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

Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

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

Ihmelääkkeitä?

Ihanteellinen diabeteslääke korjaisi verensokerin 
lisäksi verenpainetta, painoa, veren rasvoja, tuleh-
dusreaktiota ja veren hyytymistä. Uusilla suolisto-
hormonilääkkeillä näyttää olevan ihmeteltävän 
monipuolisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitau-
tien riskitekijöihin. 

Salajuoni

Diabetes on kuin paholaisen salajuoni, jossa 
päästetään insuliiniresistenssi ja hyperglykemia 
riehumaan valloillaan. Näin kuvaili italialainen  
Ele Ferrannini, EASD:n entinen presidentti, pal-
kintoluennossaan lisäsairauksiin johtavaa polkua. 

Ei kannata odotella 

Diabeetikon jalkahaavan hidas paraneminen 
johtuu useimmiten verenkierron ongelmista. 
Siksi potilas kannattaa lähettää verisuonikirurgin 
arvioitavaksi jo varhaisessa vaiheessa. 

 4 Ajankohtaista: Eduskuntaan uusi    
  diabetesryhmä

 5 Pääkirjoitus: EASD:n huiput verkossa 
  Jorma Lahtela
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  Jorma Lahtela
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  ruskeaan rasvaan Kirsi Virtanen
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  johtuu useimmiten verenkierron ongelmista  
  Rainer Zeitlin
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  Annika Lundgren, Johanna Ollikainen ja   
  Juuli Toukonen
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Selaile Diabetes ja lääkäri -lehteä verkossa

Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti (e-paper) 
on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/ediabetesjalaakari.   
Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten 
laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen   
myös pdf- muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/lehdet.

Kuvat: EASD

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 

€ + Diabetes-lehden tilaushinta 37 €
jäsenetuhinta 12 €

_rinnakkais.indd   3 26.10.2011   6.16



4 Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011

Eduskuntaan uusi diabetesryhmä  
 
Eduskunnan uusi diabetesryhmä on nimetty. Jokai-
sesta neljästä isosta eduskuntaryhmästä on kaksi 
edustajaa, muista yksi. Eduskunnan uuden diabe-
tesryhmän jäsenet ovat Marjo Matikainen-Kallström 
(kok), Lenita Toivakka (kok), Pia Viitanen (sdp), 
Anneli Kiljunen (sdp), Pirkko Mattila (ps), Hanna 
Mäntylä (ps), Annika Saarikko (kesk), Erkki Virta-
nen (vas), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Sari Palm 
(kd) ja Mikaela Nylander (rkp). Ryhmän sihteerinä 
toimii Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen 
asiantuntija Riitta Vuorisalo.

Eduskunnan diabetesryhmän tarkoituksena on 
ylläpitää yhteyksiä Diabetesliiton sosiaali- ja ter-
veyspoliittiseen toimintaan ja tarjota ryhmän jä-
senille tietoa yhdestä suurimmista suomalaisista 
kansanterveysongelmista. Liitolle diabetesryhmä 
tarjoaa tärkeän kanavan kansalliseen päätöksente-
koon.

Ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa. Se tekee 
tarvittaessa yhteistyötä muiden eduskunnassa toi-
mivien ryhmien, kuten Sydänryhmän, kanssa.

Diabetesryhmä on perustettu vuonna 2006.

AJANKOHTAISTA  

Dehkon perintönä monipuolinen aineistovalikoima
Terveydenhuollon ja diabeetikoiden käyttöön jää vuodenvaihtees-
sa päättyneen kansallisen diabetesohjelman perintönä runsas 
määrä ajantasaista aineistoa: esitteitä, oppaita ja käytännön 
työkaluja.

Dehkon aikana tuotetut raportit ovat luettavissa sähköisinä 
verkossa. Painettuja versioita on tilattavissa niin kauan kuin tava-
raa riittää, ja osasta julkaisuista Diabetesliitto ottaa tarvittaessa 
uusintapainoksia. 

Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeet eli 
riskitestit säilyvät Diabetesliiton aineistovalikoimissa. Riskiteste-
jä ja muita materiaaleja voi tilata verkosta osoitteesta www.diabe-
tes.fi/d-kauppa/dehko tai sähköpostitse, satu.kiuru@diabetes.fi.

Dehko-materiaalit ovat pääasiassa maksuttomia. Useita kap-
paleita sisältävistä toimituksista peritään 10 euron toimitusmak-
su.

Muista nämä!

Diabetesbarometri 2010
Diabeteksen hyvän hoidon laatu-
avaimet ja -mittarit
Diabeetikon hoitotasapaino 2010 
-esite
Riskitesti
Vyötärömittanauhat
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Jorma Lahtela

PÄÄKIRJOITUS

EASD:n huiput verkossa

Syyskuun puolivälissä Lissabonissa pidetty 
EASD:n 47. vuosikokous oli diabetestutkimuk-
sen päätapahtuma tänä vuonna Euroopassa. 
Portugalin budjettialijäämä ei näkynyt ko-
kousjärjestelyissä.  Osallistujia oli 127 maas-
ta, ja kaikkiaan heidän lukumääränsä hipoi 
18 000:tta. Kokouksessa esiteltiin noin 1 300 
tutkimusraporttia. Osallistuja ehtii seurata 
esityksistä vain muutaman, joten valtaosa jää 
lukemisen varaan. Tietotekniikka ja verkkorat-
kaisut ovat luoneet uuden työkalun kokousten 
seurantaan. Verkkolähetystä on mahdollista 
seurata jopa esitysten aikana kotisohvalta. Vie-
läkin merkittävämpiä ovat webcast-tallenteet, 
jotka ovat katsottavissa verkosta milloin vain. 
Lissabonista EASD tarjoaa 45 alkuperäistä 
esitystä (www.easd.org). Kaikki merkittävim-
mät raportit ovat katsottavissa, ja toistaisek-
si maksutta. Suosittelen tutustumista näihin 
esityksiin niin kokouksessa olleille kuin mat-

kustamisen välttäneillekin. Siellä on monia kiinnostavia puheenvuoroja käytännön kliinistä 
työtä tekeville. 

Tässä numerossa (sivuilla 13–19) esitellään muutamia tutkimusraportteja ja keskeiset 
palkintoluennoitsijat. Suomalaisten kannalta ilahduttavaa oli muutamien nuorten tutkijoi-
den esiinmarssi. Diabetes, sen hoito ja syöpä olivat edelleen vahvasti esillä. Metformiinin 
syövältä suojaavalle vaikutukselle on löytymässä selitys. Kokouksessa jopa raportoitiin me-
nestyksellisistä tuloksista, joita on saatu metformiinista syövän hoidossa. Tutkimustulokset 
inkretiinipohjaisen lääkehoidon vaikutuksista haimatulehduksen tai syövän riskiin näyttävät 
hyvin epävarmoilta. Toistaiseksi tarvitaan ehkä ainoastaan tuntosarvien herkistämistä. Ko-
konaisuudessaan syöpäkysymys on tärkeä – onhan syöpä ohittanut kuoleman aiheuttajana 
sydän- ja verisuonitaudit alle 65-vuotiaalla diabeetikkoväestöllä (CDC statistics, USA). 

Uusia insuliineja on tulossa markkinoille lähiaikoina. Vieläkään ei ole ratkaistu ”älykkäi-
den” insuliinien ongelmaa.  Nämä insuliinit reagoisivat veren glukoosipitoisuuteen tarkoi-
tuksenmukaisesti. Kokouksen aikana julkistettiin merkittävä apuraha haettavaksi kokonaan 
uusien insuliini-innovaatioiden keksimiseksi. Diabetes on noin 366 miljoonalla ihmisellä 
maailmassa, eikä epidemia näytä laantuvan. Tutkimusta ja innovaatioita tarvitaan. Muista-
kaa koulutustapahtumista kymmenes Valtakunnallinen diabetespäivä 24.11.2011 ja Dia-
betestutkimussäätiön apurahahakemus (ilmoitus tässä lehdessä sivulla 12). 
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Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset nauttisi itse tekemääsi herkkujuomaa, 
joka on samalla sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös 
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Vielä jaksaa  
painaa…”

2 dl rasvatonta vaniljajogurttia

5 dl rasvatonta maitoa

2 dl vadelmia

2 dl mustikoita

1 tl kanelia tai kardemummaa

1 rkl juoksevaa hunajaa

4 rkl kauraleseitä

Mittaa ainekset kulhoon tai kannuun. 

Soseuta.

Vinkki: Käytä kanelin tilalla  

kardemummaa.

Kanelilla maustettu 

marjajuoma

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso myös muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet

un. 

tejä: 
et
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GLP-1-lääkkeillä näyttäisi olevan monia edullisia 

vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien riskiteki-

jöihin diabeetikoilla. Tarvitaan kuitenkin pääte-

tapahtumatutkimuksia, jotta nähdään, paranta-

vatko ne heidän kokonaisennustettaan.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat merkittävin dia-
betekseen liittyvä kuolinsyy. Verenpaineen, LDL-
kolesterolin ja veren hyytymisen hoitotavoitteet 
ovat diabeetikoilla samat kuin jo koronaaritautiin 
sairastuneilla. Huolimatta optimaalisesta hoidos-
ta valtimotautitapahtumien riski on diabeetikoilla 
lisääntynyt. Riski on suurin niillä, joiden glykohe-
moglobiinitaso (HbA1c) on korkea. 

Hyvin tiukkaan hoitotavoitteeseen pyrkinyt Ac-
tion to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (AC-
CORD) -tutkimus ei pystynyt osoittamaan verenso-
kerin intensiivisen hoidon parantavan ennustetta, 
vaan itse asiassa tapahtui päinvastoin. Optimaa-
lisen diabeteslääkkeen tulisi verensokerin norma-
lisoinnin lisäksi vaikuttaa edullisesti tärkeimpiin 
oheismuuttujiin eli verenpaineeseen, painon kehi-
tykseen, veren rasvoihin, tulehdusreaktioon ja ve-
ren hyytymiseen. Verensokerivaikutukseen ei saisi 
liittyä hypoglykemiariskiä. Yksi keskeinen vaatimus 
uusia diabeteslääkkeitä kehitettäessä 
on, että ne ovat turvallisia verenkier-
toelimistölle. Rosiglitatsonista käyty 
keskustelu on stimuloinut tätä vaati-
musta edellä mainitun tutkimuksen 
ohessa. (1) 

Inkretiinijärjestelmään vaikutta-
vat lääkkeet ovat uusimpia tulokkaita 
diabeteksen hoidossa. Glukagoninkal-
tainen peptidi-1:llä (GLP-1) on insu-
linomimeettisiä, insulinotrooppisia ja 
antiapoptoottisia ominaisuuksia, ja 
se vaikuttaa glukoosista riippuvaises-
ti insuliinin ja glukagonin eritykseen. 

GLP-1-lääkkeet ja diabeetikon sydän 

Vaikutus HbA1c-tasoon on noin 0,5–2 prosenttiyk-
sikköä lähtötasosta riippuen. GLP-1 vaikuttaa eri-
tyisen reseptorinsa kautta. Näitä reseptoreita on 
tavattu monista elimistä, kuten sydämestä, verisuo-
nista, verisoluista ja munuaisista haiman lisäksi. 
Valtaosa GLP-1:n sydänvaikutuksista on saatu ko-
keellisissa asetelmissa, kun on käytetty luonnollista 
GLP-1-infuusiota (lyhyen puoliintumisajan vuoksi). 
Todelliset päätetapahtumatutkimukset ovat käyn-
nissä, mutta valmistuvat vasta vuosien kuluttua. 
Taulukkoon 1 on koottu yhteen muutamia keskeisiä 
GLP-1-agonistien kardiovaskulaarisia vaikutuksia.

Systolisen ja diastolisen verenpaineen lasku
Sydämen supistusvireen paraneminen
Sydämen pumppausvoiman ja iskutilavuuden 
paraneminen
Infarktin koon rajoittuminen
Iskemian siedon paraneminen
Ejektiofraktion paraneminen
Endoteelin toiminnan paraneminen
Lipidimuutokset
 LDL-kolesteroli laskee, HDL-kolesteroli nousee, 
ApoB ja triglyseridit laskevat
Painon lasku

Hyperglykemian hoitoon käytettyjen 
lääkkeiden kardiovaskulaarista en-
nustetta parantava vaikutus on jäänyt 
vaatimattomaksi.  Kaiken kaikkiaan 
ainoastaan metformiini näyttäisi suo-
jaavan verenkiertoelimistöä. 

Monipuolisia vaikutuksia

Reseptorin aktivoituminen sydänli-
haksessa johtaa syklisen adenosiinin 
tuotantoon ja proteiinikinaasi A:n 
aktivoitumiseen, mikä lisää lihassu-
pistuksen voimaa (inotropiaa) ja glu-

Jorma Lahtela

Optimaalisen 

diabeteslääkkeen 

tulisi verensokerin 

normalisoinnin 

lisäksi vaikuttaa 

edullisesti tärkeimpiin 

oheismuuttujiin eli 

verenpaineeseen, 

painon kehitykseen, 

veren rasvoihin, 

tulehdusreaktioon ja  

veren hyytymiseen.
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koosinottoa. Kriittisessä tilanteessa energiaa saa-
daan glukoosista rasvahappojen sijaan. GLP-1:n 
metaboliitilla (9–36) on itsenäinen, reseptorista 
riippumaton vaikutus endoteeliin. Tämä vaikutus 
välittyy typpihapon kautta, mikä johtaa verisuonten 
laajenemiseen. Sillä on myös vähäinen glukoosin-
ottoa soluun parantava vaikutus (kuvio 1). Tämä 
reseptorista riippumaton reitti voisi selittää joitakin 
eroja DPP-4-estäjien ja GLP-1-agonistien sydänvai-
kutuksissa. 

Kokeellisissa asetelmissa saadut havainnot on 
voitu osoittaa myös ihmiskokeissa sydänlihaksen 
sisäisen suojamekanismin ilmaantumisena (läm-
mittelyilmiö, preconditioning), sydäninfarktin koon 
rajoittumisena ja ejektiofraktion paranemisena. Eri-
tyisesti infarktin koon rajoittumisen arvellaan liitty-
vän parantuneeseen sokerinkäyttöön 
(rasvahappojen sijaan). Tämän ajatel-
laan suojaavan soluja iskemialta (2).  

