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Tyypin 2 diabeteksen kanssa eläminen 
voi olla haastavaa. Terveellinen ja 
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Suomessa on noin 150 000 työikäistä, joilla on diabe-
tes. Diabetes ja työelämä -julkaisussa käsitellään 
diabetesta sairastavan ammatinvalintaa, 
diabetesta työelämässä ja erilaisia am-
mattialoja, joissa diabetes saattaa eri 
syistä aiheuttaa rajoituksia tai vaa-
tia erityistä huomiota. Julkaisu on 
tarkoitettu diabetesta sairastaville 
läheisineen, ammatinvalinnanohjaa-
jille, työn antajille sekä diabeteksen ja 
työ terveyden ammattilaisille.

Diabeteksen omahoito, lääkehoidot 
ja hoitoon liittyvä teknologia mahdollistavat 
diabetesta sairastavalle aikaisempaa terveemmän ja 
pidemmän elämän ja siten myös paremman työkyvyn 
ja pidemmän työuran. Uudet insuliinit ja lääke hoidot 
altistavat entistä harvemmin verenglukoosin laskulle, 
ja muutokset on verenglukoosin sensoroinnin avulla 
helpompi ennakoida ja hoitaa arjen tilanteissa – myös 
työelämässä. 

Diabetesliiton lääkärineuvoston uusi Diabetes ja työelämä -verkkojulkaisu tarjoaa 
tietoa diabeteksen ja työn yhteen sovittamisesta sekä työterveyteen liitty vistä 
toimintaperiaatteista ja säädöksistä. 

Yksilöllistä harkintaa, ei yleisiä rajauksia

Diabetes on este vain harvoilla aloilla työskentelyyn. 
Diabetesta sairastavan työ- ja toiminta kykyyn 

vaikuttavat sairautta enemmän hänen yksi-
lölliset ominaisuutensa, omahoitotaitonsa, 
hoitoon sitoutumisensa sekä saatu ohjaus ja 
työ kalut. Siksi ammatinvalintaan tai työky-
kyyn liittyvät päätökset pitäisi perustaa yksi-

lölliseen arvioon yleisten diabeteksesta johtu-
vien rajausten sijaan, julkaisussa korostetaan.
Hoitohenkilökunta, diabeteslääkäri ja työ-

terveys lää käri tukevat yhteistyössä diabetesta sai-
rastavia amma  tinvalinnassa ja urapoluissa sekä edis-
tävät ja ylläpitävät heidän työkykyään. Lakisääteinen 
vastuu työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työs-
sä on työnantajalla. Työnantajan ja työterveyshuollon on 
otettava huomioon työn, työolosuhteiden ja työympäris-
tön lisäksi työntekijän henkilökohtaiset edellytykset työn 
tekemiseen.

Ajankohtaista  

Päivitä tietosi diabeteksesta ja työelämästä: 
www.diabetes.fi/ammattiohjeistus
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omahoidon kokonai suutta, merkitystä ja monimuotoisuutta.    

Oppaassa on paljon potilasesimerkkejä.

Uusi, tarkistettu painos, johon on täydennetty muun muassa   
glukoosisensorointia ja veren rasvojen hoitotavoitteita koskevia osuuksia.
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Pääkirjoitus  

Insuliini 100 vai 99 vuotta?
CAROL FORSBLOM

Viime kuussa vietettiin kansainvälistä diabetespäivää ja samalla 
insuliinin 100-vuotispäivää. Virkeä vanhus voi hyvin ja on pitä-
nyt paikkansa tyypin 1 diabeteksen pääasiallisena hoitona.

Tyypin 1 diabeteksen hoito pidentää ikää. Veikko Koiviston 
Ruotsin diabetesrekisterin tutkimukseen pohjautuvasta referaa-
tista (sivu 7) ilmenee, että tyypin 1 diabeetikon elinajanodote on 
20-vuotiaana jopa 50–55 vuotta, mikäli muut riskitekijät ovat 
hallinnassa. Huomattava ero verrattuna tilanteeseen 100 vuotta 
sitten, jolloin elinaikaa sairastumisen jälkeen oli parhaimmillaan 
vain muutama vuosi.

Mikko Lehtovirran (sivu 15) jännittävässä jatkokertomuk-
sessa saamme vihdoin kuulla, miten viime numerossa dramaat-

tiseen tilanteeseen päättynyt artikkeli jatkuu ja tutkijoiden väliset kiistat ratkeavat. Vaikka valistunut yleisö arvaa-
kin jo lopputuloksen (spoiler alert! Insuliini 100 vuotta), on jonkin verran juonenkäänteitä odotettavissa ennen 
kuin sankarit pääsevät Tukholmaan saakka.

August Krogh oli tanskalainen eläinfysiologi, joka vuonna 1920 sai Nobel-palkinnon kapillaarien toiminnan 
säätelystä lihaksissa. Tässä yhteydessä hänet tekee mielenkiintoiseksi se, että hän oli vaimonsa Marien kanssa 
luentokiertueella Yhdysvalloissa, kun hän kuuli insuliinin keksimisestä Torontossa. Koska hänen vaimonsa sairas-
ti tyypin 2 diabetesta, hän päätti lähteä Torontoon tapaamaan sankareita. Hänen onnistui Torontossa saada lupa 
aloittaa insuliinin valmistus myös Tanskassa sillä ehdolla, että osa tuotosta käytettäisiin diabeetikoiden hyväksi. 
Syntyi aluksi useita säätiöitä, jotka nykyisin ovat sulautuneet Novo Nordisk -säätiöksi (Novo Nordisk Fonden).

Suomeen insuliini saapui seuraavana kesänä todennäköisesti Englannista, jossa oli aloitettu insuliinin tuo-
tanto Lillyn lisenssillä. Yhdestoista elokuuta vuonna 1923 kolme tyypin 1 diabeetikkoa sai ensimmäiset annokset 
insuliinia. Näistä varhaisista insuliinipioneereista on Markku Saraheimo kertonut katsauksessaan Duodecimissa 
vuonna 1990 (1). Ensimmäiset tanskalaiset insuliinit tulivat Suomeen joulukuussa 1923.

Vaikka tänä vuonna vietämme insuliinin 100-vuotisjuhlaa, syntymäpäivän pitäisi oikeastaan olla vuoden 
1922 puolella, jolloin ensimmäinen potilas sai menestyksekkäästi insuliinia. Tämä mahdollistaa juhlat myös ensi 
vuonna! Vanhassa Aitolahden diabeteskeskuksessa oli esillä nykydiabeetikoille antiikkisia diabeteksen hoitoon 
liittyviä välineitä. Nyt kun ne ovat varastossa pölyyntymässä, olisi aika harkita diabetesmuseon perustamista 
myös Suomeen. Sitä odottaessa voisi ensi vuonna järjestää näyttelykiertueen (esimerkiksi alueellisilla lääkäri-
päivillä ja diabetesmessuilla). Luulisi, että sponsoreita ilmoittautuu insuliinifirmoista. Lupaan itse lainata kerää-
miäni diabetesaiheisia esineitä näyttelyyn.

Lopuksi haluan onnitella toimittajakollegaani Jorma Lahtelaa professorin arvonimestä, olet sen todella 
ansainnut.

1. Saraheimo M. Ensimmäinen insuliinihoitoa saanut potilas Suomessa. Duodecim 1990;106:782-785.

Kuva: Shutterstock
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Seuraamo

Tasainen glukoosi toi tasaisen unen
Näin kävi, kun yön aikaisten glu-
koosimuutosten vaikutusta unen 
laatuun tutkittiin tyypin 1 diabee-
tikoilla, joilla oli jatkuva glukoosin-
seuranta (1). Sensoroinnin häly-
tysäänet oli suljettu pois tutkimuk-
sen ajaksi. Kokeeseen osallistui 
20 potilasta, joista oli yhtä paljon 
miehiä ja naisia. Heidän ikänsä oli 
28,0 +- 6,9 vuotta ja glukoosita-
sapaino hyvä (HbA1c 48,1 +- 7,8 
mmol/mol). Unen laatua seurat-
tiin EEG:hen perustuvalla laitteel-
la. Yhteensä 170 yötä analysoitiin, 
ja koehenkilöt nukkuivat kotona 
nämä yöt. Uni katsottiin huonoksi, 
jos kaksi seuraavista kriteereistä 
täyttyi: henkilö oli sängyssä olles-
saan alle 80 % ajasta unessa, yli 40 
minuuttia valveilla tai yli viiden mi-

nuutin valveillaoloaikoja oli enem-
män kuin neljä. Näillä kriteereillä 
51 % öistä uni oli hyvä ja 49 % se 
oli huono.

Glukoosipitoisuuden vaihteluis-
sa käytettiin standardideviaatiota 
(SD) ja variaatiokerrointa (CV). 
Tilastollisin menetelmin voitiin 
osoittaa, että huono unen laatu 
korreloi merkitsevästi sekä glu-
koosin SD:n (r= 0,39, p = 0,009) 
että CV:n (r=4,35, p=0,02) kans-
sa. Korrelaatiot olivat molemmat 
positiivisia. Myös yksittäisten hen-
kilöiden analyysissä havaittiin, että 
kun unen laatu oli huono, SD ja 
CV olivat suuria – ja päinvastoin. 
Tämä viittaa siihen, että korrelaa-
tiot osoittavat syy-seuraussuhteen. 
Unen laatu ei korreloinut siihen, 

oliko veren glukoosipitoisuus jat-
kuvasti tavoitealueella vai sen ylä- 
tai alapuolella. 

Vaikka potilasmäärä oli pieni, 
tulokset viittaavat siihen, että glu-
koosipitoisuuden vaihtelut heiken-
tävät unen laatua. Tämä tieto voi 
auttaa niitä huonounisia potilaita, 
joilla on käytössä jatkuva glukoo-
sinseuranta ja jotka voivat tarkas-
tella vuorokausikäyriä, korjaamaan 
untaan.

Veikko Koivisto

1. Brandt R, Park M, Wroblewski K, ym. 
Sleep quality and glycemic variability 
in real-life setting in adults with type 1 
diabetes. Diabetologia 2021;64:2159-
2169.

Kuva: Shutterstock
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Seuraamo

Tyypin 1 diabeetikon 
odotettavissa oleva elinaika
Diabeteksen lisäksi eliniän pituu-
teen vaikuttavat monet muut riski-
tekijät. Ruotsin diabetesrekisterin 
aineiston pohjalta on julkaistu 
tuore analyysi tyypin 1 diabeeti-
kon elinajanodotteesta ja siihen 
vaikuttavista riskitekijöistä (1). Se 
perustuu tietoihin, joita kerättiin 
vuosien 2002 ja 2011 välillä. Ana-
lyysissä otettiin huomioon tyypin 
1 diabeteksen lisäksi kuusi muuta 
riskitekijää: sukupuoli, ikä, tupa-
kointi, painoindeksi BMI, lasken-
nallinen glomerulussuodos eGFR 
ja sokerihemoglobiini HbA1c (1). 

