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Diabetes ja lääkäri -lehti 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.

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla
reseptilääkemainokset.
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Kansallisesti yhtenäinen
hoitosuunnitelma tulee
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut
terveydenhuollon käyttöön hoitosuunnitelmalomakkeen. Tavoitteena on kehittää pitkäaikaissairaiden hoitoa.
Hoitosuunnitelmalomake sisältyy julkaisuun ”Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma” (Komulainen, Vuokko ja Mäkelä, Stakes 7/20119). Julkaisu
on internetissä osoitteessa www.thl.ﬁ/thl-client/pdfs.
Julkaisussa esitetty HL7 CDA-R2 -muotoinen
lomake on sovitettavissa tietosisällöltään yhtenäisenä kaikkiin potilastietojärjestelmiin. Kun lomake
on täytetty yhteistyössä potilaan kanssa, se liite-

tään KanTa-palveluun. Siellä se on myös potilaan
nähtävänä, ja hän voi näyttää suunnitelmaa hoitoonsa osallistuville tahoille.
Tavoitteena lomaketta laadittaessa on ollut potilaskohtaisuus: samassa terveys- ja hoitosuunnitelmassa kuvataan kaikki potilaan terveysongelmia
koskevat suunnitelmat riippumatta siitä, missä organisaatioissa suunnitelmat on laadittu. Näin tulee
mahdolliseksi arvioida ja järjestää potilaan hoitoa
kokonaisuutena. Potilaskohtaisen terveys- ja hoitosuunnitelman rakenteen ja sisällön tulee olla määritelty yhdenmukaiseksi, jolloin sitä voidaan käsitellä
eri potilastietojärjestelmissä.

Diabetesliitto ja Sydänliitto järjestävät
yhdessä koulutusta PPP-painonhallintaryhmien ohjaajille. Lisätietoja Sydänliiton
sivustolta: www.pienipaatospaivassa.ﬁ >
PPP-koulutus.

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

Lisätietoja vuoden 2012 koulutustarjonnasta saa tämän lehden
sivulta 46, osoitteesta
www.diabetes.ﬁ/koulutus,
Koulutus terveydenhuollon
ammattilaisille 2012 -esitteestä ja
koulutussihteeri Annette
Mathlinilta, p. 03 2860 338,
annette.mathlin@diabetes.ﬁ.
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PÄÄKIRJOITUS

Uhkia ja ilonaiheita
Carol Forsblom

Kuva: Rodeo

Mitä koko genomin kattavat analyysit eli GWAStutkimukset ovat opettaneet diabeteksesta? Mitä survaistiin nopeasti tai porattiin hitaasti ihon
läpi? Kuka onkaan Väinö K. Hopsu-Havu?
Tässä numerossa juhlistetaan Diabetes ja lääkäri -lehden 40-vuotista taivalta Diabetes-lehden
lääkäriliitteestä viisi kertaa vuodessa julkaistavaksi lehdeksi, jonka painos viime marraskuussa oli 18 000. Lehden alkuperäinen visio oli
välittää käytännön tietoa diabeteksen hoidosta
yksinomaan lääkäreille. Nykyään se on kaikkien
diabeteksesta kiinnostuneiden ammattilehti.
Professori Hans Åkerblom on koonnut juhlanumeroomme katsauksen suomalaiseen tyypin
1 diabeteksen tutkimukseen (sivut 7–15). Hän on ollut jo viiden vuosikymmenen ajan keskeisessä roolissa diabetestutkijana ja tutkimusjohtajana. Vuosien varrella hoitoarsenaaliimme on
tarttunut monta uutta työvälinettä diabeteksen ja sen komplikaatioiden hoitoon. Eeva Aution
mielenkiintoinen, ja nykynäkökulmasta osin hauskakin katsaus hoitovälineiden kehittymisestä
löytyy sivuilta 41–43.
Ennen kuin pääsemme juhlistamaan lehtemme 50-vuotispäiviä, on edessä uusia haasteita.
Diabeetikoita on nykyisin maailmassa 366 miljoonaa, ja heidän määränsä lähes kaksinkertaistuu seuraavan 20 vuoden aikana. Ensi vuosikymmenellä tärkeimpiä tehtäviämme on pysäyttää
taudin lisääntyminen, muuten terveydenhoitojärjestelmämme tukkeutuu lopullisesti. Toivomme
myös uusia tehokkaita lääkkeitä, joiden avulla saavutetaan parempi hoitotasapaino ja ehkäistään
lisäsairauksia. Kaikkein vaikeinta on sovittaa uudet laadukkaat ja tehokkaat hoitomenetelmät yhä
tiukentuviin säästötoimiin. Miten hoitaa halvemmin ja paremmin useampia potilaita? Terveyttä
edistävät elintavat nousevat yhä suurempaan arvoon.
Mitkä ovat suomalaisen diabetestutkimuksen tärkeimmät kysymykset ensi vuosikymmenellä?
TRIGR-tutkimuksen lopullisia tuloksia saadaan vuonna 2017, ja ehkä käyttöön saadaan ennen
pitkää myös tyypin 1 diabetesta ehkäisevä rokote. Selviävätkö diabeteksen ja sen lisäsairauksien
geneettiset syyt, kun päästään tutkimaan koko genomin sekvenssejä? Saammeko myös tietää,
miten ”karppaaminen” ja voin syönti vaikuttivat terveyteemme?
Onneksi olkoon Diabetes ja lääkäri -lehti sekä onnea ja menestystä kaikille suomalaisille diabetestutkijoille ja diabeetikoiden hoidon parissa työskenteleville seuraavaksi vuosikymmeneksi!

Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012

PERUS_Diab_ja_laak_1_2012.indd 5

5

1.2.2012 13.50

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat
diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahasta?
Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja ekologinen?
Uutuuskirja evästää lukijaa tekemään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, miten ruoka ja
terveys ovat yhteydessä toisiinsa. Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa mediassa ja kahvipöydissä
toistuvasti esiin nouseviin kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravintolisistä ja laihduttamisesta.
Kirja sopii paitsi diabetesta sairastaville myös niille, jotka haluavat ehkäistä diabetesta tai muuten
vaalia terveyttään.
Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokeneita
ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen Diabetes¬liitossa kuntoutus-, koulutus- ja asiantuntijatehtävissä. Kirja on syntynyt diabeteskursseilla useimmin esitettyjen kysymysten pohjalta.
Julkaisijat:: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Diabetesliitto ry
Hinta:: 19,50
Koko: A5, 158 sivua

Uudistettuja repäisylehtiöitä
ruokavalio-ohjaukseen
Diabetesliiton suositut ruokarepäisylehtiöt, Monipuolisia aterioita ja Esimerkkejä päivän
aterioista, ovat ilmestyneet uudistettuina. Niiden kuvat auttavat ateriakoon ja koko päivän
ruokamäärien hahmottamisessa.
Repäisysivut on tarkoitettu jaettavaksi ruokavalio-ohjauksen yhteydessä. Niihin on
kuvattu helposti valmistettavia lautasmallin mukaisia aterioita. Mallikuvat ovat värikkäitä
ja herkullisia esimerkkejä tavallisesta kotiruuasta. Mukana on myös parin kasvislisäkkeen
valmistusohjeet sekä eväs- ja välipalavaihtoehtoja.
Kaikissa repäisylehtiöissä on kansilehti, jossa on lisätietoa ravitsemusohjaajalle esimerkiksi elintarvikevalinnoista ja ruokien hiilihydraattimääristä.
Diabetesliiton ravitsemusterapeutit ovat suunnitelleet uudet ruokarepäisylehtiöt yhteistyössä Diabetesliiton ravitsemustoimikunnan kanssa. Ateriat on valmistettu Diabeteskeskuksen keittiössä, ja useimpien ruokien ohjeet löytyvät Diabetesliiton keittokirjoista.
Repäisylehtiöt:
fMonipuolisia aterioita 350–400 kcal
fMonipuolisia aterioita 500–600 kcal
fEsimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
fEsimerkki päivän aterioista 2

000 kcal

Kaikissa repäisylehtiöissä on kansilehti, jossa lisätietoa ravitsemusohjaajalle.
Hinnat:
f50-sivuinen 17 euroa
f100-sivuinen 24 euroa

Postimaksut ja lähetyskulut
sisältyvät hintoihin. Yli 50 euron
tilaukset toimitetaan postiennakolla.
Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
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Puolen vuosisadan näkökulma tyypin
1 diabeteksen tutkimukseen Suomessa
Hans Åkerblom
Tyypin 1 diabetes on Suomessa lapsilla ja
nuorilla tavallinen, ja sen hoito on vaativaa sekä
lapselle että perheelle, mutta myös hoitohenkilökunnalle. Tätä taustaa vasten olen koettanut
tutkijanurani aikana oppia lisää taudin synnystä,
yleisyydestä ja ehkäisyn mahdollisuuksista. Tässä
katsauksessa yritän valaista tutkimuksen
painopisteitä eri vuosikymmeninä maassamme.

1960-luku: lähellä käytäntöä
Aloittaessani tyypin 1 diabeteksen (T1D) tutkimustyötä Helsingin yliopiston lastenklinikassa 1960-luvun alussa huomion kohteena olivat erityisesti
käytännönläheiset kliiniset tutkimusaiheet. Aloitin
väitöskirjatyöni liikunnan vaikutuksesta veren asetoniaineisiin tutkimalla ensin eri-ikäisten terveiden
lasten veren asetoniaineita. Osoitin, että erityisen
korkeita arvoja oli 2–6 vuorokauden ikäisillä ja että
ne vastasivat energiansaantia erityisesti rasvoista
(1). Sen paremmin lyhyt- kuin pitkäaikaisempikaan
liikunta ei yleensä nostanut diabeetikoiden veren
asetoniaineiden pitoisuuksia (2).
Tavanomaisena insuliinihoitona oli tuolloin
keskipitkävaikutteinen insuliini kerran päivässä.
Osoitimme (ILKKA (IEKKALAN kanssa, että insuliinin
annostelu kahdesti päivässä (Rapitard®) johti parempaan hoitotasapainoon (3). Tutkimme mahdollisuutta käyttää ruokavaliohoidossa makeutusaineena
fruktoosia – tulokset olivat myönteisiä, koska fruktoosi ei pieninä määrinä aiheuta hyperglykemiaa (4).

1970- ja 1980-luvut:
tutkimustoiminta laajenee
Epidemiologiaa
Näinä vuosikymmeninä tyypin 1 diabeteksen tutkimus pyrki syvemmälle ja saatiin käyttöön uusia
Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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tutkimusmenetelmiä. Kiinnostus epidemiologisiin
tutkimuksiin lisääntyi, kun ryhdyttiin pohtimaan
taudin patogeneesiä ja taudin ilmaantuvuuden
alueellisia (maiden ja mantereiden välisiä) eroja.
!NTTI 2EUNANEN laski tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuutta Kansaneläkelaitoksen ilmaislääkerekisterin
avulla ja totesi 1970–1979 alle 15-vuotiailla keskimääräiseksi ilmaantuvuudeksi vuodessa 28,6/100
000. Luku osoittautui myöhemmin maailman korkeimmaksi (5).
Tässä yhteydessä ei tule unohtaa suomalaista
klassikkotyötä lasten diabeteksen epidemiologias-
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ta: /LLI 3OMERSALO teki kyselyn lapsidiabeetikoita
hoitaviin sairaaloihin vuonna 1953 ja sai ilmaantuvuudeksi 13/100 000 alle 15-vuotiailla (6).
1980-luku oli voimakasta tyypin 1 diabetesrekisterien muodostamisaikaa, ja kansainväliset yleisyysvertailut tulivat mahdollisiksi (7).

Patogeneesia ja genetiikkaa

Virukset ja ravinto mielenkiinnon kohteina
Minua ovat erityisesti kiinnostaneet tyypin 1 diabetekseen liittyvät ympäristötekijät (15, 16), onhan
niiden tunnistaminen ja poistaminen lapsen elämästä todennäköisesti tie taudin ilmaantuvuuden
vähentämiseen. Kaksi ryhmää on erityisen kiinnostavia ja tärkeitä: virusinfektiot ja ravintotekijöistä
lehmänmaidon valkuainen.

Patogeneesiajatteluun liittyi myös tyypin 1 diabeeVirusinfektiot
tikoiden HLA-tyyppien määritys. *ORMA )LONEN osoitti
(EIKKI (YÚDYN tutkijaryhmän työ on keskittynyt en1978, että kudostyyppi HLA Dw2 (nykyisessä alterovirusten osuuden selvittämiseen tyypin 1 dialeelinimistössä HLA-DRB1*15:01-DQB1*06:02
beteksen synnyssä (17). He tutkivat myös muun
haplotyyppi) suojaa tyypin 1 diabetekselta (8). Julmuassa sikotaudin ja sytomegaloviruksen osuutta
kaisu oli ensimmäinen alkuperäistyö tästä aiheesta.
-IKAEL +NIP havaitsi väitöskirjatyössään 1983, että
taudin kehittymisessä (18, 19).
seerumin C-peptidi on arvokas mittayksikkö osittaiEnsimmäisen prospektiivisen tutkimuksen
sen remission arvioimiseen hoidon alkuvaiheessa
enterovirusinfektioiden yleisyydestä Hyöty työryh(9). HLA Dw3/Dw4 (DRB1*03/DRB1*04:01) -hemineen teki DiMe-tutkimuksen ei-diabeettisten
terotsygoottien beetasolutuho oli erityisen nopea
sisarusten aineistosta. Enterovirusinfektioita oli
ensimmäisinä vuosina tyypin 1 diabeteksen diaguseammin niillä sisaruksilla, jotka saivat kliinisen
noosin jälkeen (10).
diabeteksen seurannan aikana, kuin ei-sairastuVuonna 1984 aloitin yhdessä *AAKKO 4UOMILEH
neilla sisaruksilla. Infektiot kasaantuivat ajanDON ja %VA 4UOMILEHTO 7OLlN kanssa valtakunnallisen
kohtaan välittömästi ennen tyypin 1 diabetekselle tyypillisten autovasta-aineiden ilmaantumista.
Lasten diabetes Suomessa -projektin (DiMe) suunNäitä serologisia havaintoja vahvisti myöhemmin
nittelun. Tutkimme 811 uutta lapsidiabeetikkoa
enterovirus-RNA:n toteaminen useammin prediavuosilta 1986–89 ja heidän sisaruksiaan, joilla ei
beettisilla yksilöillä kuin verrokeilla (katsaus, 17).
ollut diabetesta. Kiinnitimme huomiota muun muHyödyn tutkijaryhmän enteroassa HLA-tyyppeihin, ympäristöviruksiin liittyvät havainnot ovat
tekijöihin sekä immunologisiin ja
johtaneet rokotteen kehittämistyömetabolisiin seikkoihin. ProjekHyödyn tutkijaryhmän
hön.
tiin osallistuivat maamme lasten
enteroviruksiin liittyvät
diabeteksen hoitoyksiköt, Kanhavainnot ovat johtaneet
Ravintotekijät
santerveyslaitos ja useita laborokotteen kehittämistyöhön.
ratorioita (11). Tutkimus osoitti,
Lehmänmaidon valkuainen
että väestöstä löytyi HLA-B*56Lehmänmaidon valkuaisen ja tyyalleelin karakterisoima tyypin 1 diabetekseen liittypin 1 diabeteksen välinen yhteys on ollut vilkkaan
vä HLA-DRB1*04-positiivinen haplotyyppi. Siihen
pohdinnan kohteena yli parin vuosikymmenen ajan.
näytti liittyvän erityisen korkea sairastumisriski (12).
Alan klassikkotyö on 2OBERT " %LLIOTTIN ja *ULIO -
Jorma Ilosen tutkijaryhmä kuvasi DQB1*03:02-ARTININ julkaisu vuodelta 1984. Siinä he osoittivat,
alleelin yleiseksi tyypin 1 diabeteksen riskin
että sairaus väheni diabetekselle alttiilla BB-rotilla,
tunnukseksi suomalaisessa väestössä (13).
kun niiden ruokavaliosta oli poistettu lehmänmaito
DRB1*04:01- DQB1*03:02 oli pääasiallisin riski(20). Koejärjestely perustui Elliottin havaintoon Länhaplotyyppi, kuten muissakin Pohjoismaissa (14).
si-Samoasta, jossa ei ollut lasten diabetesta, vaikka
Tässä aineistossa kahden erilaisen riskihaplotyypin
saman etnisen ryhmän, maorien, lapset sairastuivat
yhdistelmän DRB1*04-DQB1*03:02 / DRB1*03diabetekseen Uudessa-Seelannissa. Eron syitä pohDQB1*02 heterotsygoottigenotyypin omaavilla yktiessaan Elliott havaitsi, ettei Länsi-Samoassa ollut
silöillä oli erityisen suuri sairastumisriski.
lehmiä.
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vahvat (28). Vuonna 1996 kirjoitin Lancetiin kirjeen, jossa perustelin interventiotutkimuksen tarpeellisuutta (29). Interventiotutkimusta, TRIGRprojektia, selostetaan tässä artikkelissa sivulla 12.
Gluteeni
Gluteeni on todettu diabetogeeniseksi sekä BBrotilla että NOD-hiirellä (16). 0AULA +LEMETTI ja
työtoverit totesivat vastasairastuneilla lapsidiabeetikoilla lisääntyneen T-soluvasteen gluteenille.
Sairauden pidemmän keston jälkeen vaste oli verrokkien tasolla (30).
Keliakian yleisyys tyypin 1 diabeetikoilla on
tunnettu pitkään. Molemmissa on assosiaatio HLA
-B*08-DRB1*03-DQB1*02-haplotyyppiin. Suomalaisia tutkijoita on pitkään kiinnostanut näiden
kahden taudin esiintyminen yhdessä, onhan molempien tutkimus ollut meillä jo pitkään aktiivista.
Savilahti ym. tutkivat 201 lapsidiabeetikkoa,
joista 110:ltä saatiin koepala ohutsuolesta. Siitä
tutkittiin serologisin testein ohutsuolen limakalvovaurion esiintymistä. Seitsemällä lapsella oli
vaikea-asteinen ohutsuolen limakalvon atroﬁa, ja
keliakian yleisyys oli vähintään 3,5 % (31). Seerumitutkimuksista herkin oli antigliadiinivasta-ainetutkimus. HLA B8 – Dw3 (B*08 ja DRB1*03) oli
hyvin tavallinen keliakiaa sairastavilla.
Nitriitti ja nitraatti
Nitraatti ja nitriitti eivät ole diabetogeenisiä, mutta
nitriitistä pieni osa voi muuttua suolistossa diabetogeenisiksi nitrosamiineiksi. Nitraatti puolestaan
voi pelkistyä suolistossa nitriitiksi. Tutkimme DiMe-aineistossa 684 tyypin 1 diabetesta sairastavaa
lasta ja 595 verrokkia sekä lisäksi isä-lapsi- ja äitilapsipareja.
Diabeetikkolasten ja heidän äitiensä nitriitin
saanti oli ollut suurempi kuin verrokkilasten ja -äitien (32). Toisaalta äidin nitraatin saanti oli kääntäen suhteessa lapsen tyypin 1 diabeteksen riskiin.
Vihannekset ovat tärkeitä nitraatin lähteitä, mutta
ne sisältävät antioksidantteja, jotka voivat vähentää
nitrosamiinien muodostumista suolistossa nitriiteistä (32).
Nitriitti- ja nitraattiaihe ansaitsisi lisää tutkimusta tyypin 1 diabeteksen riskin kannalta.
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Vahvin viite ihmisellä varhaisen lehmänmaidon saannin ja tyypin 1 diabeteksen yhteydestä on
saatu imetystutkimuksista, joissa on todettu käänteinen korrelaatio imetyksen pituuden ja tyypin 1
diabeteksen ilmaantuvuuden välillä (16). 3UVI 6IR
TANEN ym. havaitsivat DiMe-aineistossa, että pidempi yksinomainen (ja muu) imetys suojasi tyypin 1
diabetekselta (21).
%RKKI 3AVILAHTI ym. totesivat 1988, että lapsidiabeetikoilla on korkeammat lehmänmaitovasta-aineiden pitoisuudet kuin samanikäisillä verrokeilla. He
arvelivat, että selityksenä voisi olla diabeetikoiden
suoliston imukudoksen poikkeava reaktio (22). Savilahden ja työryhmän julkaisu on alaltaan ensimmäinen. Myöhemmin lehmänmaidon vasta-aineista
on raportoitu monessa työssä, ja havainto varmistui
DiMe-tutkimuksen laajassa aineistossa (23).
Mikä lehmänmaidon valkuaisaineista aiheuttaa immunisaation tyypin 1 diabetekseen alttiilla
lapsilla? Useita lehmänmaidon valkuaisaineita oli
ehdotettu (16), mutta varmaa näyttöä ei ollut aikaisemmin saatu. 1998–1999 /UTI 6AARALA ja tutkijaryhmä julkaisivat työt, joissa ilmeni lehmänmaitopitoisten äidinmaidonkorvikkeiden aiheuttavan
IgG-luokan vasta-aineita ja T-soluimmuniteettia
naudaninsuliinia kohtaan (24, 25). Ensimmäinen
immunisaatio tapahtuisi suoliston imukudoksessa,
kun lapsi on saanut naudaninsuliinia sisältävää
äidinmaitokorviketta. Vaarala on luonut näiden
havaintojen kannustamana oman tutkimuslinjansa
(26, 27), jota selostan edempänä.
Katsoimme 1990-luvun alkuun mennessä, että
lehmänmaidon valkuaisen mahdollisesta osuudesta oli sen verran viitteitä, että interventiotutkimus
oli perusteltu varsinkin, kun kysymys oli kansanterveydelle tärkeä. Professori Julio M. Martin, jonka
tutkimuslaboratoriossa Torontossa olin ollut tutkimusassistenttina 1960-luvulla, ehdotti, että tekisimme ensimmäisen esitutkimuksen Suomessa ja
että tutkittavina olisi imeväisiä, joiden sairastumisriski oli lisääntynyt.
Ryhdyimme Helsingissä työhön 1991. Valitsimme tutkimuskorvikkeeksi kaseiinihydrolysaatin,
joka oli osoitettu BB-rotilla diabetekselta suojaavaksi. Esitellessämme interventioajatusta kansainvälisessä diabetesalan kongressissa vuonna 1993
epäilyt ”maito ja T1D” -hypoteesia kohtaan olivat
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Kasvu
Nopeutunut kasvu ensimmäisinä ikävuosina on
tiedetty 1970-luvulta lähtien tyypin 1 diabeteksen riskitekijäksi (katsaus, 16). %LINA (YPPÚNEN
ja tutkijaryhmä totesivat DiMe-aineistossa, että
tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla oli ollut varhaisimeväisiästä lähtien nopeampi pituuden- ja
painonkehitys kuin verrokeilla (33). Lihavuuteen
(suhteellinen paino yli 120 %) liittyi yli 3-vuotiailla
yli kaksinkertainen tyypin 1 diabeteksen riski (34).
Lisääntynyt kasvu voi itse asiassa olla tärkeäkin riskitekijä, kun otetaan huomioon siitä johtuva lisääntynyt endogeenisen insuliinin tarve. Se
voisi ehkä osaltaan selittää tyypin 1 diabeteksen
ilmaantuvuuden jatkuvaa nousua (16). Saimme
tähän käsitykseen vahvistusta analysoimalla valtakunnallisen LASERI-projektin lasten ja nuorten
painotietoja (35).