GLP-1-infuusion on havaittu pa-
rantaneen koirilla pumppufunktiota, 
sydämen iskutilavuutta, sydänlihak-
sen insuliiniherkkyyttä ja alentaneen 
loppudiastolista painetta, sydämen sykenopeutta 
ja systeemistä verisuonivastusta. Ihmisellä GLP-
1-infuusion on havaittu parantaneen vasemman 
kammion toimintaa ja elämänlaatua sydämen va-
jaatoiminnan yhteydessä. Kaikissa tutkimuksissa 
näitä edullisia muutoksia ei ole havaittu (3). Diabe-

teslääkkeitä tarvitseville sydänpotilaille nykyisistä 
hoitomuodoista niin insuliini, tiatsolinedionit kuin 
metformiinikin ovat jollakin tavalla epäedullisia 
(muun muassa nesteretention ja asidoosin takia). 

Isoja lupauksia

Verisuonivastus laskee sekä koe-eläimillä että ih-
misillä GLP-1-infuusion aikana typpioksidista (NO) 
riippuvaisella mekanismilla. Sekä eksenatidin että 
liraglutidin on kliinisissä tutkimuksissa havaittu 
laskevan verenpainetta ja parantavan endoteeli-
funktiota. DPP-4-estäjillä verenpaineen muutos on 
ollut vähäinen. LEAD-tutkimussarjassa (liraglutidi) 
systolinen verenpaine laski kaikissa tutkimusase-
telmissa. Myös diastolinen verenpaine laski. Ky-

seisten tutkimusten meta-analyysissä 
keskimääräinen verenpaineen lasku oli 
2,5 elohopeamillimetriä (mmHg).  Ve-
renpaine laski heti lääkityksen alussa 
(kahden viikon aikana), jolloin ei ollut 
vielä tapahtunut painon muutoksia.  

Myös ateroskleroosin biomark-
kereissa (herkkä CRP, BNP ja PAI-1) todettiin 
edullisia muutoksia sekä liraglutidilla (LEAD-tut-
kimukset) että eksenatidilla (4). Muutokset eivät 
riippuneet painon muutoksesta. Myös triglyseridit 
laskivat ja HDL-kolesteroli nousi, mitkä olivat edul-
lisia muutoksia. 

GLP-1-reseptorisidonnainen GLP-1-reseptorista riippumaton

GLP-1  GLP-1 (7–36) GLP-1  (7–36)   GLP-1 (9–36)

DDP–4

Inotrooppinen vaikutus
Glukoosinotto
Iskemian sieto
Vähäinen vasodilatoiva vaikutus

Ei inotrooppista vaikutusta
Vähäinen vaikutus glukoosinottoon
Iskemian jälkeinen toipuminen
Vasodilataatio, NO/cGMP-välitteinen

cGMP, syklinen guonosiinimonofosfaatti; DPP-4, dipeptidyylipeptidaasi-4; NO, typpioksidi

Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011

GLP-1

Erityisesti infarktin koon 

rajoittumisen arvellaan 

liittyvän parantuneeseen 

sokerinkäyttöön.
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Paino on sydän- ja verisuonisairauksien riskite-
kijä erityisesti, jos se liittyy diabeteksen lääkehoi-
toon (ACCORD). GLP-1-agonistien suhteen painon 
lasku näyttäisi jatkuvan ainakin kolme vuotta.  Ek-
senatidin kolmen vuoden tuloksissa keskimääräi-
nen painon lasku oli 5,3 kilogrammaa.

GLP-1-lääkkeillä näyttäisi olevan edullises-
ti vaikuttavia ominaisuuksia useisiin diabeetikon 

sydän- ja verisuonitautien riski-
tekijöihin. Verensokerin laskun 
ohessa niitä ovat vähäinen hypo-
glykemian riski sekä painon ja 
verenpaineen lasku. Lipidimuu-
tokset ja suorat sydänvaikutukset 
antavat aihetta odottaa kardiovas-
kulaarisen ennusteen paranemis-
ta. Päätetapahtumatutkimuksia 
tarvitaan sekä yksittäisten meka-

nististen komponenttien merkityksen arvioimiseksi 
että kokonaistuloksen selvittämiseksi.

Jorma Lahtela

LKT, dosentti

Osastonylilääkäri, TAYS

jorma.lahtela@uta.fi
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Jorma Lahtela diabetestutkijoiden johtoon

Diabetes ja lääkäri -lehden tieteellinen toimittaja, dosentti Jorma Lahtela Tampereelta on valittu 
Diabetestutkijat ja diabetologit ry:n uudeksi puheenjohtajaksi. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa LT 
Carol Forsblom, joka on toinen Diabetes ja lääkärin lääketieteellisestä sisällöstä vastaavista toi-
mittajista. Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ovat Jussi 
Pihlajamäki (varapuheenjohtaja) Kuopiosta, Marja-Terttu Saha Tampereelta, Hannele Yki-Järvinen 
Helsingistä ja Kirsi Virtanen Turusta. 

Yhdistys on toiminut vuodesta 1981, aluksi Diabetesklubi-nimisenä. Sen jäsenyys on avoin 
niin kliinikoille kuin tutkijoillekin. Yhdistys järjestää kerran vuodessa diabetesalan suuren koulu-
tustapahtuman, Valtakunnallisen diabetespäivän. Lisäksi se kokoaa jäsenistönsä ja muut diabe-
testutkimuksesta kiinnostuneet kahdesti vuodessa Diabetesklubi-tilaisuuteen.

Yhdistys jakaa matka-apurahoja nuorille tutkijoille sekä myöntää kolmelle korkeintaan 40-vuo-
tiaalle tutkijalle väitöskirjapalkinnon Valtakunnallisen diabetespäivän yhteydessä. Lisätietoja liitty-
misestä, matka-apurahoista ja palkinnoista saa yhdistyksen sihteeriltä, carol.forsblom@hus.fi sekä 
Diabetesliiton internetsivustolta www.diabetes.fi > Jäsenyhdistykset.
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Paino on sydän- ja 

verisuonisairauksien 

riskitekijä 

erityisesti, jos se 

liittyy diabeteksen 

lääkehoitoon.
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CONTOUR®
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Olemme kaikki diabeetikkoja, 
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Diabetestutkimussäätiön 
vuoden 2012 apurahat

Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja diabetekseen liittyvään tutkimuk-

seen. Säätiö tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perustutkimuksesta. Säätiö 

tukee myös muuta kuin lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. 

Ensisijainen arviointiperuste on tutkimushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2012 apurahoina jaettava summa on 375 000 euroa. Haettavana on yksi 

kaksivuotinen apuraha (50 000 euroa/vuosi) merkittävään tutkimushankkeeseen, useita 

yksivuotisia apurahoja (25 000 euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimus-

apurahoja. Apurahojen myöntämisessä noudatetaan Diabetestutkimussäätiön hyvää 

hallintotapaa. Pienemmät apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti nuorten tutkijoiden 

henkilökohtaisiksi apurahoiksi (= työskentelyapuraha). Diabetestutkimussäätiö suositte-

lee apurahaa haettavaksi vähintään neljän kuukauden työskentelyä varten, jolloin apu-

rahan saajan eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti. 

Apurahan saajalta edellytetään selvitystä apurahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista 

kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Diabetestutkimussäätiön kotisivun kautta 

(www.diabetestutkimus.fi/apurahat/). Hakuaika on 1.1.–31.1.2012. Hakemuksesta tulee 

ilmetä mitä apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan budjetti ja hankkeen kokonaiskus-

tannusarvio. Budjetissa tulee ilmoittaa, miten apuraha jakautuu työskentelyapurahaksi 

sekä laite- ja muihin kuluihin. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka monelle kuu-

kaudelle työskentelyapurahaa haetaan. Jos kyseessä on väitöskirjatyö, tulee hakemuk-

sesta ilmetä missä vaiheessa väitöskirjatyö on. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moilanen,    

p. 017 173 311/haku, gsm 040 595 0646, f. 017 17 2530,    

sp. leena.moilanen@kuh.fi.

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ
STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING

Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011
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Kuvat: EASD

Kokoussivut 14–19
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Vähempikin riittää tyypin 2 
diabeetikon verenpaineen hoidossa?

Ruotsalaiset tutkijat määrittivät rekistereitä analy-
soiden, millä systolisella ja diastolisella verenpai-
neella aivoinfarktin ja sepelvaltimotaudin riski on 
matalin. Tutkimusaineisto koostui 37 798:sta pää-
asiassa keskiruotsalaisesta yli 35-vuotiaasta tyypin 
2 diabeetikosta. Potilaiden keski-ikä oli 65 vuot-
ta. Tutkimus tehtiin 76 terveyskeskuksesta, joissa 
tiedot oli tallennettu kattavaan diabetesrekisteriin. 
Kohorttia seurattiin kymmenen vuotta niin, että 
keskimääräinen seuranta-aika oli 3,8 vuotta. 

Kerätyt rekisteritiedot yhdistettiin Ruotsin kuo-
linsyy- ja sairaaloiden poistorekistereihin. Merkittäviä 
sydän- ja verisuonitautitapahtumia oli 24 prosentilla 
(8 994) potilaista. Verenpainetiedot oli tallennettu 
vähintään kolmesti vuodessa. Verenpaineanalyyseis-
sä aineisto vakioitiin iän, sukupuolen, painoindeksin 
ja koulutustason mukaan. Monimuuttuja-analyysilla 
tulokset jaettiin viiteen riskikategoriaan. Matalin sy-
dän- ja verisuonitautitapahtumien riski oli potilailla, 
joilla ei ollut lääkehoitoa ja joiden verenpaine oli 
132/76 elohopeamillimetriä (mmHg), sekä potilail-
la, joilla oli vähintään yksi verenpainelääke ja joiden 
verenpaine oli 142/72 mmHg. 

Jorma Lahtela  

Matalin kuolleisuuden riski oli vastaavasti 
151/79 mmHg verenpainelääkkeitä käyttämättö-
millä ja 152/79 mmHg lääkehoitoa saavilla. Koko 
aineistossa sydän- ja verisuonitautitapahtumien 
suhteen ideaalinen verenpaine oli 146/79 mmHg. 
Riskikäyrä oli U:n muotoinen. Matalimman viiden-
neksen sydän- ja verisuonitautitapahtuman riski oli 
suurempi kuin toiseksi matalimman. 

Verenpainerajat ovat jonkin verran korkeammat 
kuin useimmissa hoitosuosituksissa.  Ne ovat sopu-
soinnussa muun muassa ACCORD-tutkimuksen 
havaintojen kanssa tiukan verenpaineen hoidon 
odotettua vähäisemmästä vaikutuksesta pääte-
tapahtumiin. 

Östgren J, Svennblad B, Sheikhi R, Bodegård J, 
Nilsson PM, Johansson G: Systolic and diastolic 
blood pressure levels with lowest risk in type 2 
diabetes: a cohort stydy of 37 798 primary care 
patients. Diabetologia 54: suppl1: S29, 2011.

Kirjoittaja on Diabetes ja lääkäri -lehden tieteel-
linen toimittaja.

Verensokerin kolmen päivän
tehoseuranta luotettavaa
Antti Virkamäki

 pyysi 227:ää huonossa hoitotasapainossa 
olevaa kalifornialaista tyypin 2 diabeetikkoa mit-
taamaan verensokerinsa seitsemän kertaa päivässä 
(parimittaukset kolmelta aterialta ja ennen nukku-
maanmenoa) kolmen päivän ajan ennen vastaan-
ottoa (1).  Tätä tehomittausjaksoa kutsutaan seit-

semän pisteen verensokeriprofiiliksi (seven point 
blood sugar profile).  

Tulosta (keskisokeri) verrattiin vastaanoton yh-
teydessä mitattuun HbA1c-tulokseen kolmen kuu-
kauden välein. Omaseurannan ja HbA1c:n välinen 
korrelaatio oli vahva (r=0.68-0.76), ja myös muu-
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Ruoka kannattaa pureskella kunnolla
Vesa Ilvesmäki

Plasman PYY-pitoisuus nousi viiden pureske-
lun jälkeen 35,8 pikogrammasta millilitrassa (pg/
ml) 41,3 pg:aan/ml ja 30 pureskelun jälkeen 35,7 
pg:sta/ml tasolle 65,9 pg/ml. Plasman GLP-1-pitoi-
suus nousi viiden pureskelun jälkeen lähtötasolta 4,6 
pikomoolia litrassa (pmol/l) tasolle 16,9 pmol/l ja 
vastaavasti 30 pureskelun jälkeen tasolta 5,1 pmol/l 
tasolle 29,3 pmol/l. Runsaan pureskelun (30 vs. 5 
kertaa) aiheuttamat peptiditasojen nousut olivat mer-
kitsevästi suurempia kuin vähäisemmän pureskelun.

Tämä on tiettävästi ensimmäinen tutkimus, 
jossa on selvitetty pureskelun vaikutusta plasman 
GLP-1- ja PYY -pitoisuuksiin. Huolellisella pures-
kelulla saattaa olla merkitystä ylipainoisten painon-
hallinnassa. Asiaa tutkitaan varmasti vielä lisää.

Vesa Ilvesmäki

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

vesa.ilvesmaki@phsotey.fi

Saito M, Hattori Y, Eto M. Thorough chewing stimu-
lates postprandial increases of plasma GLP-1 and 
peptide YY in obese subjects. Diabetologia (2011) 
54:(Suppl1) S13. Abstract n:o 17.

Jejunumin eli tyhjäsuolen L-solujen tuottamien 
GLP-1- ja YY-peptidien pitoisuudet nousevat plas-
massa aterian jälkeen. GLP-1 lisää haiman insulii-
nineritystä ja peptidi YY (PYY) vähentää ruokaha-
lua sekä syömistä vaikuttamalla hypotalamukseen. 
Myös GLP-1 vähentää syömistä. Perinteisesti lapsia 
(ja aikuisiakin) on kehotettu pureskelemaan ruoka 
hyvin, jotta aterian jälkeen tulisi hyvä olo. Tutkijat 
halusivat tietää, voisiko GLP-1:llä ja PYY:llä olla 
osuutta asiaan.

