyliurealääkitys ilman inhibiittoria) arvoihin. 
Myös paastosokerin minimiarvot olivat useammin 
alle 4 mmol/l interaktioryhmässä. Glykosyloituneen 
hemoglobiinin maksimiarvot olivat matalampia in-
teraktioryhmässä kuin verrokeilla, mutta ryhmien 
keskiarvot eivät poikenneet merkitsevästi toisis-
taan. Tuloksiin eivät vaikuttaneet lisäanalyysit vah-
vempien ja heikompien inhibiittoreiden välillä. (9)

Repaglinidin pitoisuuden on osoitettu laskevan 
yhteiskäytössä rifampisiinin kanssa (10) ja nouse-
van yhteiskäytössä itrakonatsolin, klaritromysiinin 
ja trimetopriimin kanssa (11-13). Gemfibrotsiilin 
aiheuttama CYP2C8-inhibitio nostaa repaglinidin 
pitoisuuden jopa kahdeksankertaiseksi monotera-
piaan verrattuna (11). Mikäli repaglinidin ja gem-
fibrotsiilin kanssa on samanaikaisesti käytössä vielä 
itrakonatsoli, repaglinidin pitoisuus nousee jopa 
20-kertaiseksi. Repaglinidin ja gemfibrotsiilin yh-
teiskäyttö onkin luokiteltu vasta-aiheiseksi.

Nateglinidi metaboloituu CYP2C9:n välityksellä. 
Kyseisen entsyymin induktio tai inhibitio esimerkik-
si rifampisiinin tai flukonatsolin välityksellä muut-
taa nateglinidin ja sen aineenvaihduntatuotteiden 
pitoisuuksia plasmassa. Merkittäviä muutoksia 
glukoositasapainossa ei terveillä vapaaehtoisilla 
havaittu, mutta on tärkeää huomioida, että yksit-
täisillä potilailla induktio voi heikentää verensoke-
ripitoisuuden laskua ja inhibitio pidentää lääkkeen 
vaikutusta huomattavasti (14, 15).

Rosiglitatsonin poistuttua markkinoilta piogli-
tatsoni on ainoa Suomessa käytössä oleva tiatso-
lidiinidioni eli glitatsoni. Pioglitatsoni metaboloi-
tuu maksassa CYP2C8:n välityksellä. Näin ollen 
kyseisen isoentsyymin inhibiittorit, kuten gemfib-
rotsiili, nostavat pioglitatsonin plasmapitoisuutta 
ja induktorit, kuten rifampisiini, pienentävät sen 
plasmapitoisuutta heikentäen pioglitatsonihoidon 
tehoa (16).

Taulukko 1. Artikkelissa mainittujen 
CYP-välitteisten lääkeaineiden ensisijaiset 
metaboliareitit.    

   

glibenklamidi CYP2C9

glimepiridi CYP2C9

glipitsidi CYP2C9

repaglinidi CYP3A4 ja CYP2C8

nateglinidi CYP2C9

pioglitatsoni CYP2C8

saksagliptiini CYP3A4

atorvastatiini CYP3A4

simvastatiini CYP3A4

lovastatiini CYP3A4

fluvastatiini CYP2C9
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Metformiini erittyy muuttumattomana virtsaan. Sen 
aineenvaihduntatuotteita ei ole löydetty plasmas-
ta, virtsasta tai ulosteesta. Metformiini ei osallistu 
metaboliaan myöskään estämällä tai voimistamalla 
muiden lääkeaineiden biotransformaatiota. Teori-
assa kilpailu munuaistiehyeiden erityskapasitee-
tista muiden kationisten lääkkeiden kanssa voisi 
muuttaa metformiinin pitoisuuksia, mutta tällaista 
ei ole kuitenkaan havaittu käytännössä (17). 

DPP-4:n estäjistä eli gliptiineistä Suomes-
sa ovat markkinoilla sitagliptiini, vildagliptiini ja 
saksagliptiini. Niitä voidaan käyttää yksinään tai 
yhdistelmähoitona metformiinin, pioglitatsonin 
tai sulfonyyliureoiden kanssa. Gliptiinit eivät juuri 
sitoudu plasman proteiineihin. Sitagliptiini ja vil-
dagliptiini eivät osallistu CYP-metaboliaan, mutta 
saksagliptiini vaatii CYP3A4-välitteisen aktivaation 
(18). Vahvojen CYP3A4-estäjien, kuten ketokonat-
solin tai diltiatseemin, samanaikainen käyttö voi 
heikentää sen tehoa. 

Inkretiinimimeetit eksenatidi (agonisti) ja lira-
glutidi (analogi) sitoutuvat GLP-1-reseptoriin ja 
ovat yleisesti hyvin siedettyjä. Niiden interaktiopo-
tentiaali on vähäinen (19).

Akarboosi vaikuttaa suolistossa paikallisesti, 
ja vain kaksi prosenttia suun kautta otetusta an-
noksesta imeytyy systeemiverenkiertoon. Näin ol-
len akarboosin aiheuttamat lääkeinteraktiot ovat 
mahdollisia vain maha-suolikanavassa. Akarboosin 
ei ole kuitenkaan osoitettu muuttavan esimerkiksi 
metformiinin hyötyosuutta (16). 

Guarkumi voi heikentää muiden lääkeaineiden, 
esimerkiksi metformiinin, imeytymistä suolistosta, 
mutta yhteisvaikutuksen kliininen merkitys lienee 
vähäinen (20). 

Kansaneläkelaitoksen lääkkeiden erityiskorvatta-
vuusrekisterin mukaan Suomessa oli 173 100 yli 
40-vuotiasta tyypin 2 diabeetikkoa vuonna 2009. 
Heistä noin 90 prosentilla oli diabeteslääkitys. 

Näistä potilaista 77 prosenttia käytti metformiinia, 
32 prosenttia pelkkää metformiinia, viisi prosent-
tia pelkkää sulfonyyliureaa ja 13 prosenttia kahden 
edellä mainitun yhdistelmää. Toisaalta 65 prosent-
tia tämän potilasryhmän jäsenistä käytti myös an-
giotensiinikonvertaasientsyymin (ACE) estäjää tai 
angiotensiini (AT) II -reseptorin salpaajaa ja 60 
prosenttia statiinia. Varsinkin statiinien käyttö oli 
noussut voimakkaasti (lähes 20 prosenttiyksiköllä) 
viiden edellisen vuoden aikana. (21) 

Statiineista pravastatiini ja rosuvastatiini erit-
tyvät muuttumattomina, mutta atorvastatiinilla, 
simvastatiinilla, lovastatiinilla ja fluvastatiinilla on 
CYP-välitteinen metabolia. CYP-statiinien samanai-
kainen käyttö sulfonyyliureoiden ja glinidien kanssa 
voi aiheuttaa näiden oraalisten diabeteslääkkeiden 
pitoisuuksissa kohtalaisia muutoksia eri lääkeainei-
den kilpaillessa entsyymien aktiivisuudesta (17).

Gemfibrotsiilin on havaittu nostavan useiden 
oraalisten diabeteslääkkeiden pitoisuuksia. Voimak-
kain interaktio on todettu repaglinidin kanssa (katso 
sivu 8) (11). Repaglinidia ja gemfibrotsiilia ei pidä-
kään käyttää yhdessä. Betsafibraatin tai fenofibraa-
tin ei ole osoitettu muuttavan repaglinidin tai glu-
koosin plasmapitoisuuksia. Fibraattihoitoa tarvitseva 
tyypin 2 diabeetikko voi käyttää niitä turvallisesti, 
vaikka hänellä olisikin repaglinidilääkitys (22).

Tyypin 2 diabeetikoiden katsotaan hyötyvän ve-
renpainelääkityksestä. Joissain tapausselostuksissa 
on raportoitu tiatsididiureettien ja beetasalpaajien 
aiheuttamasta glukoositasapainon huonontumises-
ta. Toisaalta beetasalpaajien on raportoitu peittä-
vän hypoglykemian oireita ja ACE-estäjien lisäävän 
insuliiniherkkyyttä. Suurissa, tuhansilla potilailla 
tehdyissä tutkimuksissa ei ole kuitenkaan havait-
tu, että mikään edellä mainituista verenpainelääk-
keistä lisäisi liian matalan verensokerin riskiä. (17)

Lääkeaineiden yhteisvaikutukset aiheuttavat mer-
kittäviä haittoja potilaille. Ne vaativat huomattavan 
usein sairaalahoitoa, mikä verottaa turhaan tervey-
denhuollon resursseja. 
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Sulfonyyliureoiden ja glinidien käyttöön yksin 
tai yhdessä muiden diabeteslääkkeiden kanssa liit-
tyy hypoglykemian riski jopa silloin, kun annokset 
ovat pieniä. Lääkeinteraktioita voi välttää harkituilla 
lääkevalinnoilla. Esimerkiksi sieni-infektion hoitoon 
voi itrakonatsolin (CYP3A4-estäjä) sijaan käyttää 
terbinafiinia (CYP2D6-estäjä), mikäli potilaalla on 
käytössään CYP3A4:n kautta metaboloituva lääke 
(katso taulukko 1). Toisaalta potilaalle, jolla on jo 
paljon CYP3A4-reittiä käyttäviä lääkkeitä, voidaan 
statiiniksi valita esimerkiksi fluvastatiini (joka me-
taboloituu CYP2C9:n kautta) atorvastatiinin, sim-
vastatiinin tai lovastatiinin sijaan. Rifampisiinin 
interaktioprofiili on hankala, sillä se indusoi kaikkia 
CYP-alatyyppejä, jotka osallistuvat tyypin 2 diabe-
teksen hoidossa käytettyjen lääkkeiden metaboliaan. 