1990-luku: painopiste
immunologisiin tutkimuksiin
1990-luku on minun näkökulmastani tyypin 1 diabeteksen immunologian, sekä vasta-aineiden että soluvälitteisen immuniteetin, tutkimuksen voimakasta
kehitysaikaa. Oulun yliopiston lastentautien klinikassa oli jo 1980-luvulla aloitettu Mikael Knipin johdolla
tyypin 1 diabeteksen autovasta-aineiden (ICA, IAA,
IA-2 ja GAD-vasta-aineet) määritykset ja määritysmenetelmien kehitystyö. Oulun yliopistosta valmistui
hänen johdollaan 1990-luvulla useita väitöskirjoja
autovasta-aineista tyypin 1 diabeteksen ennustamisessa, ja myöhemmin myös Tampereen yliopistosta.
Osallistuminen hyvin tuloksin kansainvälisiin
menetelmätyöpajoihin lisäsi edellä mainitun tutkimuslaboratorion arvostusta ja auttoi liittymään
kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Taudin ennustaminen
Yhteenvetona Suomessa tehdyistä tyypin 1 diabeteksen autovasta-ainetutkimuksista Knip ja tutkijaryhmä
esittivät (36), että vastikään tyypin 1 diabetekseen
sairastuneiden, DRB1*04 – DQB1*03:02-haplotyyppisten lasten insulinivasta-ainetasot (IAA) ja IA2-vasta-ainetasot (IA–2A) olivat kohonneet, mutta
GAD-vasta-ainetasot (GADA) olivat matalat.
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Sen sijaan DRB1*03 – DQB1*02-haplotyypin
omaavilla oli kohonneita GADA-tasoja ja matalia
IAA- ja IA–2A-tasoja. DiMe-projektin sisarusaineistossa eri autovasta-aineiden pitoisuudet olivat
yleisimmät DRB1*03/DRB1*04-heterotsygooteilla
ja alimmat niillä, joilla oli muita alleeleja kuin
DRB1*03 ja DRB1*04 (36).

Interaktioiden tutkimusta
Tyypin 1 diabeteksen patogeneesiin tarvitaan perinnöllinen taipumus, jonka yleisyys voi vaihdella
väestöjen ja yksilöiden välillä. Lisäksi tarvitaan
ympäristötekijän tai -tekijöiden vaikutus. Viimeksi mainittujen voimakkuus voi puolestaan olla eri
väestöissä ja yksilöillä erilainen, ja lopputuloksena
voi olla suuri määrä vuorovaikutuksia. Näiden interaktioiden tarkempi tunteminen olisi tärkeätä tyypin
1 diabeteksen patogeneesin ymmärtämiseksi (37).
Yksi esimerkki interaktion merkityksestä on kahden suomalaisen tyypin 1 diabetesta sairastavan potilassarjan vertailusta (38). (ERMANN YM vertasivat
HLA-genotyyppejä 1939–1965 ja 1990–2001 diagnosoiduilla potilailla, yhteensä yksilöitä oli 1 103.
Tyypin 1 diabeteksen suuren riskin osoittavat HLAhaplotyypit olivat tavallisempia ja suojavaikutuksen
omaavat harvinaisempia vuosina 1939–1965 sairastuneilla kuin vuosina 1990–2001 sairastuneilla.
Tulos tulkittiin niin, että lisääntyneen geneettisen riskin ”tarve” on vähentynyt väestössä ympäristötekijöiden lisääntyneen ”paineen” takia. Tämä
on johtanut geneettisen suojan omaavien joukossa
tautiprosessin kiihtymiseen (38).

2000-luku: suurten
interventiotutkimusten aikaa
TRIGR-tutkimus
2000-luku oli interventiotutkimusten aloittamisen
aikaa. Edellä lehmänmaidon valkuaisia käsitelleessä kohdassa mainittiin aloittamamme ensimmäinen esitutkimus. Sen ensisijaisena tavoitteena
oli selvittää yhteistyön mahdollisuutta synnyttävien
diabeetikkoäitien kanssa, kuten tutkimussuunnitelmassa annettujen ruokavaliosuositusten noudattamista imeväisten ruokinnassa.
Myönteisten kokemusten kannustamina suunnittelimme laajemman, 242:ta lasta koskevan toiDiabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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sen esitutkimuksen. Projekti sai nimen The Trial to
Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR)
Study.
TRIGR- tutkimuksen toinen esitutkimus
aloitettiin 1995. Aluksi mukana oli 14 lasten diabeteksen hoitoyksikköä Suomesta, ja lisäksi mukaan
liitettiin pieni aineisto Virosta ja Ruotsista (39).
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voidaanko tyypin 1 diabeteksen autovasta-aineiden
yleisyyttä ja itse tautia vähentää antamalla imeväisille, joilla on lisääntynyt perinnöllinen riski
sairastua tyypin 1 diabetekseen, täysimetyksen
jälkeen äidinmaidonkorviketta, jossa kaseiini on
voimakkaasti pilkottu (Nutramigen®, Mead Johnson Nutrition, Evansville, IN, USA). Verrokkilapset
saivat saman valmistajan lehmänmaitopohjaista
äidinmaidonkorviketta, johon oli sekoitettu 20 %
kaseiinihydrolysoitua korviketta maku- ja hajuerojen poistamiseksi.
Tutkimusaineistona oli lapsia, joiden äidillä,
isällä tai sisaruksella oli tyypin 1 diabetes ja joiden napaverestä tehty HLA -tyypitys osoitti lapsen
lisääntyneen sairastumisriskin. Lapset satunnaistettiin syntymän jälkeen joko kaseiinihydrolysaattitai verrokkiryhmään. Äitejä kehotettiin imettämään
normaalisti. Lapsen tarvitessa lisämaitoa annettiin
satunnaistamisen mukaista tutkimuskorviketta.
Järjestely jatkui 6–8 kuukauden ikään asti. Lapset
kävivät tarkastuksissa kolmen kuukauden välein
vuoden ikään asti ja sen jälkeen puolentoista, kahden, kolmen, viiden, seitsemän ja kymmenen vuoden iässä. Verinäytteistä tutkittiin joka kerta tyypin
1 diabeteksen autovasta-aineet.
Viiden vuoden seurannassa todettiin saarekesoluvasta-aineiden (ICA) olevan kaseiinihydrolysaattia saaneilla harvinaisempia kuin verrokeilla (39).
Kymmenen vuoden seurannan jälkeen ICA-vastaaineiden ja IA-2A-autovasta-aineiden ja vähintään
yhden autovasta-aineen todettiin olevan harvinaisempia kuin verrokeilla (40).
Toisen esitutkimuksen myönteisten kokemusten
valossa ryhdyimme 1990-luvulla suunnittelemaan
riittävän suuren ja tilastollista voimaa omaavan
aineiston avulla toisen esitutkimuksen tutkimussuunnitelmaa noudattavaa varsinaista TRIGR-tutkimusta. Saatuamme Yhdysvaltain terveysviraston
(NIH) rahoituksen käynnistimme vuonna 2002
TRIGR-projektin varsinaisen tutkimuksen, joka
Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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käsittää 77 kliinistä yksikköä 15 maassa (12 Euroopan maata, Kanada, Yhdysvallat ja New South
Walesin osavaltio Australiassa) (41). Voimalaskelmat osoittivat, että tarvitaan 2 032 lasta, mutta
värväsimme 2 160 lasta arvioitua suuremman keskeyttämistiheyden varalta (42).
Napaverinäytteiden HLA-tyypitysten tulokset
toimitettiin TRIGR-projektin tietokantayksikköön
(Data Management Unit, DMU) Tampaan Floridassa. Se vahvistaa kliinisille yksiköille lapsen jatkamisen tutkimuksessa. Tutkimus on kaksoissokkoutettu, prospektiivinen ja lumekontrolloitu. Suurimmat
osanottajamaat ovat Kanada (531 lasta), Suomi
(424 lasta) ja Yhdysvallat (391 lasta). Suomesta
osallistuu 16 lasten diabeteksen hoitoyksikköä.
Suomalainen tyypin 1 diabeteksen tutkimus
on keskeisessä roolissa TRIGR-projektissa: meillä
tehdään kaikkien tutkittavien autovasta-aine- ja
lehmänmaitovasta-ainetutkimukset sekä Euroopan
ja Australian tutkittavien HLA-tyypitys ja T-solututkimukset.
Koodi avataan helmikuussa 2017, kun viimeinen sarjaan liittynyt lapsi täyttää kymmenen vuotta.
Olen toiminut TRIGR-projektin päätutkijana ja
johtajana kesäkuun loppuun 2008 ja sen jälkeen
varajohtajana.Tutkimus on yleisesti ottaen sujunut
hyvin. Tietojen saannin, tarkastuskäyntien ja verinäytteiden saannin komplianssiluvut ovat yleensä
olleet yli 96 % (42). Perheet ovat pysyneet hyvin
mukana: viiden tutkimusvuoden jälkeen 87 % perheistä jatkoi osallistumista (etukäteen arvioitu osuus
80 %) (42).

FINDIA-projekti
Naudaninsuliinia sisältävien äidinmaidonkorvikkeiden aiheuttaman immunologisen reaktion takia
(30, 31) Vaarala ym. tekivät FINDIA- tutkimuksen,
jossa 1 113 vastasyntynyttä, joilla oli lisääntynyt
perinnöllisen tyypin 1 diabeteksen riski, satunnaistettiin saamaan täysimetyksen jälkeen joko lehmänmaitopohjaista äidinmaitokorviketta, herapohjaista hydrolysaattikorviketta tai naudaninsuliinia
sisältämätöntä herapohjaista FINDIA-äidinmaitokorviketta. Lapsi sai ryhmänsä äidinmaidonkorviketta kuuden kuukauden ikään asti aina, kun äidin
oma maito ei riittänyt (43). Tyypin 1 diabeteksen
autovasta-ainenäytteet otettiin kolmen, kuuden ja
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kahdentoista kuukauden iässä sekä kahden ja kolmen vuoden iässä.
Tuloksena oli, että autovasta-aineiden kumulatiivinen ilmaantuvuus kolmen vuoden ikään mennessä oli vähäisempi naudaninsuliinitonta äidinmaidonkorviketta saaneilla lapsilla muihin ryhmiin
verrattuna. Tämä interventiotutkimus on tärkeä sen
vuoksi, että siinä on päästy tutkimaan mekanismia,
jolla tyypin 1 diabetekseen johtava prosessi mahdollisesti syntyy. Aihepiiriä tulisi tutkia lisää sairauden ehkäisymahdollisuuksien takia imeväisikäisillä, joilla on perinnöllinen riski sairastua.

Muita tyypin 1 diabeteksen
tutkimuksia Suomessa
Edellä kuvailemani tyypin 1 diabeteksen tutkimukset ovat painottuneet oman tutkijaryhmäni ja
tutkijakumppaneideni töihin. Suomessa on puolen
vuosisadan aikana ollut ja on monia aikaansaavia
tyypin 1 diabeteksen tutkijoita. Esimerkkeinä mainitsen Jaakko Tuomilehdon ja hänen tyypin 1 diabeteksen epidemiologiaa koskevat tutkimuksensa,
!ARNO (ÊNNISEN ja hänen eläinkokeelliset patogeneesitutkimuksensa sekä kolmen yliopistosairaalan
DIPP (Diabetes Prediction and Prevention Study)
-projektin, jonka päätutkijat ovat /LLI 3IMELL, Mikael
Knip ja Jorma Ilonen. DIPP-tutkimuksen tavoitteena on valaista tyypin 1 diabeteksen ennustamista
ja ehkäisyä väestöpohjaisessa aineistossa. Muita
esimerkkejä ovat 4IMO /TONKOSKEN tutkimukset haiman beetasolujen uusiutumisesta ja 2IITTA 6EIJOLAN
tutkimukset diabeettisesta ketoasidoosista.
D-vitamiinin niukan saannin ja tyypin 1 diabeteksen yhteyttä on pohdittu 1990-luvulta lähtien.
(YPPÚNEN YM analysoivat Pohjois-Suomen vuoden
1966 suurta syntymäkohorttia. Vuoden 1997 loppuun mennessä 81 oli saanut tyypin 1 diabeteksen. D-vitamiinin saanti lapsuudessa liittyi tyypin 1
diabeteksen riskin vähenemiseen (44).
Mikael Knipin johtama DIABIMMUNE-projekti
on ollut käynnissä useita vuosia. Siinä testataan hygieniahypoteesia vertaamalla perinnöllisen tyypin 1
diabeteksen taipumuksen omaavien imeväis- ja leikki-ikäisten lasten tyypin 1 diabeteksen autovastaaineita, ravintotekijöitä ja virus- ja bakteerilöydöksiä
Tartossa, Petroskoissa ja Jorvin sairaalan alueella.
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Suomen Akatemia on vastikään perustanut Molekyläärisen systeemi-immunologian ja fysiologian
huippuyksikön, jonka tarkoituksena on tyypin 1 diabeteksen patogeneesin tutkiminen. Huippuyksikön
johtajana toimii professori -ATEJ /REÝIC{| (VTT) ja varajohtajana professori Mikael Knip (HY). Muut tutkijaryhmäjohtajat ovat professori Olli Simell (TY),
professori 2IITTA ,AHESMAA (TY) ja professori (ARRI
,ÊHDESMÊKI (Aalto-yliopisto).

TRIGR käynnistyi Onnelasta
Tavanomaisen, työpaikalla tapahtuneen tutkijakoulutuksen lisäksi minulle on tarjoutunut tilaisuus kansainväliseen tutkijakoulutukseen myös
järjestämissäni International Onnela Workshopeissa Janakkalassa; esimerkki workshop-raportista
(45). Tyypin 1 diabetes -aiheisia tapaamisia oli
seitsemän vuosina 1985–2001. Tilaisuuksissa
nuoret tutkijat esittivät tuloksiaan aihepiiriin kuuluvista tutkimuksistaan ja saivat keskustella alan
tunnettujen tutkijoiden kanssa.
TRIGR-projektin syntysanat lausuttiin Onnelassa tammikuussa 1991 Suomen Lääkäriliiton
diabetesaiheisen kansainvälisen symposiumin yhteydessä.
Minulle on ollut erityisen mieluisaa havaita,
kuinka monet kanssani aikoinaan tutkimustyön
aloittaneet nuoret ovat kehittyneet taitaviksi, itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi senioritutkijoiksi,
monet professoreiksi asti. Heidän menestyksensä
on merkinnyt huomattavia edistysaskelia tyypin 1
diabeteksen patogeneesin, ennustamisen ja ehkäisyn alueilla.
Kiitän lukuisia koti- ja ulkomaisia tutkijatovereita, joista monista on tullut vuosikymmenten mittaan hyviä ystäviäni. Kiitän myös DiMe- ja TRIGRprojektien henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja
vaimoani Leenaa jatkuvasta tuesta.
Hans Åkerblom
LKT, professori
Helsingin yliopiston lastentautiopin emeritusprofessori
Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja, TRIGR-projektin
varajohtaja (Deputy)
hans.akerblom@helsinki.fi
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Tyypin 2 diabetes ja
geenitutkimuksen
vallankumous
Markku Laakso
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Viime vuodet ovat olleet
genetiikan voittokulkua. Koko
genomin kattavien analyysien (genomewide association analysis, GWAS) aloittaminen
vuonna 2007 avasi täysin uuden näkökulman genetiikkatutkimuksille, ja tutkimusmenetelmät ovat
kehittyneet ripeästi.