Tutkimukseen osallistui 22 lievästi ylipainoista 
(BMI 27,2 kg/m2) ei-diabeetikkoa, joiden keski-
määräinen ikä oli 37 vuotta. He söivät testiaterian 
aamulla 12 tunnin paaston jälkeen. Ateria koostui 
leivästä, margariinista, keitetystä munasta, höyry-
tetyistä kasviksista, banaanista ja lasillisesta mai-
toa (630 kcal, 16 % proteiinia, 32 % rasvaa ja 52 
% hiilihydraatteja). Syöminen kesti 20 minuuttia, 
ja jokaista suullista piti pureskella viisi kertaa. 
Toisena päivänä samat koehenkilöt söivät saman 
aterian, mutta nyt jokaista suullista piti pureskella 
30 kertaa. Kokeilkaapa! Plasman GLP-1- ja PYY-
pitoisuudet mitattiin ennen syömistä ja tunnin ku-
luttua ruokailun jälkeen.

tokset korreloivat vahvasti (r=0.75) koko kahden-
toista kuukauden ajan, jonka tutkimus kesti. 

Tämä Suomessakin paljon käytössä oleva teho-
mittausjakso juuri ennen vastaanottoa näyttää siis 
olevan luotettava yleisen verensokeritasapainon 
mittari ja tarjoaa lisäksi mahdollisuuden tehostaa 
hoitoa, kuten Polonsky on jo aiemmissa töissään 
todennut.

Antti Virkamäki

Dosentti, endokrinologian erikoislääkäri

antti.virkamaki@mendor.com

1. Presentation 962: Episodic, intensive SMBG 
in non-insulin-treated T2DM: can this form of pa-

tient-provided data be trusted? Polonsky W, Fisher              
L,  Parkin C, Jelsovsky Z, Wagner R ;EASD 2011.

2. Polonsky WH, Fisher L, Schikman CH, Hinnen 
DA, Parkin CG, Jelsovsky Z, Petersen B, Schweitzer 
M, Wagner RS . Structured Self-Monitoring of Blood 
Glucose Significantly Reduces A1c Levels in Poorly 
Controlled, Noninsulin Treated Type 2 Diabetes.  
Diabetes Care 34:262-267, 2011.
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EASD:n merkittävin palkinto
insuliiniresistenssin tutkijalle   
Carol Forsblom

Euroopan diabetestutkimusyhdistys EASD (Eu-

ropean Association for the Study of Diabetes) jakaa 

vuosittain neljä varsinaista palkintoa sekä valit-

see neljä lupaavaa nuorta tutkijaa. Claude Ber-

nard -palkinto on tunnustuksista merkittävin, ja 

sen sai tänä vuonna EASD:n entinen presidentti 

Ele Ferrannini. 

EASD:n arvostetuin tunnustus, 
Claude Bernard -palkinto, jaet-
tiin tänä vuonna EASD:n entisel-
le presidentille lle 
Pisan yliopistosta. Ferrannini 
kuvaili esityksessään diabetesta 
salajuoneksi, jonka seurauksena 
syntyy helvetti (inferno), jossa 
insuliiniresistenssi ja hypergly-
kemia toimivat paholaisena (Lu-
cifer).  Hän aloitti käymällä läpi 
insuliiniresistenssin merkitystä 
eri kudoksissa sekä insuliinire-
sistenssin liittymistä sydän- ja 
verisuonitautien riskitekijöihin, 
kuten dyslipidemiaan ja kohon-
neeseen verenpaineeseen. Hän 
korosti myös insuliinin itsenäis-
tä roolia vasoaktiivisena hor-
monina. Insuliiniresistenssillä 
puolestaan on monitahoinen 
merkitys diabeteksen lisäsaira-
uksiin johtavassa tapahtumaket-
jussa. Tämän jälkeen Ferrannini 
siirtyi beetasoludysfunktioon 
ja pohdiskeli, kumpi kahdesta 
”juonittelijasta” aiheuttaa suu-
remman ongelman. Hän esitteli lisäksi tuloksia 
RISC-tutkimuksesta, jossa on yritetty tunnistaa 

uusia insuliiniresistenssiin liittyviä metaboliitteja 
(esimerkiksi alfa-HB) metabolomiikan avulla.

Proteiinien sokeristuminen

lisäsairauksien taustalla?

Camillo Golgi -palkinto jaetaan diabeettisten lisä-
sairauksien tutkijalle, ja sen sai saksalainen -

 Heidelbergin yliopistosta. Bierhaus 
on molekyylibiologi, ja hänen tutki-
muksensa ovat paljolti keskittyneet 
AGE-tuotteiden (advanced glycation 
end-products) syntyyn sekä niiden mit-
tausmenetelmien kehittämiseen. Tut-
kimusten lähtökohtana hän piti sitä 
havaintoa, että verensokeritasapaino 

(HbA1c) selittää ainoastaan 11 pro-
senttia tyypin 1 diabeetikoiden lisä-
sairauksista. Koska hyperglykemia on 
kuitenkin diabeetikoiden ”kardinaali-
markkeri”, proteiinien sokeristuminen 
voisi olla merkittävä lisäriskin aiheut-
taja. 

Bierhaus esitteli uuden mielenkiin-
toisen, kivuliaan neuropatian patoge-
neesiin liittyvän mekanismin, johon 
liittyy eräs AGE-tuote, metyyliglyoksaa-

li (MGO). Tutkimukset ovat edenneet nopeasti, ja 
sekä eläinkokeissa että alustavissa ihmiskokeissa 

Verensokeritasapaino 

(HbA1c ) selittää

ainoastaan 11 

prosenttia tyypin 1 

diabeetikoiden

lisäsairauksista.
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on osoitettu kohonneita MGO-pitoisuuksia kivuli-
aan neuropatian yhteydessä. Lisäksi on kehitetty 
GERP-niminen valkuaisaine, joka sitoutuu MGO-
molekyyliin ja estää sen sitoutumisen erääseen nat-
riumkanavaan. Samalla estyvät MGO:n vaikutukset. 
GERP on patentoitu, ja ensimmäisen vaiheen lää-
ketutkimukset ovat alkamassa. 
Bierhaus vieraili viime vuonna 
Diabeteskeskuksessa Diabetes-
tutkijoiden ja diabetologien ko-
kouksen yhteydessä, ja saimme 
tuolloin kuulla alustavia tuloksia.

Samanaikaisesti Golgi-luen-
non yhteydessä jaettiin Albert 
Renold -palkinto tutkijalle, joka 
on tehnyt merkittävää Langerhan-
sin soluihin liittyvää työtä.  Tänä 
vuonna palkinnon sai sveitsiläi-
nen  joka nykyisin 
toimii Montrealin yliopistossa.

Minkowski-luennoitsija

biomerkkiaineiden jäljillä

 Glasgow’n yliopistosta sai Lissabo-
nissa Minkowski-palkinnon, joka jaetaan nuorelle 
(alle 40-vuotiaalle) tutkijalle. Sattar on epidemiolo-
gi, ja hän on tullut tunnetuksi lähinnä työstään The 
West of Scotland Coronary Prevention (WOSCOPS) 
-tutkimuksen ja meta-analyysien parissa. Luennos-
saan hän käsitteli merkkiaineita ja varsinkin koholla 
olevien maksan toimintaa kuvaavien merkkiainei-

den (esimerkiksi ALAT) merkitystä 
diabeteksen ennustamisessa sekä 
adiponektiinin monipuolista roolia 
kardiovaskulaarisena biomerkkiai-
neena. Puheen toisella puoliskolla 
Sattar keskittyi sydän- ja verisuonitautien perus-

riskitekijöiden merkityksen tutki-
miseen meta-analyysejä käyttäen. 

Biomerkkiaineilla näyttää tulevai-
suudessa olevan enemmän painoa kardiovaskulaa-
risten ilmiöiden kuin diabeteksen ennustamisessa.

Suomalaiset jäivät tänä vuonna palkinnoitta, 
mutta saipahan sentään esitellä 
Golgi-palkinnon saajan. Kaikki luennot ovat kuul-
tavissa ja nähtävissä EASD:n kotisivuilla (www.
easd.org).

Kirjoittaja on Diabetes ja lääkäri -lehden tieteelli-
nen toimittaja.

Biomerkkiaineilla

näyttää 

tulevaisuudessa 

olevan

enemmän painoa 

kardiovaskulaaristen

ilmiöiden kuin 

diabeteksen

ennustamisessa.
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Laihdutusleikkaus korjaa tehokkaasti 
aineenvaihduntahäiriöitä
Heidi Immonen ja Pirjo Nuutila 

Laihdutusleikkaus johtaa usein tyypin 2 dia- 

beteksen paranemiseen. Leikkauksen aiheutta-

mien aineenvaihdunnallisten muutosten meka-

nismi on kuitenkin edelleen epäselvä.

Nuoret turkulaiset tutkijat esittelivät EASD:n koko-
uksessa laihdustusleikkauksiin liittyviä tutkimustu-
loksiaan. Työt ovat osia SLEEVEPET-tutkimuksesta, 
jota johtaa professori Pirjo Nuutila Turun valtakun-
nallisessa PET-keskuksessa. 

SLEEVEPET-tutkimuksessa oli mu-
kana 23 lihavaa (BMI 43±4 kg/m2) po-
tilasta, joista 14:llä oli prediabetes tai 
tablettihoitoinen tyypin 2 diabetes. Po-
tilaat satunnaistettiin joko mahalaukun 
hihatypistysleikkaukseen (n=10) tai ma-
hanohitusleikkaukseen (n=13). Heidän 
tuloksiaan verrattiin kymmenen terveen saman-
ikäisen löydöksiin. Tutkittaville tehtiin koko kehon 
[18F]FDG-PET-kuvaus paaston ja insuliini-glukoosi-
”clampin” aikana sekä magneettiresonanssikuvaus 
(MRI) ja sydämen ja maksan spektroskopiat ennen 
laihdutusleikkausta ja kuusi kuukautta sen jälkeen. 

Puolen vuoden kuluttua leikkauksesta lihavat 
olivat laihtuneet keskimäärin lähes 30 
kilogrammaa, tosin he olivat edelleen li-
havia (BMI 33±4 kg/m2). Sokerirasitusko-
keessa tuli poikkeava tulos enää viidelle 
14:stä. Koko kehon insuliiniherkkyys (M-
arvo) lähes kaksinkertaistui leikkauksen 
jälkeen, mutta oli yhä noin 60 % tervei-
den verrokkien insuliiniherkkyydestä.

  

Maksa voi hyvin

leikkauksen jälkeen 

Lääketieteen lisensiaatti Heidi Immosen osatut-
kimuksessa selvitettiin laihdutusleikkauksen vai-
kutuksia maksan toimintaan. Ennen leikkausta 

useimmilla potilailla oli rasvamaksa (maksan rasva-
prosentti oli 10,8±8,0) ja maksan glukoosintuotto 
oli patologisen suuri. 

Leikkauksen jälkeen maksan rasvapitoisuus 
(2,7±2,0 %) ja glukoosintuotto eivät eronneet ver-
rokkien tuloksista. Lisäksi maksan ”clampin” aikai-
nen glukoosinkäyttö lisääntyi leikkauksen jälkeen, 
joskaan ei aivan yltänyt verrokkien tasolle. 

 

Edullisia vaikutuksia

myös sydämeen

Filosofian tohtori Jarna Hannukainen 
kertoi siitä, miten sydänlihaksen insulii-
niherkkyys paranee leikkauksen jälkeen. 
Sydämen vasemman kammion massa oli 
ennen leikkausta jonkin verran suuren-

tunut, ja se pieneni verrokkien tasolle leikkauksen 
jälkeen. 

Sekä vatsaontelon sisäisen että ihonalaisen ras-
van insuliiniherkkyys parani leikkauksen jälkeen, 
mutta rasvamassan vähentymisestä johtuen rasva-
kudoksen glukoosinkäyttö kokonaisuudessaan ei 
muuttunut. 

  

Suolistolla osuutensa

sairauden synnyssä?

Lääketieteen opiskelija Jaakko Mäkisellä, 
jolle EASD oli ensimmäinen kokousmat-
ka, oli myös tuhatpäinen yleisö kuuntele-
massa sitä, miten suolistossakin voidaan 

todeta insuliiniresistenssiä ja miten jejunumista 
(tyhjäsuolesta) mitattu insuliiniherkkyys paranee 
leikkauksen jälkeen. 

Laihdutusleikkauksen aiheuttamat aineenvaih-
dunnalliset muutokset olivat samankaltaisia niillä, 
joilla oli diabetes ennen leikkausta ja niillä, joilla 
ei ollut. Leikkaustekniikoiden välillä ei havaittu 

Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011

Tulokset osoittavat, 

että laihdutusleikkaus 

korjaa tehokkaasti 

lihavuuteen liittyviä 

metabolisia häiriöitä.

Tämä tutkimus oli 

ensimmäinen, jossa 

osoitettiin, että 

myös suolistossa on 

insuliiniresistenssiä.
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EURODIAB: 
Tyypin 1 diabetes yleistyy edelleen Euroopassa

Jorma Lahtela 

Lasten diabeteksen esiintymisluvut ovat melko 
hyvin selvillä monissa Euroopan maissa. Diabe-
tesrekistereihin paneutuvassa analyysissa -

. selvittivät diabeteksen esiintymistä alle 
15-vuotiailla vuosina 1989–2008. Tiedot kerättiin 
viidestätoista Euroopan maasta. Keskimäärin dia-
betes lisääntyi noin 4 % vuodessa. Maiden välillä 
oli merkittäviä eroja esiintymisessä. 