Lääkeaineiden lisäksi myös elintarvikkeet 
ja luonnonlääkkeet voivat vaikuttaa lääkeaine-
pitoisuuksiin. Esimerkiksi greippimehu toimii 
CYP3A4:n inhibiittorina ja mäkikuisma on voima-
kas CYP3A4:n induktori. 

Interaktiotilanteiden haittoja voidaan ehkäis-
tä annosmuutoksin. On syytä ottaa huomioon, 
että indusoivan aineen vaikutus CYP-entsyymiin 
jatkuu jopa viikon lääkkeen käytön lopettamisen 
jälkeen. Potilaan voinnin seuranta ja esimerkiksi 
tiheät sokeripitoisuuden mittaukset ovat tärkeitä. 
Gemfibrotsiilin ja repaglinidin yhteiskäyttöä on 
muistettava välttää. Interaktioita voi tarkastella 
esimerkiksi SFINX-tietokannasta (23) Terveyspor-
tin kautta. Mutkikkaissa monilääkitystilanteissa ja 
lääkityksiä purkaessaan lääkärit voivat konsultoi-
da Turun yliopistollisen keskussairaalan kliinisen 
farmakologian osaston lääkeinformaatiopalvelua. 
Internetissä on lomake tähän tarkoitukseen (http://
klifa.utu.fi). 
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1010 Diabetes-kirja,Diabetes kirja v.v 20092009 painospainos
49 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI PAINOS
Ikäihmisen diabetes
– Hyvän hoidon opas 17,50 euroa

3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
(tyypin 1 diabetes) 20 euroa

3021 Ohje ateriatablettien käyttäjälle*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja

värityskirja lapsille 8,50 euroa
3010 Lapsen diabetes

– Perheen kansio 30 euroa
2018 Tyypin1 diabetes

ja raskaus 5,50 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

3066 Hiilarivisa-kuvataulu
15 euroa

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

3,50 euroa
3070 UUSI Ole hyvä -ruokakolmiojuliste

3,50 euroa

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista

1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista

1 800 kcal

3018 AterioitaAterioita 350–400350 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua
3069 UUSI Ole hyvä – Itämeren ruoka-

kolmio / Lautasmalli

Jalkojen ja hampaiden hoito

Repäisylehtiöt:*
3030 Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti
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
5,50 euroa

Päivähoito, koulu

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

3036 Diabetes kouluikäisellä
Opas kouluille 4,50 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

3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus
2008

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 15 euroa
100-sivuinen 21 euroa

Aineistoa myös
tyypin 1 ja

2 diabeteksesta eri kielillä

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten aineistojen hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään 10 euron lähetyskulut. 
Lähetyskuluja ei peritä yksittäiskappaleiden tilauksista (1 kpl/nimeke). 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/d-kauppa
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Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto p. 03 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 
11 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 lastenjo 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 
8,50 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 ,50euroa
●  perusasiat diabeteksesta ja sen 
hoidosta, kodin ja koulun yhteistyö
●  koko A5, 20 sivua

3037  Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
4,50 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 sekämukana 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.

DjaL_1_2011_rinnakkais.indd   12 2.2.2011   10.36



13Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

Immuno- 
modulaatiossa  
käytetään mene- 
telmiä,  yleensä  
lääkeaineita, jotka 
joko stimuloivat  
tai estävät  
immuuni- 
järjestelmän  
toimintaa.

Immuunijärjestelmään vaikuttaminen
diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa

Yli neljännesvuosisata on tutkittu keinoja, joilla 

voitaisiin tunnistaa haiman beetasolujen tuhou-

tumiseen johtava prosessi ja pysäyttää se. Auto-

immuniteettiin on yritetty vaikuttaa eri tavoin, 

mutta parantavia tai tautiprosessia oleellisesti 

hidastavia hoitomuotoja ei ole saatu käyttöön. 

Tyypin 1 diabetes syntyy, kun haiman beetasolut tu-
houtuvat immuunivälitteisen reaktion seurauksena. 
Jokin käynnistävä tekijä laukaisee sekundaarisia 
ja tertiaarisia tekijöitä, jotka yhdessä laukaisevat 
immuunivasteen elimistön omia an-
tigeeneja kohtaan. Beetasolujen toi-
minta häiriintyy ja beetasolut tuhou-
tuvat etenevästi, mikä johtaa lopulta 
tyypin 1 diabetekseen (1). 

Prosessi on salakavala ja sairaus 
voi kehittyä hitaasti vuosien aikana. 
Kliininen diabetes ilmaantuu vasta 
kun lähes kaikki beetasolut ovat tu-
houtuneet. 

Immunomodulaatiossa käytetään 
menetelmiä, yleensä lääkeaineita, 
jotka muuntavat immuunivastetta. Ne joko stimu-
loivat tai estävät immuunijärjestelmän toimintaa. 
Käytännössä useimmat tutkitut lääkkeet vaikutta-
vat monin eri tavoin immuunijärjestelmään. Im-
munomodulaation keskeisiä kohteita ovat antigee-

nin tunnistus ja T-lymfosyyttien toiminta. Tyypin 1 
diabeteksen hoidossa immunomodulaation tavoit-
teena on suojata ja säilyttää haiman beetasolujen 
toiminta. Autovasta-aineiden avulla voidaan tyypin 
1 diabetekseen sairastumassa olevat tunnistaa en-
nen täydellistä beetasolutuhoa, ja näin  patogenee-
siin voidaan yrittää vaikuttaa ajoissa (taulukko 1). 

Immunomodulaation tutkimusalueeseen kuulu-
vat epidemiologiaan ja patogeneesiin liittyvän tut-
kimuksen lisäksi diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät 
tutkimukset ja varsinaiset interventiotutkimukset. 
Viimemainitut kohdistuvat diabeetikoihin, joiden 

sairaus on syntynyt immuunimekanismilla. 
Seuraavassa esittelemme interventiotutki-
musten keskeisiä tuloksia paneutumatta 
yksityiskohtaisemmin immunologisten 
mekanismien pohdintaan.

Immunosuppressio

Ensimmäiset immuunivasteen heikentä-
miseen (immunosuppressioon) tähdänneet 
kliiniset tutkimukset tehtiin 1980-luvulla. 
Tutkimuksissa  käytettiin muun muassa 

kortisonia, atsatiopriiniä ja siklosporiinia. Tutki-
muksissa insuliinintarve pieneni, mutta vaikutus 
säilyi vain hoidon ajan. Tulokset vahvistivat kuiten-
kin käsitystä tyypin 1 diabeteksen immunologisesta 
luonteesta. 

Jorma Lahtela ja Jaakko Antonen

Vasta-aine Lyhenne Kliininen käyttö

Saarekesolu anti-ICA Pediatria

Insuliini anti-IA ?

Insulinooma-antigeeni-2 anti-IA-2 Pediatria

Glutamiinidekarboksylaasi anti-GAD Aikuiset

Sinkkitransportteri T8 anti-ZnT8 ?

Taulukko 1.  Tyypin 1 diabeteksessa tavattavat yleisimmät autovasta-aineet ja niiden käyttöalueet.
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Pitkän ajan kuluessa edellä mainituilla lääkeai-
neilla on epäedullisia vaikutuksia. Ne ovat estäneet 
lääkkeiden kliinisen käytön diabeteksen hoidossa 
(2).  

Antigeenit aiheuttavat elimistössä vasta-aineiden 
syntymisen ja/tai soluvälitteisen immuunivasteen. 
Insuliinin vaikutusta autoimmuniteetin syntyyn on 
tutkittu, kun on etsitty keinoja diabeteksen ehkäi-
syyn. Taustana on havainto, että diabe-
tekseen johtava prosessi hidastuu, kun 
diabetekselle alttiille jyrsijöille anne-
taan insuliinia. 

Tätä hypoteesia testattiin turkulais-
ten tutkijoiden nasaali-insuliiniprojek-
tissa. Kudostekijä HLA DQB1:n alleelit seulottiin 
kaikkiaan 116 720 lapselta ja heidän 3 430 si-
sarukseltaan. 264 lasta, joilla oli vähintään kaksi 
diabetekseen liittyvää autovasta-ainetta, satunnais-
tettiin nasaali-insuliinitutkimukseen. He saivat päi-
vittäin joko insuliinia yhden kansainvälisen yksikön 
kiloa kohti (1 IU/kg) tai lumelääkettä. 

Tutkimus lopetettiin ennenaikaisesti, koska 
edullisia vaikutuksia ei havaittu. Kliininen diabe-
tes ilmaantui insuliiniryhmässä 49 lapselle ja ver-
rokkiryhmässä 47:lle. Diabeteksen ilmaantumiseen 
ei voitu vaikuttaa nenään suihkutetulla insuliinilla, 
kun suihkeet aloitettiin heti vasta-aineiden ilmaan-
tumisen jälkeen (3).