Kandidaattigeeneistä
GWAS-tutkimuksiin
Koko genomin analyysit ovat
mullistaneet tyypin 2 diabeteksen
geenien tutkimuksen. Laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu selville jo noin
40 sairaudelle altistavaa geeniä, ja lähivuosina
luettelo kasvaa entisestään.
Yhtään yhteistä geeniä tyypin 1 ja 2 diabetekselle ei ole toistaiseksi löydetty. Geenien valossa
nämä diabetestyypit ovat siten kaksi täysin eri
sairautta.
Tyypin 2 diabeteksen aiheuttajageenien tutkimus on
viime vuosikymmenten aikana olennaisesti muuttunut genetiikan lähestymistapojen ja genotyypityksen
teknologian kehityttyä. Kytkentäanalyysi, joka oli
vuosikymmeniä keskeinen yhden geenin virheistä
aiheutuvien sairauksien tutkimisessa, oli tyypin 2
diabeteksen genetiikkatutkimuksissa pettymys. Yli
50 tutkimuksessa ei pystytty löytämään yhtään varmaa tyypin 2 diabeteksen geeniä.
Syynä lähestymistavan epäonnistumiseen oli
yksinkertaisesti se, että kytkentäanalyyseillä ei
ole mahdollista löytää useita suhteellisen pienen
vaikutuksen omaavia geenivariantteja. Tyypin 2 diabetes on monitekijäinen sairaus, jonka aiheuttajana
on monta geeniä ja jonka puhkeamiseen vaikuttaa
niiden vuorovaikutus toistensa ja ympäristö- ja elämäntapatekijöiden kanssa. Myös kandidaattigeenilähestymistavan menestys oli niukkaa.
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Tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkimus alkoi laajamittaisesti 1990-luvulla, jolloin alettiin soveltaa
kandidaattigeenilähestymistapaa. Glukoosiaineenvaihdunnan, insuliiniresistenssin ja insuliininerityksen kannalta keskeisten geenien valinta kandidaattigeeneiksi ei kuitenkaan juuri tuottanut tulosta.
Koko genomin kattavien analyysien (genome-wide
association analysis, GWAS) perusteella ainoastaan
kaksi kandidaattigeeniä, PPARG-geeni (peroxisome
proliferator-activated receptor) ja ATP-riippuvainen
kaliumkanavageeni KCNJ11 (Kir6.2), varmistuivat
todella tyypin 2 diabeteksen riskiä lisääviksi.
Meillä oli onni löytää PPARG-geenin polymorﬁa
Pro12Ala. Sen todettiin liittyvän insuliiniherkkyyteen nuorilla suomalaisilla ja samassa tutkimuksessa tyypin 2 diabetekseen Yhdysvalloissa asuvilla
japanilaisilla (1). Paria vuotta myöhemmin tämän
geenivariantin merkitys tyypin 2 diabeteksen riskigeeninä varmennettiin meta-analyysilla (2).
KCNJ11-geenin löytyminen oli tärkeää, koska se
säätelee yksiselitteisesti insuliinineritystä (3). Seuraava geenilöytö, transkriptiotekijägeeni TCF7L2,
joka löytyi kytkentäanalyysin ja SNP (single nucleotide polymorphism) -analyysien tuloksena, oli vieläkin
tärkeämpi (4). TCF7L2-geeni on tähän mennessä
löydetyistä tyypin 2 diabeteksen geenivarianteista merkityksellisin. Se lisää tyypin 2 diabeteksen
riskiä noin 30–40 %:lla, kun riskigeenien vaikutus
on tyypillisesti noin 10–20 %. TCF7L2-geeni säätelee myös insuliinin eritystä.
Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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Ensimmäiset tyypin 2 diabeteksen GWAS-tutkimukset julkaistiin 2007 (5). Merkillepantavaa
näissä tutkimuksissa oli, että alusta lähtien niissä
olivat mukana laajat kansainväliset yhteistyöryhmät.
Ilman laajaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tyypin 2 diabeteksen riskigeenejä ei olisi pystytty löytämään, sillä yksittäisten aineistojen koko olisi ollut
liian pieni.
Laajassa kansainvälisessä yhteistyössä tyypin
2 diabeteksen tutkijat olivat esimerkkinä muiden
sairauksien genetiikkatutkijoille. Vuonna 2007
Nature- ja Science-lehdissä julkaistuissa artikkeleissa raportoitiin lähes kymmenen uutta riskigeeniä. Niistä useiden vaikutusmekanismit ovat
edelleenkin epäselviä, ja monet olivat täydellisiä
yllätyksiä.
Jo ensimmäiset GWAS-tutkimukset paljastivat,
että uusien geenien löytämiseksi tarvitaan metodi,
jossa ihmisen koko genomi tutkitaan kandidaattialueiden sijasta. Kun ensimmäisissä analyyseissä
käytettiin noin 300 000 geenimerkkiä eli snippiä,
niin nykyisin geenimerkkien määrä voi olla useita
miljoonia.
Viimeksi julkaistu laaja meta-analyysi lisäsi tyypin 2 diabeteksen riskigeenien määrän jo noin 40
geeniin (6). Vuonna 2012 julkaistaan uusi tutkimus,
joka edelleen pidentää tyypin 2 diabeteksen riskigeenien luetteloa.

Genomitutkimusten
opetukset
Kolme viime vuosikymmentä on käyty keskustelua
siitä, mikä patofysiologinen mekanismi on tärkein
tyypin 2 diabeteksessa. Genetiikkatutkimusten tärkein opetus on ollut se, että suurin osa tyypin 2 diabeteksen riskigeeneistä säätelee insuliinin eritystä ja
vain pieni osa insuliiniherkkyyttä
rkkyyttä (7). Tällä tuloksella on keskeinen merkitys tyypin 2 diabeteksen patofysiologian ymmärtämiselle ja hoidon suunnittelulle.
Jos tyypin 2 diabeteksen tärkein patofysiologinen mekanismi on insuliininerityksen häiriö, niin
johtuuko se samoista syistä kuin tyypin 1 diabeteksessa?
Vastaus tähän kysymykseen on yksiselitteinen:
tyypin 2 ja tyypin 1 diabetes ovat täysin eri sairauksia. Tutkimuksissa ei ole löytynyt yhtään geeniä, joka
Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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lisäisi sekä tyypin 2 että tyypin 1 diabeteksen riskiä.
Näin ollen insuliininerityksen häiriön patofysiologia
on erilainen näissä kahdessa diabetestyypissä.

Monimutkaista
vuorovaikusta
Tyypin 2 diabeteksen «epidemia» koskettaa tunnetusti jo melkein koko maailmaa. Geenien muuttuminen kestää tuhansia vuosia, mutta diabeteksen
ilmaantumisen kasvu on lisääntynyt olennaisesti
vasta kolmen viime vuosikymmenen aikana. Tämän
epidemian perussyynä ovat ympäristömme ja elintapojemme suuret muutokset, jotka saavat diabeteksen puhkeamaan geneettisesti altistuneille.
Erityisesti liikapaino, vähäinen liikunta ja vähän
kuituja ja runsaasti tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ruokavalio ovat lisänneet tyypin 2 diabeteksen
ilmaantuvuutta. Ympäristömme ja elintapojemme
muuttuminen lisää insuliiniresistenssiä, joka yhdistyneenä insuliinineritystä huonontaviin riskigeeneihin on diabetesepidemian todennäköisin syy.
Tätä käsitystä tukevat suomalaisen ja amerikkalaisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen tulokset.
Ne osoittavat kiistatta, että elintapojen muutoksella
voidaan lisätä insuliiniherkkyyttä ja vähentää tyypin
2 diabetekseen sairastumista jopa noin 60 %.
Elintapamuutokset jopa neutraloivat TCF7L2geenin diabetesriskiä lisäävän vaikutuksen molemmissa edellä mainituissa tyypin 2 diabeteksen
ehkäisytutkimuksissa, vaikka tämä geeni säätelee
insuliinin eritystä. Elämäntapamuutos kannattaa
siis aina riskigeeneistä riippumatta.

Geenitutkimusten
vaikutus hoitoon
Jos insuliininerityksen häiriöt ovat keskeisiä tyypin 2
diabeteksessa, niin uudet lääkehoidot pitäisi suunnata insuliininerityksen säilyttämiseen. Tiedämme,
että tyypin 2 diabeteksessa Langerhansin saarekkeiden määrä ja insuliinia erittävien beetasolujen
massa pienenevät iän ja taudin keston myötä,, eivätkä beetasolut myöskään nykytietämyksen valossa uusiudu. Näin ollen on tärkeää kehittää uusia
lääkehoitoja, jotka auttavat säilyttämään tyypin 2
diabeetikoiden insuliininerityksen.
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Suolistohormoni GLP-1:een perustuva hoito voi
olla hyödyllistä tässä suhteessa,, mutta pitkäaikaisnäyttö insuliininerityksen säilymisestä diabeetikoilla puuttuu vielä.

Mitä seuraavaksi?
Tyypin 2 diabeteksen genetiikkatutkimusten voittokulku jatkuu. Meneillään on tutkimuksia, joissa
selvitetään harvinaisten (esiintyvyys < 10 %) geenimuutosten merkitystä tyypin 2 diabeteksen synnyssä joko sekvensoimalla kaikki geenien proteiineja
koodaavat geenin osat (eksonit) tai analysoimalla
harvinaiset variantit sisältävä geenisiru.
Ensimmäiset tulokset näistä analyyseistä ovat jo
julkaisuvaiheessa. 2012 on tärkeä vuosi, sillä saamme tietää, löydämmekö tyypin 2 diabetesta aiheuttavia harvinaisia geenivariantteja, joilla on suuri diabeteksen riskiä lisäävä vaikutus. Tähän mennessä
julkaistut 40 riskigeeniä selittävät ainoastaan murtoosan geneettisestä variaatiosta, joten harvinaisten
riskigeenien selitysosuuden selvittäminen on tärkeä
välietappi ennen koko genomin sekvensointia.
Koko genomin sekvensoinnin suurin haaste ovat
edelleen varsin korkeat kustannukset. Kaukana ei
ole enää se aika, jolloin kustannuksille asetettu tavoite saavutetaan (1 000 dollaria/henkilö). Tällöin
koko genomin sekvensointi syrjäyttää todennäköisesti muut teknologiat.
Diabeteksen geenitutkimus on tähän mennessä
keskittynyt melkein kokonaan DNA:han. Epigeneettiset säätelytekijät aktivoivat ja passivoivat geenejä.
Näin genotyypeiltään samanlaiset yksilöt, esimerkiksi identtiset kaksoset, voivat kehittyä ulkoisilta olemuksiltaan eli fenotyypeiltään hyvinkin erilaisiksi.
Epigeneettiset muutokset, esimerkiksi geenien
sytosiinien metylaatio, vaikuttavat erittäin suurella
todennäköisyydellä merkittävästi diabetesriskiin.
Tähän viittaavat jo muutamat julkaistut geenit,
joiden metylaation on osoitettu lisäävän diabetesriskiä (8).
Metylaatio (metyyliryhmän liittyminen) voi estää geenien luennan, ja epigeneettinen muutos voi
myös periytyä. Metylaation voivat aiheuttaa muun
muassa ravinto ja erilaiset kemikaalit.
Huomio on viime aikoina kiinnitetty myös
RNA:n sekvensointiin. Tällä menetelmällä pys-
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tymme löytämään geenien erilaiset silmukointi- eli
”splicing”-variantit ja pienet mikro-RNA:t, jotka
säätelevät proteiinisynteesiä.
Geenien ja ympäristö- ja elintapamuutosten
vuorovaikutusta voidaan parhaiten tutkia interventiotutkimuksissa. Toistaiseksi julkaistut tutkimukset ovat kuitenkin olleet liian pieniä luotettavien
tulosten saamiseksi. Interventiotutkimukset ovat
paitsi työläitä ja pitkäkestoisia myös kalliita, joten
on mahdollista, että tällä tutkimusrintamalla on
edessään varsin vaikeat ajat.
2010-luku on genetiikan läpimurron vuosikymmen diabetestutkimuksessa. On todennäköistä, että vuosikymmenen päättyessä tunnemme yleisten
ja harvinaisten geenivarianttien sekä epigeneettisten muutosten merkityksen tyypin 2 diabeteksen
synnyssä.
Ymmärrämme myös paremmin ympäristön,
elintapojen ja geenien välistä vuorovaikutusta.
Pystymme entistä paremmin tunnistamaan, keillä on suuri riski sairastua tyypin 2 diabetekseen,
ja osaamme räätälöidä heille sopivan diabeteksen
ehkäisyohjelman.
Markku Laakso
Akatemiaprofessori
Itä-Suomen yliopisto ja KYS
markku.laakso@kuh.fi
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Jotkut kunnat välttelevät edelleen
velvollisuuttaan tarjota hoitotarvikkeet
$IABETESLIITTO SAA SÊÊNNÚLLISESTI PALAUTETTA ETTÊ JOIS
SAKIN KUNNISSA RAJOITETAAN DIABEETIKOILLE TARJOTTAVIEN
HOITOTARVIKKEIDEN MÊÊRIÊ ERILAISILLA HALLINNOLLISILLA
OHJEILLA .ÊIN EI TERVEYDENHOITOLAIN MUKAAN SAA ME
NETELLÊ VAAN MÊÊRÊT PÊÊTTÊÊ POTILASTA HOITAVA LÊÊKÊRI
–Terveydenhuoltolaki turvaa yksilölliseen tarpeeseen perustuvan ja maksuttoman hoitotarvikkeiden
jakelun. Jakelua rajoittavia hallinnollisia määräyksiä
ei saa olla, korostaa 2IITTA 6UORISALO, Diabetesliiton
sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija.

Hoitosuunnitelma ohjaa
Terveydenhuoltolaissa todetaan: ”Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut.
Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät: 1) sairauksien
tutkimus, lääketieteellinen tai hammaslääketieteellinen taudinmääritys, hoito, hoitosuunnitelman
mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat
hoitotarvikkeet sekä tarpeellinen lääkinnällinen kuntoutus – – ” (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
24§, astunut voimaan 1.5.2011)
Tarvikejakelun lähtökohtana on potilaan hoitoon
perustuva hoitovälinetarve. Tarve kirjataan hoitosuunnitelmaan. Hoitotarvikejakelu on velvollinen an-

tamaan tarvikkeet hoitosuunnitelman mukaan (hoitosuunnitelmalomake, ks. sivu 4 tässä lehdessä).

Suosituksesta laiksi
Tänä vuonna voimaan tullut terveydenhuoltolaki
nosti lain tasolle aiemman sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen (STM:n kirje 94/59/98). Sen mukaan ”hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi diabeetikon
tarvitsemat verensokeriliuskat, virtsantutkimusliuskat, insuliiniruiskut, -kynät ja neulat ja verinäytteen
ottamiseen tarvittavat lansetit sekä verensokerimittarin määräaikainen lainaus ja niin edelleen,--”
Suosituksen antamisen aikaan 1998 ei ollut
tietoa esimerkiksi jatkuvasta verensokerinmittauksesta (sensoroinnista), mutta muotoilu ”ja niin
edelleen” turvaa täyden mahdollisuuden niin siihen
kuin muihinkin ajanmukaisiin hoitotarvikkeisiin.
Hoitotarvikkeiden maksuttomuus koskee myös
kotisairaanhoitoa. Myös sairaalapoliklinikoiden ja
yksityislääkäreiden hoidossa olevat saavat hoitotarvikkeensa terveyskeskuksesta.
Diabeteksen käypä hoito -suosituksessa on lääkäreille ohjeet liuskojen tarpeen määrittelyyn, www.
kaypahoito.ﬁ.

Markku Vähätalo Vuoden yleislääkäri
3UOMEN 9LEISLÊÊKÊRIT RY ON VALINNUT 6UODEN YLEIS
LÊÊKÊRIKSI TUNNETUN DIABETESALAN VAIKUTTAJAN -ARKKU
6ÊHÊTALON ,OIMAAN TERVEYSKESKUKSESTA
Vähätalo valmistui lääkäriksi 1974 Turun yliopistosta. Yleislääketieteen erikoislääkäri hänestä
tuli 1987 ja vuonna 2006 hänelle myönnettiin diabeteksen hoidon erityispätevyys. Terveyskeskuslääkärinä hän on toiminut Loimaalla vuodesta 2006,
Kaarina-Piikkiössä vuosina 1975–1982 ja Turussa
1982–2006.
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Hän on ollut pitkään luottamusmiehenä, työsuojeluvaltuutettuna sekä Suomen yleislääkärit ry:n
aluetoimikunnassa. Hän on terveyskeskuksensa
diabetesvastuulääkäri sekä Varsinais-Suomen diabetesyhdistyksen lääkäri vuodesta 1975.
Meriittilistalta löytyy lisäksi tutkimus- ja julkaisutoimintaa, alueellisia terveydenhuollon tietotekniikkahankkeita, musiikkia, paikallispolitiikkaan
osallistumista sekä seurakuntatyötä. Valintaperusteissa otettiin huomioon myös potilaiden ja lääkäreiden osoittama arvostus.
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Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon näkymiä

Toiveiden tiellä
Diabetes on merkittävä kansansairaus,
jonka ehkäisyyn on pyrittävä nykyistä
voimakkaammin. Tyypin 1 diabeteksen
ehkäisy edellyttää tutkimukselta läpimurtoja,
mutta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn
perusasiat tiedetään. Liikunta ja painon
nousun välttäminen ehkäisee diabeteksen
puhkeamista ja hoitaa jo todettua tautia.
Keinohaima vapauttanee tyypin 1
diabeetikot insuliiniannosten säätämisestä
jo pian. Tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon
odotetaan lääkettä, joka estää painon nousun,
korjaa sokeriaineenvaihduntaa aiheuttamatta
hypoglykemioita ja vähentää diabetekseen
liittyvää sydän- ja verisuonisairastavuutta.
Potilaiden on myös voitava hyvin.

Diabetes on sairaus, jota luonnehtii plasman
kroonisesti suurentunut sokeripitoisuus. Tyypin
1 diabeteksessa (T1DM) insuliinia tuottavat haiman beetasolut tuhoutuvat autoimmuuniprosessin
kautta. Tautia luonnehtii insuliinin puute, mutta insuliinin vaikutus on yleensä normaali. Toistaiseksi
emme tiedä tarkasti, mikä laukaisee beetasolujen
tuhoutumisen, emmekä pysty ehkäisemään tyypin
1 diabeteksen kehittymistä.
Diabetes, erityisesti tyypin 2 diabetes (T2DM),
on monimutkainen endokriininen ja metabolinen
elimistön häiriötila. Nykykäsityksen mukaan tyypin 2 diabetes puhkeaa geneettisesti altistuneille, joille erityisesti ylipainon, vähäisen liikunnan
sekä runsaasti tyydyttyneitä rasvoja ja vähän kuituja sisältävän ruokavalion seurauksena kehittyy
insuliiniresistenssi (Laakso, suullinen tiedonanto). Insuliiniresistenssillä tarkoitetaan insuliinin
heikentynyttä vaikutusta maksassa, lihaksissa ja
rasvakudoksessa. Tyypin 2 diabetes ei kuitenkaan
kehity ilman insuliinin erityksen häiriötä.
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Juha Saltevo

Pienin askelin
Parasta olisi, jos molemmat diabetestyypit voitaisiin ehkäistä. Valitettavasti tyypin 1 diabeteksen
ehkäisyn tähänastiset saavutukset ovat olleet vaatimattomia. En oikein jaksa uskoa, että lehmänmaidon välttäminen ehkäisisi geneettisesti altistuneilla
tyypin 1 diabeteksen puhkeamista lukuun ottamatta aivan pientä joukkoa. Suoliston virusinfektion
(erityisesti enterovirukset) esto rokotuksin voi tuoda
suurempia hyötyjä autoimmuunipohjaisen sairauden ehkäisyssä.
Immuunivastetta muokkaavien hoitojen (immunomodulaatiohoitojen) ensimmäiset tulokset
ovat olleet pettymyksiä. Voi kuitenkin olla, että tältä puolelta löytyy mahdollisuuksia tyypin 1
diabeteksen ehkäisyyn tai ainakin taudin siirtoon.
Näihin hoitokokeiluihin voi kuitenkin liittyä haittoja
ja yllättäviä komplikaatioita. Lopullinen läpimurto
tyypin 1 diabeteksen ehkäisemiseksi odottaa yhä
keksijäänsä.
Haimansiirrot tulevat lisääntymään, mutta vasta munuaisten siirron yhteydessä. Näin ne eivät ole
ratkaisu tyypin 1 diabeteksen ongelmaan. Haiman
saarekesolujen siirrot kuulostivat muutama vuosi
sitten lupaavilta, mutta varsinainen läpimurto puuttuu edelleen. Saarekesolujen riittävyys pysynee ongelmana kantasolututkimuksesta huolimatta.
Tyypin 1 diabeteksen hoidon suurimmat edistysaskeleet otettaneen lähiaikoina yhdistämällä
insuliinipumppujen, jatkuvasti verensokeria mittaavien laitteiden ja ”ajattelevien” insuliininannostelijoiden algoritmit. Näin saataisiin potilaiden
hoitoon ”keinohaima” (closed loop), johon on pyritty kohta 50 vuoden ajan. Laitteet toimivat jo nyt
melko hyvin, ja todennäköisesti ne paranevat ja
tulevat helppokäyttöisemmiksi varsin pian.
Diabetes Care -lehden joulukuun 2011 numerossa esiteltiin tutkimus, jossa oli mukana 12
raskaana ollutta tyypin 1 diabeetikkonaista. Siinä
verrattiin closed loop -järjestelmää perinteiseen
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pumppuhoitoon. Suljettu järjestelmä (”keinohaima”) oli yhtä tehokas kuin perinteinen pumppuhoito, mutta potilaat olivat vähemmän aikaa hypoglykeemisellä tasolla (1). Uskon, että tyypin 1
diabeetikoiden hoitotulokset paranevat lähitulevaisuudessa tämän teknologian avulla. Jos vain rahat
riittävät, niin potilaiden ei enää tarvitse vaivata
itseään sopivien insuliiniannosten miettimisellä.