Tutkimusjakson ensimmäisen puolikkaan aika-
na diabeteksen esiintyvyys oli vähäisin Makedoni-
assa (3,2 / 100 000 asukasta) ja suurin Ruotsissa 
(25,8 / 100 000 asukasta). Jälkimmäisen kym-
menen vuoden aikana vastaavat luvut olivat 5,8 
ja 36,6. Matalimman ja korkeimman esiintymisen 
maat säilyivät samoina. Lisääntyminen oli merkit-
tävä kaikissa maissa lukuun ottamatta Kreikkaa. 
Eri maiden välillä diabeteksen yleistyminen vaihteli 

kuitenkin merkittävästi eri vuosina. Tämä voi liittyä 
diabeteksen synnyn kannalta merkittävien riskite-
kijöiden vaihteluun (esimerkiksi virusinfektioiden 
esiintyminen). Koska tutkimus tehtiin rekisteriai-
neistoista, tietokannan rakenne ja aineiston kerä-
ystapa voivat selittää osan vaihtelusta. 

Suomen tietoja ei ole mukana EURODIAB-tieto-
kannassa. Ehkä pitäisi olla?  Meidän lukumme ovat 
kertaluokkaa suuremmat kuin Ruotsissa, ja lasten 
diabeteksen jatkuva yleistyminen on havaittu myös 
täällä. 

Patterson CC. Abstrakti 157

Kirjoittaja on Diabetes ja lääkäri -lehden tieteelli-
nen toimittaja.
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eroja, mutta se saattoi johtua tutkittavien pienestä 
lukumäärästä. 

Tulokset osoittavat, että laihdutusleikkaus 
korjaa tehokkaasti lihavuuteen liittyviä metaboli-
sia häiriöitä. Maksan rasvapitoisuus ja glukoosin-
tuotto normaalistuivat ja maksan, sydänlihaksen, 
luustolihaksen, rasvakudoksen sekä ohutsuolen 
insuliiniresistenssi lievittyi leikkauksen jälkeen. 
Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa osoitettiin, 
että myös suolistossa on insuliiniresistenssiä. Sillä 
saattaa olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen pato-
fysiologiassa. 

Heidi Immonen

Erikoistuva lääkäri

TYKS

heidi.immonen@tyks.fi

Pirjo Nuutila

Professori

Turun yliopisto, Valtakunnallinen PET-keskus

pirjo.nuutila@utu.fi

Immonen H et al. Effect of bariatric surgery induced weight loss 
on hepatic glucose uptake (Poster 563.)

Hannukainen J et al. Enhanced myocardial glucose uptake after 
bariatric surgery in morbidly obese subjects (Oral presentation 
183.)

Pham T et al. Bariatric surgery increases regional glucose uptake 
in adiposity (Poster 720).

Mäkinen J et al. Intestinal insulin resistance associated with 
obesity and type 2 diabetes (Oral presentation 185).
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Laihduttaminen vaikuttaa yksilöllisesti ruskeaan rasvaan

The Obesity Societyn (TOS, entinen NAASO) 29. 

vuosittainen tieteellinen kokous järjestettiin syys-

kuussa Orlandossa, Floridassa. Osallistujia oli eri 

puolilta maailmaa, mutta runsaslukuisimmin Yhdys-

valloista ja Kanadasta. Kuusi suomalaista tutkijaa 

esitteli kokouksessa muun muassa ruskeaan ras-

vaan ja maksan rasvoittumiseen liittyviä tuloksiaan.

Kim Eerolan posterin aiheena olivat lihavuuden taus-
talla vaikuttavat keskushermostovälitteiset mekanis-
mit. Alfa-MSH-lentivirushoito vähensi hänen tutki-
muksessaan painonnousua, vaikka syömiseen tällä 
hoidolla ei vaikutusta ollutkaan. Suolilieverasvan ja 
maksan painot alenivat, ja glukoositoleranssi para-
ni verrattuna verrokkihiiriin. Tulokset osoittivat, että 
hypotalamuksella on keskeinen osuus alfa-MSH:n 
pitkäaikaisten lihavuutta vähentävien vaikutusten 
taustalla.

Henriikka Salomäen tutkimuksessa ja sitä esitte-
levässä posterissa selvitettiin lihavuuden epigeneetti-
siä eli perimästä riippumattomia mekanismeja rajoit-
tamalla hiiriemojen ruuansaantia keskiraskaudessa. 
Poikasilla oli nähtävissä viitteitä heikentyneestä soke-
rinsiedosta sekä heikentyneestä vasteesta melakortii-
nireseptorin kolmeneljäsosa-agonistille. 

Laura Vähätalo, kolmas nuori turkulaistutkija, 
osoitti posterityössään, että liikaa neuropeptidi-Y:tä 
(NPY) tuottavilla hiirillä on sukupuolten välillä eroja 
lisääntyneen energiansaannin yhteydessä. NPY:tä nor-
adrenergisissä hermoissa yliekspressoivat naaraspuoli-
set hiiret ovat alttiimpia länsimaisen dieetin aiheutta-
malle lihavuudelle ja heikentyneelle glukoosinsiedolle 
kuin verrokkihiiret tai urospuoliset hiiret.

Lihavuus muuttaa ruskean

rasvakudoksen toimintaa 
 

Omassa suullisessa esityksessäni aiheena olivat liha-
vuuden vaikutukset ruskean rasvan toimintaan ja se, 

voidaanko toimintaa parantaa laihdutuksella. Tulokset 
osoittivat, että ruskean rasvan glukoosinkäyttö on li-
havilla noin 30 % normaalipainoisten ruskean rasvan 
glukoosinkäytöstä. Laihdutuksen jälkeen ruskean ras-
vakudoksen aineenvaihdunta lisääntyy, mutta yksilöl-
liset erot ovat suuria. Ne, joilla oli ennen laihdutusta 
viitteitä ruskean rasvan aktiivisuudesta, pystyivät li-
säämään selkeästi sen toimintaa laihduttamalla.

Toisen suullisen esityksen piti Jussi Naukkarinen. 
Hänen tutkimuksessaan selvitettiin maksan rasvai-
suuden yhteyttä muihin metabolisiin muuttujiin (so-
kerinsietoon, lipidiprofiiliin ja rasvakudoksen inflam-
maatioon) monotsygooteilla kaksosilla, joista toinen 
oli lihava ja toinen normaalipainoinen. 

Ne kaksosparit olivat metabolisesti terveitä, joi-
den lihavalla kaksosella maksan rasvan määrä ei ollut 
lisääntynyt. Sen sijaan niillä kaksosilla, joiden mak-
san rasvan määrä oli lisääntynyt, oli nähtävissä myös 
muita metabolisia haittoja. 

Monimuuttuja-analyysissä maksan rasvaisuutta 
selitti parhaiten CIRP (Chronic Inflammatory Res-
ponse Pathway).  Tämä viittaa siihen, että lihavuu-
dessa rasvakudoksen inflammaatio johtaa maksan 
rasvoittumiseen ja sitä kautta edelleen muihin me-
tabolisiin haittoihin.

Kim Eerola, posteri: Lentivirus Mediated -Melanocyte Stimulating 
Hormone Overexpression in the Hypothalamus Decreases Diet 
Induced Obesity in Mice. 
Henriikka Salomäki, posteri: The Metabolic Effects of Gestational 
Undernourishment: Anorectic Responses to MTII and mCPP. 
Laura Vähätalo, posteri: Sexual Dimorphism in Diet-Induced Obesity 
in Mice Overexpressing Neuropeptide Y in Noradrenergic Neurons.   
Kirsi Virtanen,suullinen esitys: Brown Adipose Tissue Activity After 
Weight Loss in Obesity.
Jussi Naukkarinen, suullinen esitys: Adipose Tissue Inflammation at 
the Root of Obesity-Associated Pathologies.

Kirsi Virtanen

LT, tutkija

Turun yliopisto

kirsi.virtanen@utu.fi

Kirsi Virtanen
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Diabeetikon jalkahaavan 
hidas paraneminen johtuu useimmiten 
verenkierron ongelmista

Kun diabeetikon jalkahaava paranee hitaasti, 

taustalla on yleensä verenkierron ongelma. 

Verisuonikirurgin arvio tarvitaan siksi jo hoidon 

alkuvaiheessa.

      Tämä oli Hollannissa toukokuussa järjestetyn 

diabeetikon jalkaongelmia pohtineen kansain-

välisen kokouksen tärkeä sanoma. Tapahtuman 

lopuksi julkistettiin uusi konsensussuositus. Sen 

pääaihealueet ovat perifeerinen valtimosairaus 

ja diabetes, infektoituneen jalkahaavan hoito ja 

haavanhoito. 

Toukokuun puolivälissä Hollannin Noordwijker-
houtissa kokoontui noin tuhat terveydenhuollon 
ammattilaista eri puolilta maailmaa pohtimaan 
diabeetikoiden jalkaongelmien diagnostiikkaa, 
hoitoa, hoidon organisointia ja niistä aiheutuvia 
kustannuksia. 

Yksi kokouksen keskeisistä viesteis-
tä oli, että diabeetikon hitaasti parantu-
van jalkahaavan taustalla on yleensä ve-
renkierron ongelma. Verisuonikirurginen 
arvio tarvitaan siten hoidon varhaisvai-
heessa. Uuden konsensussuosituksen 
mukaisesti tilanteissa, joissa nilkan ve-
renpaine on alle 80 elohopeamillimetriä 
(mmHg), varvaspaine alle 50 mmHg ja 
ihon läpi mitattu happiosapaine (Tc-
pO2) alle 30 mmHg, on aiheellista ryhtyä toimiin 
alaraajan verenkierron parantamiseksi. Vaikka dia-
beetikon verenkierto-ongelma onkin yleisimmin 
polven alapuolen verenkierrossa, niin myös ylem-
män verenkierron riittävyys tulee varmistaa. 

Verenkiertoa voidaan parantaa joko suonen-

Rainer Zeitlin

sisäisillä toimenpiteillä (pallolaajennus, stentin 
asettaminen) tai perinteisellä ohituskirurgialla. 
Nykyisin edellä mainittuja toimenpiteitä yhdis-
tellään yhä enemmän. Kokouksessa käytiin laaja 
keskustelu siitä, millä perusteella hoitomuoto vali-
taan. Diabeetikolla, jolla on jalkahaavaongelmia, on 
usein myös muita diabeteksen liitännäissairauksia. 
Tämän vuoksi toimenpiteiden laatu ja laajuus tulee 
aina suhteuttaa diabeetikon kokonaisterveydenti-
laan ja myös elinajan ennusteeseen. Mikäli odo-
tettavissa oleva elinaika on vähemmän kuin kaksi 
vuotta, ensisijaisena verenkiertoa parantavana hoi-
tomuotona pidettiin suonensisäisiä toimenpiteitä. 
Nykykäsityksen mukaan niitä voidaan tehdä yhä 
pienempiin suoniin, jopa jalkaterään.  

Ohituskirurgiassa tulee ohitteena käyttää 
ensisijaisesti joko ala- tai yläraajan laskimoa. Ohi- joko ala- tai yläraajan laskimoa. Ohi-
tuskirurgian historia on varsin lyhyt: vasta 1960-lu-

vulla aloitettiin ohituskirurgia nilkan ja 
jalkaterän alueelle. Tämä avasi uuden 
aikakauden diabeetikoiden jalkojen hoi-
dossa. Jalkaterän ja nilkan alueen ohitus-
leikkauksessa suosituksena on valmistel-
la laskimo-ohite siten, ettei sitä tarvitse 
kääntää. Mikäli mahdollista, ohitteen 
tulee olla melko lyhyt (noin 30–40 cm). 
Pyrkimyksenä on parantaa sen anatomi-
sen alueen (angiosomin) verenkiertoa (1), 

missä haavauma sijaitsee. 

Kokonaistilanne ratkaisee 

Potilaan kokonaistilanne ja fyysinen aktiivisuus 
ovat ratkaisevia tekijöitä hoitomuodon valinnassa. 

The Diabetic Foot
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The 6th International Symposium on

Potilaan 

kokonaistilanne 

ja fyysinen 

aktiivisuus ovat 

ratkaisevia tekijöitä 

hoitomuodon 

valinnassa.
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Munuaisten vajaatoiminta heikentää merkittävästi 
kriittisestä alaraajan verenkierron vajeesta kärsivi-
en diabeetikoiden ennustetta. Näiden potilaiden 
haavat paranevat huonommin, ja he ovat alttiimpia 
infektioille ja amputaatioille ohituskirurgiastakin 
huolimatta (2). 

Kävelyharjoituksilla tiedetään olevan veren-
kiertopuuston oikovirtaussuonten, kollateraalien, 
laajenemista eli arteriogeneesiä edistävä vaikutus. 
Tavoitteena on eräänlainen ”luonnollinen” ohitus 
tukkeutuneen valtimon osan kohdalla. Arterioge-
neesissä tukkeutuneen valtimokohdan paineolot 
muuttuvat ja kollateraalisuonten verenvirtaus li-
sääntyy. 

Hiussuonitasolla (kapillaaritaso) verenkierron 
paraneminen eli angiogeneesi (verisuonten uudis-
muodostus) on monimutkainen, noin kolmensadan 
eri geenin säätelemä solubiologinen tapahtuma. 
Kapillaaritasoinen angiogeneesi johtaa kuitenkin 
haavan lopulliseen paranemiseen, ja se edellyttää 
joko luonnollista tai hoidollista arteriogeneesiä. 
Kävelyharjoitukset ovat siis hyödyllisiä myös dia-
beetikoille valtimoiden hyvinvoinnin ja kollateraa-
likierron vahvistumisen vuoksi.  

Hoitoprosessit tarvitsevat

hiomista

Diabeetikon jalkahaavan infektoituminen 
on monimutkainen ongelmien kokonai-
suus. Diabeteksen huono hoitotasapai-
no heikentää immuunipuolustusta, ja 
verenkierto-ongelmat vähentävät antibi-
oottihoidon tehoa ja hidastavat haavan 
paranemista. Kroonisen jalkahaavan 
mikrobikasvusto on usein biofilmin kat-
tama, ja bakteerikanta on resistenssi mo-
nille antibiooteille, mikä myös heikentää 
antibioottihoidon tehoa. 