Samaan tavoitteeseen pyrkivät ruotsalaiset 
tutkijat antamalla sokkoutetusti anti-GAD-positii-
visille uusille diabeetikoille GAD-rokotetta (GAD-
alum). Diabeteksen toteamisesta oli kulunut alle 
18 kuukautta. Rokotuskertoja oli kaksi ja tutkitta-
via yhteensä 70.

Insuliinintarve oli rokotetuilla pienempi ja C-
peptidieritys parempi, jos diagnoosista oli kulunut 
korkeintaan kuusi kuukautta. Kuitenkin kaikkien 
insuliinineritys väheni ajan kuluessa. Tämä tutki-
mus viittaa siihen, että immunomodulaatiolla olisi 
mahdollista hidastaa tai estää tyypin 1 diabetek-
sen kulkua (4). Uusia tutkimuksia kaivataan niin 
oikeasta ajoituksesta kuin tarvittavien rokotusker-
tojen määrästäkin.

Omia soluja vastaan hyökkäävien T-solujen tunnis-
tamista ja tuhoamista on myös yritetty diabetek-
sen hoitamiseksi. Eläinmalleista on saatu lupaavia 
tuloksia. Niiden perusteella sytokiini TNF tai sen 
spesifi vastavaikuttaja vähentävät selektiivisesti 
autoreaktiivisia CD8-T-soluja. Ban tutkimusryh-
mineen (5) yhdisti diabetekseen sairastuneiden 
T-lymfosyyttejä TNF:n tai TNF-agonistin kanssa 
laboratoriossa. Tutkijat havaitsivat, että CD8-solut 

oli mahdollista poistaa verinäytteistä 
selektiivisesti. Vastaavaa ei tapahtu-
nut verrokkipotilaiden soluille. 

Reumalääkkeenä käytettävän liu-
koisen TNF-reseptorin fuusioproteii-
nin etanerseptin (Enbrel®) vaikutusta 

tutkittiin 18 GAD-positiivisen lapsen aineistossa. 
Diagnoosista oli kulunut korkeintaan neljä viikkoa, 
ja lapset olivat 8–18-vuotiaita. Asetelma oli satun-
naistettu ja lumekontrolloitu. Etanerseptiryhmällä 
oli merkittävästi alhaisempi HbA1c, parempi insu-
liinineritys C-peptidillä mitattuna ja pienempi in-
suliinintarve 24 viikon kuluttua (6). Periaatteessa 
näiden kahden tutkimuksen tulokset ovat ristiriitai-
sia, mutta osoittavat kiistatta immunomodulaation 
mahdollisuudet.

Sytokiinien merkitystä sairauden patogeneesis-
sä on tutkittu sekä tyypin 2 että tyypin 1 diabetek-
sessa. Larsen tutkimusryhmineen (7) havaitsi, että 
anakinra (interleukiini (IL)-1-reseptoriantagonisti) 
säästi tyypin 2 diabeetikoiden beetasolujen toimin-
taa. Tämä innoitti tutkijat arvioimaan IL-1ra- ja IL-
1rb-pitoisuuksia. 

Pfleger ym. tutkivat kaikkiaan 256 tyypin 1 dia-
beetikon verinäytteet. Näiden potilaiden sairaus oli 
juuri todettu. IL-1ra-pitoisuus ennusti beetasolu-
funktion säilymistä ja diabeteksen hoitotasapainoa 
vuoden kuluttua (8). Käynnissä on useita tutkimuk-
sia, joissa jatketaan asian selvittelyä. 

Mielenkiintoinen tutkimus tehtiin luuydin-
siirteen omasta elimistöstä saaneilla potilailla              
(n = 23), joille oli ilmaantunut autoantigeenipo-
sitiivinen diabetes juuri ennen siirtoa, tarkemmin 
kuuden siirtoa edeltäneen viikon aikana. Keski-
määräinen seuranta-aika oli 30 kuukautta. Peräti 

DjaL_1_2011_perus.indd   14 1.2.2011   7.52



Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

20 potilasta pärjäsi ilman insuliinia  seuranta-ajan 
jälkeen (7–58 kuukautta). Tämä tutkimus jättää 
monia avoimia kysymyksiä. Se ei ollut kontrolloitu, 
seuranta-aika ei ehkä ollut riittävä, ja ilmiön syynä 
voi olla remissio. Immunomodulaation luonne jää 
myös avoimeksi (9). Joka tapauksessa ilmiö on mie-
lenkiintoinen kantasolusiirtoon liittyvä ”oheis- tai 
sivuvaikutus”.

Monoklonaalisen anti-CD3:n on havaittu mo-
duloivan autoreaktiivisten T-lymfosyyttien (T-reg) 
populaatiota, mikä suojaa hiiriä diabetekselta. En-
simmäisten ihmistutkimusten tuloksia julkaistiin 
vastikään. Belgian Diabetes Registry -tutkimuk-
seen osallistui 80 vastikään tyypin 1 diabetekseen 
sairastunutta, joilla oli vähintään kaksi autovasta-
ainetta. T-soluvasta-aine oteliksitsumabi annettiin 
viikon ajan päivittäisinä infuusioina. 

Neljän vuoden kuluttua niillä oteliksitsumabia 
saaneilla, joilla oli lähtötilanteessa parempi beeta-
solufunktio ja jotka olivat nuorempia, oli pienempi 
insuliiniannos ja parempi C-peptidivaste (10). Tä-
mäkin tutkimus tukee ajatusta immunomodulaa-
tion mahdollisuuksista. Oleellista on, että hoidon 
aikana tulee olla riittävästi beetasolumassaa jäljellä 
vaikutuksen aikaansaamiseksi, eli diabetes ei saa 
olla edennyt liian pitkälle. Tutkimuksen kolmas vai-
he on käynnissä, ja mukana on myös suomalaisia 
potilaita (www.defendagainstdiabetes.com). 

Kuvioon 1 on kerätty joitakin keskeisiä beeta-
solujen säilymiseen ja immuniteetin muokkaami-
seen liittyviä tutkimuslinjoja.

Kuvio 1.  Tutkimuksen kohteena olevat immuniteettiin kohdistuvat keinot 
beetasolujen toiminnan säilyttämiseksi (Eisenbarth 2007 ja Skyler 2010).

HSP60 (DiaPep277) 
GAD65 (DIAMYD)
BHT-3021 (proinsuliini)
Nasaali-insuliini

Antigeenispesifinen
immunomodulaatio

Proleukiini (IL-2) 
+ sirolimuusi

Immuno-
suppressio Muut

Diatsoksidi
Atorvastatiini
Pioglitatsoni (Actos)
Pegfilgrastiimi (Neulasta)
AC2993 +/- Daklitsumabi
E1 + G1
INGAP: Ph 2
Insuliini 
Autologinen kantasolu

Antigeeneistä 
riippumaton

immunomodulaatio

Anti-CD3      
- Oteliksitsumabi:Ph 3          
- Teplitsumabi: Ph 2/3
Anakinra (anti-IL-1)
Etanersepti (anti-TNF)
Kanakinumabi (anti-IL-1ß)

Efalitsumabi (anti-LFA-1)
IFN
Rituksimabi (anti-CD-20)
CTLA-4 Ig

Alemtutsumabi (anti-CD-52)
Daklitsumabi (anti-IL-2)
ATG 
Tymoglobuliini
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Useat tutkimukset, kuten Diabetes Control and 
Complications Trial (DCCT), ovat osoittaneet, et-
tä jos beetasolufunktiota on jäljellä, diabetes on 
helpompi hoitaa, HbA1c-taso on parempi ja komp-
likaatioita esiintyy vähemmän. Beetasolumassan 
säilymiseen turvallisesti vaikuttavat keinot  ovat 
tervetulleita. Lukuisat tutkimusryhmät työskente-
levät ongelmien ratkaisemiseksi. 

On kuitenkin ilmeistä, että aivan lähiaikoina 
diabeteksen kokonaan parantavaa immunologista 
hoitoa ei ole käsillä. Osatavoitteena voidaan pi-
tää taudin etenemisen olennaista hidastamista. 
Autoimmuunidiabeteksen tärkeiden merkkivasta-
aineiden tunnistaminen antaa meille mahdollisuu-
den vaikuttaa patogeneesiin jo ennen varsinaista 
diabetesdiagnoosia.
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Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen 
Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä on päivittänyt 
aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksen.  Siinä 
otetaan kantaa lihavuuskirurgian käyttöön. 

Elintapahoito, joka motivoi terveellisiin ruokavalio- 
ja liikuntatottumuksiin, on edelleen lihavuuden ensi-
sijainen hoitomuoto. Jo viiden prosentin pysyvällä pai-
nonpudotuksella on tärkeitä terveysvaikutuksia.

Käypä hoito -suosituksen päivittänyt työryhmä on 
tuottanut lihavuuden hoidon tueksi myös uusia työkalu-
ja, kuten potilaan hoitopolkua kuvaavan lihavuuden hoi-
tomallin sekä käytännön ohjeita painoa alentavan ruoka-
valion toteutuksesta. Suositukseen liittyy verkkokurssi 
ja siitä on tehty diasarja terveydenhuollon käyttöön.

Ensimmäinen lihavuuden Käypä hoito -suositus 
valmistui vuonna 2002 ja sitä on edellisen kerran päi-
vitetty vuonna 2007.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on julkaissut 
Käypä hoito -suosituksen uniapneasta. Sen keskeinen 
sanoma on, että uniapneaa kannattaa hoitaa.  