Taitekohta lähestyy?
Suuren kansansairauden, tyypin 2 diabeteksen, ehkäisyn periaatteet tiedetään jo nyt. Meillä on useita
tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimuksia (2,3) ja
käytännön elämässä kokeiltuja ehkäisyohjelmia
(FIN-D2D)( 4,5). Niissä on saatu näyttöä diabeteksen ehkäisystä tai ainakin taudin siirtämisestä.
Tuloksiin on päästy lisäämällä liikuntaa, lihaskuntoharjoittelua ja ruoan kuitupitoisuutta sekä vähentämällä tyydyttynyttä rasvaa sisältävien maitotuotteiden käyttöä ja turhia hiilihydraatteja.
Suuret väestötason näytöt tyypin 2 diabeteksen
lisääntymisen hidastumisesta (vähenemisestä puhumattakaan) puuttuvat toistaiseksi. Pieniä merkkejä lihavuuden lisääntymisen taittumisesta on jo
Yhdysvalloista ja Suomestakin.
Diabeteksen ehkäisy ei siis toistaiseksi ole vähentänyt uusien diabetesta sairastavien määrää,
joten hoidettavia riittää nyt ja pitkään tulevaisuudessa. Lääkehoidot kaipaavat rinnalleen liikunnan
lisäämistä ja ruokavaliota, jonka pahimmat virheet
on korjattu. Tällainen ruokavalio voi olla ”täsmäkarppaamista” eli turhista nopeista hiilihydraateista luopumista.

Liikunta käy lääkkeeksi

!INOA VARMA KEINO HOITAA TYYPIN
 DIABETESTA ON LIIKUNTA ,IIKUNTA
TEHOAA VAIKKEI PAINO LASKISIKAAN
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Lääkehoitojen tärkein tavoite on haiman saarekesolujen toiminnan pysyvä parantaminen. Hoitoon ei
saa liittyä ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla painonnousua eikä hypoglykemioita, jotka erityisesti
iäkkäämmillä voivat olla kohtalokkaita. Lisäksi potilaiden pitäisi hoidon aikana voida hyvin ja hoidon
tulisi vähentää mikro- ja makrovaskulaarisia komplikaatioita. Lisäksi hoidon pitää olla mahdollisimman
yksinkertaista ja lisäksi taloudellisesti mahdollista
suuremmillekin diabetesta sairastaville joukoille.
Ehkä ainoa varma keino, joka täyttää kaikki
edellä mainitut edellytykset nyt ja tulevaisuudessa,
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on liikunnan lisääminen. Liikunta tehoaa, vaikka
paino ei laskisikaan (6).
Kaikissa maailman käypä hoito -suosituksissa,
ja myös Suomessa (7), tyypin 2 diabeteksen ensihoitolääkkeenä on vanha kunnon metformiini. Se
on halpa, ei nosta painoa eikä aiheuta yksinään
käytettynä yleensä hypoglykemioita. On myös pientä näyttöä (UKPDS:n alaryhmäanalyysistä), että se
vähentää makrovaskulaarisia komplikaatioita. Noin
kymmenen prosenttia potilaista ei pysty käyttämään
metformiinia gastrointestinaalisten haittavaikutusten vuoksi, eikä se sovi merkittävää munuaisten
vajaatoimintaa sairastaville. Uskon metformiinin
säilyttävän paikkansa tulevaisuudessakin, erityisesti köyhissä maissa.
Insuliiniherkisteet eli glitatsonit tulivat noin
kymmenen vuotta sitten käyttöön, mutta monenlaisten ongelmien (sydämen vajaatoiminnan paheneminen, erityisesti naisten luunmurtumariskin lisääntyminen, mahdollinen koronaaritaudin lisääntyminen
rosiglitatsonia käytettäessä, anemia, mahdolliset
virtsarakkosyövät pioglitatsonia käytettäessä, yms.)
poistanevat tämän lääkeryhmän hoitovaihtoehdoista. Samoin käynee pitkään markkinoilla olleille
sulfonyyliureoille, koska niihin liittyy hypoglykemiataipumusta ja painon nousua. Sulfonyyliureoiden käyttöön on myös liitetty epäily lisääntyneestä kuolleisuudesta ja kardiovaskulaarisairauksien
lisääntymisestä, ainakin verrattuna metformiiniin
(8). Sulfonyyliureoiden käyttöä puoltaa niiden halpa
hinta ja nopeasti glukoosia laskeva vaikutus.

eli inkretiineihin (lähinnä GLP-1 eli glucagon-like
peptide-1). Kaikkia sairaalloisesti lihavia tyypin 2
diabetesta sairastavia emme pysty tulevaisuudessakaan leikkaamaan, vaikka muutaman vuoden
aikana lihavuusleikkaukset varmasti lisääntyvät
Suomessa (10).
Uskon, että diabeteksen hoidon tulevaisuus
on inkretiineissä. Diabetesta sairastavilla inkretiinitasot ovat matalia jo taudin hyvin varhaisessa
vaiheessa. Niitä pystytään nostamaan pistettävillä
inkretiineillä (eksenatidi ja liraglutidi) tai hidastamalla endogeenisen GLP-1:n hajoamista.
Suomalainen 6ÊINÚ + (OPSU (AVU löysi vuonna
1966 yhdessä ' 'LENNERIN kanssa uuden entsyymin
DPP-IV, joka hydrolysoi GLP-1:tä nopeasti (11).
Tämän entsyymin estoon tarkoitetut gliptiinit ovat
vasta tällä vuosituhannella (2006) tulleet markkinoille.
Gliptiinien teho on suurin piirtein sama kuin
muidenkin oraalisten lääkkeiden. Ne eivät vaikuta
painoon, eivätkä aiheuta yksinään tai yhdessä metformiinin kanssa hypoglykemioita. Gliptiinien käyttöön ei liity juuri haittavaikutuksia, ja ne sopivat
iäkkäillekin diabeetikoille. Gliptiiniryhmästä löytyy
sopivia lääkkeitä myös merkittävää munuaisten vajaatoimintaa sairastaville.
Gliptiinien ja pistettävien inkretiinien tulevaisuus punnitaan käynnissä olevissa kardiovaskulaarisissa päätetapahtumatutkimuksissa. Vildagliptiiniä lukuun ottamatta kaikista ryhmän lääkkeistä on
päätetapahtumatutkimuksia käynnissä (12).

Lupaavat suolistohormonit

Yllättäviä vaikutuksia

Diabeteksen hoidon haaste nyt ja tulevaisuudessa
on lihavuuden ja sokeriaineenvaihdunnan häiriön yhteys (9). Diabeteksen ja lihavuuden hoitoon
sopivien lääkkeiden pitäisi laskea koholla olevaa
sokeritasoa turvallisesti, mutta nostamatta painoa
– mieluiten sen soisi laskevan.
Lihavuusleikkaukset eli metabolinen kirurgia
(erityisesti mahalaukun ohitus) parantavat sokeriaineenvaihdunnan häiriön 80 prosentilla potilaista.
Tämä tapahtuu melko pian leikkauksen jälkeen, jopa ennen kuin paino on laskenut. Sokeriaineenvaihdunnan korjaantuminen liittynee nopeasti leikkauksen jälkeen lisääntyviin suolistohormoneihin

Pistettävät inkretiinit nostavat farmakologisia
GLP-1-pitoisuuksia enemmän kuin gliptiinit. Ne
helpottavat syömisen säätelyä ilmeisesti sentraalisesti välittyvien mekanismien avulla aivan samoin
kuin laihdutusleikkaukset, eli ne vähentävät ruoan
ahmimisen tarvetta. Yllättäen olen kuullut monien potilaiden raportoivan spontaanisti, että lääke
vähentää samanaikaisesti myös alkoholinkäyttöä.
Alkoholinkäyttöön liittyviä tutkimuksia ei ole inkretiineillä tietääkseni tehty.
Inkretiinit hidastavat myös suoliston tyhjenemistä. Se lisää kylläisyyden tunnetta vähemmälläkin syömisellä ja voi vaikuttaa myös aterianjälkei-
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siin sokereihin. Tämä aterianjälkeisten sokereiden
tasaantuminen on seurausta glukoositasosta riippuvan insuliininerityksen nopeasta lisääntymisestä
ja samanaikaisesta glukagoninerityksen vähentymisestä.
Glukagoniin vaikuttaminen on mielestäni tämän
lääkeryhmän merkittävä etu. Glukagonihan keksittiin samaan aikaan insuliinin kanssa 1920-luvulla,
mutta insuliiniin verrattuna se on jäänyt vähemmälle huomiolle. Näihin päiviin saakka siihen ei
juuri ole yritetty vaikuttaa sokeriaineenvaihdunnan
korjaamiseksi.

Suuret odotukset
Inkretiineillä on myös paljon edullisia sydänvaikutuksia: systolinen ja diastolinen verenpaine laskevat,
sydämen supistusvireys paranee, infarktin koko rajoittuu, endoteelin toiminta paranee, samoin rasvaaineenvaihdunta, ja paino laskee (13). Millaisia vaikutukset sydäntapahtumiin lopulta ovat, nähdään
noin viiden vuoden kuluttua valmistuvissa päätetapahtumatutkimuksissa (12). Sitä ennen meille tulee
kerran viikossa – kerran kuukaudessa annosteltavia
inkretiinejä ja mahdollisesti lisälaitteita, joilla lääke
voidaan annostella vieläkin harvemmin.
Todennäköisesti parhaat tulokset gliptiineistä ja
inkretiineistä saadaan, kun hoito aloitetaan riittävän ajoissa. On näyttöä, että tyypin 2 diabetes ei
etene tämän ryhmän lääkkeitä käytettäessä ainakaan niin nopeasti kuin perinteisiä diabeteslääkkeitä käytettäessä.
Inkretiinien ja insuliinien yhteiskäyttö on todennäköisesti tulevaisuudessa tärkeä hoitomuoto vaikeahoitoisille tyypin 2 diabeetikoille. Inkretiinien ja
insuliinien yhteiskäytöllä päästään ainakin lihavien
potilaiden hoidossa kalliista jätti-insuliiniannoksista kohtuullisempiin annoksiin. Näin painon nousu
ja sokereiden heilahteluun liittyvä pahoinvointi vähenevät. Lihavuuteen ja insuliinihoitoon todennäköisesti liittyvät syövätkin saattavat vähentyä.
Useampikin lääkeyhtiö tuo lähiaikoina markkinoille tasaisesti vaikuttavia pitkävaikutteisia insuliineja, jotka sopivat hyvin yhteiskäyttöön inkretiinien kanssa. Liraglutidin ja insuliinin yhteiskäyttö
on jo virallisesti sallittua, ja eksenatidin ja insuliinin samanaikainen käytölle on tulossa hyväksyntä
tänä vuonna.
Diabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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Uutuuksia tulossa
Inkretiineillä ja gliptiineillä on siis vaikutuksia glukagoniin. Muitakin glukagoniin vaikuttavia lääkkeitä kehitellään, kuten lääkkeitä, jotka salpaavat
glukagonin reseptoria tai vähentävät solunsisäisesti
glukagonin vaikutusta.
Eläinkokeita tehdään jo yhdistelmä- eli hybridipeptideillä. Niissä esimerkiksi DAPD:hen (dualacting peptide for diabetes) on yhdistetty jakso
GLP-1R-myötävaikuttavaa ja jakso glukagoniin
sitoutuvaa, muttei reseptoria aktivoivaa peptidiä.
Myös oksyntomoduliiniin, joka kuuluu niin sanottuun esiglukagoniperheeseen ja jota erittyy GLP1:n kanssa ruokailun jälkeen samoista L-soluista,
liittyy odotuksia. Oksyntomoduliini on sekä GLP1-reseptorin että glukagonireseptorin vastavaikuttaja. Sen vaikutuksesta paino laskee, energiankulutus
lisääntyy ja sokeriaineenvaihdunta korjaantuu (14).
Aivan uudenlainen diabeteslääkkeiden vaikutusmekanismi liittyy munuaisten glukoosinkuljetusproteiinien (SGLT-2) estoon. Dapagliﬂotsiini on tämän
ryhmän lääkkeistä pisimmällä. Sitä käytettäessä
sokeria erittyy virtsaan ja verensokeri ja paino laskevat. Hypoglykemian vaara on olematon, ja lääke on
helposti yhdistettävissä muihin diabeteslääkkeisiin.
Haittavaikutuksiakin on: sokerin virtsaan erittymisen
seurauksena lisääntyvät muun muassa virtsatietulehdukset. Kliinisissä tutkimuksissa havaittiin rintaja virtsarakkosyöpien lisääntymistä, ja Yhdysvaltojen
lääkeviranomaisen FDA:n hylkäävä päätös loi tämän
jälkeen pitkän varjon lääkeryhmän ylle.

Huomio rasvahormoneihin
Adiponektiini on rasvasoluista erittyvä hormoni,
jolla on myönteisiä vaikutuksia. Lihavilla adiponektiinin eritys on vähentynyt laihempiin verrattuna. Sen tasot ovat miehillä selkeästi matalampia
kuin naisilla. Tästä huolimatta naisten suhteellinen
adiponektiinitason lasku ja samalla inﬂammaation
asteen (muun muassa herkän CRP:n) nousu on
suurempi kuin miesten jo varhaisessa diabetesvaiheessa (15). Tämä voisi selittää sen, miksi tyypin
2 diabetes on naisille suhteellisesti vaarallisempi
kuin miehille.
Adiponektiinitasojen nostamiseen vaikuttavat
lääkeaineet voivat olla kehittelykohteena tulevai-
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suudessa. Ainakaan uusien diabeteslääkkeiden ei
soisi laskevan ylipainoisten diabeetikoiden ennestäänkin matalia adiponektiinitasoja.
Diabetes on elimistön häiriötila, ja siihen liittyy tulehdusprosessi aivan samoin kuin reumaan.
Pitkävaikutteiset asetyylisalisyylihapot ja reumaan
käytettävät biologiset lääkkeet parantavat samalla
sokeriaineenvaihduntaa. Voi olla, että kroonisille
taudeille löytyy tulevaisuudessa yhteneviä selityksiä ja hoitoja esimerkiksi tulehdusprosessia rauhoittavalta rintamalta (16).
Aivan uuden näkökulman diabetekseen liittyvän
lihavuuden hoitoon voi avata suoliston bakteeriﬂooran tutkimus. Tähänastiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ulosteiden bakteeriﬂoora on erilainen
lihavilla ja laihoilla. Tietyillä probiooteilla saadaan
aikaan edullisia metabolisia vaikutuksia. Mielenkiintoista on, että nämä vaikutukset voivat liittyä
suolistohormonien lisääntymiseen (GLP-1) (17).

ORIGIN-päätetapahtumatutkimuksessa ei ole ollut
mukana gliptiinejä tai inkretiinejä verrattuina varhaiseen glarginiini-insuliinihoitoon. Näin insuliinin
keksijän Bantingin Nobel-puheessaan 1935 esittämä väite varhaisen insuliinihoidon hyödystä voi
vielä jäädä kumoamatta.
Juha Saltevo
Dosentti, sisätautien erikoislääkäri, diabetologi
Keski-Suomen keskussairaala
juha.saltevo@ksshp.fi
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Liitteestä lehdeksi
Diabetes ja lääkäri -lehden neljä vuosikymmentä
Tarja Sampo
Diabetes ja lääkäri on kasvanut neljän
vuosikymmenen aikana yksinomaan lääkäreille
tarkoitetusta julkaisusta kaikkien diabeetikoita
hoitavien ammattiryhmien yhteiseksi lehdeksi.

tieteen kandidaateille. Lisäksi lehdellä on jonkin
verran muita tilauksia.

Kaksi painosta

Pelkästään lääkäreille suunnatusta liitelehdestä on
kasvanut kaikkien diabetesalalla työskentelevien
oma ammattilehti. Esimerkiksi Diabeteshoitajien
Sokeritautiliitto ry alkoi julkaista Diabetes-lehden
palsta lehdessä on ollut vuodesta 2000.
lääkäriliite -nimistä julkaisua vuonna
Lääkärikunta on
Laajentunut lukijakunta merkitsee
1972. Ensimmäisen numeron vastaava
edelleen lehden
lääkemarkkinoinnin säännösten vuoksi
toimittaja oli 4ERO +ANGAS, ja lehden toimitusneuvostona liiton lääkärineuvosto. pääkohderyhmä – yli kahta erilaista painosta: rinnakkaispai10 000 lääkäriä.
noksesta on poistettu reseptilääkeilmoiAlkuun lehti ilmestyi 2–4 kertaa
tukset. Lääkärikunta on edelleen lehden
vuodessa, ja 1976 lähtien vuosikerta
pääkohderyhmä – yli 10 000 lääkäriä, mitä kuvason käsittänyt viisi numeroa. Poikkeus tästä olivat
taa myös nykyinen nimi vuodelta 1994.
vuodet 1999–2007, jolloin ilmestymiskertoja oli
kuusi vuodessa. Artikkelien kirjoittajia olivat ensimKaksi sähköistä julkaisua
mäisissä lehdissä useimmiten vastaavat lääkäritoimittajat, mutta vuosien saatossa kirjoittajakaartissa
Diabetesliiton verkkosivuilta löytyy luettelo Diaovat olleet lukuisat suomalaiset kliinikot ja tutkijat
betes ja lääkäri -lehden artikkeleista aiheen sekä
diabeteksen hoidon eri alueilta.
kirjoittajan mukaan vuosilta 2008–2011, lehtien
rinnakkaispainokset pdf-muodossa 2005–2011 ja
Laaja lukijakunta
ePaper-versiot eli selailtavat näköislehdet rinnakLehden leviäminen laajasti lääkärikunnalle on
taattu ryhmätilauksin, joita ovat tehneet lääkealan
yritykset. Orion oli ryhmätilaajana vuoteen 1998,
Diabetes-lehden lääkäriliitteen /
jonka jälkeen lahjatilauksen lääkäreille ja apteeDiabetes ja lääkäri -lehden vastaavat
keille ovat tehneet Eli Lilly (1999, 2003–2005,
lääkäritoimittajat:
2007–2011), Novo Nordisk (2000), GlaxoSmiths Tero Kangas
1972 – 1975
Kline (2001), Novartis (2002) sekä sanoﬁ-aventis/
s Jussi Huttunen
1976 – 1981
sanoﬁ-diabetes 2006 ja 2012.
s Antti Aro
1976 – 1983
Kun vuoden 1972 lääkäriliite tavoitti 1 300
s Veikko Koivisto
1982 – 1998
lukijaa, niin Diabetes ja lääkäri -lehden marraskuun
s Matti Uusitupa
1984 – 1996
numero 2011 meni noin 18 000 lukijalle. Diabes Leo Niskanen
1997 – 2003
tesliitto hankkii ryhmätilauksen osoitteet Suomen
s Carola Saloranta
1999 – 2007
Lääkäriliitosta ja Apteekkariliitosta.
s Liisa Hiltunen
2004 – 2009
Diabeteshoitajat ry:n sekä Suomen Jalkojenhois Jukka Westerbacka 2008 – 2011
tajat ja Jalkaterapeutit ry:n jäsenet saavat lehtensä
s Jorma Lahtela
2010 –
liiton jäsenyyden kautta. Ravitsemusterapeuttien
s Carol Forsblom
2011 –
yhdistyksen jäsenille on tarjolla tilattavaksi edullinen lehtipaketti. Lehteä postitetaan myös lääkeDiabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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kaispainoksista vuosikerrasta 2011.
Näihin voi tutustua osoitteessa www.
diabetes.ﬁ/lehdet > Diabetes ja lääkäri -lehti. Artikkeleita löytää myös liiton
verkkosivujen omalla hakutoiminnolla.
Diabetes ja lääkäri -lehti jatkaa käytännön tiedon jakamista diabeetikkoja
hoitaville lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi haluamme tarjota näkymää tulevaisuuteen

Toimitus ottaa
mielellään vastaan
palautetta ja
ehdotuksia:
parhaimmassa
tapauksessa teemme
lehteä yhdessä
lukijakunnan kanssa.

diabetestutkimusta käsittelevien artikkelien kautta. Toimitus ottaa mielellään
vastaan palautetta ja ehdotuksia: parhaimmassa tapauksessa teemme lehteä
yhdessä lukijakunnan kanssa.
Lämpimät kiitokset kaikille, jotka 40
vuoden aikana ovat olleet mukana edistämässä diabetesta sairastavien ja heidän läheistensä terveyttä ja hyvinvointia.
Tarja Sampo
Päätoimittaja
tarja.sampo@diabetes.fi
facebook.com/Diabetesliitto Tarja S