20-vuotiaiden miesten odotetta-
vissa oleva elinaika vaihteli 29,3:n 
ja 50,6 vuoden välillä. Maksimaa-
linen ero oli siten 21,3 vuotta nii-
den ryhmien välillä, joilla oli vähi-
ten ja eniten muita riskitekijöitä. 

Vastaavasti 20-vuotiaiden naisten 
elinajan odote vaihteli vä lil lä 35,0 
ja 53,9 vuotta, ja riski tekijöiden 
aiheuttama ero oli 18,9 vuotta. 
Vaihtelu riippui riskitekijöiden 
yhdistelmästä. Esimerkiksi HbA1c 
korreloi positiivisesti ja eGFR nega-
tiivisesti elinajanodotteeseen. Sekä 
matalin (20 kg/m²) että korkein 
BMI (35 kg/m²) lyhensivät elinajan-
odotetta verrattuna henkilöihin, 
joilla arvo oli 25 kg/m². Tupakointi 
sinänsä lyhensi elinajan odotetta 
0,4–2,7 vuotta riippuen muista ris-
kitekijöistä.

Riskitekijöiden suuri vaikutus 
käy ilmi eliniän suuresta, riskite-
kijöiden mukaan määräytyvästä 
vaihteluvälistä. Joihinkin riskiteki-
jöihin potilas voi vaikuttaa ja piden-
tää elinikäänsä. Tutkijat kokosivat 

eri riskitekijöiden yhdistelmät ja 
vaikutuksen elinajanodotteeseen 
taulukoksi. Konkreettiset esimer-
kit riskitekijöiden, kuten BMI:n ja 
HbA1c:n, vaikutuksesta elinikään 
voivat lisätä potilaan hoitomoti-
vaatiota.

Veikko Koivisto

1. Tran-Duy A, Knight J, Clarke PM ym. 
Development of life expectancy table for 
individuals with type 1 diabetes. Diabeto-
logia 2021;64:2228-2236.

Kuva: Shutterstock
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MIKAEL KNIP
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Vuonna 2004 käynnistynyt TEDDY-
tutkimus jatkuu kevääseen 2025, jolloin 
nuorimmat tutkimukseen rekrytoidut 
lapset täyttävät 15 vuotta. Uudet 
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The Environmental Determinants of Diabetes in the Young 
(TEDDY) -tutkimus on väestöpohjainen syntymä-
kohorttitutkimus, jota tehdään Suomessa, Ruotsissa, 
Saksassa ja neljässä tutkimuskeskuk-
sessa Yhdysvalloissa. Tähän Yhdys-
valtain terveysviraston (NIH) rahoit-
tamaan tutkimukseen rekrytoitiin 
vuosina 2004–2010 yhteensä 8 667 vas-
tasyntynyttä, joilla on HLA-genotyypin 
perusteella lisääntynyt alttius sairastua 
tyypin 1 diabetekseen. Lapsia seurattiin 
aluksi kolmen kuukauden välein neli-
vuotiaaksi, minkä jälkeen seuranta on 
jatkunut puolen vuoden välein 15 vuoden ikään saakka 
tai kunnes lapsi on sairastunut diabetekseen. 

Tutkimuksessa on kerätty laaja-alaista tietoa muun 
muassa raskaudenaikaisista tapahtumista, lapsen 
ravitsemuksesta ja terveyteen ja elinympäristöön liit-
tyvistä asioista. Lisäksi tutkimuskäynneillä on otettu 
limakalvonäytteitä, verta, sylkeä, virtsaa, ulostetta, 
hiuksia ja kynsiä. 

Tähtäimessä sairastumisen ehkäisy

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma on tyypin 1 
diabetes ja siihen liittyvien autovasta-aineiden ilmaan-

tuminen. Toissijaiset päätetapahtumat 
ovat keliakia ja siihen liittyvä autoim-
muniteetti sekä kilpirauhaseen koh-
distuva autoimmuniteetti. Tutkimuk-
sen tavoitteena on tunnistaa sellaisia 
ympäristö tekijöitä, joihin vaikuttamalla 
voisimme ehkäistä tyypin 1 diabeteksen 
ja siihen liittyvien autoimmuunisairauk-
sien ilmaantumista.

Suomesta tutkimukseen on osallis-
tunut 1 833 lasta, joita on seurattu Oulussa, Tampe-
reella ja Turussa. Samoissa tutkimuskeskuksissa on 
jo 1990-luvulta saakka ollut käynnissä DIPP-tutki-
mus (Type 1 Diabetes Prediction and Prevention), joka on 
rakenteeltaan hyvin samanlainen kuin TEDDY. 

TEDDY-tutkimuksen lapsista 418 on sairastunut 
diabetekseen ja 503:lla on vähintään kaksi saarekeso-
luvasta-ainetta. Suomalaisia sairastuneista on 109 ja 

Tutkimus on 
osoittanut, että 

tyypin 1 diabetekseen 
johtaa useita erilaisia 
tautipolkuja, joitten 

piirteet alkavat 
hahmottua.

Kuva: Shutterstock

TERMIT
• genomi = perimä, geeniperimä
• epigenomi = geenien toimintaa 

säätelevien tekijöiden 
kokonaisuus

• metagenomiikka = tutkimusala, 
jossa selvitetään kokonaisen 
eliöyhteisön, kuten ihmisen 
suoliston organismien, geenistöä

• transkriptomi = solun, kudoksen, 
elimen tai organismin kaikkien 
RNA-molekyylien muodostama 
kokonaisuus

• proteomi = eliön tuottamien 
proteiinien kokonaisuus 

• metabolomi = elimistön 
aineenvaihdunnan tuottamien 
molekyylien kokonaisuus

 Lähteet: tieteentermipankki.fi, duodecimlehti.fi
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monivasta-ainepositiivisista 135 syyskuun loppuun 
2021 mennessä. Tutkimus on osoittanut, että tyypin 1 
diabetekseen johtaa useita erilaisia tautipolkuja, joit-
ten piirteet alkavat hahmottua. Niiden tuntemus voi 
myös auttaa täsmällisten ehkäisykeinojen kehittämis-
tä. Lisäksi tutkimuksen aikana on löytynyt jo yli 500 
keliakiaan sairastunutta TEDDY-lasta.

TEDDY-tutkimuksesta on valmistunut toista sataa 
tieteellistä julkaisua, joista seuraavassa kuvataan muu-
tamia kiinnostavimpia tuloksia viime 
vuosilta. Tuorein katsausartikkeli TED-
DY-tuloksista on vuodelta 2018 (1).

Tautipolut tarkentuvat

TEDDY-näytteistä tutkitaan genomia, 
epigenomia, transkriptomia, proteo-
mia ja metabolomia. Genomin tutki-
muksessa on käytetty immunosiruja, 
joiden avulla on päästy vertailemaan 
tutkittavien immunologista järjestelmää yksittäisten 
nukleotidien vaihteluiden pohjalta. Näissä analyyseis-
sä näkyivät aiemmin tunnettujen geenien (esimerkiksi 
INS ja PTPN22) sekä joidenkin uusien geenialueiden 
vaikutukset (esimerkiksi PXK/PDHB) vasta-aineiden 
ilmaantumiseen (2, 3).  

Genetiikan tutkimuksen pohjalta rakennettiin 
perinnöllisen riskin pisteytys (Genetic Risk Score) 
(4). Tapaus-verrokkiaineistosta on tehty myös koko 
genomin kartoitus, jonka analyysit ovat käynnissä. 
Transkriptomin analyysit koko veren RNA-mole-
kyyleistä osoittivat eroja tutkittavien kohdalla riippuen 
siitä, oliko heillä autoimmuniteetin ilmaantuessa vas-
ta-aineita insuliinia vai glutamaattidekarboksylaasia 
(GAD) kohtaan (5). Tässä työssä käytettiin myös kan-
sainväliseen tietokantaan tallennet-
tua aiemmin julkaistua DIPP-tutki-
mustietoa (6). 

Insuliinivasta-aineisiin liitty-
vää transkriptomia määritti erityi-
sesti luonnollisten tappajasolujen 
(NK-solut) RNA:n ilmentyminen, 
johon liittyivät myös voimakkaat 
interferonivasteet (5). Tämä viit-
taa siihen, että virusinfektiot ovat 
voineet edeltää autoimmuniteettiä. 
Tähän sopiva epäsuora viite löytyi 
myös ulosteen viromista, jossa havaittiin autoimmu-
niteettiä edeltävästi pitkittynyt enterovirusten esiinty-
minen (7). 

Myös keliakiaan liittyvien autovasta-aineiden 
ilmaantumista edelsi enterovirusten esiintyminen 

ulosteissa varhaislapsuudessa (toisen ikävuoden aika-
na) (8). Heikki Hyödyn laboratoriossa Tampereella 
tutkitaan nyt, löytyykö TEDDY-lasten seerumista 
neutraloivia virusvasta-aineita ja ovatko ne ajallisessa 
yhteydessä beetasoluautoimmuniteettiin. 

Ulosteen bakteerien metagenomiikka osoitti 
mikrobiston luonnolliset muutokset ensimmäisten 
elinvuosien aikana (9), mutta mitään yhteyttä tyypin 
1 diabetekseen tai siihen liittyvän autoimmuniteetin 

ilmaantuvuuteen ei havaittu (10).
Tyypin 1 diabeteksen tautipolun 

moninaisuuteen viittaavat selkeimmin 
erot lasten välillä, joilla ensimmäi-
nen tautiin liittyvä autovasta-aine on 
kohdistunut joko insuliiniin tai gluta-
maattidekarboksylaasiin. Insuliinivas-
ta-ainealkuinen tauti alkaa tyypillisesti 
hyvin varhain, jo ensimmäisen kolmen 
ikävuoden aikana, kun taas GAD-vas-

ta-ainealkuinen tauti lisääntyy vasta tämän jälkeen ja 
pysyy sitten vallitsevana tyyppinä koko lapsuus- ja 
nuoruusajan (11). 

Insuliinivasta-ainealkuiseen tautipolkuun kyt-
keytyy usein HLA-genotyyppi DR4-DQ8, kun taas 
GAD-alkuiseen liittyy DR3-DQ2 (2). Varhain ilmaantu-
nut insuliiniautoimmuniteetti johtaa tavallisesti hyvin 
nopeasti kliiniseen diagnoosiin, kun taas GAD-autoim-
muniteetti saattaa jatkua vuosikausia ilman sairastu-
mista diabetekseen.

Sikainfluenssarokotus – 
suojaa diabetekselta?

Rokotuksia tutkittaessa analysoitiin Suomessa ja Ruot-
sissa käytetyn niin sanotun sikainfluenssarokotteen 

(Pandemrix) yhteyttä tyypin 1 diabe-
tekseen ja siihen liittyvään autoimmu-
niteettiin. Tämä rokote oli laukaissut 
pienellä joukolla narko lepsian Suo-
messa ja Ruotsissa, mutta se ei lisän-
nyt diabeteksen tai siihen liittyvän 
autoimmuniteetin riskiä. Itse asiassa 
rokote näytti jopa suojaavan suo-
malaislapsia diabetekselta, kun taas 
Ruotsissa vastaavaa suojavaikutusta 
ei havaittu (12).