Suositus aikuisiän obstruktiivisen uniapnean hoi-
dosta potilasversioineen ovat luettavissa internetissä 
osoitteessa www.kaypahoito.fi. Samasta osoitteesta 
löytyy suosituksen potilasversio, samoin kuin 97 muuta 
Käypä hoito -suositusta. 
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Diabeteshoitajat

Ensimmäiset tyypin 2 diabeteksen ehkäisy-

valmentajat koulutettiin Tampereen ammatti-

korkeakoulussa keväällä 2010. Nelipäiväinen 

koulutus antoi valmiuksia elämäntapamuutos-

ten tukemiseen. Kouluttautujat suunnittelivat 

kurssin aikana oman ehkäisyintervention  

toteutettavaksi myöhemmin työpaikoillaan.

Image on eurooppalainen tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyhanke, jossa yhtenä tavoitteena on kehit-
tää diabeteksen seulontaan ja ehkäisyyn liittyvää 
koulutusta. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi hank-
keessa valmisteltiin koulutussuunnitelma terve-
ydenhuollon henkilöstön kouluttamiseen (Curri-
culum for training Prevention Manager T2 DM). 
Koulutussuunnitelmaa kokeiltiin vuoden 2010 
kevään aikana Saksan, Portugalin, Puolan ja Bul-
garian lisäksi myös Suomessa Tampereen ammat-
tikorkeakoulussa (TAMK).

Alkuperäinen koulutussuunnitelma on hyvin 
yksityiskohtainen. Se koostuu kahdeksasta ope-
tusmoduulista ja niihin liittyvistä mate-
riaaleista, kuten PowerPoint-esityksistä, 
ja oppimistehtävistä. Valmis suunnitel-
ma ja materiaali käännettiin suomeksi. 
”Prevention Manager T2 DM” kääntyi 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyvalmentajaksi, jon-
ka tehtäviksi on määritelty tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyintervention järjestäminen, neuvonta, mo-
tivointi ja käyttäytymisen muuttamisen tukeminen 
sekä verkostoituminen ja yhteydenpito muiden toi-
mijoiden kanssa.

Alkuperäisessä koulutussuunnitelmassa jokai-
nen opetusmoduuli kestää yhden päivän. Image-
hankkeen aikataulun vuoksi TAMK:n koulutusko-
keilu tiivistettiin neljään päivään. Koulutuksessa 
käsiteltävät aiheet pidettiin kuitenkin suunnitel-
man mukaisina.

TAMK:n koulutus ajoittui helmi-huhtikuulle 
2010. Koulutuksessa oli mukana 13 osallistujaa: 
kymmenen hoitajaa, kaksi lääkäriä ja yksi työfysio-
terapeutti. Osallistujat tulivat perusterveydenhuol-
lon ja työterveyshuollon yksiköistä. 

Koulutuskokonaisuus on tiivistetty kuvioon 1 
sivulle 19. Koulutus aloitettiin orientoivalla 
osuudella, oppimistehtäviin ohjauksella ja etu-
käteistehtävän purulla. Tehtävänä oli kuvata, 
miten omassa organisaatiossa toimitaan tyypin 
2 diabeteksen ehkäisemiseksi, ja arvioida näitä 
toimia. Päivää jatkettiin käymällä läpi tyypin 2 

diabeteksen ehkäisyn mahdolli-
suuksia ja keinoja tutkimustiedon ja 
D2D-hankkeesta saadun kokemuk-
sen valossa. Huippuasiantuntijana 
oli D2D-seurantahankkeen projekti-

päällikkö, ylilääkäri Timo Saaristo.  
Toisen päivän aiheena olivat motivaatio ja käyt-

täytymisen muutoksen tukeminen. Dehko-hoitaja 
Pirjo Aromaa kertoi, miten D2D-hanke toteutettiin 
Tampereella. Lisäksi hän puhui ryhmäohjauksen 
eduista elintapaohjauksessa. Psykologi Riikka 

Tuula-Maria Rintala

DjaL_1_2011_perus.indd   18 1.2.2011   7.52



Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

Turku puolestaan herätteli osallistujia pohtimaan, 
mistä motivaatio syntyy ja miten tukea elintapojen 
muutosta yrittävää. 

Kolmantena päivänä tarkasteltiin ravitsemus- ja 
liikuntanäkökohtia tyypin 2 diabeteksen ehkäisys-
sä. Ravitsemusasiantuntijana toimi TAMK:n ravit-
semustieteen opettaja Hanna Viitala. Osallistujat 
olivat saaneet ennakkotehtäväksi pohtia ”Veijon” 
ruokavalion hyviä ja kehittämistä vaativia puolia. 
Tampereen diabetesyhdistyksen toiminnanjohta-
jan, fysioterapeutti Pia Nykäsen perusteellinen, 
tutkimuksiin pohjautuva katsaus liikunnan merki-
tyksestä herätti keskustelua. 

Viimeisenä koulutuspäivänä käytiin läpi 
osallistujien valmistelemat tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyinterventiosuunnitelmat, tutustuttiin 
Diabeteskeskustelut-ryhmäohjausmateriaaliin ja 
keskusteltiin Diabeteksen Käypä hoito -suosituk-
seen pohjautuen diabeteksen nykyhoidosta. Koko 
koulutuksen käytännön järjestelyistä, oppimisteh-
täviin orientoinnista ja viimeisen päivän vetämises-
tä vastasi artikkelin kirjoittaja. 

Opetusmenetelminä olivat luennot, ryhmätyöt 
ja keskustelut sekä itsenäinen opiskelu. Opetuk-
sessa hyödynnettiin verkko-oppimisympäristöä, 
jonne koottiin kaikki koulutusmateriaali, esimer-
kiksi PowerPoint-tiedostot ja aiheeseen liittyviä 
artikkeleja. Verkossa käytiin myös keskusteluja 
esimerkiksi elintapojen muuttamisen tukemisesta.

Koulutukseen osallistuneet suunnittelivat omaan 
organisaatioonsa tyypin 2 diabeteksen ehkäisy-
intervention. Koulutusmateriaalissa oli ohjeistus 
interventiosuunnitelman tekemiseksi. Suunnitel-
massa tuli kuvata:

interventiotiimi (yhteistyökumppani tai   
-kumppanit) ja -tilat 

osallistujien (riskiryhmään kuuluvien)  
rekrytointitapa 

menetelmät ja intervention sisältö, kuten  
osallistujien ja tapaamisten määrä ja kesto, 
aikataulu, ravitsemusinterventio, liikunta- 
interventio

intervention toteuttamisen vaiheet 

intervention arviointityökalut.

Lisäksi tuli arvioida intervention toimivuus. 

Suunnitelmia käytiin läpi yksityiskohtaisesti koulu-
tuksen viimeisenä lähipäivänä. Osallistujat saivat 
mahdollisuuden antaa palautetta toisilleen ja myös 
mahdollisuuden oppia toisiltaan. 

Osallistujat tarkastelivat interventiosuunnitel-
missaan muun muassa, miten tyypin 2 diabeteksen 

Kuvio 1. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyvalmentaja  
 -koulutuskokonaisuus.

Orientointi
T2DM:n ehkäisyn 
mahdollisuudet,
esimerkkeinä DPS, D2D

Ravitsemus ja 
liikunta T2DM:n 
ehkäisyssä

T2DM-ehkäisyinterventio
Ryhmän ohjaaminen

Motivaatio ja 
käyttäytymisen muutoksen 

tukeminen

Luennot, ryhmätyöt, keskustelut, 
itsenäiset tehtävät

Verkko-oppimisympäristö
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            SUOMEN DESG -SEMINAARI 11.3.2011 TAMPEREELLA
 

   MEDIAMELLAKOITA TERVEYDESTÄ 

– Onko ohjaus taistelua totuudesta vai vuorovaikutuksen vaalimista?

Paikka: Attila, kokoustilat, Yliopistonkatu 38, Tampere 
(Itsenäisyydenkadun ja Yliopistonkadun kulmassa, sisäänkäynti Yliopistonkadun puolelta)  

8.30–9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
 Tervetuloa, DESG:n pj. Seija Olli

9.00–12.15  Hoidonohjauksen ristiriitatilanteet, vuorovaikutus ja viestintä
 Annukka Häkämies, lehtori, työnohjaaja, KT
 (Tauko luennon ja työskentelyn lomassa)

12.15–13.15 Lounas (sisältyy seminaarin osallistumismaksuun)
  
13.15–14.45 Medialisoituva terveys
 YTT, erikoistutkija, sh Sinikka Torkkola
 Luento ja keskustelua sosiaalisen median käytöstä   
 ja merkityksestä

 Seminaarin päätössanat, Seija Olli

14.45–15.15  Päätöskahvit

Klo 15.15 alkaen Suomen DESG ry:n sääntömääräinen vuosikokous.

Osallistumismaksu: DESG:n jäsenille 70 €, ei-jäsenille 90 €. 
Osallistumismaksu sisältää lounaan ja kahvit.

Ilmoittautumiset Pirkko Toivoselle 25.2.2011 mennessä
pirkko.toivonen@diabetes.fi tai p. 03 2860 315. 