Tietoa työn rasittamille
1972
Lääkäriliitteen aivan ensimmäinen numero 1/1972
oli kahdeksansivuinen ja sisälsi yhden artikkelin aiheesta: Fruktoosi aineenvaihdunnassa – fruktoosin
käyttö sokeritautipotilaalla. Artikkelin kirjoittajia
olivat 4ERO +ANGAS ja *USSI (UTTUNEN.
Lehden jakelussa olivat kunnanlääkärit, lastenlääkärit ja sisätautilääkärit. Lehden ideana oli
välittää käytännön tietoa diabeteksen hoidosta
yksinomaan lääkäreille ja ”siten osaltaan auttaa
lukijoitaan suuren työmäärän rasittaminakin
selviytymään diabeetikkojen hoidon ongelmista
helpommin”, muotoili Tero Kangas ensimmäisessä
pääkirjoituksessa.
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1982
Huhtikuussa 1982 !NTTI !RO tarjoaa lukijoille ”Ajankohtaisia havaintoja diabeteksesta”. Artikkelissa
käsitellään sorminivelten jäykkyyttä insuliinihoitoisen diabeteksen oireena, hyvän hoitotasapanon
tärkeyttä diabeetikon raskauden kaikissa vaiheissa,
kierukan luotettavuutta diabeetikoilla, insuliinihoidon pulmia, tupakoinnin hidastavaa vaikutusta
insuliinin imeytymiseen ja biguanidien vaikutusta
insuliinireseptoreihin.
Vuonna 1982 lehden teemoja olivat lisäksi
diabeteshoidon uutuus eli insuliinipumppuhoito,
diabeettinen nefropatia ja diabeetikon kotikokeet
sekä tutkimus diabeteskongresseista välitettyinä
uutisina.
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1992
Lehden 20-vuotisjuhlanumerossa 6EIKKO +OIVISTO ja
-ATTI 5USITUPA määrittelivät lehden kehityshaasteiksi: ”Lääkäriliitteen eräänä tehtävänä on julkaista
valittuja otteita sekä diabeteksen perustutkimuksen että hoidon kehityksen alueilta. Pelkät abstraktilyhennelmät eivät riitä, vaan uusia havaintoja
tulee analysoida vanhan tiedon valossa laajemmalla
perspektiivillä.”
Samassa juhlanumerossa huhtikuussa 1992
,EIF 'ROOP pohti, ratkeavatko aikuistyypin diabeteksen hoito-ongelmat ja painotti kuinka ”...hoidon
läpimurto edellyttää, että pystymme paikallistamaan taudin molekyläärisen häiriön esimerkiksi
lihakseen. Tarjolla olevista
levista lääke-ehdokkaista lupaavimpia ovat ne, jotka lisäävät sokerin käyttöä
lihaksessa, eli tiatsolidiinit ja vanadaatti”.
Insuliininpuutosdiabeteksen hoitoa tulevaisuudessa hahmottelivat puolestaan -IKAEL +NIP ja 4IMO
/TONKOSKI ”Ratkaistaanko ongelmat 2000-luvulla?”
-otsikon alla: ”Optimisen arvion mukaan valtaosa
insuliininpuutosdiabeteksesta voidaan ensi vuosisadalla ehkäistä primaarisin tai sekundaarisin
keinoin. Lisäksi saattaa olla mahdollista ratkaisevasti helpottaa diabeetikkojen jokapäiväistä elämää
poistamalla riippuvuus ulkoa annetusta insuliinista
saarekesolusiirtojen tai geeniterapian avulla.”
Syyskuun numero 1992 oli Diabetesliiton lääkärineuvoston työryhmän suositus diabeettisen retinopatian seurannasta ja hoidosta sekä näkövammautuneen diabeetikon kuntoutuksesta. Lehdessä
on vuosien varrella julkaistu lukuisia lääkärineuvoston hoitosuosituksia.
2002
Diabetes ja lääkäri -lehden vuoden 2002 avaa helmikuun numero, jonka teemana on tyypin 2 diabeteksen ehkäisy. Numerossa *AAKKO 4UOMILEHTO
esittelee kansallisen diabetesohjelman, Dehkon
valmistumassa olevaa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelmaa kolmine strategioineen: väestöön suuntavat toimet, korkean riskin yksilöiden toteaminen
ja korkean riskin yksilöihin suunnattavat toimet.
Tuomilehto ja *AANA ,INDSTRÚM esittelevät lehdessä myös tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskiin
arvioimiseksi laaditun lomakkeen tieteellisen peDiabetes ja lääkäri helmikuu 2012
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rustan. Pakettiin kuuluivat myös artikkelit lihavuuden hoidosta, liikunnasta, raskausdiabeteksesta ja
Pieni päätös päivässä -painonhallintaohjausmallista, johon liittyvät koulutukset olivat alkaneet
edellisvuonna Diabetesliiton ja Sydänliiton järjestäminä.
Diabeteshoitajien palstalla 3EIJA 6AINIONPÊÊ
pohti työterveyshuollon mahdollisuuksia tyypin 2
diabeteksen pitkäjänteisessä ehkäisyssä.
2012

Kuva: Juha Mattila

Diabetes ja lääkäri -lehti tarjoaa tuoretta tutkimustietoa diabeteksesta ja sen lisäsairauksista ja esittelee hyviä hoitokäytäntöjä diabeetikkoja hoitaville
lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille.
Lehdestä julkaistaan edelleen kaksi painosta,
joista toisesta on poistettu reseptilääkeilmoitukset
säädösten edellyttämällä tavalla. Tämä painos on
tarkoitettu muille ammattiryhmille kuin lääkäreille,
ja se julkaistaan myös netissä selailtavana näköislehtenä (ePaper) ja pdf-muodossa.
Nettiarkistosta löytyvät lehden pääartikkelit
tekijän ja aiheen mukaan järjestettyinä. Sähköiset
lehdet ja arkisto löytyvät Diabetesliiton verkkosivuilta: www.diabetes.ﬁ/lehdet > Diabetes ja lääkäri
-lehti.

,AAJALLE LEVIÊVÊN LÊÊKÊRIPAINOKSEN LISÊKSI
LEHDESTÊ VALMISTETAAN RINNAKKAISPAINOS
DIABETESHOITAJIA RAVITSEMUSTERAPEUTTEJA
JA MUITA PIENEMPIÊ LUKIJARYHMIÊ VARTEN
,EHTI JULKAISTAAN MYÚS INTERNETISSÊ PDF
MUODOSSA JA SELAILTAVANA NÊKÚISLEHTENÊ
WWWDIABETESlEDIABETESJALAAKARI
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Lihavuusleikkauksen jälkeen
Jaana Torpström, Pirjo Käkelä ja Jussi Pihlajamäki
Lihavuuden ensisijainen hoitomuoto on
pitkäjänteinen elintapaohjaus. Jos se ei tuota
tuloksia, lihavuusleikkausta voidaan harkita
sairaalloisen lihaville ja vaikeasti lihaville,
joilla on lihavuuden liitännäissairauksia.
Perusterveydenhuollon tulee varautua
lihavuusleikattujen pitkäaikaiseen seurantaan.
Lihavuuden ensisijainen hoitomuoto on aina suunnitelmallinen ja tavoitteellinen elintapaohjaus, joka
painottuu ruokavalioon, liikuntaan, ajatusten hallintaan ja asenteiden muuttamiseen. Ohjaus järjestetään ryhmässä aina kun se on mahdollista. Muut
hoitomenetelmät valitaan lihavuuden asteen ja samanaikaisten sairauksien perusteella. Vaihtoehtoja
ovat erittäin niukkaenergiainen (ENE) ruokavalio,
lääkitys ja leikkaushoito (1).
Lihavuuden leikkaushoitoa voidaan harkita, kun
potilas on sairaalloisen lihava (painoindeksi BMI yli
40 kg/m2) tai vaikeasti lihava (BMI yli 35 kg/m2)
ja hänellä on lihavuuden liitännäissairaus tai sen
vaaratekijöitä. Näitä liitännäissairauksia ovat esimerkiksi tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine,
uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko ja munasarjojen monirakkulatauti. Lisäksi edellytetään 18–60
(–65) vuoden ikää.

Potilaalla ei saa olla merkittävää päihdeongelmaa, vakavaa mielenterveysongelmaa tai syömishäiriötä, jotta potilaan voidaan arvioida kykenevän
muuttamaan syömistottumuksiaan leikkauksen
edellyttämällä tavalla. Leikkaushoidon edellytyksenä on aina, että lihavuuden muut hoitokeinot on
asianmukaisesti kokeiltu ilman toivottua tulosta
(1). Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien on tarjottava
ensin riittävät resurssit konservatiiviseen lihavuuden hoitoon, esimerkiksi painonhallintaryhmätoimintaan, jotta lihavuuskirurgiaa voidaan harkita.

Lihavuusleikkaukset lisääntyvät nopeasti
Suomessa lihavuusleikkaukset aloitettiin pienessä mittakaavassa jo 1970-luvulla, mutta toiminta
laajeni erityisesti 1990-luvun puolivälissä. Lihavuusleikkausten määrä on kasvanut koko ajan, ja
vuonna 2010 tehtiin noin 800 lihavuusleikkausta.
Lihavuusleikkausten tarpeen Suomessa on arvioitu
olevan 2 000 vuonna 2013 (2).
Nykyisin leikkauksia tehdään viidessä yliopistosairaalassa, ainakin viidessä keskussairaalassa ja
ainakin neljässä yksityissairaalassa. Käytetyin leikkaustekniikka sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti on mahalaukun ohitusleikkaus (Roux-en-Y
gastric bypass, RYGB). Leikkauksessa mahalaukun
yläosa pienennetään 20–50
millilitran kokoiseksi säiliöksi, johon ohutsuoli yhdistetään
(kuva 1). Sappi- ja haimanesteet
liittyvät ravintovirtaan 120–150
senttimetrin päässä pienennetystä mahalaukusta.
Laihtumistulos perustuu
nautitun ruoan määrän pienenemiseen, ohutsuolen kylläisyyshormonien aiheuttamaan
kylläisyydentunteen lisääntymiseen sekä jossain määrin ravintoaineiden imeytymishäiriöön.
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hoidolle asetettujen kriteerien täyttyminen sekä huolellinen arvio potilaan soveltuvuudesta leikkaukseen.
Tästä huolimatta ruotsalaisessa SOS-tutkimuksessa
,ÊÊKÊRI
painonlasku oli riittämätöntä (alle 5 prosenttia lähs Paino, painonkehitys
töpainosta) 9 prosentilla mahalaukun ohitusleiks Lihavuuden liitännäissairaudet, niiden riskitekijät
kauksessa olleista kymmenen vuoden seurannassa
ja lääkitys
(5). Pienelle osalle lihavista lihavuusleikkaus ei siis
s Tupakka, alkoholi
s Liikunta
takaa onnistunutta painopudotusta.
s Ruoansulatuskanavan ongelmat
Lihavuuskirurgian turvallisuus on verrattavissa
s Ravitsemustila (laboratoriokokeet) ja
muuhun leikkaustoimintaan. Mahalaukun ohitusravitsemuksellisten puutosten hoito
leikkauksissa leikkauskuolleisuus on 0,5 prosents Ravintolisien käyttö ja tarve
s Plastiikkakirurgian tarve
tia (4, 6). Merkittävimmät ongelmat alle 30 vuorokautta leikkauksesta (RYGB) ovat suolistosaumojen
2AVITSEMUSTERAPEUTTI
pettäminen, verenvuodot, keuhkoinfektiot ja keuhs Paino, painonkehitys
koveritulppa (4). Yli 30 vuorokautta leikkauksesta
s Ruokavalio
merkittävimmät ongelmat ovat oksentelu ja ruoPainonhallintaa/laihduttamista tukeva ohjaus
an takaisinvirtaus sekä mahalaukun haavaumat,
Monipuolisuus/ravitsemuksellinen riittävyys
sauma-ahtaumat ja suoliston tukkeumat.
Ravitsemuksellisten puutosten hoito ruokavaliolla
Uusintaleikkaus tehdään keskimäärin 6 prosens Ongelmat ruokailussa
tille
mahalaukun ohitusleikkauksessa olleista (7).
s Ruokarajoitukset
Leikkauksenjälkeisen
plastiikkakirurgian tarvetta ei
s Ravintolisien käyttö ja tarve
tiedetä tarkasti, mutta suomalaisen hoitoilmoitusrekisterin mukaan roikkuvia vatsapoimuja on poistettu 7 prosentilta lihavuusleikatuista (2).
Harvemmin käytetty tekniikka on mahalaukun
Lihavuuden leikkaushoidon on todettu vähenkavennusleikkaus (sleeve gastrectomy, SG). Mahatävän kuolleisuutta (3) ja lihavuuden liitännäissaipantaleikkauksia (gastric banding, GB) ja pohjurauksia (3, 8) sekä parantavan elämänlaatua (9).
kaissuolen vaihtoja (duodenal switch, DS) ei SuoLihavuusleikkaus vähentää muun muassa tyypin 2
messa nykyisin juurikaan tehdä. Tässä artikkelissa
diabeteksen ilmaantuvuutta, esiintyvyyttä ja lääkuvataan nimenomaan mahalaukun ohitusleikkakehoidon tarvetta (5, 4, 8). SOS-tutkimuksessa
uksen jälkeinen seuranta. Muiden leikkaustyyppien
seuranta poikkeaa tästä muun mukahden vuoden kuluttua lihavuusleikassa erilaisten vitamiinipuutosten
kauksesta 72 prosenttia diabeetikoista
Mahalaukun
riskin vuoksi.
ja kymmenen vuoden kuluttua 36 proohitusleikkauksen
senttia oli ilman lääkehoitoa (5).
jälkeen paino

4AULUKKO  -AHALAUKUN OHITUSLEIKKAUSPOTILAAN 29'"
VUOSITTAINEN SEURANTA JATKOHOITOPAIKASSA

Tiukka seula – hyvät tulokset

laskee keskimäärin

Ruokatottumuksia täytyy muuttaa
Lihavuusleikkauksella on monia
32 prosenttia
etuja, mutta myös haittoihin on vaLihavuusleikkaus aiheuttaa ruokailuun,
lähtöpainosta kahden
rauduttava. Mahalaukun ohitusleikmikä on myös edellytys leikkauksen
ensimmäisen vuoden
kauksen jälkeen paino laskee keskituloksellisuudelle. Mahalaukun ohiaikana.
määrin 32 prosenttia lähtöpainosta
tusleikkauksen jälkeen keskeistä on
kahden ensimmäisen vuoden aikana, mutta lähtee
pienentää ruoan annoskokoa, hidastaa syömisnotämän jälkeen nousuun (3). Maggardin ym. (2005)
peutta ja tihentää ateriarytmiä. Kylläisyyden tunne
meta-analyysin mukaan painonpudotus mahalaukun
lisääntyy leikkauksen jälkeen. Ruoan rakenne vaihohitusleikatuilla on -43 kilogrammaa vuoden ja -41
tuu kuukauden kuluessa leikkauksesta nestemäikilogrammaa yli kolmen vuoden seurannassa (4).
sestä pehmeään ja edelleen normaalirakenteiseksi.
Huomattavaa on, että julkaistujen hyvien paiRuokavalion monipuoliseen koostamiseen,
nonpudotustulosten edellytyksenä on ollut leikkausmuun muassa riittävään proteiinin saantiin, on
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kiinnitettävä huomiota erityisesti nopean laihtumisvaiheen aikana (1). Säännöllinen ateriarytmi
on myös edellytys onnistuneelle pitkän ajan painonhallinnalle leikkauksen jälkeen.
Lihavuusleikatuilla on erilaisia joko syömiseen
liittyviä tai liittymättömiä ruoansulatuskanavan ongelmia. Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen lähes kaikilla leikatuilla esiintyy mahakipua, ripulia,
pulauttelua, oksentelua, ummetusta ja dumpingoireita (10). Dumping-oireita – täydenolon tunne,
sydämentykytys, heikotus, ripuli – esiintyy etenkin
ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä vuonna tunnin aikana aterian jälkeen.
Oireiltaan samankaltainen mutta harvinaisempi, viivästynyt dumping-oireilu ilmaantuu 1–2
tuntia aterian jälkeen. Se voi kehittyä jopa useita
vuosia ohitusleikkauksen jälkeen. Oireilu saattaa
johtua reaktiivisesta hypogykemiasta ja voi johtaa
joskus vakavaankin hypoglykemiaan (11).

Ruokarajoitukset yleisiä
Myös erilaiset ruokarajoitukset ovat yleisiä. +RUSE
MANIN YM (2010) tutkimuksen mukaan noin puolella ohitusleikatuista ongelmia aiheuttavia ruokaaineita olivat liha, leipä, riisi ja pasta. Myös makean
syönti oli vähentynyt (10). Osa näistä syömiseen liittyvistä ongelmista ja oireista (muun muassa nopea
täyttymisen tunne) sekä ruokarajoituksista (suuret
ruoka-annokset, sokeri, rasva) on leikkauksen tehon
kannalta toivottavia. Ruokailuun liittyvät ongelmat
ja ruokarajoitukset voivat kuitenkin vaikuttaa epäedullisesti leikattujen ravitsemustilaan, jos ne kohdistuvat ravitsemuksen kannalta keskeisiin ruokaaineisiin ja johtavat yksipuoliseen syömiseen.
Lihavuusleikkaus altistaa ravintoaineiden puutoksille, mikäli ravintolisiä ei käytetä. Tässä suhteessa leikkaustekniikat eroavat toisistaan. Ravintoaineiden puutokset leikkauksen jälkeen voivat
johtua muun muassa pienestä ruokamäärästä, yksipuolisesta ruokavaliosta, ruokailuun liittyvistä ongelmista, nopeasta painonlaskusta, ravintoaineen
pääasiallisen imeytymiskohdan ohittamisesta tai
ravintoaineen imeytymiseen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden (esimerkiksi sisäinen tekijä IF, mahahapot) vaikutuksen vähenemisestä.
Mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen yleisimpiä ravintoaineiden puutoksia ovat raudan puute
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etenkin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla, B12vitamiinin, foolihapon, D-vitamiinin, A-vitamiinin
ja kalsiumin puutokset (12). B1-vitamiinin puutetta
ja siihen liittyvää Wernicken enkefalopatiaa (sekavuus, silmien liikehäiriöt, haparointi) voi esiintyä
etenkin oksentelevilla potilailla (13). Ravitsemuksellisten puutosten ehkäisemiseksi lihavuusleikatut
tarvitsevat ravintolisiä koko loppuelämänsä ajan.

Seuranta elinikäistä
Lihavuusleikatut tarvitsevat elinikäisen vuosittaisen seurannan. Potilaita seurataan erikoissairaanhoidossa tai leikkaavassa yksikössä yleensä 2–3:n,
(6), 12:n ja 24 kuukauden kuluttua leikkauksesta
(2). Tämän jälkeen seuranta siirtyy potilaan kotipaikkakunnan erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon tai työterveyshuoltoon.
Aikuisten lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa (2011) annetaan ohjeet lihavuuskirurgisen potilaan seurannasta perusterveydenhuollossa (1). Alla
kuvattu seurantasuositus jatkohoitopaikkaa varten
perustuu Käypä hoito -suositukseen, kansainvälisiin suosituksiin sekä yhdentoista vuoden kokemukseemme mahalaukun ohitusleikkauspotilaiden
hoidosta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.
Sekä lääkärin että ravitsemusterapeutin tulisi
seurata vuosittain näitä potilaita. Lääkärinvastaanotolla kiinnitetään huomiota erityisesti painoon ja
painonkehitykseen (taulukko 1, sivu 32), lihavuuden liitännäissairauksiin ja niiden hoitosuositusten
mukaiseen hoitoon (esimerkiksi tyypin 2 diabetes,
verenpainetauti, hyperkolesterolemia, uniapnea,
nivelrikko, munasarjojen monirakkulatauti).
Osalla potilaista verensokeri kääntyy alkuvaiheen normaalistumisen jälkeen uudelleen nousuun, ja diabeteslääkityksen tarve voi uusiutua.
Tämän vuoksi ennen leikkausta diabetesta sairastaneiden diabetesseurantaa on jatkettava.
Myös ruoansulatuskanavan ongelmat (dumpingoireet, oksentelu, pahoinvointi, vatsakipu) selvitetään. Dumping-oireita ehkäistään ja hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla (säännöllinen ateriarytmi,
kohtuullinen sokerin käyttö, ravintokuidun lisäys).
Jos potilaan dumping-oireilu on vaikea ja siihen
liittyy aterian jälkeistä verensokerin laskua tai potilaalla on muusta kuin nopeasta syömisestä ja liian
suuresta ruoan annoskoosta johtuvaa vatsakipua,
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ollaan yhteydessä lihavuuskirurgiaan
perehtyneeseen yksikköön.
Lisäksi selvitetään potilaan ravitsemustilaa, ravintolisien käyttöä
ja ravintolisien lisätarvetta. KYS:ssa
suositellut laboratoriotutkimukset
on koottu taulukkoon 2.