Antibioottihoidon tulee perustua 
luotettavaan mikrobimääritykseen, joka saadaan 
yleensä vain kudosbiopsian avulla. Varhainen ag-
gressiivinen, suunnattu antibioottihoito, verensoke-
ritason optimointi ja potilaan hyvä ravitsemus ovat 
infektoituneen jalkahaavan hoidon peruspilareita 
haavauman kirurgisen tarkistamisen eli revision ja 

verenkiertoa parantavien toimenpiteiden lisäksi. 
Koska antibioottiresistentit bakteerikannat ovat yhä 
isompi ongelma, etenkin laajakirjoisten antibioot-
tien pitkäaikaista, tarpeetonta käyttöä tulee välttää.

Haavojen paikallishoitoon on tarjolla lukuisia 
eri hoitovaihtoehtoja. Haavan paranemisen tark-
kaa seurantaa pidetään hyvin tärkeänä. Potilaan 
omat valinnat ja odotukset tulee ottaa hoidossa 
huomioon. Yksittäisen haavanhoitotuotteen sijasta 
Hollannin kokouksessa korostettiin koko hoitopro-
sessin merkitystä. Prosessin osia ovat haavan sään-
nöllinen seuranta, infektion hyvä hoito, verenkier-
ron parantaminen, haavojen revisio, asianmukainen 
jalkinevalinta, haava-alueen keventäminen ja erityi-
sesti mahdollisuus päästä nopeasti ammattihenki-
lön vastaanotolle, jos haavaongelma pahenee. 

Charcot’n artropatia

hyvä pitää mielessä

Kansallisesti on tarpeen pohtia diabeetikon jalka-
ongelmien hoitoprosessia siten, että sekä erikois-
sairaanhoito että perusterveydenhuolto puhaltavat 
tässä asiassa samaan hiileen. Tällaisesta toiminta-
mallista on hyviä kokemuksia muun muassa Isosta-
Britanniasta. 

Suomalainen rekisteripohjainen analyysi vuosilta 
1997–2007 ( 3) paljasti, että vaikka iso-
jen amputaatioiden (sääri- ja reisiampu-
taatio) määrä on laskussa, diabeetikoilla 
on kuitenkin seitsenkertainen amputaa-
tioriski muuhun väestöön verrattuna, ja 
amputaation jälkeinen kuolleisuuskin on 
korkea. Kotimainen tutkimustulos tukee 
sitä käsitystä, että diabeteksen hoidossa 
on edelleen isoja kansallisia ongelmia. 

Neuroartropatia eli Charcot’n art-
ropatia on edelleen iso diagnostinen ja 
hoidollinen ongelma. Tämä ylirasituksen 
tai melko vähäisen trauman seurauk-

sena kehittyvä, jalkaterän luurakenteita uhkaava 
tila edellyttää varhaista toteamista ja asiantunte-
vaa hoitoa. Diabeetikoita hoitavien lääkärien tulee 
pitää Charcot’n artropatia mielessä ja olla koros-
tuneen huolellisia seurannassa, jos potilas kertoo 
loukanneensa jalkateränsä ja sen jälkeen jalka on 
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Terveydenhuollon 

ammattilaisten ja 

päättäjien tulee 

yhdistää voimansa, 

jotta diabeetikoiden 

jalkaongelmien hoito 

kyetään Suomessakin 

organisoimaan 

asianmukaisesti eri 

puolilla maata.
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turvonnut, kuumottava sekä kivulloinen. Uutena 
näkökulmana kokouksessa tuotiin esille lihavuus-
kirurgian mahdollisuus jalkaterän deformoitumisen 
riskin vähentämiseksi, kun potilaan painoindeksi 
on yli 40 kg/m2. 

Vaikka Charcot’n neuroartropatiasta kärsivillä 
diabeetikoilla on usein samanaikaisia verenkierto-
ongelmia, Charcotin artropatian akuutissa vaihees-
sa tulee pidättyä jalkaterän verenkiertoa paran-
tavista toimenpiteistä, sillä kokemuksen mukaan 
artropatiamuutokset voivat pahentua.   

Tieto muuttuu teoiksi,

teot tottumuksiksi 

Terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien tu-
lee yhdistää voimansa, jotta diabeetikoiden jalka-
ongelmien hoito kyetään Suomessakin organisoi-
maan asianmukaisesti eri puolilla maata. Erityisen 
tärkeitä ovat ennaltaehkäisevät toimet ennen kuin 
potilas on jalkaongelmineen lääkärin vastaanotolla. 
Terveystaloustieteellisten analyysien mukaan hyvä 
sokeritasapaino ja asianmukainen jalkojen hoito on 
kustannustehokasta ja vaikuttavaa toimintaa, jonka 

seurauksena diabeetikon on mahdollista saavuttaa 
lisää laadukkaita elinvuosia. 

Viime vuosisadan alussa Pälkäneen pitäjään 
perustettiin lastenneuvola. Neuvolan toimintaa 
perusteltiin paikallislehdessä sillä, että neuvola-
toiminnan ansiosta ”tieto muuttuu teoksi ja teko 
tottumukseksi”. Sama periaate pätee hyvin myös 
diabeetikoiden nykyhoitoon.

Suosittelen osallistumista tähän eurooppalai-
seen, moniammatilliseen diabeettisen jalan hoitoa 
käsittelevää kongressiin taas neljän vuoden kulut-
tua – hyvästä syystä. 

Rainer Zeitlin 

LT,  thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri

TAYS 

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

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot

j j jDiabetes ja jalkojen omahoito

j j jDiabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake

pKenkäresepti
Repäisylehtiö

jVinkkejä kenkien valintaan
Repäisylehtiö
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan

 Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja 
juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. 
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   

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

Sukansuu ei saa kiristää

 Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtäville
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille.
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen 
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille 
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea

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

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

 Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

 Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

Vinkkejä valintaan

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

pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?

(10 g monofilamentti)
merkitse +/– kuvan ympyröihin

oikea vasen
(128 Hz) 1. varpaan kärkinivel oikea vasen

normaali pes planus, lattajalka hallux valgus, vaivaisenluu
pes cavus, kaarijalka hallux rigidus, jäykkä isovarvas
digiti malleiformis, vasaravarpaisuus deformiteetti ________________

normaali alentunut jäykistynyt

normaali ohentunut kovettunut

sopivat pienet suuret
ei kyllä
ei kyllä
ei kyllä

oikea normaali punakka, lämmin, laskimot laajentuneet kalpea
vasen normaali punakka, lämmin, laskimot laajentuneet kalpea
a.dorsalis pedis oikea ______ vasen ______
a.tibialis posterior oikea ______ vasen ______

___________
oikea ______ vasen ______
oikea ______ vasen ______

ei kyllä ______ m
ei kyllä

ei kyllä

normaali kuiva hiertymä hematooma
kovettuma/känsä varvasvälihautuma muu ________________
halkeama syylä

normaalit paksuuntuneet kynsisieni sisäänkasvaneet

haavan koko ______ mm x ______ mm = ______ mm2 Wagner-luokitus ______ (1–5) sijainti ___________________

______  0 suojaava tunto normaali ______  1 suojaava tunto alentunut
______  2 suojaava tunto alentunut ja kuormitusmuutoksia ja/tai heikentynyt verenkierto
______  3 aiempi jalkahaava, tehty amputaatio

Potilaan nimi ja henkilötunnus

Huomautuksia (muita diagnooseja/sairauksia, lääkitys ym.)

ABI = –––––––––––––––
nilkkapaine

olkavarsipaine

pvm ____ /____ 200__

Tutkimuksen tekijä

DM-tyyppi 1     2 DM vuodesta1  1    2 2

Hoitopaikka
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Pieni Päätös Päivässä -painonhallintaryhmä 

ja pitkäjänteisenä toimintana (5, 6). 
Opinnäytetyömme aihe käsittelee Pieni Pää-

tös Päivässä (PPP) -painonhallintaryhmiä. Tar-
koituksena oli kuvata ryhmiin osallistuneiden 
kokemuksia siitä, motivoivatko ryhmät painon-
hallinnassa ja elämäntapamuutoksen ylläpitämi-
sessä ryhmän jälkeen. Tavoitteenamme oli löytää 
kehittämisehdotuksia painonhallintaryhmien 
ohjaajille. Haastattelimme yhdeksää Tampereella 
vuonna 2009 PPP-painonhallintaryhmiin 
osallistunutta henkilöä. 

Myönteisiä kokemuksia

Tulostemme mukaan PPP-painonhallintaryhmiin 
osallistumista pidettiin kaiken kaikkiaan myöntei-
senä kokemuksena. Ohjaajat saivat haastateltavil-
ta pääosin positiivista palautetta. Heitä pidettiin 
ammattitaitoisina ja asiaan perehtyneinä. Lisäksi 
ohjaustavat koettiin kannustaviksi ja toimiviksi. 

Ryhmissä vieraili eri alojen asiantuntijoita, joi-
den roolia osana ryhmänohjausta pidettiin tärkeä-
nä. Erityisesti korostettiin vertaistuen merkitystä 
tavoitteiden saavuttamisessa. Sosiaaliset suhteet 
sitouttivat osallistujia ryhmän toimintaan ja loivat 
ryhmätapaamisista mielekkäitä. 

Huomio repsahduksiin

Osa ryhmäläisistä olisi kaivannut repsahdustilan-
teiden käsittelyyn enemmän aikaa. Repsahdusti-
lanteiden kohtaamiseen ja niistä selviämiseen olisi 

Painonhallinta on vaativa ja jatkuva prosessi. 

Elämäntapamuutoksen ylläpitämiseen tarvitaan 

pitkäjänteisyyttä ja vahvaa motivaatiota. PPP- 

painonhallintaryhmä on laihduttamisen ja pai-

nonhallinnan ryhmätoimintamalli, jonka tavoit-

teena on tukea elämäntapojen muuttamisessa. 

Se auttaa alkuun, mutta muutosten ylläpitämi-

seen kaivataan tukea säännöllisellä seurannalla 

myös ryhmän jälkeen. 

Ylipainon ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden 
lisääntyminen Suomessa haastaa terveydenhuol-
lon kehittämään toimintatapojaan. Vuonna 2010 
Suomen väestöstä oli ylipainoisia (BMI  25 kg/
m2) naisista 43,6 % ja miehistä 55,8 %. Painoin-
deksien keskiarvot olivat naisilla 25,9 kg/m2 ja mie-
hillä 26,8 kg/m2 (1). Vuonna 2007 Suomessa oli 
diagnosoituja ja hoidossa olevia tyypin 2 diabetesta 
sairastavia yli 245 000. Esiintyvyys on kymmenes-
sä vuodessa kaksinkertaistunut. (2)

Elintapaohjaus on toimiva tapa ehkäistä ja vä-
hentää terveydellisiä riskitekijöitä, kuten diabetesta 
ja ylipainoa (3). Terveydenhuollon ammattilaisten 
työhön tulisi sisältyä potilaiden ohjausta ja moti-
vointia elintapojen muutokseen menetelmällä tai 
toisella (4). Ohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmä-
muotoista. Ryhmäohjauksen hyötyinä voidaan pi-
tää sen kustannustehokkuutta ja vertaistuen mah-
dollistumista. Tutkimustulosten mukaan yksilö- ja 
ryhmäohjaus eivät ole toisiaan poissulkevia vaan 
toisiaan täydentäviä. Molempia tarvitaan toistuvana 

Annika Lundgren, Johanna Ollikainen ja Juuli Toukonen

auttaa elämäntapamuutoksen alkuun
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Uusi verkkotyökalu auttaa
ruokaostosten ja annosten suunnittelussa

Ravitsemusohjaajien käyttöön on kehitetty uusi kotimainen, maksullinen verkkotyökalu. Se sisältää 
tietokannan, jossa on yli 5 000 tuotetta ravintoarvoineen ja annoskokoineen. Palvelun avulla potilas 
voi rakentaa maistuvia ja laihdutustavoitteitaan tukevia ateria- ja ostoslistoja. Palvelusta saa tarkan 
ostoslistan kännykkään sekä painon putoamista kuvaavia käyriä. Palvelussa on myös kulutuslaskuri.
Palvelu toimii osoitteessa www.easyeat.fi.
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toivottu lisää työkaluja. Kaikki haastateltavat eivät 
olleet täysin tyytyväisiä ohjaajien toimintatapoihin. 
Ohjaustavat koettiin liian luentomaisiksi ja toimin-
nallisuutta, etenkin konkreettisia liikuntakokeiluja, 
kaivattiin lisää. PPP-ryhmiin osallistui sekä ensi-
kertalaisia että jo aiemmin painonhallintaryhmissä 
olleita. Kaikki ryhmäläiset saivat mielestään riittä-
västi tietoa painonhallinnasta, mutta osalle tieto oli 
jo ennestään tuttua. 

Muutosten ylläpito

ongelmana

Haastattelujen pohjalta nousi esille ehdotuksia 
PPP-painonhallintaryhmien kehittämiseksi. Suurin 
osa ryhmäläisistä palasi entisiin elämäntapoihinsa 
pian ryhmän päättymisen jälkeen, joten säännölli-
sen seurannan järjestäminen voisi tukea elämän-
tapamuutoksen ylläpitämisessä. Seuranta voisi olla 
henkilökohtaisten tarpeiden mukaan joko yksilö- 
tai ryhmämuotoista. 

Koska ensikertalaiset ja uudelleen painonhal-
lintaryhmiin osallistuvat hyötyvät erilaisesta tie-
dosta ja ohjauksesta, voisi osallistujien jakaminen 
omiin ryhmiinsä helpottaa tiedon kohdentamista 
ryhmäläisten tarpeita vastaavaksi. 

Haastateltavat kaipasivat ryhmiin lisää toi-
minnallisuutta ja käytännönläheisyyttä. Toimin-
nallisuutta voitaisiin lisätä konkreettisilla lii-
kuntakokeiluilla. Olisi tärkeää huomioida myös 
liikuntarajoitteiset ryhmäläiset ja kannustaa heitä 
liikkumaan. 