Mahdolliset erityisruokavaliotiedot pyydetään kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä.
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Byetta rajoitetusti peruskorvattavaksi
Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävä eksenatidivalmiste Byetta on hyväksytty rajoitetun  
peruskorvattavuuden (42 %) piiriin 1.2.2011 alkaen.

Valmiste on peruskorvattava vaikeahoitoisen tyypin 2 diabeteksen hoidossa niillä potilailla, 
joilla ei ole saatu riittävää hoitotasapainoa suun kautta otettavilla lääkkeillä ja joiden painoindeksi 
Byetta-hoitoa aloitettaessa on 35 kg/m2 tai suurempi. Lääke annostellaan pistoksena ihon alle 
kahdesti vuorokaudessa.

Lääkkeiden hintalautakunta vahvisti Byettan rajoitetun peruskorvattavuuden ja kohtuulliset 
tukkuhinnat marraskuussa. Victoza-valmisteen hakemuksen lautakunta hylkäsi.
 
 

riskitesti sisällytetään aikuisneuvolan normaaliin 
toimintaan, miten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 
toteutetaan ryhmäohjausta hyödyntäen työterveys-
huollossa sekä miten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy 
liitetään oman organisaation hoitopolkuun.

Osallistujien mielestä koulutuskokonaisuus oli 
oikein hyvä. Kokonaisarvosanaksi he antoivat 4,3 
(asteikolla 1–5). Palautteen mukaan koulutuksen 
rakenne oli selkeä ja sisältö laaja. Koulutus sisälsi 
paljon mielenkiintoista, tutkittua ja näyttöön pe-
rustuvaa tietoa. Luennoitsijat olivat korkeatasoisia 
asiantuntijoita. Kokemusten vaihta-
mista ja keskusteluja pidettiin tärkeä-
nä antina. 

Neljää koulutuspäivää pidettiin 
riittävänä, varsinkin kun osalla oli 
hankaluuksia töiden järjestämisessä 
ja koulutukseen pääsyssä. Verkko-         
oppimisympäristö ja materiaali saivat kiitosta. 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvän interven-
tionsuunnitelman tekemistä pidettiin mielenkiin-
toisena ja opettavaisena. Koulutuksen lähipäivät 
ajoittuivat muutamalle kuukaudelle, mitä pidettiin 
liian lyhyenä ajanjaksona.

Nyt, lähes vuosi koulutuksen jälkeen, tavoitin 
muutaman osallistujan. He kertoivat, että ovat pys-
tyneet soveltamaan koulutuksen antia työssään. 
Suunnitellut interventiot ovat eläneet käytännös-
sä, ja niitä on kehitetty edelleen. Eräs osallistuja 
kuvasi: 

”Koulutus antoi uutta intoa työhön ja tietysti paljon 
uutta tietoa, kiitos monipuolisten luennoitsijoiden. 
Olen ottanut tarkempaan syyniin ajokorttitarkastuk-
seen tulevat. Annan heille T2D-sairastumisriskin 
arviointilomakkeen mukaan, ja jos pisteet nousevat 
kovasti, he soittavat minulle ja mietimme jatkon.” 

Toinen osallistuja totesi: 
”Koulutuksessa oli paljon tutkittua, näyttöön perus-
tuvaa tietoa, tuli paljon ajattelemisen aihetta. Oli 
oikein hyödyllistä päivittää oma hoitopolkumme.”

Valmis koulutussuunnitelma ja -materiaali tekivät 
koulutuksen järjestämisen vaivattomaksi. Koulu-

tuspäivien ajoittuminen pitemmälle 
ajalle olisi mahdollistanut ehkäisyinter-
ventioiden käytännön toteuttamisen jo 
koulutuksen aikana ja siten myös niiden 
arvioinnin eri näkökulmista. 

Koulutuksen sisältö oli meille suo-
malaisille suurelta osin tuttua. Esityk-

sissä viitattiin useaan otteeseen esimerkiksi Diabe-
tes Prevention Study (DPS) -tutkimuksen tuloksiin. 
Kotikenttäetuna voitaneen pitää sitä, että saimme 
huippuosaajat koulutuksen asiantuntijaluennoitsi-
joiksi. Haasteellisimmaksi koulutuspilotissa osoit-
tautui osallistujien löytäminen kiireisistä organisaa-
tioista.
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Diabeteksen hoidon erityispätevyys 

Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoi-
don erityispätevyys oli vuoden 2010 lopussa 143 
lääkärillä. Vuoden 2010 aikana erityispätevyyden 
saivat Klas Winell Espoosta, Anna Pullinen Riihi-
koskelta, Jukka Nikula Lapualta, Satu Vehkavaara 
Helsingistä ja Saale Pöykkö Rovaniemeltä.

Lisätietoja diabeteksen hoidon erityispätevyy-
den ehdoista saa Suomen Endokrinologiyhdistyk-
sen sihteeriltä Päivi Heikkilältä, paivi.heikkila@
hus.fi. Diabeteksen hoidon erityispätevyyden vaa-
timukset on julkaistu Suomen Lääkäriliiton inter-
netsivustolla (www.laakariliitto.fi/koulutus/erityis-
patevyydet/diabetes.html). Suomen Lääkäriliitossa 
erityispätevyyteen liittyviä asioita hoitaa koulutus-
koordinaattori Terhi Leppänen, p. 3930 830, terhi.
leppanen@fimnet.fi. 

Diabeteksen hoidon erityispätevyys oli seuraavilla 
lääkäreillä vuoden 2010 lopussa: Alar Abram, Saku 
Harjumaa, Viro, Tuula Aho, Jyskä, Ulla Ahomaa, Kar-
jaa, Ari Aimolahti, Helsinki, Juha Alanko, Tampere, 
Suvimarja Aranko, Helsinki, Anne Artukka, Turku, 
Stig-Erik Bergkulla, Vaasa, Pertti Ebeling, Espoo, 
Tapani Ebeling, Oulu, Eija Eloranta, Haukipudas, 
Seppo Gummerus, Tampere, Hannu Haapamäki, 
Lahti, Ruuth Hallanoro, Naantali, Päivi Hannula, 
Pirkkala, Kari Harno, Kerava, Liisa Hiltunen, Oulu, 
Mikko Honkasalo, Nurmijärvi, Tuula Huupponen, 
Tampere, Anu-Maaria Hämäläinen, Espoo, Jouko 
Hänninen, Norola, Pirjo Ilanne-Parikka, Tampere, 
Vesa Ilvesmäki, Järvenpää, Bo Isomaa, Pietarsaari, 
Kirsti Jalovaara, Oulu, Leena Juurinen, Riihimäki, 
Hannu Järveläinen, Turku, Jarmo Jääskeläinen, 
Kuopio, Risto Kaaja, Helsinki, Vuokko Kallionie-
mi, Tampere, Tero Kangas, Vantaa, Anu Kareinen, 
Joensuu, Marjut Kauppila, Turku, Ritva Kauppinen-
Mäkelin, Espoo, Päivi Kekäläinen, Joensuu, Paula 
Kemppainen, Kajaani, Päivi Keskinen, Tampere, 
Esa Kilkki, Espoo, Anne Kinnala, Kaarina, Mikael 
Knip, Helsinki, Otto Knutar, Vaasa, Minna Koivik-
ko, Oulu, Veikko Koivisto, Bad Homburg, Saksa, 
Päivi Kokkila, Turku, Jorma Komulainen, Kuo-
pio, Päivi Korhonen, Harjavalta, Timo Korhonen, 
Kuopio, Eeva Korpi-Hyövälti, Seinäjoki, Pirkko 
Korsoff, Rauma, Anna-Mari Koski, Jyväskylä, Ei-