4AULUKKO  -AHALAUKUN OHITUSLEIKKAUSPOTILAILLE
VUOSITTAIN TEHTÊVÊT LABORATORIOTUTKIMUKSET +93N OHJE 
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Perusverenkuva B-PVK
Plasman natrium P-Na
Plasman kalium P-K
Plasman albumiini P-Alb
Seerumin B12-vitamiini S-B12-vit (mieluummin
luotettavampi suora mittaus B12-TC2)
Plasman magnesium P-Mg
Plasman fosfaatti, paasto fP-Pi
Plasman kalsium, paasto fP-Ca
Plasman alaniiniaminotransferaasi P-ALAT
Plasman kolesteroli, paasto fP-KOL
Plasman HDL-kolesteroli, paasto fP-kol-HDL
Plasman triglyseridit, paasto fP-Trigly
Plasman glukoosi, paasto fP-Gluk
Seerumin 25-hydroksivitamiini D S-25-D-vit
Punasolujen folaatti, paasto fE-Folaatti.

Kaikille ravintolisä
Kaikille lihavuusleikatuille suositellaan monivitamiinivalmistetta (1 tabletti/vrk) sekä kalsium(1 000 mg/vrk) ja D-vitamiinivalmistetta. D-vitamiinin kokonaissaannin tulee olla 20 mikrogrammaa
(800 IU) vuorokaudessa. Ravintolisien tarve on
elinikäinen.
Laboratoriokokeiden perusteella lisätään tarvittaessa esimerkiksi D-vitamiiniannosta tai aloitetaan B12-vitamiinivalmiste tablettina tai lihakseen pistettynä. Erityisesti riittävällä kalsiumin ja
D-vitamiinin saannilla pyritään estämään luuston
haurastuminen ja osteomalasia (luunpehmennystauti). Luuntiheys mitataan harkinnan mukaan.
Mikäli laihtumisen myötä syntyy hankalia roikkuvia ihopoimuja, joista on terveydellistä haittaa
(liikunnan estyminen, hygieniaongelmat, infektiot), voidaan harkita plastiikkakirurgista leikkausta.
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Lähete plastiikkakirurgille voidaan
tehdä, kun lihavuusleikkauk-sesta
on kulunut vähintään vuosi ja paino
on ollut muuttumattomana edelliset
kuusi kuukautta. Plastiikkakirurgia
on suositeltavinta vasta, kun BMI on
32 kg/m2 tai alle.
Vuosittaiset seurantakäynnit ravitsemusterapeutilla ovat tärkeitä. Ongelmatilanteissa tihennetään seurantaa. Ennen kaikkea tarvitaan ohjausta
terveyttä edistäviin elämäntapoihin ja painonnousun hillitsemiseen. Vaikka leikkaus pienentää merkittävästi kerralla syötävää annosta, se ei ratkaise
ruoka-aineiden valintaan, ruoan rakenteeseen ja
ateriarytmitykseen liittyviä haasteita.

Perusterveydenhuollolta
edellytetään osaamista
lihavuuskirurgisten
potilaiden seurannassa.

Ei lisäkuormaa seurannasta?
Perusterveydenhuollolta edellytetään osaamista
lihavuuskirurgisten potilaiden seurannassa, sillä
leikkausten määrä lisääntyy ja leikkaavissa yksiköissä potilaita voidaan seurata vain rajallinen aika,
yleensä 1–2 vuotta. Tämän jälkeen seuranta siirtyy
omalääkärille tai työterveyshuoltoon.
Mikäli potilaalla on hankalia ongelmia vatsavaivojen, vitamiinitasojen tai liitännäissairauksien
kanssa, seuranta on syytä järjestää erikoissairaanhoidossa, useimmiten keskussairaalan sisätautien
yksikössä. Perusterveydenhuollolle lihavuusleikattujen seuranta ei aiheuta lisäkuormitusta, koska
perusterveydenhuollossa seurattavien leikkauspotilaiden liitännäissairauksien hoito helpottuu yleensä
leikkauksen ansiosta.
Jaana Torpström
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti
jaana.torpstrom@kuh.fi
Pirjo Käkelä
LL, gastrokirurgi
pirjo.kakela@kuh.fi
Jussi Pihlajamäki
Ylilääkäri, dosentti
jussi.pihlajamaki@uef.fi
Lihavuuden hoitokeskus
Kliinisen ravitsemuksen yksikkö, KYS
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Diabetestutkijat ja diabetologit ry on
myöntänyt vuoden 2011 väitöskirjapalkinnon *OHAN 7ADÏNILLE (kuvassa
vasemmalla). Palkinto jaettiin Valtakunnallisten diabetespäivien yhteydessä marraskuussa. Jaetun toisen
palkinnon saivat #ATHARINA !LAM ja ja
*ARNO (ONKANEN.
Arvioinnissa kiinnitettiin tasapuolisesti huomiota tieteelliseen sisältöön
ja hakijan omaan osuuteen tutkimuksen teossa, Valtakunnallisilla diabetespäivillä pidettyyn luentoon ja siihen,
miten luennon pitäjä aikoo tulevaisuudessa toimia diabeteksen parissa.
Ensimmäisen palkinnon arvo on
2 000 euroa, toisen palkinnon 1 000
euroa ja kolmannen 500 euroa.
Vuoden 2012 väitöskirjapalkinnon hakuaika päättyy kesäkuun lopussa. Yhdistyksen hallitus
pyytää diabetesaiheesta väitelleitä lähettämään tiedon osallistumishalukkuudestaan sekä väitöskirjan pdf-muodossa dosentti Jussi Pihlajamäelle, jussi.pihlajamaki@uef.ﬁ.
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Kuva: Jorma Lahtela

Diabetestutkijoiden väitöskirjapalkinto
Johan Wadénille
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Yhteisönäkökulmia
terveyden edistämiseen
Poimintoja ja pohdintoja Euroopan terveyspsykologien juhlakongressista
Helena Nuutinen
Pääpuhujista 4RACEY ! 2EVENSON (Ph.D., The
Graduate Center of the City University of New York)
aloitti ihmettelemällä, miten ylipäätään voisimme
tutkia terveyskäyttäytymisen prosesseja ottamatta
huomioon sosiaalisia yhteyksiä. Hän totesi, että terveyspsykologiassa bio-psyko-sosiaalinen malli nosti aikoinaan sosiaaliset tekijät keskeiselle paikalle.
Liki 900 eurooppalaista terveyspsykologia 55
Malli jatkaa kuitenkin traditiota, jossa yksilötason
maasta kokoontui syyskuussa Kreetalle vuosittaitekijöitä painotetaan enemmän kuin transaktioseen EHPS:n (European Health Psychology Sonaalisia (vuorovaikutuksellisia) malleja yksilön ja
ciety) kongressiin. Kongressi vietti 25. juhlavuotympäristön välillä.
taan. Aiheena oli tänä vuonna ”Putting it in (social)
Revenson painotti monitasoista käsitteellistä
context – Engaging with Other Health Professions:
viitekehystä, jossa terveys, sairaus ja
Challenges and Perspectives.” Yli
terveyskäyttäytyminen nähdään ihtuhannen esityksen kirjo edusti
misten, tilanteiden ja ympäristöön ja
alan parhaimmistoa ja heijasteli
“One of the greatest
kulttuuriin liittyvien tekijöiden yhteisteoreettisten lähestymistapojen ja
diseases is to be
pelinä. Hän kuvasi näitä prosesseja
tutkimusaiheiden moninaisuutta.
nobody to anybody.”
viitaten omiin tutkimuksiinsa muun
(Mother Teresa)
muassa aviopuolisoiden selviytymisNäkökulmanvaihdos
prosesseista kroonisten sairauksien
voimaannutti
kanssa. Käyttäen ajankohtaisia käsitteitä, kuten dyadic coping (pariselviytyminen), hän
Kongressin pääteemat olivat voimaannuttavia runkuvasi sitä, miten ympäristö voi sekä edesauttaa
saaseen yksilöllistämiseen kyllääntyneelle psykoloettä haitata sopeutumista kroonisiin sairauksiin.
gille. Terveyskäyttäytymisen muutosten tukemisessa on hyödynnetty pääasiassa yksilötason teorioita.
Kongressissa nousi vahvasti esiin tarve ymmärtää
Stressi sekoittaa
ja hyödyntää yhteisöilmiöiden sosiaalipsykologisia
aineenvaihdunnan
teorioita. Tällainen lähestymistapa voisi tarjota uudenlaista tukea terveyden edistämiseen ja sairaukVaikuttavimpana jäi mieleen kreikkalaisen lasten
sien kanssa elämiseen.
neuroendokrinologin 'EORGE 0 #HROUSOSIN (First
Yhteisönäkökulmaan liittyen painotettiin yhteisDepartment of Pediatrics and UNESCO Chair on
työn tarvetta terveyden eri ammattilaisten kesken,
Adolescent Health Care, University of Athens) pemikä oli kokouksen toinen pääteema. Yhteistyössä
rusteellinen esitys stressin vaikutuksista elimistön
voidaan muodostaa laajempi ymmärrys terveydestä
tasapainoon, homeostaasiin.
ja sairaudesta sekä tuottaa parempia terveyspalveChrousosin mukaan stressi on elimistön ylläluita. Monessa työpajassa etsittiin keinoja toimipitämän monimutkaisen dynaamisen tasapainon
vaan ja kestävään yhteistyöhön.
häiriötila. Hän aloitti luentonsa Antiikin ﬁlosofeista

Eurooppalaisten terveyspsykologien juhlakokous
nosti esille pitkästä aikaa yhteisönäkökulman.
Yhteisöilmiöiden ymmärtäminen avaa uusia
mahdollisuuksia terveyskäyttäytymisen
muutosten tukemiseen.
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Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Diabeteksen perushoito
1010 Diabetes-kirja,
uudistettu painos 2011 52 euroa
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
2010 Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruustyypin diabeetikolle 11 euroa
3013 Ikäihmisen diabetes
– Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
(tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava
monipistoshoito -opas 8,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein*
5133 Korkean ja matalan verensokerin
tuntemukset -tiedote maksuton

Ruokavalio
1015 UUSI Väriä ja voimaa – Parhaat
ruokavalinnat diabeteksen
hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,
opastaa lukijaa tekemään
perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia
-keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan
-keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit
-keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia
– Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi
-opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas
terveydenhuoltoon ja
ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan -kirja
(syömisen hallinta) 10 euroa
3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste
3,50 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste
3,50 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite

Sydänmerkki:
3041 Esite ammattihenkilöstölle
5121 Esite kuluttajille
5127 Juliste
5125 Lue pakkausmerkinnöistä -kortti,
maksuton
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus,
maksuton, vain netissä:
www.diabetes.fi/d-kauppa
Repäisylehtiöt:*
3016 UUSI Esimerkki päivän aterioista
1 400 kcal
3017 UUSI Esimerkki päivän aterioista
2 000 kcal
3018 UUSI Monipuolisia aterioita
350–400 kcal
3019 UUSI Monipuolisia aterioita
500–600 kcal
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/
Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon
munuaisille

Diabeteksen ehkäisy
3050 Riskitesti, toimitusmaksut:
1–10 lehtiötä 10 euroa,
11–20 lehtiötä 20 euroa,
21–40 lehtiötä 40 euroa
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
9037 Tuijota omaan napaasi
– Onneksi tyypin 2 diabetes on
ehkäistävissä -esite maksuton
9038 Tyypin 2 diabetesvaara
– Testaa riskisi -juliste maksuton

3028 Mulla on diabetes -tiedote lapsen
lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren
lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes
– Opas perheelle 11 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio
30 euroa
3011 Ruokapelikortit lapsille
(hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja
lapsille 8 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton

Diabetes ja raskaus
2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus
5,50 euroa
2017 UUDISTETTU Raskausdiabetes
– Pidä huolta itsestäsi ja
vauvastasi -opas 5,50 euroa

Lisäsairaudet
2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset
4 euroa

Jalkojenhoito
2015 Diabetes ja jalkojen omahoito
-opas 6,50 euroa
Repäisylehtiöt:*
3030 Vinkkejä kenkien valintaan
3060 Kenkäresepti
3042 Jalkojen tutkimus- ja seurantalomake 50 sivua/7 euroa

Sosiaaliturva
5116 TULOSSA Diabeetikon sosiaaliturva
2012 maksuton, myös verkossa:
www.diabetes.fi/sosiaaliturva
*Repäisylehtiöt:
50-sivuinen 17 euroa
100-sivuinen 24 euroa

Lasten diabetes
3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon 4,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä
– Opas kouluille 4,50 euroa

Aineistoa myös
: ruotsiksi, ks. www.diabetes.fi/svenska
: maahanmuuttajille tyypin 1 ja
2 diabeteksesta eri kielillä

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.
Diabetesliitto I Kirjoniementie 15, 33680 Tampere I p. 03 2860 111 I f. 03 2860 422
materiaalitilaukset@diabetes.fi I www.diabetes.fi/d-kauppa
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rasta poikkeavia valintoja oman terveytensä vuoksi.
ja selvitti omien runsaslukuisten tutkimustensa vaMonessa tilanteessa vaikuttavampaa on kuitenkin
lossa, miten stressi edesauttaa neuroendokrinolotukea yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia ja vaikutgisten mekanismien kautta muun muassa ylipainon
taa siihen, mitä yhteisössä on tarjolla.
ja lukuisien sairauksien syntyä.
Vuorovaikutuksellinen näkemys terveydestä
Chrousosin esitys iskostui ajatuksiin lääketiehaastaa katsomaan myös yhteisöjen henkistä hyteellisenä perusteluna monialaiselle hyvinvoinnin
vinvointia. Tiedetään, etä diabetesta sairastavilla
ja elämänlaadun edistämiselle ja psykososiaalisen
on masennusta kaksi kertaa enemmän kuin eikuormituksen ennaltaehkäisylle yhteiskunnassa.
diabeetikoilla. Mielialaoireita hoidetaan kuitenkin
Terveydelle haitallisinta on tutkimusten mukaan
nykyisin pääasiassa lääkkeillä (Diabetesbarometri).
pitkäkestoinen psykososiaalinen stressi vähäisin
Psykologin konsultaatioita kannattaisi hyödyntää
vaikutusmahdollisuuksin. Haavoittavinta se on siluseammin ja varhaisemmassa vaiheessa psykoloin, kun elimistö on kehitysvaiheessa.
sosiaalisten kuormitustekijöiden työstämiseksi
Monien ylikuormituksesta aiheutuvien fyysisten
myös yhteisöjen tasolla.
oireiden hoito on hyödyllistä, mutta pyrkimys korYhteisö- ja stressiteorioiden valosjata elimistön epätasapainotilaa vasta
sa voidaan tarkastella myös ylipainoon
oireiden ilmettyä on usein myöhäisusein liittyvän stigman (leiman) vaitä. Kroonisen stressitilan aiheuttama
”Se, mikä ei tule
kutusta painonhallintaan. Yhteisöstä
haitta on voinut vaikuttaa elimistössä
yhdessä jaetuksi,
syrjään jäämistä ja yhteisöllisen häjo pitkään ja johtaa parantumattomiin
tulee jonkun
peän kokemusta voidaan pitää yhtenä
muutoksiin.
kannettavaksi.”
suurimmista psykososiaalisista stresStressitutkimusten tuloksia kannat(Martti Siirala)
sitekijöistä. Osalla ihmisistä stressin
taa nostaa vahvemmin esiin muun mutiedetään vaikuttavan syömiskäyttäytyassa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.
miseen ja muun muassa energian vaTutkimusten perusteella tiedetään,
rastoitumiseen enemmän kuin toisilla.
että psykososiaalinen stressi on yksi metaboliseen
Julkisen keskustelun ja asenteiden, jotka korosoireyhtymään liittyvistä riskitekijöistä ja että se
tavat yksilön vastuuta ja kustannusvaikutuksia, voivaikuttaa sekä aineenvaihduntaan että omahoidaan olettaa olevan paitsi voimaantumisen vastatoon. Terveyden ymmärtäminen elimistön, yksilön
ideologiaa myös biologisilta terveysvaikutuksiltaan
ja yhteiskunnan vuorovaikutusprosessina haastaa
pikemmin haitallista kuin hyödyllistä.
vaikuttamaan aktiivisesti myös psykososiaalisiin ja
yhteiskunnallisiin riskitekijöihin.

Sairauskäsitykset vaihtelevat
Onnistuuko yhteisön muuttaminen?
Kongressissa todettiin, että painotus yksilötason
teorioiden suuntaan terveyspsykologiassa saattaa
johtua oletuksesta, että yhteisöjen muutosprosesseihin on vaikea vaikuttaa. Kokemuksia vaikuttavista yhteisöinterventioista esiteltiin muun muassa
painonhallintaan liittyen.
Yksilön ja yhteisön vuorovaikutuksessa syntyneet ongelmat eivät saisi kasautua yksilöiden kannettaviksi. Niihin vaikuttaminen ei myöskään voi
tapahtua pelkästään lääketieteen keinoin. Pitkän
ajan kuluessa yhteisöinterventiot voivat olla yksilöinterventioita vaikuttavampia. Ihmistä voidaan
yksilötasolla tukea tekemään yhteisönsä valtavir-
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Omassa posteriesityksessäni nostin esiin tutkimustuloksen, jonka mukaan suomalaiset diabetesta sairastavat kokivat diabeteksen vaikuttavan
yhdeksästätoista vaihtoehtoisesta elämänalueesta
eniten siihen, miltä tulevaisuus tuntuu (huolineen,
toiveineen). Huomioni kiinnittyi myös tutkimuksiin
terveysuhkia sisältävän informaation vaikutuksista
terveyskäyttäytymiseen.
Tutkimusten mukaan pelkän terveysuhan ei
sinänsä ole laajemmalti todettu vaikuttavan terveyskäyttäytymiseen. Olennaista on se, minkälaisten välittävien tekijöiden kautta uhkainformaatio
suodattuu.
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Keskeistä on muun muassa kokemus mahdollisuuksista vaikuttaa omaan terveyteen. Terveysuhka voi kanavoitua myös minän eheydentunteen
kompensoimiseen jollakin muulla elämänalueella.
Eräässä kokeellisessa tutkimuksessa terveysuhkaa
sisältävän informaation oli todettu olevan yhteydessä jopa siihen, minkä verran ihmiset lahjoittivat rahaa hyväntekeväisyyteen.
Tutkimuksissa vilahtelivat lukuisien muiden
terveyspsykologian käsitteiden ohella käsitteet itsesäätely ja sairauskäsitykset. Diabeteksen näkökulmasta esiteltiin tutkimuksia erilaisten sairauskäsityksien vaikutuksista terveyskäyttäytymiseen
muun muassa eri kulttuureissa ja etnisillä ryhmillä.
Yhteisölliset sairaus- ja terveyskäsitykset vaikuttavat siihen, millaisilla keinoilla sairauksiin ja
terveyteen yritetään vaikuttaa. Ne vaikuttavat siihen, miten sairauksien kanssa elämistä tuetaan ja
mihin suuntaan terveydenhuoltoa kehitetään. Niillä on vaikutusta myös siihen, millaisia terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä interventioita käynnistetään.
Olennaista on se, millaisilla käsitteillä sairauksista keskustellaan. Lääketieteen, talouden ja yksilöpsykologian käsitteistöjen rinnalle tarvitaan myös
muita näkökulmia. Sosiaalipsykologia ja yhteisönäkökulma on mahdollista ottaa vahvemmin mukaan
terveyspalvelujen ja terveysinterventioiden kehittämistyöhön.