Ravitsemusneuvonnan muuttaminen käytän-
nönläheisemmäksi voisi lisätä mielenkiintoa ja 
helpottaa tiedon omaksumista. Tällaista käytän-
nönläheistä toimintaa olisi esimerkiksi tutustumi-
nen yhdessä tuotteisiin ruokakaupassa. 

Annika Lundgren

Terveydenhoitajaopiskelija

Tampereen ammattikorkeakoulu

annika.lundgren@piramk.fi

Johanna Ollikainen

Terveydenhoitajaopiskelija

Tampereen ammattikorkeakoulu

johanna.ollikainen@piramk.fi

Juuli Toukonen

Terveydenhoitajaopiskelija

Tampereen ammattikorkeakoulu

juuli.toukonen@piramk.fi
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Diabeteskeskus vahvistaa 
erityisryhmille tarkoitettua 
kurssitarjontaansa 

Diabeteskeskuksessa Tampereella järjestettiin 

alkuvuodesta ensimmäinen maahanmuuttajille 

tarkoitettu diabeteskurssi. Kurssi osoitti ryhmä-

ohjauksen ja omakielisen vertaistuen suuren 

merkityksen. Ensi vuodelle Diabeteskeskuksessa 

on suunnitteilla useampia erityisryhmille tarkoi-

tettuja kursseja, joista yksi kotoutuneille maa-

hanmuuttajille.

Tyypin 2 diabetesta sairastaville maahanmuuttajil-
le järjestetyn kurssin rahoittajana toimi Raha-au-
tomaattiyhdistys (RAY). Kurssilaiset olivat arabian-
kielisiä tyypin 2 diabeetikoita ja heidän omaisiaan. 
Kurssin tavoitteena oli antaa perustietoa diabetek-
sesta ja tukea arkielämässä selviytymistä sairau-
den kanssa. Tärkeänä pidettiin myös vertaistuen 
saamista omalla kielellä ja virkistäytymistä. 

Kurssilaisten kokoamiseen osallistui Diabe-
teskeskuksen moniammatillisen työtiimin lisäksi 
maahanmuuttajien parissa työskenteleviä tervey-
denhoitajia ja sosiaalityöntekijä Tampereen kau-
pungin terveys- ja sosiaalitoimesta.

Aktiivista kurssilaisten hankintaa

Kurssista tiedottaminen ja kurssilaisten etsiminen 
vaativat melko paljon työtä. Heti suunnittelun al-
kuvaiheessa päädyttiin siihen, että ensimmäinen 
ryhmä kootaan Tampereen kaupungissa asuvista 
arabiankielisistä maahanmuuttajista.

Terveydenhoitajat tiedottivat kurssista ja aut-
toivat diabetesasiakkaitaan hakemuskaavakkeiden 
täyttämisestä vastaanotoillaan. Pidimme kurssista 
tiedotustilaisuuden marraskuussa 2010. Tilaisuu-

Räätälöityä diabeteskoulutusta maahanmuuttajille
Terttu Ohma

teen saapui 15 kurssista kiinnostunutta kuulijaa. 
Kurssilla työskenteli kaksi arabiankielistä tulk-

kia koko sen ajan, jonka kurssilaiset viipyivät kurs-
sikeskuksessa. Tampereen tulkkipalveluvälitystä 
käytimme lomakkeiden kääntämiseen ja asioista 
tiedottamiseen. 

Kurssiohjelman sisältö rakennettiin tyypin 2 
diabeetikoiden hoidonohjausmallia ja kuntoutus-
kurssia mukaillen. Pyrimme huomioimaan kult-
tuurin, uskonnon ja perheen merkityksen ryhmissä 
ja vastaanotoilla. Järjestimme miehille miestulkin 
lääkärin- ja hoitajanvastaanotoille sekä liikuntaan 
ja naisille vastaavasti naistulkin. Diabetesliiton 
ravitsemusterapeutti ja emäntä perehtyivät islami-
laiseen ruokakulttuuriin hyvin jo etukäteen muun 
muassa tutustumalla etnisen ruokakaupan ruoka-
ainetarjontaan.

Yhteinen kieli – 

erilainen tausta

Talvisena maanantaiaamuna seisoin yhdessä tulkki 
 kanssa odottamassa Diabeteskeskuk-

sen pääovella, kun seitsemän diabeetikkoa saapui 
viiden päivän kurssille. Mukana oli neljä omaista. 

Päivä aloitettiin ruokailulla. Ruokapöydän pää-
dyssä olevat lautasmalliannokset hiilihydraatti- ja 
energiasisältöineen herättivät heti kysymyksiä. Nii-
tä pohdittiin vielä moneen kertaan viikon kuluessa.

Kurssilaisista osa oli asunut Suomessa jo yli 
kymmenen vuotta, joku vasta puoli vuotta. Muu-
tamat kurssilaisista puhuivat hyvää suomen kiel-
tä. Tutustumistilaisuudessa kurssilaiset kertoivat 
itsestään, diabeteksestaan ja elämästään Irakissa 
ja Suomessa sekä kurssille asettamistaan tavoit-

Diabeteshoitajat
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teista. Terveellinen ruokavalio ja diabetestietouden 
lisääminen kiinnostivat eniten. 

Ryhmässä oli sekä islaminuskoisia että kris-
tittyjä. He edustivat lähtömaansa eri 
yhteiskuntaluokkia. Tutustumistilai-
suudessa oli mukana toinen tulkkimme 

.

Hoitotasapainot

ja seuranta kunnossa 

Kaikki kurssilaiset kävivät diabeteshoi-
tajien ja lääkärin yksilövastaanotoilla ja 
osa myös ravitsemusterapeutin ja jalkojenhoitajan 
vastaanotolla.

Diabeteksen seurantakäynneillä kuntoutujat 
olivat käyneet säännöllisesti enimmäkseen ter-
veyskeskuksessa. Kurssilaisten hoitotasapaino oli 
kaiken kaikkiaan hyvä, ja kurssiviikolla tehtiin vain 
vähäisiä lääkemuutoksia joillekin kurssilaisille. 

Liikunta herätti kiinnostusta. Miehille järjestet-
tiin allasjumppaa. Saunat olivat käytössä joka ilta. 
Naisista vain muutama rohkeni käydä viikon aikana 
saunassa. 

Diabetestietoutta käytiin jonkin verran läpi lu-
ennoin, mutta pääpaino oli vuorovaikutteisissa me-
netelmissä ja erityisesti tulkin välityksellä käydyissä 

aabeteststtieieieeetotoooot ududududududeneneenenneneenenen 

kkoisia etetetttää kk kkkriiriirir sssss---
eri 

llai-
mmme 

hooi-
aa ja 
aalkojenhoittajann 

lllä kuntoutujujat 
mmmäkseen teerr-
itootasapaino oli 
ollaa tehe tiinnnn vv v vvvvvaiaiaiaiaiiaiaiaiaa n n n nn n nn n nn
urssisilaaaalaaalalalaisisisisisililililii llle. 
ieieieeieehihihihihihih lllllllle jäjäjäjääjärjjjrjrjrjjrjrjesesesesssseesesssesesesssstttttetetttttetttt--

ryhmäkeskusteluissa. Ohjauksessa käytettiin pal-
jon havaintovälineitä. Muuan muassa diabeteksen 
hoitovälineitä sai kokeilla ja harjoitella niiden käyt-

töä. Ruoka-asioista puhuttaessa käytettiin 
apuna paljon valokuvia. Opetuskeittiössä 
pidettiin emännän ja ravitsemusterapeutin 
ohjailema ruuanvalmistuksen havaintoesi-
tys, jossa vertailtiin eri maiden terveellisiä 
ruokia ja ruuanvalmistustapoja.  

Alkuvaiheessa osa kurssilaisista kärsi 
paljon erilaisista fyysisistä oireista: pään-
särystä, rinta- ja vatsakivuista sekä selkä-
särystä. Loppuviikkoa kohti oireet väheni-

vät. Tunnelma vapautui entisestään, ja hymyileviä 
kasvoja oli enemmän.

Kurssilaisten 

hoitotasapaino oli 

kaiken kaikkiaan 

hyvä, ja kurssiviikolla 

tehtiin vain vähäisiä 

lääkemuutoksia 

joillekin kurssilaisille.
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Omahoitotaidot 

vahvistuivat

Kurssipalaute oli etupäässä positiivista. Tunnelma 
ja kuntoutuspaikka saivat erityiskiitosta. Kurssin 
aikataulu koettiin aika-ajoin tiukaksi. Kurssilaisilla 
oli paljon keskusteltavaa toistensa seurassa myös 
luentojen välillä.

Diabeteksen omahoidon osaaminen parani. 
Hedelmiä ”rohjetaan” jatkossa syö-
dä enemmän, ja moni aikoi tarkentaa 
ruokailurytmiään. Pistosvälineet tulivat 
tutuiksi, ja niihin liittyvä pelko hälveni. 
Luottamus omiin hoitotaitoihin lisään-
tyi. 

Diabeteskeskuksen ruoka maistui 
hyvin kurssilaisille. Se oli kurssilaisten 
mielestä hyvää, maittavaa ja terveellistä, 
ja moni vei kotiin uusia reseptejä. 

Omaiset kokivat saaneensa paljon 
hyödyllistä tietoa ja vapaa-ajanohjaus 
toi mukavaa vaihtelua päiviin.

Tulkit ja myös ryhmäläiset olisivat 
toivoneet enemmän arabiankielisen oh-
jausmateriaalin käyttöä. Myös toimin-
nallista ohjelmaa toivottiin enemmän.

Moni koki merkitykselliseksi sen, että sai puhua 
kokemuksistaan avoimesti ja vapautuneesti. Muu-
tamilla kurssilaisilla oli niin hyvä suomen kielen tai-
to, että se helpotti vuorovaikutusta. Kurssi virkisti 

ryhmäläisiä monin tavoin, ja he solmivat myös kes-
kenään uusia ystävyyssuhteita kurssiviikon aikana.

Eroja sairaus- ja terveys

-käsityksissä 

Vuoden 2012 aikana on suunnitelmissa järjestää 
uusi kurssi arabiankielisille maahanmuuttajille, ja 
myöhemmin myös muihin kieliryhmiin kuuluville 

diabeetikoille.
Jo ensimmäinen kurssi osoitti ryh-

mäohjauksen ja omakielisen vertaistuen 
suuren merkityksen maahanmuuttaja-
diabeetikoille. Tiedon lisääntyminen, 
vertaistuki ja toisen kulttuurin sairaus- ja 
terveyskäsityksen ymmärtäminen olivat 
kurssilaisille tärkeitä asioita ja kokemuk-
sia. Ne auttavat jaksamaan omahoidossa.

Diabeteskeskuksessa asuminen mah-
dollisti yhdessäolon iltaisin, ja kurssilai-
set pystyivät jakamaan kokemuksia myös 
ryhmäistuntojen jälkeen.

Irrottautuminen kotoa oli selväs-
ti monille uusi ja virkistävä kokemus. 
Kurssilaiset kertoivat olevansa valmiita 

suosittelemaan kurssia muillekin maahanmuutta-
jadiabeetikoille. Meillä kurssin diabeteshoitajilla 
vahvistui käsitys, että maahanmuuttajaryhmille on 
hyvä tarjota omakielisiä, erilaisen kulttuuritaustan 
huomioon ottavia kursseja.  

Terttu Ohma

Diabeteshoitaja 

Diabetesliitto, kuntoutus- koulutus- ja 

asiantuntijatoiminta

terttu.ohma@diabetes.fi

Tulkit ja myös 

ryhmäläiset olisivat 

toivoneet enemmän 

arabiankielisen 

ohjausmateriaalin 

käyttöä.

Tunnelma ja 

kuntoutuspaikka 

saivat kurssilaisilta 

erityiskiitosta.
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 väitöskirja PERFECT Stroke: PERForman-
ce, Effectiveness, and Costs of treatment episodes in 
Stroke tarkastettiin Helsingin yliopistossa elokuussa.
  
”PERFECT Stroke -tutkimuksessa todettiin, että aivohal-
vaus on kallis kansansairaus, johon sairastuu vuosittain 
0,2 % suomalaisista ja jonka on joskus sairastanut 1,5 
% väestöstä. Hoitoketjujen tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
aivohalvausten kustannuksia selvittänyt PERFECT Stro-
ke -tutkimus on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) koordinoimaa PERFECT-hanketta, jossa kehitetään 
menetelmiä kansallisten rekisterien hyödyntämiseen.

Tutkimuksessa osoitettiin, että neljäsosa potilaista 
kuolee vuoden kuluessa sairastumisestaan, mutta kuollei-
suus on vuosikymmenessä pienentynyt. Keskimääräinen 
elinaika aivoinfarktin jälkeen on pidentynyt kahdella vuo-
della ja on nyt vajaa kahdeksan vuotta. Myös odotettava 
elinaika aivoverenvuodon jälkeen on pidentynyt vuodella 
ja on nyt reilu neljä vuotta. Vaikka väestö vanhenee, silti 
uusien aivohalvausten määrä vähenee ja potilaat selviävät 
paremmin halvauksestaan. 

Aivohalvauksen ilmaantuvuus on vähentynyt riski-
tekijöiden, eli korkean verenpaineen ja kolesterolin, 
tupakoinnin ja ylipainon suotuisten kehitysten ansios-
ta. Aivohalvauksen sairastamisen jälkeen tarvitaan elä-
mäntapamuutoksia ja riskitekijöiden lääkehoitoa, mutta 
lääkehoito toteutuu suositusten mukaisesti vain puolella 
potilaista. 

Ensimmäistä kertaa maailmassa osoitettiin, et-
tä tarkat kriteerit täyttävässä nykyaikaisessa aivo-
halvauskeskuksessa hoidettujen potilaiden kuollei-
suus ja laitoshoitoon jäämisen riski ovat pienempiä 
kuin jos potilaat hoidetaan tavallisissa sairaaloissa. 
Kuitenkin yli kolmannes potilaista Suomessa hoide-
taan edelleen aivohalvauskeskusten ulkopuolella.”  
 

Merja Kataja-Tuomolan väitöskirja Antioxidants, weight 
change and risk of type 2 diabetes tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa kesäkuussa.
 