TEDDY-tutkimuksessa on kerätty 
valtava ravitsemustietokanta, joka on lisäksi harmoni-
soitu vertailukelpoisiksi eri maiden välillä. Suomessa 
erityisesti Suvi Virtasen työryhmä THL:ssa on teh-
nyt paljon työtä TEDDY-aineistolla. Tähän on liitetty 
ravitsemuksen merkkiaineiden tutkimustulokset veri-

Insuliinivasta-
ainealkuiseen 

tautipolkuun kytkeytyy 
usein HLA-genotyyppi 

DR4-DQ8, kun taas 
GAD-alkuiseen liittyy 

DR3-DQ2.

Varhain ilmaantunut 
insuliiniautoimmuniteetti 
johtaa tavallisesti hyvin 

nopeasti kliiniseen 
diagnoosiin, kun taas GAD-
autoimmuniteetti saattaa 
jatkua vuosikausia ilman 

sairastumista diabetekseen.
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näytteistä sekä aineenvaihdunta- ja signalointireittien 
perinnöllisen monimuotoisuuden tiedot. 

Varhaislapsuuden probioottilisä ravitsemuksessa 
näytti suojaavan autoimmuniteetiltä korkean perin-
nöllisen riskin lapsia (13), kun taas hydrolysoidun 
vastikkeen antaminen oli yhteydessä lisääntyneeseen 
autoimmuniteettiin (14). 

Monityydyttymättömien rasvahappojen suuri 
määrä punasolukalvoilta mitattuna oli yhteydessä 

vähentyneeseen autoimmu-
niteettiriskiin (15). Plasman 
suurempi C-vitamiinipitoi-
suus oli yhteydessä pienem-
pään autoimmuniteetin ris-
kiin (16).

Kiitos perheille, 
tutkimus jatkuu 

TEDDY-tutkimus ei olisi 
mahdollinen ilman perheitä, jotka tuovat lapsen sään-
nöllisesti tutkimuskäynneille. Tästä emme voi heitä 
kyllin kiittää. Suomen TEDDY-tutkimuksen käynnis-
tämisessä emeritusprofessori Olli Simellillä oli suuri 
osuus. Olemme hänelle ja kaikille tutkimushenkilö-
kunnan kymmenille jäsenille kiitollisia.

TEDDY-tutkimus jatkuu kevääseen 2025, jolloin 
nuorimmat tutkittavat täyttävät 15 vuotta. Lähivuosina 
on tulossa tuloksia erityisesti koko genomin tutkimuk-
sesta, epigenomista, proteomista ja metabolomista. 

Nopeasti kehittyvät tutkimusmenetelmät ovat 
mahdollistaneet imukudoksen yksittäisten solu-
ryhmien tarkat analyysit, ja systeemibiologiset lähesty-
mistavat eri ”omiikkatyökaluilla” kertyneen valtavan 
tietomassan analysoimiseksi voivat tuoda yllättäviä 
uusia tuloksia. Näiden toivomme antavan mahdolli-
suuden älykkäiden ja täsmällisten ehkäisymenetelmi-
en kehittämiseen tyypin 1 diabeteksen hävittämiseksi 
tautikartalta.
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Vuotta 2020 sanottiin SGLT2-ryhmän lääkkeiden 
läpimurtovuodeksi. Luokkavaikutuksen omainen ja 
ennusteeseen vaikuttava hyöty voitiin osoittaa laa-
joissa tutkimuksissa ateroskleroottista sydänsairautta 
potevilla. Erityisesti sydämen vajaatoimintapotilaat 
hyötyivät. Sama hyvä tulos nähtiin myös munuaisen 
vajaatoiminnan kehityksessä. 

Tuoreimmat tutkimukset osoittavat, että molem-
mat edulliset vaikutukset voidaan toistaa myös poti-
lailla, joilla ei ole diabetesta. Nämä tutkimushavainnot 
ovat laajentaneet lääkeryhmän käyttöä diabeteksen 
ulkopuolelle. Mutta mikä on tilanne tyypin 1 diabetes-
ta sairastavilla? Voidaanko tyypin 2 diabetespotilaiden 
tutkimuksista tehdä johtopäätös, että saman veroiset 
tulokset saadaan myös tyypin 1 diabeteksessa? 

EMA ja FDA eri linjoilla

SGLT2-ryhmän lääkkeiden vaikutuksista tyypin 1 
diabetesta sairastavien pitkäaikaisennusteeseen ei 
ole juuri tutkimustietoa. Lääkkeiden käyttöaiheista 
päättävien viranomaisten kanta on ollut vaihteleva. 
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei ole 
hyväksynyt ainoatakaan SGLT2-lääkettä tyypin 1 
diabeetikoiden hoitoon Yhdysvaltain markkinoille, 
kun taas Euroopan lääkevirasto EMA on hyväksynyt 
sotagliflotsiinin ja dapagliflotsiinin reunaehdoin. Näis-
tä dapagliflotsiini on Suomen markkinoilla. 

Asiaa käsiteltiin sekä ADA:n että EASD:n kokouk-
sissa puolesta ja vastaan -asetelmalla tutkimustietoa 
tulkiten. EASD:ssä julkistettiin myös aikuisten tyypin 
1 diabeteksen diagnostiikkaa ja hoitoa käsittelevä lau-

Kokousuutisia   

ADA ja EASD: Tyypin 1 diabetes ja SGLT2-lääkkeet

Dapagliflotsiinin indikaatio muuttui

LKT, professori h.c., ylilääkäri
Tampereen yliopisto ja Tays
jorma.lahtela@iki.fi

JORMA LAHTELA suma, joka on ADA:n ja EASD:n yhteinen tuotos (1). 
Myös tässä suosituksessa otettiin kantaa liitännäishoi-
toihin, kuten SGLT2-ryhmän lääkkeisiin. Raportti ei 
sisältänyt menettelyohjeita tilanteeseen, jotka tähtäisi-
vät erityisesti jo todetun pienten tai isojen verisuonten 
sairauden hoitoon. 

Puolesta…

Andrew Ahmann etsi puheenvuorossaan SGLT2-lääk-
keiden etuja tyypin 1 diabetespotilaiden hoidossa. 
Insuliinihoidolla ei voida hidastaa syntyneen munuais-
sairauden etenemistä. Myös painon nousu on yleinen. 
45-vuotiaista tyypin 1 diabeetikoista 50–70 %:lla on 
todettavissa sepelvaltimon kalkkeutumia. 

Useiden tutkimusten meta-analyysissa tyypin 1 
diabetespotilailla SGLT2-ryhmän lääkkeet alensivat 
HbA1c:tä 0,4 %, paino laski 3,4 % ja insuliiniannos pie-
neni 10 %. Munuaissairauden ja kokonaisennusteen 
suhteen muutokset eivät olleet merkittäviä. Pienehköt 
potilasmäärät ja lyhyt seuranta-aika voivat vaikut-
taa tulokseen. Tutkimuksissa glukoosin vaihtelun on 
havaittu kaventuneen ja potilaiden suhtautuminen 
hoitoon on ollut myönteinen. 

… ja vastaan

Anne Peters tarkasteli SGLT2-ryhmän lääkkeisiin 
liittyviä kielteisiä tekijöitä ja erityisesti ketoasidoosin 
(DKA) riskiä.  Aikaisemmasta poiketen SGLT2-ryhmän 
lääkkeitä käyttävillä tyypin 1 diabetesta sairastavilla ja 
muillakin, joilla on relatiivinen insuliininpuutos, DKA 
(euglykeeminen DKA) voi esiintyä huolimatta lähes 
normaalista verenglukoosista. Käytettävissä olevat 
kliiniset tutkimukset auttavat huonosti käytännössä. 
Tutkimuksissa on tehty tiukkoja ketoainemittauksia 
toistetusti, mikä ei normaalissa elämässä yleensä ole 
mahdollista. 

Potilaskohtainen DKA-riski liittyy korkeaan 
HbA1c:n lähtötasoon (> 65 mmol/mol), isoon insuliini-
annokseen, alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön, 
psykiatrisiin sairauksiin, naissukupuoleen ja kasvu-
ikään. Myös ruokavalion hiilihydraattien rajoittami-
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nen, nestevajaukset ja insuliinipumpun käyttö lisäävät 
riskiä. 

DKA:n riskin on todettu pienentyneen potilas-
ohjausta tehostamalla yleisesti, mutta ei silloin, jos 
SGLT2-ryhmän lääke on ollut käytössä. Jos tyypin 1 
diabetesta sairastavilla potilailla käytetään SGLT2-lääk-
keitä, potilasvalinnassa tulee olla erityisen huolellinen. 
Myös ohjaus DKA:n välttämiseksi tulee toteuttaa eri 
tavalla kuin muissa tilanteissa. Ilmeistä on, että tyypin 
2 diabetesta sairastavien tutkimustuloksia ei voi suo-
raan soveltaa tyypin 1 potilaisiin. Lisätutkimuksille on 
tarvetta turvallisen käytön varmistamiseksi. 

Dapagliflotsiinin käyttöindikaatio muuttui 
marraskuun alussa

Tämän referaatin kirjoitusvaiheessa saapui tieto, että 
dapagliflotsiinilta (Forxiga) on poistettu 1. marras-
kuuta indikaatio tyypin 1 diabeteksen hoitoon. Postia 
lienee jo saapunut.  Siihen on syytä tutustua, sillä mitä 
ilmeisimmin joiltakin potilailta lääkitys on syytä pur-
kaa pois käytöstä.

1. Holt RIG, ym. The management of type 1 diabetes in adults. A 
consensus report by the American Diabetes Association (ADA) 
and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). 
Diabetes Care 2021;44(11):2589-2625.

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, dosentti Jorma Lah-
tela on tehnyt merkittävän uran sisätautien alalla niin 
kliinikkona kuin tutkijanakin. Hänen pitkäaikainen 
tutkimuskohteensa on ollut sokeriaineenvaihdunta 
ja diabetes sekä diabeteksen ehkäisy ja hoito. Erityi-
senä mielenkiinnon kohteena ovat olleet diabeteksen 
komplikaatioiden estoon tähtäävät hoidot.

Lahtela on ollut myös keskeinen toimija, kun 
Taysiin aikanaan perustettiin Suomen ensimmäinen 
haava keskus. Se on sittemmin osoittautunut kansal-
lisesti erittäin kiinnostavaksi, ja siitä on otettu mallia 
muihinkin sairaaloihin.

Alkuvuodesta Lahtela palkittiin Pro Medicina Inter-
na -palkinnolla Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen 
vuosi päivässä. 