Yhteisönäkökulma
työuupumuksen torjuntaan
#HRISTINA -ASLACH, joka myös oli yksi pääpuhujista (University of California, Berkeley), nosti esiin
tarpeen painottaa sosiaalisia ja organisatorisia interventioita yksilöinterventioiden rinnalla myös työuupumuksen ehkäisyssä ja työhön sitoutumisessa.
Työssä jaksamisen kysymykset koskettavat yhtä
lailla sekä diabetesta sairastavia että diabeteksen parissa työskenteleviä. Ihmiset toimivat työssään yleensä ryhmissä, tiimeissä tai osana isompia yksiköitä.
Maslachin mukaan on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota sosiaaliseen ja organisatoriseen työympäristöön ja pyrkiä kehittämään luovempia ratkaisuja esiin tuleviin kysymyksiin. Kokemuksensa
pohjalta hän nosti kolme keskeistä periaatetta työuupumuksen ehkäisemiseksi:
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1. Ennaltaehkäisy on parempi strategia kuin
sen odottaminen, että syntyy ongelmia.
2. Sitoutumisen tukeminen on paras lähestymistapa uupumuksen ehkäisyssä.
3. Yhteisötason interventiot ovat tehokkaampia
kuin yksilötason interventiot.

Työhön liittyvillä parannuksilla on sitä suurempi
vaikutus, mitä suurempaa henkilöstöjoukkoa ne
koskevat. Organisaation toimintatapojen muutokset
voivat alkaa muuttaa organisaation kulttuuria tai
ilmapiiriä. Harva työskentelee sosiaalisesti eristyksessä. Työpaikoilla on runsaasti vuorovaikutusta ja
vastavuoroisuutta, jotka voivat olla työntekijöitä arvostavia, tukevia ja sitouttavia tai tuottaa alaspäin
vievää kierrettä ja uupumukseen johtavaa vähättelevää, ilkeämielistä yhteisyyttä.

Yhteisökin voi sairastua
Mieleen nousivat psykoanalyyttisen opin kehittäjän ja humanistiﬁlosoﬁn %RICH &ROMMIN ajatukset,
joiden mukaan tulevaisuuteen suuntautuminen tapahtuu modernissa maailmassa kulttuuristen merkitysten tasolla.
Fromm esittää, että myös yhteiskunta ja yhteisöt voivat olla henkisesti sairaita. Hänen mukaansa olemme rakentaneet modernissa yhteiskunnassa
yhteiskunnallisen ”megakoneen”, joka on tuonut
materiaalista vaurautta ja mahdollistanut kulttuurin kukoistuksen. Modernin kriisiytyessä ihmiset
ovat kuitenkin muuttuneet tämän koneen palvelijoiksi, ja monet asiat, myös inhimilliset suhteet,
ovat muuttuneet kauppatavaraksi. (Pekkola 2010)
Hyvästä elintasosta ja lääketieteen kehityksestä
huolimatta elämänlaatu ei välttämättä ole parantunut, ainakaan kaikilla. Elintaso on tuonut terveyttä, mutta myös stressiä, kuormitusta ja sairautta.
Toisaalta terveys, sairaus ja terveyspalvelut ovat
tulleet kauppatavaraksi ja mielikuvamarkkinoiden
materiaaliksi. Ne ovat mukana kilpailutuksessa ja
kaupankäynnissä.
Kilpaileminen ja talous vaikuttavat väistämättä
kohtaamisiin, suhteisiin ja myös yhteistyön rakentumiseen terveyden eri alojen ja työntekijäryhmien
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välillä. Fromm korostaa vapautuksen kulttuurin
luomista ja kekseliäiden metaforien (mielikuvien)
merkitystä pyrkimyksissä luoda moderniteettia, joka voisi perustua ennemmin yhteistyöhön, jakamiseen ja inhimilliseen hyvinvointiin (Pekkola 2010).
Millaiset kekseliäät metaforat ja lähestymistavat tukisivat diabeteksen, sen hoidon ja ehkäisyn
monialaista hahmottamista ja niihin liittyvien merkitysten rakentumista riittävän transaktionaalisista
ja avarista näkökulmista? Vastauksien löytyminen
olisi tärkeää, jotta hyvinvointi ja elämänlaatu voisivat nousta itsenäisiksi arvoiksi ja perusteluiksi
diabeteksen monialaiselle hoidolle ja ehkäisylle.
Ehkä ne sitten otettaisiin vahvemmin huomioon
kustannusvaikutusten rinnalla terveydenhuollon
toimintakulttuureita kehitettäessä.

,ÊHTEET
s Konferenssiabstraktit ovat luettavissa Psychology and
Health- lehden nettisivuilla:
www.tandfonline.com/toc/gpsh20/26/sup2.
s Pekkola, Mika 2010:”Prophet of Radicalism. Erich Fromm and
the Figurative Constitution of the Crisis of Modernity”. Teos on
julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Humanities numerona 142,
271 s., Jyväskylä 2010, ISSN: 1459-4323, ISBN: 978-951-394042-3. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuyksikkö.
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Helena Nuutinen
PsL (terveyspsykologian erikoispsykologi)
YTM, pedagoginen pätevyys
Diabetesliitto
helena.nuutinen@diabetes.fi

Diabeettisen verkkokalvosairauden säännöllinen
seulonta on tärkeää jokaiselle diabeetikolle. Potilas
voi vaikuttaa silmiensä kuntoon itse, sillä hyvä glukoositasapaino vähentää retinopatian ilmaantumista ja
etenemistä.
Diabeteselämää.fi
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IDF Dubai 2011

Vuosisatamme haaste
Juhani Leppäluoto
lääkkeitä. Eräs lääketehdas järjesti aiheesta symposiumin ennen kongressia (Int J Clin Practice
S167:1-48,2010).
Inkretiinejä ovat suolistossa esiintyvä glukagonin kaltainen peptidi-1 (GLP-1) ja mahalaukun insuliinineritystä lisäävä peptidi (GIP), jotka lisäävät
aterian jälkeistä insuliinin eritystä. Niistä kehitetyt lääkkeet, kuten eksenatidi tai liraglutidi, ovat
pitkävaikutteisia ja parantavat sokeritasapainoa.
GLP-1:n ja GIP:n hajoamista estävillä lääkkeillä
(sitagliptiini) on myös veren sokeripitoisuuksia paKansainvälisen diabetesliiton IDF:n (International
rantava vaikutus.
Diabetes Federation) Dubain kokouksen 15 000
2% 0RATLEYN työryhmä Orlandosta oli verrannut
osallistujalle oli viiden päivän aikana tarjolla 6 000
eksenatidin, liraglutidin ja sitagliptiinin vaikutuktieteellistä esitystä. Niissä käsiteltiin monipuolisesti
sia tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Päivittäinen
tyypin 1 ja 2 diabeteksen vaaratekijöitä ja hoitoa.
liraglutidi-injektio normalisoi verensokeria ja aiTyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn liittyneessä
heutti harvoin vaarallista verensokerin laskua. Pitsymposiumissa professori -IKAEL +NIP kävi läpi mekäaikainen käyttö laski myös painoa.
neillään olevia tutkimuksia, joissa haiSidekudossoluja ja
Haittavaikutuksena esiintyi pahointallisten vasta-aineiden syntyä ehkäisvointia hoidon alussa.
tään monoklonaalisilla vasta-aineilla.
kollageenia sisältävä
Sitagliptiinin vaikutus veren soMyönteisiä tuloksia ei vielä ole saatu,
kasvualusta lisää
ja jatkotutkimuksissa suunnitellaan siirrettyjen saarekkeiden keripitoisuuteen oli jonkin verran heikompi kuin liraglutidin, mutta sitaglipkäytettävän myös tuttua metformiinia
elinaikaa ja tarjoaa
tiinin etuna on, että se annostellaan
tai inkretiinilääkkeitä monoklonaalimahdollisuuden
suun kautta. Muissa esitelmissä tohoidon lisäksi.
vähentää siirrettävien
dettiin samoin, että inkretiinilääkkeet
Tyypin 1 diabeteksen hoitoon liitsaarekkeiden määrää.
tarjoavat uusia mahdollisuuksia diabetyvässä tutkimuksessa kanadalainen
teksen hoidossa suun kautta annosteltyöryhmä osoitti, että sidekudossoluja
tavien lääkkeiden lisänä.
ja kollageenia sisältävä kasvualusta lisää siirrettyjen saarekkeiden elinaikaa ja tarjoaa mahdollisuuUusi edullinen lääke
den vähentää siirrettävien saarekkeiden määrää.
diabeteksen ehkäisyyn?
Luovutettuja saarekesoluja ei ole ollut riittävästi
saatavilla, ja havainto saattaa osaltaan auttaa täSalisyylihapon johdannaisia on käytetty lääkemän ongelman ratkaisemisessa.
aineina lähes kaksisataa vuotta kivun ja kuumeen
hoidossa ja myöhemmin myös veritulppien synnyn
Inkretiinit vertailussa
ehkäisemisessä. Bostonissa sijaitsevan Harvardin
lääketieteellisen laitoksen tutkijat antoivat salisyyKongressissa ja sen kaupallisessa näyttelyssä
lihapon johdannaista salsalaattia tyypin 2 diabetesesiteltiin inkretiinihormonien tapaan vaikuttavia

Diabetesta sairastaa 366 miljoonaa ihmistä
maailmassa. Kahden seuraavan vuosikymmenen
aikana määrä kaksinkertaistuu, ellei sairauden
ehkäisyssä onnistuta. Kansainvälisen
diabetesliiton IDF:n kokouksessa Dubaissa
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa esiteltiin
lukuisia aloitteita, joita järjestö on tehnyt
tilanteen korjaamiseksi.
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tä sairastaville potilaille. Tutkijat huomasivat, että
Palkkaa diabeteksen ehkäisystä?
veren sokeriarvot laskivat. Salsalaatti laski myös
Siitä, pitääkö diabeteksen ehkäisyohjelmiin osalveren rasvapitoisuuksia (triglyseridejä) ja on siten
listuvalle maksaa vai ei, oli myös mielenkiintoinen
hyödyllinen myös sydäntautien ehkäisyssä.
väittely. Maksu voi olla palkkaa, verohuoSalsalaattitutkimuksen tulokset ovat
herättäneet kiinnostusta Yhdysvaltain Salsalaatti laski jennusta tai ilmaista hoitoa. # -ILLET Lontoon Imperial Collegesta oli johtanut useita
kansallisessa terveyslaitoksessa (NIH).
myös veren
Se tukee tutkimusta ja odottaa uutta rasvapitoisuuksia vuosia diabeteksen ehkäisyssä käytettävää
edullista lääkehoitoa tyypin 2 diabetek- (triglyseridejä). maksuohjelmaa, jota hän myös puolsi. Ohjelma tasoitti hoidon saatavuutta eri sukusen ehkäisyyn.
puolten ja etnisten ryhmien välillä.
Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyden lisääntyessä
Koska elintapojen muuttamisella on kiistatta
myös raskausdiabetes lisääntyy, ja sille on annetdiabetesta ehkäisevä vaikutus, päättäjien kannattu uudet, tiukemmat kriteerit. Belgialaisen +ATRIN
taisi miettiä myös ”rahaporkkanan” tarjoamista
"ENHALIMAN esittelemässä tutkimuksessa selvitelsairastumisen vaarassa oleville. Terveydenhuollon
tiin uusien kriteerien käyttöönoton vaikutuksia.
kustannukset voisivat vähentyä onnistuneen eläHän kertoi, että ne nostivat raskausdiabeteksen
mäntapamuutoksen takia.
esiintyvyyden 3,3 prosentista 5,7 prosenttiin. Syn# #OCKRAM Hong Kongista vastusti maksettua
nytykseen liittyvien komplikaatioiden esiintyminen
osallistumista perustellen kantaansa sillä, etteivät
ei kuitenkaan muuttunut merkittävästi.
kaikkein eniten hoitoa tarvitsevat kykene osallistuLääkkeet vai
maan näihin ohjelmiin. Tämä voi aiheuttaa hoitoelämäntaparemontti?
henkilökunnalle moraalisia ongelmia, kun apu ei
mene sinne minne pitäisi.
Kongressiohjelmassa oli useita debatteja, joissa yksi esitelmöitsijä puolusti ja toinen vastusti esitettyä
Superlatiivien kongressi
aihetta. Väittelyjen aiheita olivat muun muassa: PiIDF:n kongressi vahvisti viime syksynä New Yorkistääkö diabeetikoiden verenpaine laskea mahdollisa pidetyn YK:n kokouksen päämääriä ei-tarttuvien
simman alas? Onko oikein käyttää HbA1c-mittausta
tautien ehkäisystä hoidollisten keinojen ja elintapatyypin 2 diabeteksen diagnosoinnissa? Parantaako
muutosten avulla. Diabeteshan on yleisimpiä kroomaksettu osallistuminen tyypin 2 diabeteksen ehnisia sairauksia etenkin useissa Aasian, Afrikan,
käisyohjelmien tulosta?
Välimeren ja Lähi-idän maissa.
Professorit 2ALPH $E&RONZO ja *AAKKO 4UOMILEHTO
Dubain kongressiin liittyy useita superlatiiveja,
väänsivät kättä tyypin 2 diabeteksen ensiehkäisyskuten osallistujaennätys. Kongressi oli tärkeä Dutä: tuleeko käyttää lääkehoitoa vai ei? Edellinen toi
baille, koska diabeteksen esiintyvyys on emiirikunesiin, että Yhdysvalloissa on noin kahdeksan milnissa erittäin korkea.
joonaa prediabeetikkoa. Ajan kuluessa noin puolet
IDF:n presidentti *EAN #LAUDE -BANYA kehotti
heistä sairastuu tyypin 2 diabetekseen.
osallistujia lisäämään yhteisöjen tietoa diabetekTutkimukset ovat osoittaneet, että glitatsonisesta, vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin ehkäisytai metformiinilääkitys estää 70–80-prosenttisesti
toimien käynnistämiseksi, saamaan hoitoon kaikki
muutoksen. Tämän perusteella DeFronzo väitti, ethoitoa tarvitsevat ja kehittämään diabeteksen seutä lääkehoito on tarpeellinen.
rantamenetelmiä.
Tuomilehto kertoi suomalaisen, elintapamuutoksiin perustuvan Diabetes Prevention Studyn
Juhani Leppäluoto
(DPS) tuloksista. Varsinkin myöhäistulokset olivat
Fysiologian professori, emeritus
vakuuttavia. Elintapamuutosten vaikutukset säilyiOulun yliopiston biolääketieteen laitos
vät tutkimuksen jälkeen useita vuosia ja pidensivät
juhani.leppaluoto@oulu.fi
elinikää. Lääkehoidossa lääkkeitä on käytettävä
hautaan asti.
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Diabeteshoitajat

Diabeetikoiden hoitovälineiden kehitys:

Parsinneuloista
älypumppuihin
Vuosi 1972 oli tärkeä käännekohta suomalaisille
diabeetikoille: tuolloin saatiin kansanterveyslaki
ja sen myötä maksuttomat hoitovälineet.
Käyttöön tulivat muoviset kertakäyttöruiskut
ja niihin sopivat terävät kertakäyttöneulat. Ne
helpottivat diabeetikoiden arkipäivää ja tekivät
hoidosta miellyttävämpää.
Samana vuonna ilmestyi Sokeritautikirja.
Se oli ainoita tietolähteitä siihen aikaan,
tarpeellinen ja tärkeä ”diabeetikoiden raamattu”.

Eeva Autio

keittämisen jälkeen koottiin. Ruiskuja ja neuloja
säilytettiin myös spriissä, mutta kerran viikossa ne
silloinkin keitettiin. Sprii tallennettiin, koska sitä
saattoi vielä käyttää ihon pyyhkimiseen ennen pistämistä.

Seurantamenetelmät kehittyvät

1950–1960-luvun vaihteesta lähtien oli mahdollisuus virtsansokerin seurantaan. Seurantamenetelmänä käytettiin joko nauhaa, liuskaa tai Clinitestin
”kahden tipan menetelmää”. Nauha- ja liuskamenetelmän avulla saatiin tietää, onko virtsassa
Ennen kertakäyttöruiskuja ja -neuloja insuliini pis- sokeria vai ei. Seuranta ei johtanut oma-aloitteisiin
tettiin 1–2 millilitran lasiruiskuilla, joissa oli viiva- hoitomuutoksiin. Lääkäri vastasi hoidosta muutenkin, ja sokeritasapainosta saatiin suuntaa kotoasteikko. Insuliini annosteltiin viivoina: yksi viiva
na tehtyjen virtsanäytteiden perusteella.
(0,1 ml) vastasi neljää yksikköä. Pistospelkoiset
”Kahden tipan menetelmää” suositeltiin lävalitsivat yleensä käyttöönsä jousella varustetun
lasisen automaattiruiskun. Jousen vapautuksella hinnä insuliinihoitoisille, koska tällä menetelneula lävisti ihon, ja ruisku tyhjentyi. Näkövam- mällä saatiin tietoa myös virtsassa olevan sokerin
maisia varten oli kehitetty ruisku, jonka mäntä oli määrästä. Tiedettiin, että munuaiset erittävät sokeria virtsaan, kun verensokeri on noin 10 mmol/l.
pykälöity.
Neulat olivat pitkiä, paksuja ja käytössä helpos- Tätä verensokerin raja-arvoa kutsutaan munuaisti tylsyviä ”parsinneuloja”, kuten niitä kutsuttiin. kynnykseksi. Kynnysarvossa esiintyy jonkin verran
Ei ollut aina helppoa motivoida ihminen pistämään yksilöllistä vaihtelua.
Tutkittavaksi suositeltiin tuorevirtsanäytettä eli
itseään tai lastaan näillä neuloilla. Mikä voisi kuvaavammin ilmaista pistämisen tunnetta kuin So- ”puolen tunnin näytettä”, joka antoi tietoa senkeritautikirjan sanat: ”Neula survaistaan ihon läpi hetkisestä verensokeritasosta. Rakko tyhjennettiin
tai porataan hitaasti ihon läpi.” (Sokeritautikirja hukkaan, ja puolen tunnin kuluttua otettiin uusi
näyte, joka tutkittiin. Tulos kertoi karke1973)
”Näitä laporatoriokokkeita
asti, oliko verensokeritaso alle vai yli 10
Pistosvälineet ostettiin
ei ole tullunna
mmol/l.
useimmiten apteekista, ja ne
aikasemmin tehtyä.”
Lastenleireillä pojat keksivät leikin
piti huoltaa ja steriloida itse.
”hukkaan pissaamisesta”: männikössä
Neulan kärkiä saatettiin hioa
hiontapaperilla, ja väkäselliset neulat heitettiin rivissä seisten katsottiin, kenellä kaari kauimmas
pois. Ruiskujen ja neulojen keittämistä varten han- yltää. Ja innolla otettiin kohta uusi näyte, jota pääskittiin kattila sekä pinsetit, joilla ruiskun eri osat tiin tutkimaan.
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Kuvat: Diabetesliitto

”Näitä laporatoriokokkeita ei ole tullunna aikasemmin tehtyä”, tuumaili kerran pikku-Simo.
”Laboratoriokokeet” olivat kuin tieteen tekemistä: sai hääräillä koeputkien, pipettien ja reagenssitablettien kanssa. Jännittyneinä seurattiin
värin vaihtumista koeputkessa. Ruiskukansininen
väri kertoi sokerittomasta virtsanäytteestä, ja mitä
kirkuvamman oranssiksi väri vaihtui, sitä enemmän
näytteessä oli sokeria. Väriä verrattiin Clinitestpurkissa olevaan värikarttaan, jossa sokeripitoisuus
ilmoitettiin prosentteina (0–5 %).
Yleensä niin omaseuranta kuin kirjaaminenkin
koettiin työlääksi. Se vei aikaa, ja työoloissa se ei
aina ollut edes mahdollista.