”Painon nousu ja vaihtelu kolmen vuoden aikana olivat 
toisistaan riippumattomia myöhemmin ilmaantuvan dia-
beteksen riskitekijöitä. Niiden, joiden paino nousi vähin-
tään 4 kiloa, suhteellinen riski oli 77 % suurempi kuin 
niiden, joiden paino muuttui vähemmän kuin 4 kiloa. Kun 
painon vaihtelun ylintä viidennestä verrattiin alimpaan, 
riski oli 64 % suurempi. 

Ruokavalion tokoferolit ja tokotrienolit, karotenoidit, 
flavonolit ja flavonit tai C-vitamiini eivät olleet yhteydessä 
tyypin 2 diabeteksen riskiin. Yhteyttä ei todettu myöskään 
lähtötilanteen seerumin alfatokoferoli- tai beetakarotee-
nipitoisuuden ja diabeteksen ilmaantuvuuden välillä. 
Ravintolisänä annetulla alfatokoferolilla tai beetakaro-
teenilla ei todettu olevan vaikutusta tyypin 2 diabeteksen 

riskiin. Ravintolisillä ei myöskään ollut vaikutusta makro-
vaskulaaristen komplikaatioiden ilmaantumiseen tyypin 
2 diabeetikoilla tai heidän kuolleisuuteensa 19 vuoden 
seuranta-aikana.

Tutkimuksessa oli kaikkiaan mukana 29 133 tupa-
koivaa miestä, joiden ikä tutkimuksen alussa vaihteli 50:stä 
69:ään. Seuranta-aika oli kaksitoista ja puoli vuotta (1985–
1993). Lähtötilanteessa 1 700 miehellä oli tyypin 2 dia-
betes. Tutkimus oli osa SETTI-tutkimusta (The Alpha-To-
copherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study, ATBC).”  

Maritta Pöyhönen-Alhon väitöskirja Crosstalk between 
the sympathetic nervous system, inflammation and co-
agulation in gestational diabetes; a therapeutic approach 
in postmenopausal hypertension tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa huhtikuussa.
 
”Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
sympaattisen hermoston toimintaa raskausdiabeetikoilla 
sekä sen yhteyksiä sokeriaineenvaihduntaan, tulehduk-
seen ja hyytymisjärjestelmään. 

Havaitsimme sympaattisen hermoston aktivoituvan 
raskauden aikana: noradrenaliinin pitoisuus kasvoi ja sy-
kevaihtelu väheni. Sykevaihtelua mitattiin yöllisellä EKG-
nauhoituksella. Raskausdiabetesryhmän ja normaalin ras-
kauden ryhmän välillä ei kuitenkaan ollut eroa. Rytmisen 
sykevaihtelun sen sijaan todettiin raskausdiabeteksessa 
vähentyneen verrokkiryhmiin nähden. Insuliini- ja tuleh-
dusmerkkiainepitoisuuksissa ei havaittu eroja raskaus-
diabetesryhmän ja normaalin raskauden ryhmän välillä, 
mutta raskausdiabeteksessa todettiin insuliinin, CRP:n ja 
amyloidi A:n vähentynyt yöllinen vaihtelu. Noradrenaliinin 
ja tutkittujen muuttujien välillä ei havaittu merkitseviä 
yhteyksiä. 

Lääketutkimuksessa oli mukana 87 vaihdevuosi-
ikäistä, verenpainetautia sairastavaa ylipainoista naista. 
Ryhmässä, joka sai sympaattisen hermoston toimintaa 
hillitsevää verenpainelääkettä moksonidiinia, havaittiin 
suotuisa tulehdusprofiilin muutos verrattuna beetasal-
paaja atenololilla hoidettuihin. Moksonidiinia saaneilla 
haitallinen TNF-alfa-pitoisuus pieneni, kun taas aten-
ololiryhmässä pitoisuus kasvoi. Suojaavan adiponektiinin 
pitoisuus pysyi näillä naisilla ennallaan, mutta atenolo-
liryhmässä tapahtui merkittävä lasku. Väitöstutkimuksen 
tulokset eivät tukeneet asetettuja hypoteeseja lisäänty-
neestä sympaattisen hermoston aktivaatiosta raskausdia-
beteksessa eivätkä sympaattisen hermoston, inflammaa-
tion ja veren hyytymistekijöiden välittömistä yhteyksistä. 

Vähentynyt syketaajuuden, insuliinin ja tulehdusmerk-
kiaineiden biologinen vaihtelu raskausdiabeteksessa viit-
taa autonomisen hermoston ja aineenvaihdunnan sääte-
lyn häiriintymiseen. Nämä havainnot ovat uusia. Taustalla 
olevien säätelymekanismien tarkempi tunteminen voi tu-
levaisuudessa tarjota uusia mahdollisuuksia tyypin 2 dia-
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beteksen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimustulostemme 
mukaan sympaattinen hermosto voisi olla tulevaisuudessa 
yksi hoidon kohteista kamppailtaessa tyypin 2 diabetek-
sen ja sydän- ja verisuonitautien kaltaisia metabolisia 
sairauksia vastaan.”

 
Terveydenhuollon maisterin, laillistetun ravitsemuste-
rapeutin  väitöskirja Lifestyle inter-
ventions in treatment of obese adults. Eating behaviour 
and other factors affecting weight loss and maintenance, 
Elintapainterventiot aikuisten lihavuuden hoidossa. Syö-Syö-
miskäyttäytyminen ja muut laihtumiseen sekä painonhal-
lintaan vaikuttavat tekijät, tarkastettiin Oulun yliopistossa 
kesäkuussa.

”Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksen mu-
kaista perushoitoa saaneet laihtuivat ohjauksen aikana 
keskimäärin viisi prosenttia, mikä on suositusten mukais-
ta. Lyhytohjausryhmä laihtui merkitsevästi vähemmän. 
Laihtumistulos ei kuitenkaan ollut pysyvä kummassakaan 
ohjausryhmässä. 

Kummassakin tutkimusryhmässä oli osallistujia, jotka 
onnistuivat laihtumaan pysyvästi noin kymmenen pro-
senttia lähtöpainosta. Heillä syömisen hallinta muuttui 
merkitsevästi ja pysyvästi: syömisen tietoinen hillintä 
lisääntyi sekä samanaikaisesti tunnesyöminen, impulsii-
vinen syöminen ja ahmimistaipumus vähenivät. Tietoinen 
syömisen hillintä yhdistyi myös ravitsemussuositusten 
mukaiseen syömiseen. 

Niillä, joiden paino nousi ohjauksesta huolimatta, syö-
miskäyttäytymisen muutos ei ollut pysyvää. He söivät jo 
alkutilanteessa impulsiivisemmin ja heillä oli enemmän 
ahmimistaipumusta kuin onnistujilla. Anhedonia (kyvyt-
tömyys tuntea mielihyvää) liittyi ahmimistaipumukseen, 
impulsiiviseen syömiseen ja tunnesyömiseen. Anhedoni-
aa esiintyi joka neljännellä tutkituista, ja he laihtuivat 
vähemmän kuin ne, joilla sitä ei esiintynyt. Puolitoista 
vuotta kestäneen laihdutusohjauksen keskeytti joka kol-
mas. Keskeyttäjillä oli vähemmän vapaa-aikaa ja suurem-
pi laihtumistavoite kuin ohjaukseen osallistuneilla.

Syömiskäyttäytymisen muutos, joka lisää tietoista 
syömisen hillintää ja vähentää tunne- ja impulsiivista 
syömistä sekä ahmimista, parantaa laihtumistulosta ja 
sen pysyvyyttä. Syömiskäyttäytymisen ohjauksen tulisikin 
olla keskeinen osa laihdutusohjausta. Kyvyttömyys kokea 
mielihyvää tulisi arvioida ja hoitaa osana laihdutusoh-
jausta. Tämä voisi toteutua harjoittelemalla tunteiden 
tunnistamista ja käsittelyä. Keskeyttämisen vähentämi-
seksi ohjauksessa tulisi jo aluksi keskustella realistisesta 
painotavoitteesta sekä siitä, onko elämäntilanne työ- ja 
vapaa-ajan osalta sellainen, että laihtumiseen tarvittavien 
elämäntapamuutosten tekeminen on mahdollista.” 

 

Maa- ja metsätaloustieteen 
maisteri, ravitsemusterapeut-
ti  väitöskir-
ja Treatment of Obesity in 
Children, a Study on the Effi-
cacy of a Family-based Group 
Program Compared with Rou-
tine Counselling, Lasten liha-
vuuden hoito, perhekeskeisen 
ryhmäohjelman vaikuttavuus 
verrattuna tavanomaiseen 
hoitoon, tarkastettiin Itä-Suo-
men yliopistossa lokakuussa.

”Väitöskirjatutkimuksessa verrattiin kahden lasten liha-
vuuden hoito-ohjelman, tiiviin ryhmähoidon ja tavanomai-
sen hoidon, vaikuttavuutta ylipainoisten kouluikäisten 
lasten painoon.

Tutkimuksessa satunnaistettiin 70 iältään 7–9-vuoti-
asta ylipainoista lasta ryhmähoitoon tai tavanomaiseen 
hoitoon. Käyttäytymisterapiaa soveltavassa ryhmähoidos-
sa järjestettiin lapsille ja vanhemmille kaikkiaan 15 ta-
paamiskertaa. Tavanomaisessa yksilöhoidossa lapsi tapasi 
kouluterveydenhoitajan kahdesti puolen vuoden aikana.

Lasten painot ja pituudet mitattiin lähtötilanteessa, 
kuuden kuukauden hoito-ohjelmien jälkeen sekä kak-
si- ja kolmevuotisseurannassa. Lasten pituuspaino oli 
tutkimuksen alkaessa 115–182 prosenttia. Pituuspaino 
tarkoittaa painoa suhteessa samaa sukupuolta olevien sa-
manpituisten lasten keskipainoon.

Lähtötilanteessa tutkimuslapsilla oli normaalipainoi-
siin verrokkilapsiin verrattuna epäedullisemmat veren 
rasva- ja insuliiniarvot.

Ryhmähoito oli tavanomaista hoitoa tehokkaampaa, 
kun kuusi kuukautta kestäneiden hoito-ohjelmien vai-
kuttavuutta arvioitiin niiden päättymisen jälkeen. Lasten 
pituuspaino laski keskimäärin 6,8 prosenttia ryhmähoi-
dossa ja 1,8 prosenttia tavanomaisessa hoidossa.

Pitkäaikaisseurannassa kahden tai kolmen vuoden ku-
luttua tutkimuksen alkamisesta tuloksissa ei ollut enää 
merkitseviä eroja hoitomuotojen välillä. Lasten aiempi li-
hominen oli kuitenkin pysähtynyt, minkä voi havaita siitä, 
että lasten pituuspainossa ei ollut juuri muutosta hoito-
ohjelmien alun ja kolmevuotisseurannan välillä. Kansain-
välinen lasten painoa kuvaava mittari, BMI-SDS, jopa 
viittasi lasten kohtuulliseen hoikistumiseen molemmissa 
ohjelmissa lähtötilanteen ja kolmevuotisseurannan välillä.

Molemmat ohjelmat olivat toteuttamiskelpoisia, ja 
enintään kolme prosenttia lapsista keskeytti hoidon. 
Ryhmähoito maksoi vuoden 2009 hintatasolla 392 euroa 
lasta kohden. Tavanomaisen hoidon hinta oli 74 euroa 
lapselta.”
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Terveystieteen maisteri Mika 
Venojärven liikuntalääketie-
teen alaan kuuluva väitöskir-
ja Roles of exercise training 
with dietary counselling and 
muscle fibre composition in 
the regulation of glucose me-
tabolism in middle-aged sub-
jects with impaired glucose 
tolerance, Liikunnan ja ruo-
kavalioneuvonnan sekä luus-
tolihaksen solujakauman rooli 
glukoosiaineenvaihdunnan 

säätelijöinä keski-ikäisillä ihmisillä, joilla on heikentynyt 
glukoosinsietokyky, tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 
kesäkuussa. 

”Väitöstutkimuksessa liikunnan lisääminen, ruokavalio-
neuvonta ja painon pudotus paransivat niiden tutkittavien 
glukoosiaineenvaihduntaa, joilla oli tutkimuksen alkaessa 
kohonnut riski sairastua diabetekseen. Tutkimuksessa to-
teutettiin kaksivuotinen liikunta- ja ruokavaliointerventio. 
Liikuntaharjoittelua lisänneistä ja merkittävästi laihtu-
neista kukaan ei ollut vielä viiden vuoden kuluttua inter-
vention alkamisesta sairastunut tyypin 2 diabetekseen.

Liikunta- ja ruokavaliointerventio vähensi elimistön 
hapetusstressiä ja paransi glukoositasapainon ylläpidon 
suojamekanismeja lihaskudoksessa tutkimukseen osal-
listuneilla.” 

Lääketieteen lisensiaatti 
(Master of Public Health) Pek-

 väitöskirja The 
Association of Psychological 
Distress with Cardiovascular 
risk, the Metabolic Syndrome 
and Mortality: The Role of C-
reactive Protein, Psyykkisen 
kuormittuneisuuden vaikutus 
sydän- ja verisuonitautiriskiin, 
metabolisen oireyhtymän syn-
tyyn sekä kokonaiskuolleisuu-
teen: c-reaktiivisen proteiinin 

rooli, tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa kesäkuussa.
”Psyykkinen kuormittuneisuus kaksinkertaistaa kes-

ki-ikäisten suomalaisten riskin sairastua metaboliseen 
oireyhtymään ja lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä 
2,4-kertaiseksi. Psyykkinen kuormittuneisuus näkyy 
myös veriarvoissa: kohonneiden veren tulehdusarvojen 
todennäköisyys oli kuormittuneilla henkilöillä noin kak-
sinkertainen. Lisäksi psyykkisesti kuormittuneilla miehillä 
oli keskimäärin lähes puolet korkeammat sydän- ja veri-

suonitautien riskipisteet kuin vähemmän kuormittuneilla 
miehillä. Naisilla vastaavaa yhteyttä ei todettu.