Lähteet: Tays, viestintä, Diabetesliitto

Jorma Lahtelalle professorin arvonimi
Tasavallan presidentti on myöntänyt  
Taysin sisätautien osastonylilääkäri  
Jorma Lahtelalle professorin arvonimen. 
Lahtela on osallistunut pitkään myös 
Diabetesliiton toimintaan sen 
hallituksessa, lääkärineuvoston jäsenenä 
ja puheen johtajana sekä Diabetes ja 
lääkäri -lehden vastaavana toimittajana.

Kuva: Diabetesliiton arkisto
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Jännitysnäytelmä laboratoriossa– osa 2
Läpimurto lähestyy, tunteet kuumenevat

Lääkäri-tutkija Frederick Banting ja professori 
James Macleod raportoivat insuliinin 
keksimiseen johtavista tutkimuksistaan 
ensimmäisen kerran julkisesti marraskuussa 
1921. Tapaamisessa on läsnä pieni joukko 
Toronton yliopiston opiskelijoita ja 
henkilökuntaa. Banting kokee itsensä 
tilaisuuden jälkeen nöyryytetyksi ja epäilee 
Macleodin yrittävän varastaa työn tulokset 
omiin nimiinsä.

Toronton yliopistossa 14. marraskuuta 1921 järjestetyn 
journal club -tilaisuuden jälkeen käynnistyi ensimmäi-
nen tuotekehitysjakson tapainen. Tilaisuudessa oli 
ehdotettu, että tutkijoiden tulisi osoittaa haimauutteen 
pidentävän diabetesta sairastavien koirien elinikää, ja 
he ryhtyivät heti toimeen. Pitkäaikaiseen hoitoon he 
tarvitsivat siihenastista enemmän haimakudosta. Ban-
ting, ilmiselvästi ilta ihminen, valvoi ja mietti jälleen. 
Yöllä 16. marraskuuta 1921 hän huomasi ajattelevansa 
vanhaa havaintoaan, ettei naudan sikiö tarvitse ruoan-
sulatusta, vaikka sillä täytyy olla sokeriaineenvaihdun-
ta. Ehkä sikiön haiman umpieritysosa 
on kehittynyt, mutta ruoansulatusnes-
tettä valmistava osa ei toimi? 

Oletus osoittautui oikeaksi, sillä 
teu rastamolta haetusta naudan sikiön 
haimasta tehty uute laski koira nume-
ro 27:n verensokeria. Vaikka koirien 
elossa pitäminen jäi loppujen lopuksi 
muun kehitystyön jalkoihin, naudan 
haiman hyödyntäminen oli avaus 
suuntaan, jolla oli pitkäaikaisia seurauksia. Kuten tie-
detään, myöhemmin insuliini valmistettiin sian hai-
masta.

Orastavan tuotekehityksen toinen edistysaskel 
oli Bantingin ja hänen apulaisensa Charles Bestin 
päätös vaihtaa uutteen valmistuksessa käytetty liuos 
alkoholipohjaiseksi. Näin tehtiin, koska alkoholi 

haihtui matalammassa lämpötilassa. Sen toivottiin 
myös toimivan desinfioivana aineena. Kokeilu onnistui 
7. joulukuuta ja johti jälleen uuteen kysymykseen: 
Mahdollistaisiko alkoholiin uuttaminen myös aikuisen 
eläimen haimakudoksen käytön? Tämä onnistui heti 
seuraavana päivänä. Ligeeraus, haimatiehyiden sito-
minen, saatettiin nyt unohtaa, ja teurastamolta sai 
naudan haimaa, kunhan vain vaivautui hakemaan. 
Lisäksi käyttöön otettiin tarkempi ja nopeampi Shaf-
fer-Hartmannin menetelmä glukoosin määritykseen. 
Se perustui glukoosin pelkistämän kuparin mittaami-

seen jodiliuoksella titraamalla.
Tilanne oli parantunut: haimaa 

oli tarpeeksi, alkoholiin uuttaminen 
paransi menetelmää ja sokerin mit-
taaminen oli tarkempaa. Jotta vaikut-
tava ainesosa, active principle, saatai-
siin paljastettua, tarvittiin ryhmään 
biokemisti. Banting oli lokakuusta 

Tilanne oli parantunut: 
haimaa oli tarpeeksi, 

alkoholiin uuttaminen 
paransi menetelmää ja 
sokerin mittaaminen oli 

tarkempaa. 

Julkaisemme insuliinin historiaa käsittelevän 
artikkelin lyhennettynä ja kahdessa osassa. Ensim-
mäinen osa on julkaistu Diabetes ja lääkäri -lehden 
syyskuun numerossa 3/2021, www.diabetes.fi/laaka-
rilehdet. Lue koko värikäs tarina lyhentämättömänä 
kirjallisuuslähteineen: www.diabetes.fi/aineistoja.
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alkaen pitänyt Toronton yliopistossa tutkijavierailulla 
olleen James Bertram Collipin nimeä esillä keskuste-
luissa Macleodin kanssa. Collip tunsi Bantingin, tiesi 
mitä oli meneillään ja oli suoraan ilmaissut halunsa 
auttaa. Nyt Macleod suostui, ja jo maanantaina 12. 
joulukuuta Collip tuli mukaan ryhmään.

Potilaskoe epäonnistuu, 
laboratoriossa tahti kiihtyy 

Banting ja Best olivat jatkaneet oman uutteensa kehittä-
mistä ja onnistuneet parantamaan sen tehoa lisäämällä 
alkoholiliuokseen hieman tolueenia, joka liuotti osan 
rasvoista pois. Myönteisen havainnon 
innostamina he olivat tehneet kaksi 
isompaa uute-erää. Kumpikaan ei toi-
minut odotetusti. Miehet olivat myös 
tehneet muille kertomatta ensimmäi-
sen potilaskokeen. Bantingin kurs-
sikaverilla, lääkäri Joe Gilchristillä 
oli ollut diabetes vuodesta 1917. Hän 
sai 20. joulukuuta pienen annoksen 
tehokkaaksi tiedetystä haimauu-
te-erästä suun kautta. Tutkijat pitivät 
laskimoannostelua liian vaarallisena. 
Ohutsuolen entsyymit tietenkin hajottivat insuliinin, 
eikä Gilchristin verensokerille tapahtunut mitään. Ban-
ting ja Best lähtivät huonosti menneen viikon jälkeen 
joululomalle eivätkä tienneet, että Collipin työ eteni 
huimaa vauhtia.

Collip oli ymmärtänyt välittömästi, mihin suun-
taan viedä tutkimusta. Hän kehitti alkoholiin uutta-

mista ja otti koe-eläimeksi kaniinin 
jatkaen myös koirien tutkimista. 
Kahden joulukuisen viikon aikana 
Collip osoitti, että haimasta valmis-
tettu uute sisältää jotain, joka laskee 
sekä terveen että diabetesta sairas-
tavan eläimen veren glukoosipitoi-
suutta, poistaa ketoosin ja korjaa 
maksan glykogeenisynteesin. Hän 
kertoi löydöistään Bantingille ja Bes-
tille matkalla New Haveniin Con-
necticutiin kuun lopussa. Miesten 
ilahtumista varjosti kuitenkin huo-
li Collipin taidoista ja osaamisesta. 

Yalen yliopistossa New Have-
nissa pidettiin Amerikan fysiologi-
sen seuran, American Physiological 
Societyn, kokous 30. joulukuuta 
1921. Paikalla oli Pohjois-Amerikan 
diabetestutkijoiden kärkeä, mui-

den muassa Frederick Madison Allen (1879–1964) ja 
Elliott Proctor Joslin (1869–1962) sekä lääkeyhtiö Eli 
Lillyn ensimmäinen tutkimusjohtaja George Henry 
Alexander Clowes (1877–1958). Allen oli insuliinia 
edeltäneen aikakauden tärkeimmän hoitomuodon, 
hiilihydraattirajoitukseen perustuvan Allenin dieetin 
kehittäjä ja maailman ensimmäisen diabetesklinikan, 
New Jerseyn Fysiatrisen instituutin johtaja. Joslin hoiti 
diabetespotilaita Uuden-Englannin Diakonissasairaa-
lassa ja teki yhteistyötä Allenin kanssa. Joslin oli 1916 
tiivistänyt kokemuksensa tuhannesta potilaastaan, 
joista yksi oli Charles Bestin täti, historian ensimmäi-

seen englanninkieliseen käsikirjaan 
The Treatment of Diabetes Mellitus. 

Macleod johti sessiota, jossa Ban-
ting esitti hieman laajennetun version 
aiemmin journal clubissa pidetystä 
puheenvuorosta. Banting meni koke-
mattomana tutkijana arvovaltaisen 
yleisön edessä lukkoon eikä pystynyt 
lainkaan vastaamaan asiantunteviin 
kysymyksiin. Esimies tuli apuun ja 
vastaili tutkijan puolesta. Bantingin 
itsetunto oli tämän jälkeen mennyt-

tä. Macleodin apu tuntui nöyryytykseltä ja todisti 
jälleen, että professori oli viemässä työn hedelmiä 
omiin nimiinsä. Macleodilla ei edelleenkään ollut käsi-
tystä Bantingin tuskasta. 

Työt etenivät valtavalla vauhdilla usealla rintamal-
la. Bestin kurssikaveri Clark Noble oli otettu mukaan 
tutkimaan glykogeeniaineenvaihduntaa, Best pystytti 

Kuva: Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto

Charles Best (vasemmalla) ja Frederick Banting noin vuonna 1924.
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laitteistoa epäsuoran kalorimetrian tekemistä varten, 
Collip edisti useita tutkimuslinjoja samanaikaisesti, 
ja Macleod koordinoi kaikkea. Banting koki olevansa 
tilauskirurgi, joka leikkeli koe-eläimiä oikeiden tutki-
joiden pyynnöstä. Tilanne oli sietämätön. Hänhän oli 
koko joukon ainoa lääkäri, joka voisi hoitaa ihmisiä. 
Jotain täytyi tehdä toisin.

Jälleen pettymys 
potilaskokeessa

Näissä ajatuksissa Banting kääntyi Toronton yliopis-
ton lääketieteen osaston johtajan, professori Duncan 
Grahamin puoleen ja pyysi lupaa kokeilla hänen ja 
Bestin uutetta diabetesta sairastavaan potilaaseen. 
Graham tyrmäsi ehdotuksen siltä seisomalta. Tuote 

oli kaukana valmiista, eikä Banting ollut yliopistossa 
kirjoilla lääkärinä. Epätoivoinen Banting alkoi painos-
taa Macleodia. Tämä taipui, puhui Grahamin kanssa, 
ja koejärjestelystä sovittiin Toronton yleisen sairaa-
lan diabetesklinikan ylilääkärin Walter Campbellin 
kanssa. 

Potilaaksi valittiin 14-vuotias, pitkälle edennyttä 
diabetesta sairastanut Leonard Thompson, joka riu-
tui 450 kilokalorin hiilihydraatittomalla dieetillä ja oli 
pelkkää luuta ja nahkaa. Hänen isänsä oli suostunut 
kokeiluun tietäen, ettei muita hoitomahdollisuuksia 
ollut. Klinikan oma lääkäri annosteli 7,5 millilitraa 
uutetta Thompsonin kumpaankin pakaralihakseen 
11. tammikuuta 1922. Tulos oli täydellinen pettymys. 
Thompsonin verenglukoosi liikahti alaspäin 0,44:stä 

14-vuotias Leonard Thompson oli ensimmäinen insuliinihoitoa 
saanut potilas. Hän eli vuoteen 1935.