la Kujansuu, Tampere, Riitta Kurttila, Vaasa, Arto 
Kuusisto, Pikkala, Jorma Lahtela, Tampere, Kaj 
Lahti, Maalahti, Hanna Laine, Turku, Kaisa Laine, 
Lappi, Merja Laine, Helsinki, Tiina Laine, Helsinki, 
Helena Lanki, Helsinki, Jouni Lapinleimu, Turku, 
Eeva Leinonen, Helsinki, Sari Lemberg, Pirkka-
la, Eeva Leppävuori, Helsinki, Helena Levänen, 
Mikkeli, Marita Lipsanen-Nyman, Helsinki, Raisa 
Lounamaa, Helsinki, Niina Matikainen, Helsinki, 
Saara Metso, Tampere, Päivi Miettinen, Espoo, 
Leena Moilanen, Leppäkaarre, Sari Mäkimattila, 
Helsinki, Harri Niinikoski, Turku, Katriina Nikki-
lä, Helsinki, Jukka Nikula, Lapua, Leo Niskanen, 
Kuopio, Leena Norvio, Helsinki, Anja Nuuja, Jyväs-
kylä, Pirjo Nuutila, Turku, Päivi Nykänen, Mikkeli, 
Kirsti Näntö-Salonen, Turku, Marja Ojaniemi, Oulu, 
Heikki Oksala, Tampere, Anja Orvola, Parola, Tuula 
Pekkarinen, Helsinki, Paula Piekkala, Turku, Pir-
jo Pirttiniemi, Mänttä, Anna Pullinen, Riihikoski, 
Anne Putto-Laurila, Turku, Eeva Pälikkö-Kontinen, 
Kotka, Paavo Pääkkönen, Pori, Saale Pöykkö, Ro-
vaniemi, Jukka Rajantie, Vantaa, Aslak Rautio, 
Luulaja, Ruotsi, Leena Ryysy, Kotka, Tapani Rön-
nemaa, Piispanristi, Timo Saaristo, Tampere, Kari-
ta Sadeharju, Seinäjoki, Marja-Terttu Saha, Urjala, 
Pasi Salmela, Oulu, Jorma Salmi, Pirkkala, Seppo 
Salo, Juupajoki, Tuula Salokangas, Järvenpää, Tuu-
la Salonen, Espoo, Juha Saltevo, Jyväskylä, Timo 
Sane, Espoo, Markku Saraheimo, Helsinki, Susan-
na Satuli-Autere, Hyvinkää, Tero Saukkonen, Hel-
sinki, Camilla Schalin-Jäntti, Helsinki, Ilkka Sipilä, 
Helsinki, Minna Soinio, Turku, Paula Summanen, 
Espoo, Kaj Sund, Helsinki, Kirsi Sävelä, Pori, Timo 
Talvitie, Seinäjoki, Marjo Tamminen, Kotka, Päivi 
Tapanainen, Oulu, Airi Tarkiainen, Varkaus, Sirpa 
Tenhola, Kotka, Mirja Tiikkainen, Espoo, Hilkka 
Tirkkonen, Outokumpu, Jukka Toivonen, Helsinki, 
Jorma Toppari, Nousiainen, Sirkku Tulokas, Tam-
pere, Tiinamaija Tuomi, Lohja, Timo Tuominen, Sa-
vonlinna, Helena Tuuteri, Espoo, Nina Uhlenius, 
Helsinki, Atte Vadén, Tampere, Eija Valtonen, Tam-
pere, Ilkka Vauhkonen, Kuopio, Satu Vehkavaara, 
Helsinki, Riitta Veijola, Oulu, Ulla Venesmaa, Tam-
pere, Gunilla Wetterstrand, Helsinki, Jorma Viikari, 
Turku, Klas Winell, Espoo, Toini Virkkala, Kokkola, 
Ole Wirta, Tampere, Markku Vähätalo, Tammiainen, 
Kari Väisänen, Vuorela, Matti Välimäki, Helsinki. 
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Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon
UUSI, TARKISTETTU PAINOS

Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon opas  
on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon  
ammattilaisille, jotka työskentelevät iäkkäiden  
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 72 sivua. 
Sen hinta on 17,50 euroa lähetyskuluineen vuoden loppuun.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa 

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 52 sivua. Sen hinta on 8,50 euroa lähe-
tyskuluineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asian-
tuntijoita.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

DjaL_1_2011_rinnakkais.indd   23 1.2.2011   7.41



Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

Fysioterapeutti Marjut Hytönen Vesannon  

terveysasemalta Sisä-Savon terveydenhuollon 

kuntayhtymästä osallistui painonhallinta- 

ohjaajien koulutukseen vuonna 2006. 

 
1. Millaiset eväät koulutus antoi ryhmäohjaukseen?
Koulutus materiaaleineen oli tiivis ja kokonaisvaltainen 
tietopaketti. Se mahdollisti asiantuntevan ja laaja-alaisen 
ryhmäintervention järjestämisen omalla paikkakunnalla. 
Koulutus kattoi koko prosessin ryhmän muodostamises-
ta sen päättämiseen saakka. Työpareittain työskentely oli 
merkittävä muutos, koska olin aiemmin työskennelyt yksin. 
Muutosvaihemalli ja PPP-ideologia toimivat myös yksilöoh-
jauksessa, ja ne ovat laajentaneet perustoimenkuvaa.

2. Miten hyödynnät koulutusta nykyisin? 
Olemme aloittaneet uuden PPP-ryhmän joka vuosi, ja 
meillä on ollut viikoittain useita ryhmiä jo vuosien ajan.  
Tälle vuodelle ei vielä ole ryhmää suunnitteilla, koska työ-
pari miettii työpaikan vaihtoa. 
 
3. Mitä ohjeita antaisita ryhmäohjausta aloitteleville? 
Kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ryhmän muodos-
tumiseen, kuten ryhmähengen luomiseen, jäsenten kuu-
lemiseen, toiveiden huomioimiseen, keskustelukulttuurin 

Metabolisen oireyhtymän nopea 

lisääntyminen antoi alkusysäyksen PPP-

ryhmänohjaajakoulutukselle kymmenen vuotta 

sitten. Diabetesliiton ja Sydänliiton yhdessä 

järjestämään koulutukseen on tähän mennessä 

osallistunut lähes 1 700 terveydenhuollon 

ammattilaista.

Terveydenhuollon ammattilaiset ottivat Pieni pää-
tös päivässä (PPP) -ajatteluun pohjautuvan uuden 
koulutuksen alusta lähtien innostuneesti vastaan. 
Ajattelussa on keskeistä, että tehdään pieniä, pai-
nonhallintaa tukevia muutoksia arjessa. Painonhal-
linnanohjaajien tehtävänä on tukea ihmisiä näiden 
muutosten tekemisessä. Siinä auttaa myös ryhmän 
tarjoama vertaistuki.

Vähitellen muutoksista tulee pysyvä osa elä-
mää, uusi tapa. Näin päästään terveydelle edulli-
siin tuloksiin pitkän ajan kuluessa. 

Ryhmätoiminta oli koulutuksia käynnistettäes-
sä uutta terveydenhuollossa. Kymmenen vuoden 
kuluessa se on vakiintunut vaihtelevasti yksilöoh-
jauksen rinnalle: jossain on edetty harppauksin, 
toisaalla hitaammin. Dehkon 2D-hanke on osal-
taan ollut juurruttamassa toimintamuotoa tervey-
denhuoltoon.  PPP-koulutuksessa on alusta alkaen 
kannustettu myös työpari- ja tiimityöskentelyyn, 
nekin uutuuksia terveydenhuollossa kymmenen 
vuotta sitten. 

Nykyisin koulutuksia järjestetään 2–3 kertaa 
vuodessa. Koulutus on jaettu kahteen jaksoon ja 
kestää yhteensä viisi päivää. Koulutukseen osal-
listuneet voivat keskustella työssä esiin nousseista 
pulmista yhteisellä verkkosivustollaan.

Lisätietoa PPP-koulutuksista: www.diabetes.fi, 
www.sydanliitto.fi ja www.pienipaatospaivassa.fi.

ja muiden pelisääntöjen luomiseen. Ensimmäiset tapaa-
miset ovat tärkeitä. Ryhmäilmiöihin ja vuorovaikutukseen 
kannattaa tutustua ja hankkia niistä tarvittaessa lisätie-
toa. Ole oma itsesi.

4. Mitä menestyksekäs ryhmäohjauksen käynnistäminen 
mielestäsi edellyttää?
Vahva teoriatausta tarvitaan, mutta ohjaajan oma moti-
vaatio ja halu tehdä työtä ovat ratkaisevan tärkeitä.

5. Miltä ryhmäohjauksen tulevaisuus näyttää? 
Ryhmäohjauksen taloudellisuus ja tuloksellisuus tunnus-
tetaan, mutta toisaalta voimavarat on niukat ja ryhmät 
toimivat kaiken muun työn ohessa. Muun muassa yhteis-
tä suunnittelu- ja järjestelyaikaa on minimaalisesti. Ryh-
mien ohjaus on iltatyötä päivätyön päälle.

6. Mikä on oma pieni päätöksesi tänään?
Olen armollinen itselleni. Teen kaiken sen mitä ehdin niin 
hyvin kuin pystyn, ja loput jää huomiselle.

7. Mitä muuta haluaisit sano ryhmäohjauksesta lehden 
lukijoille?
Ryhmänohjaus on tärkeä, palkitseva ja antoisa työtapa, ja 
se motivoi myös ohjaajaa. Ryhmän tarjoamaa vertaistukea 
ei voi mitenkään yksilöohjauksessa kokea.
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 Ohjelma:

11.15 TERVETULOA – tarjolla kakkukahvit!
12.00 Juhlaseminaarin avaus: PPP-kouluttajat esittäytyvät

  Muistoja matkan varrelta… 
  Ravitsemusasiantuntija Liisa Heinonen, Diabetesliitto

 Uudistetun ohjaajaverkon työkalut 
 Ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa, Suomen Sydänliitto

 Keventäjien tuottama lisämateriaali ryhmäläisen aineistopakettiin 
 Ruokatoimittaja Krista Niiniharju, Keventäjät -palvelu

12.45  Mikä on muuttunut päivitetyssä Lihavuuden Käypä hoito – suosituksessa? 
 LT, Keventäjien asiantuntijalääkäri Kirsi Pietiläinen, HUS:n lihavuustutkimusyksikkö

13.30 Turinatauko & hedelmävälipala

14.00 Nauraen solakaksi 
 Nauruvalmentaja Riitta Viljamaa

14.30  Terveellistä syömistä ja laihduttamista.        
 Kuluttajien käsityksiä painonhallinnasta
 Tutkimuspäällikkö Johanna Mäkelä, Kuluttajatutkimuskeskus

15.00 Vaikeasti lihavien ihmisten kokemuksia lihavuudesta
 FT, TtM, Stiina Hänninen, Tampereen yliopisto

15.50  Juhlaseminaarin päätös

 

    S
uurin pudottaja vai Pieni Päätös Päivässä?