Laatuongelmia
Kansanterveyslain voimaantulon jälkeen pistosvälineiden ilmaisjakelu alkoi vähitellen. Heti aluksi
ilmaantui laatuongelmia. Markkinoilla oli lähes
)NSULIININ PISTÊMISTÊ
kymmenkunta ruiskumerkkiä, joiden annostelu LUVULLA
tarkkuudesta ei ollut tietoa. Asteikkomerkinnät
olivat epäselviä. Joissakin ruisNykyruiskut ovat erittäin kevyikuissa oli jopa kaksi asteikkomertä ja kiinteäneulaisia. Ne on varuskintää: sekä viivat että yksiköt.
tettu yksikköasteikolla.
Diabetesliiton lääkärineuvoston aloitteesta (1973) välineet
Omahoito ja -seuranta
testattiin ja käytöstä poistettiin
helpottuvat
ruiskut, joissa oli tilavuus- ja asteikkovirheitä tai kaksi asteikkoEnsimmäiset kotikäyttöön tarkoimerkintää. Diabetesliitto raportoi
tetut verensokerimittarit tulivat
testituloksista ja suositteli tietkäyttöön 1980-luvun alussa. Huotyjä ruiskuja ja neuloja kaikkiin
limatta siitä, että ensimmäiset
kuntiin. Laadunvalvonta herätti
verensokerimittarit olivat suhteellihuomiota kansainvälisestikin, ja
sen kalliita (noin 1 500 markkaa),
tuotekehityksen kannalta se oli
monet halusivat sellaisen kuitenkin
merkityksellistä.
itselleen hankkia. Liuskat saatiin
Kun Suomessa vuonna 1988
maksutta terveydenhuollon kautta.
siirryttiin 40 yksikön insuliinista
Mittarin antamaan tulokseen
 ILMESTYNYT 3OKERITAUTIKIRJA
100 yksikön insuliinin käyttöön,
voitiin luottaa, kunhan mittaus oli
OLI TÊRKEÊ TIETOLÊHDE DIABEETIKOILLE
pistosvälineet muutettiin vastaatehty oikein. Mittauksessa oli moJA TERVEYDENHOIDON AMMATTILAISILLE
maan uutta insuliinivahvuutta.
nia virhelähteitä: Veri jouduttiin
Vanhat insuliiniruiskut hävitettiin
pyyhkimään liuskalta tai liuska
kaikkialla viimeistä ruiskua myöten. Diabetesliitto
huuhdeltiin vedellä ja kuivattiin. Täytyi olla tarkka,
toimitti yhdessä SPR:n kanssa osan 40 yksikön pisettei liuskan pinta vioittunut. Ajallinen tarkkuus
tosvälineistä kehitysmaiden diabeetikoiden käyttöön.
saattoi vaihdella. Kun liuskalle tarvittava verimäärä
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nostelemaan 1–2 yksikön tarkkuudella. Koin suurta
oli suuri, sitä ei aina onnistuttu saamaan.
iloa, kun sain esitellä näkövammaisille uutta insuMittareita kehiteltiin kaiken aikaa: mittausailiinikynää. Kyllä siinä ilmeet kirkastuivat: ”Nythän
ka lyheni, liuskaan tarvittava verimäärä pieneni,
mittari käynnistyi, kun liuska laitettiin mittariin,
pistäminen on helppoa.” Kaikille hankalille insuliija liuskalla oleva veripisara käynnisti mittauksen.
nin annostelussa käytettäville apuvälineille sai nyt
Useissa mittareissa oli muisti ja liitäntämahheittää hyvästit.
dollisuus tietokoneeseen. Jo 1990-luvulla tarjolla
Tuotekehittelyä tapahtui, ja lisää erilaisin omioli yli kymmenen mittarimerkkiä. Kunnat
naisuuksin varustettuja kyniä alkoi tulla
Ensimmäinen
hankkivat liuskoja lähes kaikkiin mittareimarkkinoille. Nykyisillä kynillä insuliini
insuliinikynä
tuli
hin, ja diabeetikko saattoi valita, minkä
voidaan annostella puolen yksikön tarkmarkkinoille
laitteen halusi käyttöönsä.
kuudella, ja osa kynistä on varustettu
vuonna 1985.
Huoltoa mittareissa ei ollut. Jos ongelmuistilla. Kynien neulat ovat 4–8 millimia esiintyi, maahantuojan kautta sai uumetrin pituisia ja kertakäyttöisiä.
den mittarin. Kaikki mittarit löysivät oman käyttäjäEnsimmäiset insuliinipumput tulivat Suomeen
kuntansa. Toiset valitsivat mittarin ulkonäön ja koon
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Pumput olivat
perusteella, toiset arvostivat lyhyttä mittausaikaa ja
alkuun isoja ja raskaita ja pumpun paristot lyhythelppokäyttöisyyttä. Luotettavuudeltaan mittarit oliikäisiä. Pumpun ohjelmointimahdollisuudet olivat
vat toistensa veroisia.
puutteelliset.
Pumppujen yleistyessä 1980-luvun lopulla
Mittarivalikoima laajenee
niiden tekniikka, ohjelmoitavuus ja käyttövarmuus
paranivat ja koko pienentyi. Kymmenen viime vuoNykyinen mittarivalikoima on laaja. Kaikissa nykyden aikana pumpuissa on tapahtunut huomattavaa
mittareissa on suuri muistikapasiteetti, ja kaikkiin
kehitystä ja niiden käyttö on lisääntynyt nopeasti.
kuuluu tietokoneohjelma, jonka avulla tuloksia voidaan tarkastella monin eri tavoin. Nykyisin on myös
Ohjausta ja tukea tarvitaan yhä
mahdollisuus jatkuvaan verensokeriseuParhaimmatkaan
rantaan. Käytössä on useita jatkuvanäytHoitovälineet ovat kehittyneet, kiitos siilaitteet eivät
töisiä glukoosisensoreita.
tä. Diabeetikot ovat ne ansainneet. Ovatko
ratkaise hoidon
Sormenpään rei’ittämiseen tarkoitemonipuoliset ja varmakäyttöiset välineet
ongelmia.
tut laitteet ja niihin liittyvät lansetit sekä
riittävä apu diabeetikoille? Parhaimmatvastaanotoille tarkoitetut kertakäyttöiset
kaan välineet eivät ratkaise hoidon ongellansetit tulivat lähes samanaikaisesti käyttöön mitmia. Hoidossa tarvitaan oma panos.
tareiden kanssa. Ensimmäiset laitteet olivat suuria
Hallitakseen vaativan päivittäisen hoitonsa diaja kömpelöitä, eikä pistossyvyyttä pystynyt kaikissa
beetikko tarvitsee diabetesasiantuntijoiden antasäätämään. Laitteet olivat kuitenkin tervetulleita
maa ohjausta ja tukea. Heidän ohjauksensa arvo
niiden metallisten terien tilalle, jotka tekivät viilomahoidossa ei ole kadonnut. Henkilökohtaista
tävän haavan sormenpäähän.Nyt käytössä olevissa
ihmisten välistä kontaktia ei korvaa mikään. Eläpistoslaitteissa pistossyvyys on helposti säädettämän erilaisissa karikoissa voimat voivat joskus olla
vissä, eikä pistäminen sormenpäähän juuri aiheuta
vähissä. Tukea, kiitosta ja kannustusta tarvitaan.
kipua.

Insuliinikynä ilahduttaa
Ensimmäinen insuliinikynä tuli markkinoille vuonna 1985. Insuliinin annostelu tapahtui kynässä
olevaa nuppia painamalla, ja insuliinin pystyi an-
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VÄITÖKSIÄ
pelkästään liikunnan avulla. Pitkäaikaisseurannassa tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus oli tehostetun ohjauksen
ryhmässä 43 % pienempi kuin kontrolliryhmässä.

Vaikutukset näkyvät
pitkään

LL 0IRJO )LANNE 0ARIKAN sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja Metabolic syndrome - Lifestyle intervention in subjects
with impaired glucose tolerance Metabolinen oireyhtymä elintapaohjaus heikentyneen sokerisiedon omaavilla henkilöillä) tarkastettiin Tampereen yliopistossa marraskuussa.
”Metabolista oireyhtymää luonnehtivat alentunut insuliiniherkkyys sekä tyypin 2 diabetekselle ja sydän- ja
verisuonisairauksille altistavien riskitekijöiden kasauma:
vyötärön ympärysmitan kasvaminen, kohonnut verensokeri, kohonnut verenpaine ja rasva-aineenvaihdunnan
häiriytyminen.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin metabolisen oireyhtymän esiintymistä, tehostetun elintapa-ohjauksen, painonmuutoksen ja liikunnan vaikutusta oireyhtymän osatekijöihin sekä elintapaohjauksen pitkäaikaista vaikutusta
tyypin 2 diabeteksen ilmaantumiseen siihen suuressa
sairastumisvaarassa olevilla.
Tutkittavina oli 522 tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimukseen (DPS-tutkimus) osallistunutta henkilöä, jotka
satunnaistettiin kahteen ryhmään. Tehostetun ohjauksen
ryhmä sai yksilöllistä ruokavalio- ja liikuntaneuvontaa ja
kontrolliryhmä yleistä ohjausta laihduttamiseen ja elintapojen muuttamiseen.

Tämän tutkimuksen mukaan yksilöllinen elintapaohjaus
muutti merkittävästi ruokailu- ja liikuntatottumuksia,
mikä johti laihtumiseen ja metabolisen oireyhtymän muiden osatekijöiden vähentymiseen. Laihtuminen ennusti
parhaiten oireyhtymän korjautumista ja lihominen oireyhtymän kehittymistä. Pitkäaikaisseuranta kolme vuotta
varsinaisen tutkimuksen päättymisen jälkeen osoitti, että
heikentyneen sokerinsiedon eteneminen diabetekseksi oli
edelleen merkittävästi vähäisempää tehostettuun ohjaukseen osallistuneilla.
Pirjo Ilanne-Parikka on syntynyt Valkeakoskella, ja hän
on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja sisätautien erikoislääkärin tutkinnon
Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii ylilääkärinä
Suomen Diabetesliitossa.

Tehostettu ohjaus
tuo tuloksia
Tehostetun ohjauksen ryhmään osallistuneet henkilöt
liikkuivat enemmän, saivat ruuastaan vähemmän rasvaa,
enemmän hiilihydraatteja ja kuitua sekä laihtuivat enemmän kuin kontrolliryhmään osallistuneet. Metabolinen
oireyhtymä korjaantui tehostetun ohjauksen ryhmässä
kaksi kertaa useammin. Myös insuliiniresistenssiä kuvastavat veriarvot sekä ”hyvän” HDL-kolesterolin pitoisuus olivat tehostetun ohjauksen ryhmässä paremmat.
Kohtuullisesti tai voimakkaasti kuormittava kestävyysliikunta ja lihasvoimaharjoittelu edistivät metabolisen
oireyhtymän korjaantumista ja vähensivät oireyhtymän
kehittymistä. Liikunta, erityisesti lihasvoimaharjoittelu,
korjasi kohonnutta verensokeria ja rasva-aineenvaihdunnan häiriötä, mutta vyötärölihavuudessa ja kohonneessa
verenpaineessa ei tapahtunut merkittävää korjaantumista
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LL 4IMO 3AARISTON väitöskirja Assessment of risk and prevention of type 2 diabetes in primary health care (Tyypin
2 diabeteksen riskin arviointi ja ehkäisy perusterveydenhuollossa) tarkastettiin Oulun yliopistossa joulukuussa.
”Väitöstutkimuksen päätavoitteena oli selvittää diabeteksen riskitekijöiden ja piilevien diabetesta ennakoivien
sokerihäiriöiden yleisyyttä suomalaisessa aikuisväestössä.
Tämän ohella tavoitteena oli selvittää voidaanko yksinkertaisella elintapaneuvonnalla vähentää sellaisten henkilöiden sairastumisvaaraa, joilla oli suuri riski sairastua
diabetekseen. Lisäksi arvioitiin diabetesriskitestin kykyä
tunnistaa ennakoivat sokerihäiriöt ja aiemmin tunnistamaton diabetes.
Tutkimuksessa käytettiin laajoja suomalaisia väestötutkimusaineistoja, ja mukana oli myös pitkittäistutki-
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mus, jossa yli 10 000 keski-ikäiselle suomalaiselle tarjottiin elintapaohjausta.

Sokerihäiriöt yleisiä
keski-ikäisillä
Tutkimuksen perusteella huomattiin, että lihavuus ja
sokerihäiriöt ovat hyvin yleisiä keski-ikäisillä suomaisilla. Lihavia oli neljäsosa miehistä ja kolmasosa naisista.
Suuressa vaarassa sairastua diabetekseen oli joka neljäs
55–64-vuotias. Tunnistamaton diabetes oli 9 prosentilla
miehistä ja 7 prosentilla naisista ja poikkeava sokeriaineenvaihdunta peräti 42 prosentilla miehistä ja kolmasosalla naisista.
Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointiin
kehitetty suomalainen diabeteksen riskitesti ennusti hyvin myös diabeteksen esiintymistä väestössä. Suuressa
diabetekseen sairastumisvaarassa olevista miehistä 43
prosenttia oli myös suuressa vaarassa sairastua sydän- ja
verisuonisairauteen ja 42 prosenttia suuressa kuolemanvaarassa sydän- ja verisuonisairauden vuoksi.
Elintapamuutosten vaikutusta painoon ja sokeriaineenvaihduntaan analysoitiin vuoden seurannannassa

sellaisilla henkilöillä, joilla oli suuri diabetesriski. Paino
laski 5 prosenttia tai enemmän 17,5 prosentilla, jolloin
sairastumisriski diabetekseen väheni 69 prosenttia verrattuna ryhmään, jonka paino ei muuttunut.

Riskitesti hyvä
työkalu
Tutkimuksen perusteella lihavuus, sokerihäiriöt ja tunnistamaton diabetes ovat yleisiä keski-ikäisessä väestössä.
Riskitesti on hyvä työkalu paitsi diabetesriskin myös diabeteksen seulonnassa. Terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa tarjottavalla yksinkertaisella elintapaneuvonnalla voidaan saada aikaan laihtuminen, joka vähentää
vaaraa sairastua diabetekseen.

LL, ylilääkäri Timo Saaristo toimi Diabetesliitossa Dehkon
2D-hankkeen (D2D) projektikoordinaattorina hankkeen
alusta 2003 sen päättymiseen vuonna 2008. Viiden sairaanhoitopiirin alueella toteutetussa hankkeessa kokeiltiin
ensimmäisen kerran maailmassa, olisiko terveydenhuollossa mahdollista ehkäistä tyypin 2 diabetesta.

Riskitesti tietokonepelinä
Tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilomakkeesta
on tehty tietokoneella pelattava
peli. Peliä voi hyödyntää erilaisissa yleisötapahtumissa tai
vaikkapa hoitoyksiköiden vastaanottotiloissa.
Pelin sisältö on täysin sama
kuin painetun testilomakkeen.
Sitä on helppo pelata ja arvion

omasta sairastumisriskistä saa
nopeasti.
Peli on tallennettu cd-levylle,
mistä se on helppo asentaa tietokoneelle. Pelin hinta postikuluineen on vain 10 euroa.
Pelin mukana voi tilata mittanauhoja vyötärönmittaukseen
sekä tarvittaessa muuta tukiaineistoa diabeteksen ehkäisystä.

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.ﬁ
www.diabetes.ﬁ/d-kauppa
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KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille
www.diabetes.ﬁ/koulutus

Peruskurssit

f Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv): 23.–27.4.2012 ❘ 17.–21.9.2012 ❘
22.–26.10.2012 ❘ 19.–23.11.2012
f Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 27.–29.2.2012
f Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 13.–15.3.2012
f Työterveyslääkäreiden ja hoitajien diabetespäivät 15.–16.3.2012
f Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 3.–4.5.2012
f Koulutus lääke- ja hoitotarvikeyritysten työntekijöille 6.–7.9.2012
f Raskausdiabetes 26.–27.11.2012
f Painonhallinnan ryhmänohjaajakoulutus PPP (3 + 2 pv) ❘ Helsinki 24.–26.4. +
22.–23.5.2012 ❘ Tampere 4.–6.9. + 23.–24.10.2012
Peruskurssit

f
f
f
f
f
f

Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 5.–7.9.2012
Hoidonohjausta yksilöllisesti & ryhmässä 1.–2.10.2012 UUSI
Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 3.–5.10.2012
Lasten ja nuorten parissa työskentelevien päivät 12.–13.11.2012
Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä 17.10.2012
Ravitsemusterapeuttienkoulutuspäivä 29.11.2012

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
s WWWDIABETESFIKOULUTUSILMOITTAUTUMINEN
s KOULUTUSSIHTEERI !NNETTE -ATHLIN
s P    ANNETTEMATHLIN DIABETESFI
Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia vuoden mittaan. Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: www.diabetes.fi/koulutus.

DESG-seminaari 2012
Mieli ja mooli – diabetesohjauksen monet kanavat
Ohjelma osoitteessa www.desg.ﬁ > Koulutus
Aika: Perjantai 16.3.2012 klo 9–15
Paikka: Tampere, Juvenes Kokouskeskus, Åkerlundinkatu 1, 3. krs
Hinta: Desgin jäsenet ja opiskelijat 70 €, muut 90 €
Ilmoittautuminen: 24.2. mennessä www.desg.ﬁ > Koulutus tai
sähköpostitse Pirkko Toivoselle, pirkko.toivonen@diabetes.ﬁ
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Kurssit diabeetikoille 2012
Kurssityyppi

Rahoitus

Hakeutuminen

Kelan etuudet

Perhekurssi 6 vrk

Hoitopaikat

Diabetesliiton lomake
+ lääkärin lähete

Kuntoutusraha vanhemmille
+ matkakorvaus

Perhekurssi 6 vrk
(Kela)

Kela

Kelan lomake KU 102
+ lääkärin lähete

Kuntoutusraha vanhemmille
+ matkakorvaus

Nuoret 12–15 v.
6 vrk

Hoitopaikat

Diabetesliiton lomake
+ lääkärin lähete

Matkakorvaus

Nuoret 16–20 v.
6 vrk

Hoitopaikat
Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Nuorten aikuisten diabeteskurssi
20–35-v. tyypin 1 diabeetikoille
5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Insuliinihoidon käytännön
soveltamiskurssi 5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Diabeteskurssi tyypin 1
diabeetikoille 5+5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Munuaissairaiden
diabeteskurssi 9+5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Näkövammaisten
diabeetikoiden kurssi 9+5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Tyypin 2 diabeetikoiden
kuntoutuskurssi 9+5 vrk

Kela

Kelan lomake KU 102
+ B-lääkärintodistus
tai vastaavat tiedot

Kuntoutusraha
+ matkakorvaus

Kuntoremonttikurssi
tyypin 2 diabeetikoille 5+2 vrk

Työnantaja/
itse

Diabetesliiton
lomake + kopio
sairauskertomuksesta

Kuntoutusraha, kun
työnantaja osallistuu
kustannuksiin

Virkeyttä hoitoon
-kurssi eläkeläisille 5 vrk

RAY + omavastuu tai
terveydenhuollon
maksupäätös

Diabetesliiton lomake
+ kopio
sairauskertomuksesta

Matkakorvaus

Erityiskurssit: Kehitysvammaiset
Mielenterveyskuntoutujat
Maahanmuuttajat

RAY

Diabetesliiton lomake +
kopio sairauskertomuksesta

Matkakorvaus

Lisätietoja kurssisihteereiltä
Tiina Paronen: tyypin 1 diabeetikoiden kurssit, perhe- ja nuorten kurssit,
munuaissairaiden kurssi, näkövammaisten kurssi, p. 03 2860 316, tiina.paronen@diabetes.fi
Pirkko Toivonen: tyypin 2 diabeetikoiden kurssit, eläkkeellä olevien kurssit, Kuntoremontti -kurssit, erityiskurssit
p. 03 2860 315, pirkko.toivonen@diabetes.fi
'iaEetesliitto ' ڞiaEeteskeskus  ڞKirjoniementie   Tampere  ڞ    ڞZZZdiaEetesIikurssit
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 1/2012
■ Ajankohtaista: Kansallisesti yhtenäinen

hoitosuunnitelma tulee
■ Pääkirjoitus: Uhkia ja ilonaiheita
■ Puolen vuosisadan näkökulma tyypin 1 diabeteksen

tutkimukseen Suomessa
■ Tyypin 2 diabetes ja geenitutkimuksen vallankumous
■ Jotkut kunnat välttelevät edelleen velvollisuuttaan

tarjota hoitotarvikkeet
■ Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon näkymiä, Toiveiden tiellä
■ Liitteestä lehdeksi, Diabetes ja lääkäri -lehden neljä

vuosikymmentä
■ Lihavuusleikkauksen jälkeen
■ Yhteisönäkökulmia terveyden edistämiseen
■ Vuosisatamme haaste
■ Diabeteshoitajat: Diabeetikoiden hoitovälineiden

kehitys: Parsinneuloista älypumppuihin
■ Väitöksiä
■ Koulutusta
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