Kuva: Thomas Fisher Rare Book Library, University of Toronto

0,32 prosenttiin, virtsan glukoosipitoi-
suus pieneni viidenneksen mutta pysyi 
silti korkeana. Virtsan ketoaineet eivät 
kadonneet. Toiseen pistokohdista kehittyi 
steriili paise. 

Collip oli seurannut Bantingin ja Bes-
tin tekemisiä ja huomannut, että nämä oli-
vat mitään sanomatta kopioineet hänen 
menetelmiään ja valmistaneet uutteen, 
jota Thompson sai. Tämä meni yli Collipin 
ymmärryksen. Hän ei ollut ajatellut kilpai-
levansa kenenkään kanssa, vaan ainoas-
taan auttavansa. Selän takana toimiminen 
ja salailu rikkoivat Collipin luottamuksen 
Bantingiin ja Bestiin. 

Laboratoriotyöt etenivät loistavasti 
yhteistyön ongelmista huolimatta. Collip 
oli oppinut nostamaan alkoholiliuoksen 
väkevyyttä siten, että muut proteiinit saos-
tuivat, mutta aktiivinen ainesosa jäi. Kun 
epäpuhtaudet oli poistettu, aktiivisen 
aineen sai esiin nostamalla alkoholiliuok-
sen väkevyyttä vielä hieman lisää yli 90 
prosenttiin. Collip havaitsi tämän mah-
dollisesti 19. tammikuuta 1922, ja tapah-
tumasta on jälkikäteen todettu: ”Silloin 
Collip näki insuliinin.”

Tieto hoitokokeesta oli vuotanut 
lehdistölle, ja sana levisi. Vaikka koe oli 
epäonnistunut, Macleodille saapui tie-
dusteluja haimauutteesta. Nöyryytetty ja 
turhautunut Banting oli alkanut syytellä 
Macleodia puolijulkisesti. Professori Gra-
ham kertoi asiasta Macleodille, jolle vasta 
nyt valkeni, mikä oli vikana. 
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Bantingin mentori Clarence L. Starr, jonka tyttären 
häistä Banting oli marraskuussa 1920 mennyt ensim-
mäisen kerran tapaamaan Macleodia, kätilöi uuden 
tapaamisen. Macleod vakuutti Bantingille, ettei halun-
nut ottaa työn tuloksia yksin nimiinsä ja lupasi, että 
tuleviin julkaisuihin ryhmän kaikkien jäsenten nimet 
kirjoitetaan aakkosjärjestyksessä, Banting ja Best siis 
ensimmäisinä. Sopu syntyi, mutta Banting pysyi epä-
luuloisena ja kaunaisena lopun ikänsä.

Dramaattisin yhteenotto oli kuitenkin vasta tulos-
sa. Collip kertoi ensin Bestille ja tämän jälkeen Ban-
tingille, että oli saanut aktiivisen ainesosan eristettyä, 
muttei kertoisi miten. Hän vihjasi, että saattaisi jopa 
viedä tiedon mukanaan. Banting menetti malttin-
sa ja kävi ilmeisesti Collipiin käsiksi niin, että Best 
joutui menemään väliin. Collipin motiiveja on voitu 
jälkikäteen vain arvailla. Ehkä hän koki Bantingin ja 
Bestin pettäneen luottamuksen potilaskokeen yhtey-
dessä ja antoi nyt samalla mitalla takaisin.

Yhteenotto soviteltiin muodollisesti nopeasti, ja sen 
seurauksena kirjattiin 25. tammikuuta 1922 sopimus, 
jossa Banting, Best, Collip, Macleod ja Connaught- 
laboratorioiden johtaja John Gerald FitzGerald 
vakuuttivat, ettei kukaan yrittäisi omin päin paten-
toida keksintöä. Sopimus määritteli myös, että Con-
naughtilla oli etuoikeus mahdollisen aktiivisen aineen 
valmistuksessa. Connaught oli paikallinen laboratorio, 
joka oli tunnettu kurkkumätää vastaan kehitetyn anti-
toksiinin ja myöhemmin myös rokotteen tuotannosta.

Collip onnistuu, mutta 
kokee pian takaiskun

Vaikka jonkinlainen rauha saatiin aikaan, Bantingin ja 
Collipin välit olivat nyt poikki. Tilannetta ei helpotta-
nut, että 23. tammikuuta 1921 Leonard Thompson oli 
saanut uudelleen haimauutetta, nyt Collipin tekemää, 
ja se oli toiminut loistavasti. Verensokeri laski vuoro-
kaudessa 0,52:sta 0,12 prosenttiin, virtsan ketoaineet 
katosivat, ja potilas alkoi virkistyä.

Jos voidaan puhua karmasta, helmi-maaliskuussa 
oli Collipin vuoro kohdata omien tekojensa (tai teke-
mättä jättämistensä) seuraukset. Hän oli saanut vas-
tuun haimauutteen tuotannon käynnistämisestä Con-
naughtin laboratoriossa, ja kaiken piti olla valmista. 
Tuolloin valkeni, ettei Collip kyennyt enää toistamaan 
samaa, missä hän tammikuun lopussa oli onnistunut. 
Collipin päiväkirjamerkintöjä ei ole tähän päivään 
mennessä löydetty. On mahdollista, ettei hän ollut 
tehnyt riittäviä muistiinpanoja. Tuotannon skaalaami-
nen ylöspäin oli lisäksi täysin eri asia kuin koe-erän 
valmistaminen.

Collipin ahdinko ei tavoittanut Bantingia, joka eris-
täytyi, hoiti yliopistolla lähinnä joitain opetustehtäviä, 
näyttäytyi harvoin laboratoriossa, suunnitteli lähtöä 
Torontosta ja vietti illat juoden. Koska Banting ja Collip 
eivät olleet puheväleissä, on mahdollista, ettei Banting 
edes tiennyt ongelmasta. Best halusi kuitenkin pohtia 
Collipin tilannetta Bantingin kanssa 31. maaliskuuta. 
Tupakansavusta sinertävässä huoneessaan humalas-
sa istunut Banting vastasi uutisen kuultuaan, ettei 
asia enää liikuttanut häntä ja että hän aikoi lähteä pois. 
Best vakuutti, että hänkin lopettaa, jos Banting lähtee. 
Bestin tuki hiveli Bantingin itsetuntoa, ja tämä pyörsi 
päätöksensä temperamentilleen ominaisesti, kokosi 
itsensä ja totesi, että lopettaa juomisen ja aloittaa seu-
raavana aamuna työt.

Alkoi uusi, yhteistyöhenkisempi jakso, jota kes-
ti koko loppukevään 1922. Työ oli tuloksekasta. 
Tuotanto- ongelmiksi osoittautuivat tyhjiökammion 
ennustamattomat paineen ja lämpötilan vaihtelut sekä 
reagenssiliuoksen pH. Tyhjiöstä luovuttiin ja alkoholi 
vaihdettiin herkemmin haihtuvaan, lievästi happamoi-
tuun asetoniin. Haimauutetta kuivatettiin lämmitetys-
sä tunnelissa ja saaliina saatiin kerralla muutama milli-
litra insuliinia. Vaikka menetelmä toimi, se oli kallis ja 
asetonin vuoksi räjähdysherkkä. 

Connaughtin insuliinintuotantoon palkattu ensim-
mäinen ulkopuolinen kemisti Peter Moloney muisteli 
jälkikäteen tapausta, jossa happoa sisältänyt lasipullo 
putosi lattialle ja hajosi. Oli hiuskarvan varassa, ettei 
kuivaustunnelin asetoni syttynyt ja räjähtänyt. Toronto 
olisi menettänyt sekä maailman ensimmäisen insulii-
nilaboratorion että kemistinsä.

Tuotanto-ongelmien ratkaisemisen lisäksi oli ajan-
kohtaista suojata löytö kaupallisesti. Yhteisellä päätök-
sellä Macleod, Banting, Best, Collip sekä Connaugh-
tin johtaja FitzGerald lähestyivät Toronton yliopiston 
hallintoneuvoston puheenjohtajaa, Sir Robert Falco-
neria, ja ehdottivat, että tutkijaryhmän jäsenet Best ja 
Collip, joilla ei ollut sidonnaisuuksia, ottaisivat paten-
tin nimiinsä ja siirtäisivät sen saman tien Toronton yli-
opiston hallintoneuvoston alaisuuteen. Ehdotus tehtiin 
12. huhtikuuta 1922 ja hyväksyttiin saman tien.

Insuliinin maailmanvalloitus alkaa

Termi insuliini oli otettu käyttöön huhtikuussa tutkija-
ryhmän valmistellessa artikkelia siihenastisista tulok-
sista. Ilmeisesti Macleod esitti johdosta latinankieli-
sestä insula-sanasta. Artikkeli tunnetaan otsikolla The 
effect produced on diabetes by extracts of pancreas. Sen 
kirjoittajat ovat Banting, Best, Collip, Campbell, Flet-
cher, Macleod ja Noble.



Miltä elämä tuoksuu? 

www.diabetes.fi/insuliini100

”Parasta jouluvalmisteluissa oli äidin jakamaton huomio. 
Meitä lapsia oli liuta, ja jokainen sai vuorollaan olla pikkuleipuri. 

Pullantuoksuinen äiti onkin lapsuusajan joulumuistoistani rakkain.”
- Rauno 69 v
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Tieto insuliinista julkistettiin toukokuun alussa 
1922: Toronton yliopiston tutkijat olivat onnistuneet 
eristämään haimasta insuliini-nimisen aineen, jolla 
voitiin hoitaa diabetesta. Macleod matkusti Amerikan 
lääkäriyhdistyksen kokoukseen Washington D.C:hen 
ja esitteli työn sisällön 3. toukokuuta. Hän oli kokouk-
sen suurin tähti ja keskipiste. Kuulijakunta oli vakuut-
tunut ja vaikuttunut ja aplodeerasi seisaaltaan. Banting 
ja Best eivät olleet paikalla, koska olivat pitäneet mat-
kaa liian kalliina. 

Koko kevään Macleodiin yhteyttä pitänyt tutki-
musjohtaja Clowes sai lopulta palkintonsa, kun 30. 
toukokuuta 1922 Toronton yliopiston hallintoneuvosto 
allekirjoitti sopimuksen, joka antoi Eli Lilly et Compa-
nylle määräaikaisen kolmen kuukauden yksinoikeu-
den insuliinin tuotantoon Yhdysvaltain alueella sekä 
Keski- ja Etelä-Amerikassa.