         PPP–painonhallintaohjaajien koulutus 10 vuotta!

Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto
sekä Keventäjät-palvelu järjestävät juhlaseminaarin 
terveydenhuollon ammattilaisille:

Aika:  31.3.2011 klo 12–16
Paikka:  MTV3:n auditorio, Ilmalantori 2, Pasila, Helsinki.

Seminaari on maksuton. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Sitovat ilmoittautumiset 28.2. mennessä: koulutussihteeri Katja Hohtari, Suomen 
Sydänliitto, katja.hohtari@sydanliitto.fi, p. (09) 752 752 09. Voit ilmoittautua myös 
osoitteessa www.sydanliitto.fi/juhlaseminaari.

 

arin n

la, Helsinki.

r
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Rasvamaksan salojen 
selvittäminen toi 
väitöskirjapalkinnon

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien 

yhdistyksen väitöskirjakilpailun ensimmäinen 

palkinto on myönnetty dosentti Ronald Borralle. 

Borran Turun yliopistossa tarkistetussa väitöstyössä 
tutkittiin diabeetikoiden, liikapainoisten potilaiden 
ja terveiden verrokkien maksan rasvapitoisuutta ja 
sokerinkäyttöä magneettispektroskopialla ja PET-
kuvauksella. Tutkimuksissa todettiin, että diabee-
tikoilla maksan suuri rasvapitoisuus liittyy maksan 
alentuneeseen sokerinkäyttöön sekä huonoon sy-
dänlihasfunktioon. Samalla kehitettiin uusi, ai-
empaa nopeampi magneettikuvaukseen perustuva 
maksan rasvapitoisuuden mittausmenetelmä.

Borra toimii tätä nykyä post doc -tutkijana Bos-
tonissa Yhdysvalloissa.

Palkintoraati arvioi väitöskirjatyön lisäksi väit-
telijän Valtakunnallisilla diabetespäivillä 2010 pi-
tämän luennon. Palkintoa myönnettäessä otetaan 
huomioon myös väittelijän tulevaisuudensuunni-
telmat diabetesalalla. Kilpailu korvaa yhdistyksen 

aiemmin jakaman Nuori tutkija -palkinnon. Ensim-
mäinen palkinto on 2 000 euroa.

Muut väitöskirjapalkinnon saajat ovat lääketie-
teen tohtori Heli Siljander Helsingistä (1 000 eu-
roa) ja lääketieteen tohtori Jarno Rutanen Kuopiosta 
(500 euroa).  

Siljanderin väitöskirja käsitteli tyypin 1 diabe-
teksen riskin ennustamista. Rutasen väitöskirjassa 
selvitettiin SIRT1-geenin ilmentymisen, energian 
kulutuksen ja insuliiniherkkyyden yhteyksiä. JW

Kuvassa vasemmalta Ronald Borra, Heli Siljander ja 
Jarno Rutanen. 
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Valtimotautien ehkäisyn laatuverkosto on nimennyt 
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
män vuoden 2010 laatuterveyskeskukseksi. Pal-
kinnon myöntämisen perusteena oli diabetes- ja 
verenpainepotilaiden erittäin hyvä hoito.

Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän hoitotulokset ovat pitkään olleet maan 
parhaimmistoa. Vuoden 2010 laatumittauksessa 
terveyskeskuksen verenpainepotilaista yli puolet 
oli erittäin hyvässä hoitotasapainossa ja vain joka 
kymmenes huonossa tasapainossa. Tyypin 2 dia-
beetikoiden hoitotulokset olivat vielä paremmat: 
70 prosentilla diabeetikoista oli verensokeri, ko-

lesteroli ja verenpaine erittäin hyvässä hoitotasa-
painossa. Hyvät tulokset on saavutettu potilaiden 
ja hoitotiimin hyvällä yhteistyöllä.

Ylä-Savon Sote-kuntayhtymään kuuluvat Iisal-
mi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä.

Vuoden 2010 laatumittaukseen osallistui 43 
terveyskeskusta koko maasta, ja vertailussa oli kaik-
kiaan 12 060 potilaan hoitotasapaino. Laatuver-
kostot ovat terveyskeskusten vapaa yhteenliittymä, 
jossa kehitetään parhaita toimintakäytäntöjä sekä 
vertaillaan tuloksia. Mukana olevien terveyskeskus-
ten alueella asuu puolet maamme väestöstä. 
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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.

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 

DjaL_1_2011_rinnakkais.indd   27 1.2.2011   7.41



Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2011

FM Juha Matilaisen biokemian 
alaan kuuluva väitöstutkimus 
The regulation of inflammatory 
cytokines by vitamin D, Syto-
kiinien säätely D-vitamiinilla, 
tarkastettiin Itä-Suomen yli-
opistossa marraskuussa.  

”Väitöstutkimuksessa löy-
dettiin ihmisen DNA:sta uusia 
vaste-elementtejä, jotka mah-

dollistavat D-vitamiinin vaikutukset immuunipuolustuk-
seen ja siihen liittyvien geenien käyttöön. D-vitamiinin 
havaittiin säätelevän useiden tulehduksellisten geenien 
aktiivisuutta ihmisen soluviljelmissä. Tutkimuksen tulokset 
vahvistavat D-vitamiinin roolia immuunipuolustuksen sää-
telijänä, minkä lisäksi saatiin arvokasta tietoa D-vitamiinin 
molekulaarisista vaikutusmekanismeista DNA-tasolla. 

Krooninen tulehdus on liitetty moneen vakavaan sai-
rauteen, kuten syöpään, Alzheimerin tautiin ja tyypin 2 
diabetekseen, minkä vuoksi yksityiskohtainen tieto D-vita-
miinin vaikutusmekanismeista tulehdusvasteen aikana on 
tärkeää kehitettäessä uusia lääkkeitä näihin sairauksiin.”

Jaakko Tuomilehto palkittiin Dubaissa

Professori Jaakko Tuomilehdolle on myönnetty 
kansainvälinen Hamdan Bin Rashid -palkinto 
diabeteksen ehkäisemiseksi tehdystä työstä. 
Palkinto myönnettiin Dubaissa joulukuussa. 

Tuomilehto työskentelee Helsingin yliopiston 
kansanterveystieteen laitoksella. Hän on tullut 
tunnetuksi suuresta diabeteksen ehkäisytutki-
muksesta, Diabetes Prevention Studysta (DPS). 
Hän on myös ollut kehittämässä muun muassa 
tyypin 2 diabeteksen riskinarviointilomaketta, 
jota käytetään Suomessa laajasti tyypin 2 dia-
beetikoiden ja niiden yksilöiden seulonnassa, 
joilla sairastumisen vaara on kohonnut.

Professori Jaakko Tuomilehto (oikealla) Helsingin 
yliopiston kansanterveystieteen laitoksesta ja 
professori Paul Zimmet, Baker IDI Heart and Diabetes 
-instituutista Australiasta palkittiin Dubaissa joulu-
kuussa.   

Terveystieteen maisterin, laillis-
tetun ravitsemusterapeutin Tii-
na Lappalaisen väitöskirja Ob-
esity, low-grade inflammation 
and cardiovascular diseases 
– special emphasis on fat mass 
and obesity associated (FTO) 
and serum amyloid A (SAA) ge-
nes, Lihavuus, matala-asteinen 
tulehdustila sekä sydän- ja ve-

risuonisairaudet: FTO- ja SAA- geenien merkitys, tarkas-
tettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekun-
nassa lokakuussa. 

”Väitöstutkimuksessa havaittiin, että FTO-geeni oli 
yhteydessä lihavuuteen suomalaiseen diabeteksen eh-
käisytutkimukseen (DPS) osallistuneilla. Ne, joilla oli 
FTO-geenistä lihavuudelle altistava muoto, pystyivät 
kuitenkin pudottamaan painoaan yhtä tehokkaasti kuin 
muutkin nykyisten ravitsemussuositusten mukaisen, vä-
hän energiaa sisältävän ruokavalion ja säännöllisen lii-
kunnan avulla. 
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FTO-geeni on väestössä poikkeuksellisen yleinen, sillä 
keskimäärin 16 prosenttia eurooppalaisista kantaa kysei-
sen geenin kahta haitallista kopiota, ja he painavat noin 
kolme kilogrammaa enemmän kuin ne, joilla sellaista ei 
ole.

Miehillä FTO-geenin haitallisen muodon havaittiin 
olevan yhteydessä tiettyjen tulehdustekijöiden kohon-
neisiin seerumipitoisuuksiin ja madaltuneeseen HDL-
kolesterolipitoisuuteen. Lisäksi miehillä todettiin noin 
kymmenen vuoden seurannan aikana saman haitallisen 
FTO-geenimuodon olevan yhteydessä suurentuneeseen 
vaaraan sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.”

Proviisori, LK Juha Ketosen 
väitöskirja Vascular dysfunc-
tion in diet-induced hyper-
tension and obesity in mice. 
Role of endothelium, reactive 
oxygen species and periadven-
titial fat, Verisuonen toiminta-
häiriö hiiren ravintoperäisessä 
verenpainetaudissa ja lihavuu-
dessa. Endoteelin, happiradi-

kaalien ja verisuonta ympäröivän rasvan merkitys, tarkas-
tettiin Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa.