Psyykkisten sairauksien, kuten masennuksen ja ahdis-
tuneisuushäiriöiden, yhteyttä ihmisten sairastavuuteen ja 
kuolleisuuteen on tutkittu paljon. Uutta Puustisen tutki-
muksessa on, että vastaava yhteys on havaittavissa jo sel-
laisten psyykkisesti kuormittuneiden ihmisten kohdalla, 
joiden oireilu ei välttämättä vielä täytä minkään psyykki-
sen sairauden kriteerejä. 

Tulosten valossa vaikuttaa mahdolliselta, että elimis-
tön tulehdustila voisi toimia välittävänä mekanismina 
psyykkinen kuormittuneisuuden ja kohonneen sydän- ja 
verisuonitautiriskiin välillä.

Psyykkinen kuormittuneisuus oli yhteydessä kaksin-
kertaiseen metabolisen oireyhtymän syntyriskiin seitse-
män vuoden seuranta-aikana, vaikka iän, sukupuolen, 
sosio-ekonomisen aseman ja terveyskäyttäytymisen vai-
kutus vakioitiin. Samoin psyykkinen kuormittuneisuus 
oli yhteydessä 2,4-kertaiseen kokonaiskuolleisuuteen 
yksitoistavuotisen seuranta-ajan kuluessa – pääasias-
sa miesten lisääntyneestä kuolleisuudesta johtuen.” 
 

Filosofian maisteri Cat-
harina Alamin väitöskirja 
The Influence of Diet and 
Microbes on Colonic Im-
mune Regulation and their 
Implications on Type 1 
Diabetes, Ruokavalion ja 
mikrobiston vaikutus pak-
susuolen immunisäätelyyn 
ja tyypin 1 diabeteksen 
kehitykseen, tarkastettiin 
Turun yliopistossa kesä-
kuussa.

”Tutkimuksessa osoitettiin, että tavanomaisella rehulla 
kasvatetuilla, diabetekselle alttiilla NOD-hiirillä on lieviä 
paksusuolen tulehduksen oireita. Lisäksi vatsaontelon 
immuunisolujen aktivaatio ja soluliikenne on näissä hii-
rissä tavallista korkeammalla tasolla. Kaikki nämä poik-
keavuudet hävisivät, kun hiiret kasvatettiin diabetesta 
ehkäisevällä soijapohjaisella ruokavaliolla vieroitusiästä 
lähtien. Ruokavaliomuutos muutti olennaisesti suolen 
mikroflooraa ja vähensi hiirten sairastumista diabetek-
seen 75 %:sta noin 20 %:iin. 

Alamin väitöskirjatyö viittaa siihen, että ruokavaliolla 
ja mikrobisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus paksu-
suolen immuunisäätelyyn, vatsaontelon B-solujen akti-
vaatioon ja myös diabeteksen kehitykseen NOD-hiirissä.” 

Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011
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1010 Diabetes-kirja
UUSI PAINOS 2011 52 euroa52 e roa

Diabetesneuvonta

2011 UUSI Tienviittoja diabeteksen
hyvään hoitoon – Opas tyypin 2
diabetekseen sairastuneelle
7 euroa

5128 UUSI Ensitieto-opas – Tyypin 2
eli aikuistyypin diabetes
3 euroa / kpl tai 37 euroa / 50 kpl

3013 Ikäihmisen diabetes   
– Hyvän hoidon opas 17,50 euroa

3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
(tyypin 1 diabetes) 20 euroa

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 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 ivänpäivä aterioista
11 800800 kcalk l

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

kolmio / Lautasmalli
3071 UUSI Suojaruokaa diabeetikon

munuaisille

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 

9074 What do I do now? How to
manage the risk of type 2 diabetes
2,50 euroa

2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta
itsestäsi ja vauvastasi -opas
Uusi painos tulossa
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

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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Petteri Hovin väitöskirja Preterm birth and risk factors for 
chronic disease: Helsinki Study of Very Low Birth Weight 
Adults tarkastettiin Helsingin yliopistossa kesäkuussa. 

”Suomessa noin 6 % ikäluokasta syntyy keskosena (alle 
2 500 g) ja noin 1 % pienenä keskosena (alle 1 500 
g). Ensimmäiset nykyaikaisen tehohoidon ansiosta sel-
vinneet pienten keskosten sukupolvet ovat nyt tulossa 
aikuisikään. 

Tutkimuksemme osoittaa, että pienet keskoset ovat 
enimmäkseen terveitä nuorena aikuisena, mutta heillä 
on kroonisten sairauksien riskistekijöitä. Korkeampi paas-
toinsuliinipitoisuus on merkki korkeammasta insuliinire-
sistenssistä. Nyt havaittu normaali, mutta verrokkeihin 
nähden korkeampi verenpaine voi olla merkki verenpai-
netautiriskistä. Verrokkeihin nähden yhtä hyvä valtimoen-
doteelin toiminta puhuu kuitenkin lisääntynyttä sydän- ja 
verisuonitautiriskiä vastaan. Alhainen luustontiheys iässä, 
jolloin sen pitäisi olla huipussaan, voi olla merkki luuka-
dosta johtuvien luunmurtumien vaarasta.” 

Erik Vahtolan väitöskirja Diabetic cardiomyopathy and 
post-infarct ventricular remodellin: Effects of levosimen-
dan in a rodent model of type II diabetes tarkastettiin 
Helsingin yliopistossa kesäkuussa. 

”Diabeettisessa kardiomyopatiassa vasemman kam-
mion sydänlihassolut kasvavat, sydänlihas on alttiimpi 
solukuolemalle ja sydänlihassolujen väliin muodostuu si-
dekudoslisää, jolloin sydämen toiminta häiriintyy. Muun 
muassa näistä syistä diabetesta sairastavan sydäninfarkti 
on useammin fataali. 

Tämän tutkimuksen löydökset viittaavat siihen, että 
diabeettisen kardiomyopatiaan liittyy sydämen stressire-
aktiota säätelevien Akt-FOXO3a ja Sirt1-p53 -signaloin-
tireittien muutoksia. Näiden säätelijöiden tiedetään osal-
listuvan sydänlihassolun lisääntyneeseen hypertrofiaan 
ja solukuolemaan, joita tavattiin tässä tutkimuksessa. 
Kalsiumherkistäjä levosimendaani suojasi diabeettista 
sydäntä infarktin jälkeiseltä sydämen uudelleenmuovau-
tumiselta ja vaikutti sydämen geeniekspressioprofiiliin.” 

Kari Luotolan väitöskirja Associations of interleukin-1 (IL-
1) gene variation and IL-1 receptor antagonist phenotypes 
with immunological responses, metabolic dysregulation 
and type 2 diabetes tarkastettiin Helsingin yliopistossa 
toukokuussa. 

”IL-1Ra:n mitatut pitoisuudet kohosivat tulehdus-
reaktiossa ja korreloivat yleisesti käytetyn tulehduksen 
merkkiaineen C-reaktiivisen proteiinin (CRP) pitoisuuden 
kanssa. Etenevässä tutkimusasetelmassa IL-1Ra-pitoi-
suuksien havaittiin itsenäisesti ennustavan diabeteksen 
kehittymistä henkilöillä, joilla oli lähtötilanteessa meta-
bolinen oireyhtymä, riippumatta useista muista tekijöistä, 
kuten veren sokeripitoisuudesta ja CRP-pitoisuuksista. IL-
1Ra:n ennusteellinen merkitys oli vahvempi kuin CRP:n. 

Etenevä tutkimus tuotti viitteellistä näyttöä IL-1-alfa-
geenin promoottorialueen sekä IL-1-beeta-geenin koodaa-
van alueen yleisen yhden emäsparin vaihtelun osuudesta 
tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä miehillä. Havaittu 
vaikutus saattaa olla sukupuolesta riippuva. Edellä mai-
nitun IL-1-beeta-geenin yhden emäsparin polymorfismin 
havaittiin assosioituvan ominaisuuksiin, jotka liittyvät 
insuliinin verensokeritasoja säätelevän vaikutuksen heik-
kenemiseen eli insuliiniresistenssiin. Vastaavasti kaksi 
IL-1-beeta-geenin haplotyyppia assosioituivat diabetek-
sen ilmaantuvuuteen tai esiintyvyyteen. Molemmat hap-
lotyypit sisälsivät edellä mainitun IL-1-beeta -koodaavan 
alueen harvinaisemman alleelin. 

Kolme IL-1-reseptoriantagonistigeenin varianttia ja 
yksi IL-1-beetageenin variantti assosioituivat tilastollises-
ti merkitsevästi ja useista muista tekijöistä riippumatta 
IL-1Ra-pitoisuuteen kahdessa tai kolmessa tutkimusai-
neistossa. Geneettisten tekijöiden selitysosuus IL-1Ra-
ilmiasun vaihtelussa oli kuitenkin melko vaatimaton, sillä 
ylipaino ja muut metaboliset ominaisuudet selittivät ilmi-
asun vaihtelua geneettisiä tekijöitä enemmän. Ikävakioi-
dut IL-1Ra-tasot olivat korkeampia niillä henkilöillä, joilla 
todettiin metabolinen oireyhtymä tai diabetes verrattuna 
niihin, joilla näitä aineenvaihduntahäiriöitä ei havaittu. 
IL-1-geenien vaihtelu näytti myös assosioituvan mitatta-
vien tyreoideaperoksidaasi vasta-ainetasojen kanssa sekä 
pysyvämpien kilpirauhasen autoimmuunivasteiden kans-
sa seuranta-aikana.

Tässä työssä seuranta-ajat olivat keskimäärin 10,8 ja 
7,1 vuotta.” 

VÄITÖKSIÄ  
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Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset tekisi maistuvaa mandariinipossua, 
joka on samalla sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös 
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Vielä jaksaa  
painaa…”

400 g vähärasvaista porsaanlnlihaa, 

rasvaa max 7%

1 rkl öljyä

2 isoa sipulia

2 porkkanaa

2  prk (á 175 g) mandariinisäsäilykettä

(2 valkosipulinkynttä)

7 dl vettä

1 suolaton liemikuutio

1 ½ tl suolaa

½ tl pippuria

1 tl sitruunamehua tai etikkkkaa 

Mandariinipossu

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet  

ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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Uusi huippuyksikkö selvittää 
tyypin 1 diabeteksen syntymekanismia

Suomen Akatemian hallitus on valinnut yhdeksi uudeksi huippuyksikökseen Molekylaarisen systeemi-
immunologian ja fysiologian -tutkimusryhmän. Tyypin 1 diabeteksen syntymekanismin selvittäminen 
on yksi hankkeen yksi tärkeimmistä tutkimuskohteista. 

Huippuyksikköä johtaa tutkimusprofessori Matej Orešic Valtion teknisestä tutkimuslaitoksesta. VTT:n 
lisäksi huippuyksikköön kuuluu neljä tutkimusryhmää vetäjinään professori, huippuyksikön varajoh-
taja Mikael Knip Helsingin yliopistosta, professori Riitta Lahesmaa Turun yliopistosta, professori Olli 
Simell Turun yliopistosta ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä ja professori Harri Lähdesmäki 
Aalto-yliopistosta.
      Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää molekyylitasolla tapahtuvia mekanismeja, jotka ohjaavat 
immuunijärjestelmää, sekä immuunijärjestelmän ja muiden fysiologisten järjestelmien vuorovaiku-
tuksia. Tämä tieto palvelee immuunivälitteisten tulehdussairauksien ehkäisyä ja hoidon kehittämistä. 
      Vuosina 2012–2014 toteutettavan hankkeen kokonaisbudjetti on 5,7 miljoonaa euroa.

Tilaa Diabetesliiton Uutiskirje
www.   

Näin saat ammatillisen koulutuksen uutiskirjeen suoraan sähköpostiisi muutaman kerran  vuodessa. 
Samalla annat luvan sille, että sinulle voidaan lähettää sähköpostitse ilmoituksia Diabetesliiton 
koulutuksista, materiaaleista ja kuntoutustarjonnasta.

Jos haluat myöhemmin poistua uutiskirjeen tilaajalistalta, löydät uutiskirjeestä ohjeet listalta 
poistumiseen.

Osoitetiedot tulevat ainoastaan Diabetesliiton käyttöön.

Haluatko:
pysyä ajan tasalla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestämistämme koulutuksista  
ja seminaareista?
saada tietoa diabetesta sairastavien sopeutumisvalmennuksesta ja kuntoutuksesta?
lukea tuoreimpia uutisia koulutuksesta ja kuntoutuksesta?
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Uutta Diabetesliitosta
Hyvä terveydenhuollon ammattilainen, oletko kiinnostunut diabetesosaamisesi arvioinnista? 
Diabetesosaamisen itsearviointi on työkalu, jonka avulla voit tehdä sen helposti. Samalla 
voit laatia itsellesi kehittymissuunnitelman niiltä osaamisalueilta, joihin haluat erityisesti 
panostaa. Lisätietoja www.diabetes.fi/itsearviointi.

Diabetesliiton järjestämä koulutus 
terveydenhuollon ammattilaisille vuonna 2012: 

KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille

 Diabeetikon hoidon peruskurssi (viisi kurssia):      

 6.–10.2.  |  23.–27.4. |  17.–21.9. |  22.–26.10. |  19.–23.11.

 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 27.–29.2. 

 Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 13.–15.3.

 Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 15.–16.3.

 Painonhallinnan ryhmänohjaajakoulutus PPP (3+2 pv)     

 Helsinki 24.–26.4. + 22.–23.5.

 Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 3.–4.5.

 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 5.–7.9.

 Koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille 6.–7.9. 

 Painonhallinnan ryhmänohjaajakoulutus PPP (3+2 pv)    

 Tampere 4.–6.9. + 23.–24.10.

 Hoidonohjausta yksilöllisesti & ryhmässä 1.–2.10.

 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 3.–5.10.

 Lasten ja nuorten parissa työskentelevien päivät 12.–13.11.

 Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivät 14.11.

 Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä 1 pv, viikolla 48

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

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

www.diabetes.fi/koulutus

Diabetes ja lääkäri  marraskuu 2011
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