Tieteellinen läpimurto palkittiin seuraavana vuon-
na, kun vuoden 1923 fysiologian ja lääketieteen Nobel 
myönnettiin Bantingille ja Macleodille. Nobel-komitea 
oli arvioinut nimenomaan heidän panoksensa ratkaise-
viksi. Koska ryhmä oli kevään 1922 sävyisästä yhteis-
työstä huolimatta kaunainen ja riitainen, ei yhteisiä 
juhlia vietetty. Banting antoi puolet omasta osuudes-
taan Bestille ja Macleod jakoi palkinto-osuutensa Col-
lipin kanssa.

Jälkisanat

Diabeteksen syytä oli toki selvitetty eri puolilla maail-
maa jo 1800-luvun puolivälistä. Toronton tapahtumia 
edeltävän vuosikymmenen aikana esimerkiksi Ernst 
Lyman Scott Chicagossa (vuosina 1910–1911), Israel 
Kleinen New Yorkissa (191–1919) ja Nicolae Paulescu 
Bukarestissa (1916–1921) olivat kukin päätyneet hyvin 
lähelle havaintoja, jotka Banting ja Best tekivät kesän 
ja syksyn 1921 aikana. Termin insuline kirjasi belgialai-
nen fysiologi Jean De Meyer jo vuonna 1909. 

Yhdyn historioitsija Michael Blissin näkemykseen, 
jonka mukaan professori Macleod oli ammattilainen, jol-
lainen aiemmista yrityksistä puuttui. Huolimatta siitä, 
että Banting oli eri mieltä, Macleodin osaaminen, asema 
ja näkemys mahdollistivat koirilla tehtyjen havaintojen 
siirtämisen biokemian tasolle. Lisäksi Macleod kannat-
teli projektia läpi kaikkien henkilöristiriitojen. 

Kun insuliinin tuotanto saatiin Torontossa käyn-
tiin, Banting sai itsetuntonsa takaisin korkojen kera. 
Hän ei enää murehtinut toimilupaa Toronton yleises-
sä sairaalassa, vaan avasi oman yksityisvastaanoton. 
Lisäksi hänet nimitettiin Toronton Christie Streetillä 
sijaitsevan sotilassairaalan diabetesklinikan johtajak-
si. Connaughtin laboratorion valmistamista insuliini-

eristä kaksi kolmasosaa meni näihin Bantingin toimi-
paikkoihin, ja yksi kolmasosa Sick Kids -lastensairaalan 
käyttöön. 

Best oli valmistumassa yliopistosta ja sai vastuul-
leen Connaughtin insuliinintuotannon johtajan paikan. 
Hän jatkoi opintojaan edelleen ja valmistui lääkäriksi 
1925. Collip ei myrskyisän vierailunsa jälkeen jäänyt 
Torontoon, vaan palasi Edmontoniin jatkaen menes-
tyksekästä tutkijan uraa ensin siellä ja vuodesta 1928 
Montrealissa McGill-yliopiston biokemian professori-
na. Myös Collip jatkoi opintojaan lääkäriksi ja valmis-
tui vuonna 1926. Sekä Bestin että Collipin urat kestivät 
vielä vuosikymmeniä. 

Menestyksestä huolimatta Toronto ei tarjonnut 
Macleodille paikkaa auringossa. Hän joutui, täysin 
vailla omaa syytään, jo 1922 brittiläisen ja kanadalaisen 
päivälehdistön välisen nokittelun pelinappulaksi sillä 
seurauksella, että Banting ja Best jälleen kerran hermos-
tuivat. Toronto Star -sanomalehden johdolla käynnistyi 
kampanja, jonka tuloksena Macleodin osuus insuliinin 
löytämisessä pyyhittiin pois historian kirjoista kymme-
niksi vuosiksi. Aina 1980-luvulle asti puhuttiin lähinnä 
Bantingista ja Bestistä insuliinin löytäjinä. 

Macleod palasi katkerana miehenä Skotlantiin 
1928 eikä ehtinyt enää saada arvostusta elinaikanaan, 
koska kuoli jo 1935. Vasta Michael Bliss, Toronton yli-
opiston alumni itsekin, rehabilitoi Macleodin maineen 
kirjassaan The Discovery of Insulin vuonna 1982. Hänen 
mukaansa Macleod ei vaivannut suuremmin päätään 
menneillä, vaan nautti elämästään kotimaassaan ja ehti 
tehdä menestyksekkään uran Aberdeenin yliopistossa.

Bantingin ja Collipin välit normalisoituivat ainakin 
osittain, ehkäpä sekä miesten maantieteellisen että 
tapahtumien ajallisen välimatkan kasvaessa. Collip 
seurasi Bantingia Kanadan lääketieteen tutkimus-
säätiön johtajana tämän kuoltua sotilastapaturmassa 
vain 49 vuoden iässä 21. helmikuuta 1941. Banting oli 
Kanadan armeijan yhteysupseeri ja matkalla Englan-
tiin, kun moottorivian saanut Lockheed Hudson Bomber 
-sotilaskone putosi pian nousun jälkeen Newfoundlan-
dissa. Ennen kohtalokasta lentomatkaa Collip oli soit-
tanut Bantingille ja kysynyt, tarvitsisiko tämä jotain. 
”Lämpimät hansikkaat”, oli Bantingin viimeiseksi jää-
nyt pyyntö Collipille.

Maailman diabetespäivää vietetään joka vuosi 14. marras-
kuuta, Frederick Bantingin syntymäpäivänä. Tänä vuon-
na hänen syntymästään on 130 ja insuliinin löytämisestä 
tasan 100 vuotta.
      Lue koko artikkeli lyhentämättömänä ja kirjallisuus-
katsauksineen: www.diabetes.fi/aineistoja. 
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Hoito horroksessa – alueelliset erot   
suurenivat koronan aikana
Diabetesta sairastavien hoito on ollut 
korona-ajan monin paikoin horrostilassa, 
ja omahoidon tuessa on suuria 
alueellisia eroja, ilmenee Diabetesliiton 
Diabetesbarometri 2021 -selvityksestä, 
www.diabetes.fi/barometri.

Sekä diabetesta sairastavat että terveydenhuollon 
ammattilaiset arvioivat hoitoon käytettävissä olevat 
resurssit riittämättömiksi. 

- Riittämättömät omahoidon tuen resurssit näky-
vät käytännössä hoitoon pääsyn hankaloitumisena. 
Tästä saattaa seurata vakava kielteinen kehä: veren-
sokeritasapaino heikentyy, seuraa hoitoväsymystä ja 
henkisen hyvinvoinnin heikkenemistä. Nämä lisäävät 

usein erikoissairaanhoidon palveluiden tarvetta, mikä 
tarkoittaa lisäkustannuksia, Diabetesliiton kehittämis-
päällikkö Sari Koski sanoo. Hän on koonnut barometrin.

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat tyypin 1 
diabetesta ja vaativahoitoista tyypin 2 diabetesta sai-
rastavat.

- Näiden ryhmien omahoidosta säästäminen on 
hyvin lyhytnäköistä. Hoidon keskittäminen alueellisiin 
osaamiskeskuksiin ja verkostoihin sekä riittävä oma-
hoidon tuki ovat tehokkaita keinoja turvata diabetes-
ta sairastavien yhdenvertaisuus ja elämänlaatu sekä 
vähentää diabetekseen liittyviä lisäsairauksia, sanoo 
Diabetesliiton toiminnanjohtaja Juha Viertola.

Diabetesliitto julkaisee Diabetesbarometrin vuosit-
tain keskustelun ja kehittämistoimien pohjaksi. Diabe-
tesbarometrin 2021 aineisto on koottu kahdella verk-
kokyselyllä, joihin vastasi 4 635 diabetesta sairastavaa, 
heidän läheistään ja diabeteksen riskissä olevaa.

Diabetestutkimussäätiön 

Jaamme vuonna 2022 apurahoina 
yhteensä 550 000 euroa:

• kaksivuotisia hankeapurahoja, 25 000–60 000 euroa / vuosi
• yksivuotisia hankeapurahoja, 10 000–27 000 euroa
• työskentelyapurahoja, 5 000–10 000 euroa

Hakemusten ensisijainen arviointiperuste on 
tutkimushankkeen tieteellinen taso.

Lisätietoja antaa tarvittaessa 
Diabetestutkimussäätiön 
tieteellinen sihteeri 
Valma Harjutsalo 
p. 044 076 2707 
valma.harjutsalo@helsinki.fi

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ
STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING

Diabetestutkimussäätiö tukee 
korkeatasoista suomalaista 
diabetestutkimusta.

HAKUAIKA ON 3.–31.1.2022

Hakuohjeet ja hakulomake: 
www.diabetestutkimus.fi/apurahat

vuoden 2022 apurahat
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Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) stra-
tegiakaudella 2019–2020 tavoitteena oli vahvistaa 
lähisairaaloita, jotka turvaavat erikoissairaanhoidon 
saatavuutta. Tähän liittyi erikoissairaanhoidon tuotta-
minen resursseja tehokkaasti hyödyntäen ja tarkoituk-
senmukaisesti (1). 

Diabeteksen hoito kuuluu Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiirin Tyksin medisiinisen toimialueen 
toimintaan. Yksi strategisista kehityskohteista ovat 
toimialueen ja perusterveydenhuollon yhteiset hoito-
prosessit. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin 
kuuluva Tyks Vakka-Suomen sairaala (Tyks VSS) ja 
Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut (U-sote) 
käynnistivät yhteishankkeen diabetesosaamiskes-
kuksen muodostamiseksi alkuvuodesta 2019. U-sote 
tuottaa terveyspalveluita yhteistoimintasopimuksen 
pohjalta Uudenkaupungin lisäksi myös neljälle muul-
le kunnalle, jotka ovat Pyhäranta, Vehmaa, Taivassalo 
ja Kustavi. 

Vakka-Suomen diabeteskeskus nousi 
koronasta huolimatta

Vakka-Suomen diabetesosaamiskeskus 
punnerrettiin kokoon remonttien ja 
pandemian keskellä. Työntekijöiden 
tiimiytyminen on päässyt alkuun syksyn 
mittaan, kun lähitapaamisista on jälleen 
tullut arkipäivää.  

TIIVISTELMÄ
• Diabetesosaamiskeskuksen moniammatilli

nen ja moniorganisatorinen muodostaminen 
edellyttää toimijoiden välistä luottamusta, 
motivaatiota, selkeitä tavoitteita, proses
sien nykytilan tunnistamista ja parannettuja 
 prosesseja. 

• Diabeteskeskuksen palvelujen kehittämi
sessä keskiössä ovat asiakaskokemukset, ja 
palveluiden kehittämiseen osallistuu potilas
edustaja.

Hankkeen taustalla vaikutti tieto kakkostyypin 
diabeetikoiden lisääntyvästä määrästä suhteessa 
lääkäri- ja sairaanhoitajaresursseihin. Tavoitteiksi mää-
riteltiin saumattomat ja asiakkaille lisäarvoa tuottavat 
diabeetikoiden hoito- ja palveluketjut sekä ketjuun 
osallistuvien ammattilaisten osaamisen hyödyntämi-
nen yli organisaatiorajojen. Tarkoituksena on parantaa 
hoitotuloksia kustannuksia säästäen. Tavoitteiden saa-
vuttamiseksi määriteltiin keinoja, jotka on kuvattu tau-
lukossa 1 sivulla 23. Hankkeen edetessä myös Laitilan 
terveys keskus liittyi siihen mukaan.