”Väitöstutkimus vahvistaa käsitystä, että runsassuolai-
nen ravinto ja lihavuus lisäävät sydän- ja verisuonitautien 
riskiä. Molemmat vaikuttavat haitallisesti valtimosuonen 
toimintaan. Tulosten perusteella suolan saannin vähentä-
minen ja painonhallinta ovat tärkeitä sydän- ja verisuoni-
tautien ehkäisyssä ja hoidossa.

Runsas ravintoperäinen suolan saanti aiheutti valtimo-
suonen endoteelin toimintahäiriön sekä ateroskleroosin 
eli valtimonkovettumistaudin hiirimalleissa että perimäl-
tään terveissä hiirissä.

Suolan saanti kohotti myös merkittävästi verenpainet-
ta ja aiheutti sydämen koon kasvua perimältään terveissä 
hiirissä. Lisäksi runsas suolan saanti kiihdytti ateroskle-
roottisten rasvajuosteiden muodostumista valtimosuonen 
seinämään ApoE-poistogeenisissä ja LDL-reseptoripoisto-
geenisissä hiirissä, mutta ei vaikuttanut seerumin koleste-
rolitasoihin.” 

LL Kalle Kurpan väitöskirja Coeliac disease beyond villous 
atrophy, Keliakia ilman ohutsuolen limakalvon nukkavau-
riota, tarkastettiin Tampereen yliopistossa lokakuussa. 

Keliakian nykyiset diagnostiset kriteerit edellyttävät 
ohutsuolen limakalvon suolinukkavaurion osoittamista. 
Limakalvovaurio kuitenkin kehittyy asteittain, ja potilaat 
saattavat kärsiä tyypillisistä keliakiaoireista limakalvon ol-
lessa vielä normaali. Lisäksi sairaus saattaa esiintyä myös 
suoliston ulkopuolisina oireyhtyminä, joissa limakalvovau-
rio voi puuttua kokonaan.

VÄITÖKSIÄ

Väitöskirjatyön tulokset osoittavat, että endomysiini-
vasta-ainepositiiviset ihmiset kärsivät perinnöllisestä glu-
teenille herkistävästä sairaudesta riippumatta ohutsuolen 
limakalvovaurion asteesta. Heillä voi olla keliakiaoireita ja 
heikentynyt luuntiheys suolinukan ollessa vielä normaa-
li. Lisäksi sekä keliakian kliininen että kudostason tau-
dinkuva voivat muuttua ajan kuluessa. Se osoittaa, että 
suolioireinen keliakia ja suoliston ulkopuolinen keliakia 
edustavat saman sairauden eri ilmenemismuotoja. 

Löydökset viittaavat keliakian nykyisten kriteereiden 
olevan riittämättömiä. Jatkossa tarvitaan lisätutkimuksia 
muun muassa täysin oireettomista keliakiapotilaista. Li-
sätutkimuksia tarvitaan myös, jotta voidaan arvioida ohut-
suolen tähystystutkimusten asemaa diagnostiikassa.”

LL Satu Simellin väitöskirja Natu-
ral history of celiac disease-asso-
ciated antibodies and progression 
to overt disease in children at in-
creased genetic risk, Keliakiaan 
liittyvien vasta-aineiden ja kelia-
kian kehittyminen geneettisesti 
alttiilla lapsilla, tarkastettiin Tu-
run yliopistossa joulukuussa.

”Väitöstutkimuksessa kuva-
taan keliakiaan liittyvien vasta-aineiden muutoksia ennen 
keliakian diagnosointia. Mielenkiintoinen löydös oli, että 
keliakiaan liittyvät vasta-aineet voivat hävitä verenkierrosta 
ilman gluteenitonta dieettiä. Näin tapahtui jopa puolella 
niistä lapsista, joilta oli mitattu ainakin kerran selvä posi-
tiivinen tulos jollekin keliakiaan liittyvistä vasta-aineista. 
Osalle lapsista vasta-aineet kuitenkin ilmaantuivat uudel-
leen seurannan aikana.

Aiemmin on ajateltu vasta-aineiden olevan melko 
pysyviä ja katoavan verenkierrosta vasta gluteenittoman 
dieetin aloittamisen jälkeen, keskimäärin puolen vuoden 
– vuoden kuluessa. 

Keliakiaan liittyviä kudostransglutaminaasivasta-ai-
neita (TGA) ei löydetty alle yksivuotiailta lapsilta vaikka 
viljatuotteet aloitetaan lapsille jo huomattavasti ennen 
kun lapsi täyttää vuoden. Keliakiaan liittyviä gliadiini-
vasta-aineita (AGA) sitä vastoin voitiin todeta jo kuuden 
kuukauden ikäisillä lapsilla. 

Gliadiinivasta-aineet ilmaantuivat seurannassa ol-
leille lapsille keskimäärin puolentoista vuoden iässä eli 
aiemmin kuin kudostransglutaminaasivasta-aineet, jotka 
ilmaantuivat lapsille keskimäärin kolmen vuoden iässä. 
Gliadiinivasta-aineiden varhainen ilmaantuminen on 
mahdollisesti ensimmäinen merkki keliakian tautiproses-
sin käynnistymisestä ja mahdollistaa keliakiaan liittyvien 
ulkoisten laukaisevien tekijöiden vaikutusten tutkimisen. 
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Itämeren ruokakolmio suosii lähellä tuotettua ruokaa
Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat julkaisseet uuden ruoka-
kolmion, jossa painotetaan omaan ruokakulttuuriimme kuu-
luvia ja lähellä tuotettuja ruokia. Terveellinen kokonaisuus 
koostetaan tutuista raaka-aineista turvallisesti ja ympäristöä 
säästäen. Itä-Suomen yliopiston ravitsemustutkijoilla on ollut 
keskeinen rooli uuden kolmion ideoinnissa ja kehittelyssä.

Ruokakolmio on tapa havainnollistaa terveellisen ruokava-
lion koostamista. Itämeren ruokavalio on vastine perintei-
selle, tutkimuksissa terveelliseksi osoitetulle Välimeren ruo-
kavaliolle. Samanlaiseen täysipainoiseen kokonaisuuteen 
päästään suosimalla kotimaisia kasviksia ja marjoja, ruista, 
rypsiöljyä ja kotimaista kalaa.

Itämeren ruokakolmio -tuotteet:
Ole hyvä – Itämeren ruokavalio -juliste
Diabetesliiton ja Sydänliiton yhteinen tuote

Ole hyvä – Itämeren ruokavalio /  
Lautasmalliateria -repäisylehtiö
Tarkoitettu hoidonohjaukseen, 
kansilehdessä hyödyllistä     
lisätietoa ohjaajalle

toisella puolella ruoka-
kolmio- ja toisella puo-
lella lautasmallikuva

lehtiö 15 euroa, 
100 sivun leh-
tiö 21 euroa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät hintoihin.

Varsågod – Östersjökost

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa

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

KOULUTUSTA

Kevät 2011

23.–25.2. + 13.–14.4.2011 Koulutus painonhallinta- 
ryhmien ohjaajille PPP (3 + 2 pv)
16.–18.3. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville
30.3.–1.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja   
hoidonohjaus
13.–14.4. Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille
18.–19.4. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien   
diabetespäivät
27.–29.4. Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän 
haasteet

Syksy 2011

5.–6.9. Diabeetikon hoito -koulutus lääke- ja hoitotarvike-
yritysten työntekijöille
7.–9.9. Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen  
erityishaasteet

12.–16.9.  10.–14.10.   21.–25.11. Diabeetikon 
hoidon peruskurssi (5 pv)
21.–23.9. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
19.–21.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
24.–26.10. + 12.–13.12. Koulutus painonhallinta-
ryhmien ohjaajille PPP (3 + 2 pv)
31.10.–1.11. Raskausdiabetes
2.11. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä
3.–4.11. Insuliinipumppuhoidon jatkokurssi
7.–8.11. Diabeettisen nefropatian haastava hoito
10.–11.11. Seminaari lasten ja nuorten parissa  
työskenteleville

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia vuoden mittaan. Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: www.diabetes.fi/koulutus.
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Valitse Sydänmerkki-tuote, kun haluat pitää huolta omasta 
ja läheistesi hyvinvoinnista. Sydänmerkityissä elintarvikkeissa 
on vähemmän suolaa ja rasvaa kuin muissa saman tuoteryh-
män tuotteissa. Paremmat valinnat  sopivat kaikenikäisille.
Lue lisää: www.sydanmerkki.

Yli 700 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 1/2011

   Ajankohtaista: Yhteistyö sujuvaksi monimuotokoulutuksella

Pääkirjoitus: Uusia lääkkeitä, uusia yhteisvaikutuksia 

Mitä diabeteslääkkeiden yhteisvaikutuksista pitäisi tietää?

Immuunijärjestelmään vaikuttaminen diabeteksen   
 ehkäisyssä ja hoidossa

Diabeteshoitajat:  Uusi koulutus innosti ensimmäiset   
 diabeteksen ehkäisyvalmentajat seulontoihin ja   
 korjaamaan hoitopolkuja

Diabeteksen hoidon erityispätevyys 143 lääkärillä 

Kymmenen vuotta painonhallintaryhmien ohjaajakoulutusta

Väitöksiä

Koulutusta
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