FT, koordinoiva ylihoitaja 
Tyks Vakka-Suomen 
sairaala
Riikka.Maijala@tyks.fi

TtM, palveluyksikön 
esimies
Uudenkaupungin 
yhteistoiminta-
alueen sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Asiakasfoorumin jäsen
Tyks Vakka-Suomen 
sairaala ja U-sote
Puheenjohtaja 
Vakka-Suomen 
Diabetesyhdistys

Yleislääketieteen 
erikoislääkäri, johtava 
ylilääkäri 
U-sote (Uuden-
kaupungin sosiaali- 
ja terveyspalvelut) 

Sisätautien ja 
endokrinologian  
erikoislääkäri
Tyks Vakka-Suomen 
sairaala

RIIKKA MAIJALA TANJA PAJUNEN JYRI CHRYSSANTHOU PIA LAHTINEN ANTTI AUTERE
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Keskeistä kehittämisessä on ollut 
ymmärtää asiakaskokemuksia

 ja oppia niistä.
Kutsuimme kehittämistyöryhmään 

jäsenen paikallisesta 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 

asiakasfoorumistamme. Hän edustaa 
myös Vakka-Suomen diabetesyhdistystä.

Asiakaskokemus lähtökohtana

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ylemmän korkea-
koulututkinnon opiskelijat selvittivät pienellä otoksella 
diabetesta sairastavien asiakaskokemuksia palvelu-
muotoilun metodein. Kokemukset olivat monilta osin 
myönteisiä, mutta myös parannusehdotuksia annettiin. 
Kehittämissuositukset koskivat esimerkiksi hoitotar-
vikejakelun automatisointia ja asiakkaiden osaamisen 
vahvistamista digitaalisiin omahoitovälineisiin liittyen.

Diabeteslääkäreistä ja -hoitajista koostuva eri 
organisaatioita edustava työryhmä mallinsi uimarata-
kuvauksin kaikki nykyiset diabetesprosessit. Tyks Var-
sinais-Suomen sairaalasta tunnistettiin diabetes potilaan 
prosessi, jonka osaprosesseja ovat jalkaterapeutin ja 
silmän pohjakuvauksen prosessit. Uudenkaupungin 
sosiaali- ja terveyspalveluiden eli U-soten diabeteksen 
hoito -prosessiin linkittyvät diabeetikon hoitotarvike-
jakelu, tyypin 2 diabetesta sairastavan potilaan ensi-
käynti, diabeteksen vuosikontrolli, insuliinihoidon 
aloitus, jalkojenhoito ostopalveluna ja silmänpohja-
kuvaus. Prosessien kuvaamisen yhteydessä analysoi-
tiin niiden toimivuutta asiakkaiden, henkilöstön, laa-
dun ja talouden näkökulmista.

Eroon hukasta ja pullonkauloista

Tunnistettujen hukkien ja pullonkaulojen vähentämi-
seksi määriteltiin korjaustoimet. Osa korjaustoimista 
voitiin toteuttaa nopeasti toimintatapaa muuttamalla, 
osa vaati enemmän työtä.

Taulukko 1. Diabetesosaamiskeskuksen tavoitteet ja keinot.

Tavoitteet Keinot

Tasalaatuiset, asiakaslähtöiset ja potilaille 
lisäarvoa tuottavat palvelut 

➤  parantuneet hoitotulokset
➤  kustannustehokkuuden paraneminen

• saumattomat prosessit
• oikea työnjako
• soveltuvin osin vakioidut käytänteet (esimerkiksi hoitajavastaanotot)
• Uudessakaupungissa sijaitsevien erikoissairaanhoidon ja perus-

terveydenhuollon diabetesvastaanottojen sijoittaminen samoihin tiloihin
• potilaiden aktiivinen osallisuus vastaanottotoiminnassa
• jatkuva parantaminen ja oppiminen sekä uudistuminen

Diabetesammattilaisten osaamisen hyö-
dyntäminen osana saumattomia hoito- ja 
palveluketjuja

• konsultaatiokäytänteiden vahvistaminen
• diabetesammattilaisten tiimiytyminen yli hallintorajojen ➤  tiimin 

 vakioidut työkalut: valkotaulu ja pikapalaverit
• tiimin yhteinen kouluttautuminen

Kuva: Shutterstock



Diabetes ja lääkäri joulukuu 202124

Päätös siirtää erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon vastaanotot Uudenkaupungin alueelta 
yhteisiin tiloihin alkusyksystä 2021 vaati paljon suun-
nittelua ja keskustelua. Samalla muodostetaan hal-
lintorajat ylittävä diabetesammattilaisten tiimi. Tiimi 
testaa toiminnan seuraamisen ja kehittämisen tukena 
lean-filosofiasta tuttua päivittäisjohtamisen taulua ja 
siihen liittyvää pikapalaverikäytäntöä. Palavereihin 
voi osallistua myös etäyhteydellä. 

Lisähaasteen toimintaan tuo tiimityö keskuksen 
ulkopuolella toimivien vastaanottojen kanssa. Toisaal-
ta pandemia-aika on pakottanut jo luomaan toiminta-
malleja sosiaalisen etäisyyden vaateellaan, ja esimer-
kiksi verkkokokoussovellukset ovat tulleet tutuiksi.

Neljä osahanketta

Vakka-Suomen diabeteshankkeeseen on nivottu 
yhteensä neljä osahanketta. Asiakkaiden kokemuksia 
selvittäneen hankkeen lisäksi testattiin alkuvuodesta 
2020 jalkojen terveyden arviointiin tarkoitettua mitta-
ria (2). Myönteisten kokemusten perusteella (2) mitta-
ri päätettiin sisällyttää osaksi diabetesvastaanottojen 
sisältöä. 

Meneillään ovat lisäksi hankkeet, joissa vakioidaan 
diabeteshoitajavastaanottojen sisältö sekä kehitetään 
diabetesosaamiskeskuksen ja paikallisen diabetes-
yhdistyksen välistä yhteistyötä. Kahdessa viimeksi 
mainitussa projektipäällikköinä toimivat YAMK-opis-
kelijat. Tuki projekteihin tulee diabetesosaamiskeskuk-
sen ammattilaisilta.

Mitä opimme hankkeen aikana? 

Hyvä suunnittelu ja avoin keskustelu loivat tukevan 
perustan yhteistyölle. Eri organisaatioita edustavien 
terveydenhuollon ammattilaisten muodostama kehit-
tämistyöryhmä sopi yhteiset tavoitteet ja päätti hank-
keen rajauksista. Jätimme kehittämistyön ulkopuolelle 
päätösvaltaamme kuulumattomat asiat, kuten erillisiin 
potilastietojärjestelmiin liittyvät ongelmat. 

Olennaiseksi kehittämistyöryhmässä koettiin lisä-
arvon tuottaminen potilaille ja keskinäisen luottamuk-
sen rakentaminen hankkeen alussa. Näin prosessin 
ongelmakohdat voitiin ottaa avoimesti tarkastelun 
kohteeksi. Tiimityön haasteeksi ja samalla rikkaudeksi 
olemme kokeneet organisaatioiden erilaiset toimin-
takulttuurit ja niiden erityispiirteiden tunnistamisen. 
Yhteisten palaveri- ja kehittämiskäytäntöjen lisäksi 
tarvitsemme yhteiset pelisäännöt. 

Hankkeen pitkittyessä ulkopuolisten tekijöiden 
vuoksi (remontointi, koronan tuomat työpaineet ja 
sosiaalinen etäisyys) on ollut tarpeen kerrata tavoit-
teiden lisäksi jo tehtyjä askeleita ja saavutuksia. Moti-
vaation ylläpitämistä muutokseen on tuettu verkkota-
paamisilla. 

Vaikka verkossa voidaan työskennellä monipuo-
lisesti, olemme kokeneet, ettei se ole paras ratkaisu 
tiimiytymisen ja toimeenpanotaidon vahvistumisen 
kannalta. Pelkät jaetut seinät eivät myöskään sujuvoita 
toimintaa. Tiimiytyminen päässee kunnolla käyntiin, 
kunhan lähitapaamiset mahdollistuvat pandemian 
hellittäessä.  

Keskeistä kehittämisessä on ollut ymmärtää asia-
kaskokemuksia ja oppia niistä. Jotta ryhmän ammat-
tilaisten ei tarvitse arvailla, miten potilaat kokevat toi-
mintamme, kutsuimme kehittämistyöryhmään jäsenen 
paikallisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas-
foorumistamme. Hän edustaa myös Vakka-Suomen 
diabetesyhdistystä. Näin saamme palautetta suoraan 
asiakaskentältä ja etsimme yhdessä hänen kanssaan 
keinoja kehittää toimintaa.    

Kirjallisuus

1. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Strategia vuosille 2019–
2020.

2. Stolt M, Rastio T, Pajunen T, Metsä-Tokila M, Maijala R. Tieteen 
ja käytännön liitto jalkaterveydessä. Pro terveys 2020;47:3.



AstraZeneca Diabetes
Tieteestä innovaatioihin

Lisätietoja: www.astrazeneca.fi

FI-5152-09-19-FO

Viitteet:  
1. Kannel WB et al. Am J Cardiol 1974;34(1):29-34;
2. De Boer IH et al. JAMA 2011;305(24):2532-2539
AstraZeneca Oy, AstraZeneca Nordic-Baltic.
Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo. Puh. 010 23010.
www.astrazeneca.fi

Insulin granulae.

Dividing beta cells.

Toimintaamme ohjaa sitoutuminen diabetespotilaiden elämänlaadun  
parantamiseen tiedevetoisten innovaatioiden ja kasvun kautta.

Sydämen vajaatoiminta ja diabeettinen munuaistauti
ovat merkittäviä tyypin 2 diabeetikon komplikaatioita. 1,2
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Diabetesliiton ja sote-alueiden 
yhteishanke ohjaa diabetesta 
sairastavat digipalvelujen poluille 

Alueet saavat käyttöönsä 
muun muassa tietoa diabetesta 
sairastavien tuen ja palveluiden 

tarpeista sekä valmista materiaalia 
ja työkaluja, kuten verkkokursseja, 

omahoidon tueksi. 

Diabetesliiton käynnistämä hanke 
kartoittaa ja vakiinnuttaa käytäntöön 
diabetesta sairastavien digitaaliset 
palvelut yhteistyössä sote-alueiden 
kanssa. Hankkeeseen on tähän 
mennessä ilmoittautunut yhdeksän 
sote-aluetta, mutta uusia otetaan yhä 
mukaan.

Diabetesliitossa elokuussa käynnistyneen Diabetesta 
sairastavan hyvinvoinnin polut -hankkeen tavoitteena 
on tarjota diabetesta sairastaville ja heidän läheisilleen 
monikanavaista tukea sekä digitaalisia työkaluja arjen 
ja omahoidon tueksi. Tyypin 1 ja 2 diabetesta sekä 
LADA-diabetesta sairastavien lisäksi yhtenä kohde-
ryhmänä ovat ne, joilla on todettu kohonnut riski 
sairastua diabetekseen. Hanke kokoaa Diabetesliiton 
ja muiden toimijoiden hyviksi havaittuja digitaalisia 
työkaluja ja palveluja kohderyhmittäisiksi ja helposti 
saavutettaviksi hyvinvointipoluiksi.

Tiedonkeruu käynnissä 

Hankkeen kohderyhmien nykyisin käyttämiä digitaa-
lisia palveluja sekä digipalvelujen tulevaisuuden tar-
peita kartoitettiin Diabetesbarometrin 2021 yhteydes-
sä toteutetussa kyselyssä. Vastauksia saatiin runsaasti. 
Tietoa digipalvelujen eri muodoista arjen ja omahoidon 
tukena syvennetään haastatteluilla kohderyhmittäin. 
Tarvittaessa hankkeessa voidaan luoda myös uusia 
digitaalisia sisältöjä kohderyhmien tarpeisiin.

Selvitystyön pohjalta rakennettavat ensimmäi-
set hyvinvointipolut valmistuvat keväällä 2022. Val-
miit hyvinvointipolut vakiinnutetaan kohderyhmien 

käyttöön hankkeessa mukana olevien Tulevaisuuden 
sote-keskus -alueiden kautta. Yhteistyön myötä hyvin-
vointipolut nivoutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttöön alueiden tarjoamien muiden 
palveluiden rinnalle.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden kanssa tehtä-
vää yhteistyötä ja sen muotoja on suunniteltu kullakin 
alueella käynnissä olevien kehittämistoimien puitteis-
sa. Hyvinvoinnin polut -hanke tarjoaa alueiden käyt-
töön muun muassa tietoa diabetesta sairastavien tuen 
ja palveluiden tarpeista sekä valmista materiaalia ja 
työkaluja, kuten verkkokursseja, omahoidon tueksi. 
Yhteistyöalueiden on mahdollista saada myös hank-

Tilaa hankkeen uutiskirje:

www.diabetes.fi/digipolut
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keessa tehtävän selvityksen tuloksia käyttöönsä oman 
kehittämistoimintansa tueksi.

Ensimmäisiä hyvinvointipolkuja testataan hankea-
lueilla ja kehitetään edelleen saadun palautteen poh-
jalta. Valmiista hyvinvointipoluista viestitään laajasti 
ja monikanavaisesti Diabetesliiton omien kanavien 
lisäksi myös Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden 
viestintäfoorumien kautta.

Kiinnostuitko?

Tällä hetkellä Hyvinvoinnin polut -hanke tekee yhteis-
työtä yhdeksän Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen 
kanssa. Mukaan mahtuu vielä uusia alueita. Jos kiin-
nostuit yhteistyöstä, ole rohkeasti yhteydessä hank-
keen suunnittelijoihin tuulikki.salminen@diabetes.fi 
ja tanja.kulmala@diabetes.fi. Hankkeen uutiskirjeen 
voit tilata: www.diabetes.fi/digipolut. 

Onko potilaallasi hoitoväsymystä, uuden diagnoosin aiheuttamaa  
hämmennystä tai kokeeko hän tarvetta muuttaa elintapojaan?   
Ehdota hänelle Diabetesliiton verkkokursseja.

Osallistuminen edellyttää sähköpostiosoitetta.    
Perusosaaminen netin käytössä riittää. 

Ohjaa potilaasi Diabetesliiton verkkokurssille

      www.diabetes.fi/verkkokurssit

Äitiysneuvoloihin suunnattu opas on uudistettu niiden tarpeiden  
pohjalta, joita terveydenhoitajat ja raskausdiabeteksen sairastaneet  
äidit toivat esiin Diabetesliiton raskausselvityksessä vuonna 2019. 

Ravitsemusterapeutti antaa oppaassa selkeät ohjeet päivän aterioiden  
koostamiseen. Vaihtotaulukoiden sijaan esitellään eri ateriavaihtoehtoja,  
jotka auttavat pitämään verensokerin sopivana. Myös uusimmat liikunta-
suositukset on huomioitu oppaassa. 

Opas on tarkoitettu äitiysneuvoloiden käyttöön jaettavaksi äideille,  
joilla on todettu raskausdiabetes. 

Raskausdiabetes – pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi

Diabetesliiton suosittu opas vastaa raskausdiabetekseen 
sairastuneiden äitien tavallisimpiin kysymyksiin

Lämminhenkinen opas kannustaa muuttamaan koko 
perheen elintapoja ja pitämään itsestä huolta myös 
raskausdiabeteksen jälkeen.

Lisätiedot ja tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa

• Koko A5, 44 sivua 
• Hinta: 5 €
• Määräalennukset: 5 kpl   

tai enemmän 3 €/kpl,   

50 kpl tai enemmän 2 €/kpl
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Diabeteshoitajat
 
Keski-Suomessa elämäntapaohjaus 
vietiin verkkoon 

MARI RANTAMÄKI

Projektipäällikkö
Palveluketjut, Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus -ohjelma
Keski-Suomen sote-uudistus
mari.rantamaki@jyvaskyla.fi

MIINA-MARIA KIVELÄ

Projektityöntekijä
Palveluketjut, Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
Keski-Suomen sote-uudistus

Vaikka elämäntapaohjauksen vaikuttavuudesta on 
tieteellistä näyttöä, sen järjestämisestä on jouduttu tin-
kimään tiukkojen resurssien vuoksi pitkään. Koronati-

Kuva 1. Verkkopuntaria hyödyntävä            digitaalinen elämäntapaohjausprosessi.Digitaalinen elämäntapaohjausprosessi

Varmista:
• Riittävä tegnologiaosaaminen  

ja oma laite (tietokone tai  
mobiililaite)

• Kerro mahdollisuudesta etänä 
toteutettavaan palveluun

Kartoitetaan riskitekijät ja elinajan
 ennuste

Asiakas saa tietoa omasta terveyden -
tilastaan ja vinkkejä  itsehoitoon 
mm. Omaolon hyvinvointivalmennuksista

Keski-Suomessa sairaanhoitaja-elämäntapa - 
o hjaaja tuuppaa muutosta tarvitsevat   
oikealle hoitopolulle. Asiakkaan yksilöllisen 
tilanteen mukaan hyödynnetään joko etä-  
tai lähikeinoja tai niiden yhdistelmää.

lanteessa potilaiden on ollut entistä vaikeampaa saada 
tarvitsemaansa ohjausta. 

Digitaalisen elämäntapaohjausprosessin kehittä-
misen lähtökohtana Keski-Suomessa oli halu nopeut-
taa palveluun pääsyä, tunnistaa asiakkaat, joilla on 
suurentunut riski sairastua, sekä ohjata elämäntapa-
ohjauksen tarpeessa olevat sujuvasti palvelun piiriin. 
Lisäksi tavoitteena oli vahvistaa asukkaiden mahdol-
lisuuksia tunnistaa valtimosairauksien riski sekä antaa 
heille keinoja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimiseen. 

Elämäntapa
muutostarpeen 
tunnistaminen

Asiakas täyttää 
Omaolo.fi:n 

sähköisen terveys 
tarkastuksen 

ja lähettää sen 
ammattilaiselle

Elämäntapaohjaaja 
käy tulokset läpi

Palveluissa työikäinen potilas:

Kohonnut terveysriski
• Ylipaino
• MBO
• Diabetesriskipisteet yli 12
• Kohonnut verenpaine tai rasva-arvot

Valtimotautiin vastasairastunut,
joka ei ole saanut elämäntapaohjausta
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TIIVISTELMÄ

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, varhainen tun-
nistaminen ja elämäntapaohjauksen vahvista-
minen ovat keskeisiä tavoitteita Keski-Suomen 
sote-uudistuksen hankkeiden Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. 

Yksi esimerkki käynnistetyistä elämäntapa-
ohjauspiloteista on toukokuussa avautuneen 
OmaKS.fi-palvelun sähköisiä keinoja hyödyn-
tävä elämäntapaohjaus. Lisäksi on tunnistettu 
tarvetta vahvistaa asiakkaiden mahdollisuuksia 
ottaa digitaalisten työkalujen avulla vastuuta 
oman terveydentilan tunnistamisesta sekä pa-
rantamisesta. Terveydenhuollon ammattilaisten 
elämäntapaohjausosaamisen sekä monialaisen 
yhteistyön vahvistaminen ovat myös nousseet 
kehittämistyön keskiöön.   

Prosessissa päädyttiin hyödyntämään alueella käy-
tössä olevaa Omaolo.fi-palvelun terveystarkastusta. 
Se toimii samalla ohjaustarpeessa olevien asukkaiden 
tunnistamisen apuvälineenä sekä elämäntapojen ja 
terveydentilan alkukartoituksena. Elämäntapaohjaaja 
käy läpi sähköiset terveystarkastukset ja suosittelee 
tarvittaessa elämäntapamuutosten tueksi esimerkiksi 
Omaolon hyvinvointivalmennuksia, etävalmennus-
ryhmää tai henkilökohtaista etävalmennusta tai kah-
den viimemainitun yhdistelmää. 

Elämäntapaohjaaja on koulutukseltaan sairaan-
hoitaja, joten elämäntapavalmennuksen lisäksi hän 
pystyy hoitamaan asiakkaan tilanteen kokonais-
valtaisesti, esimerkiksi ohjeistamalla häntä verenpai-
neen omaseurantaan. 

Digitaalinen elämäntapaohjaus on aluksi saatavil-
la Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten asukkaille, 
mutta tavoitteena on laajentaa sitä myös muihin Keski- 
Suomen kuntiin OmaKS.fi-palvelun laajentumisen 
myötä. 

Kaksi valmennusryhmää 
aloitti kokeilun 

Ensimmäisiä etävalmennusryhmiä markkinoitiin sosi-
aalisessa mediassa, ja kaksi 15 henkilön valmennusta 
saatiin lyhyessä ajassa käyntiin. 

Etävalmennusryhmissä hyödynnetään Satakun-
nan sydänpiirin kehittämää Verkkopuntari-ohjelmaa 
sekä Teams-tapaamisia (kuva 1). Sekä yksilö- että 
ryhmä valmennuksissa pyritään löytämään yhdessä 
asiakkaan kanssa elämäntavat, joihin asiakas on ensim-
mäisenä valmis ja halukas tekemään muutoksia. 

Keski-Suomen sote •  Verkkopuntari
Kuva 1. Verkkopuntaria hyödyntävä            digitaalinen elämäntapaohjausprosessi.

Elämäntapaohjaajan lisäksi muutoksiin on mah-
dollista saada tukea ravitsemusterapeutilta sekä lii-
kunnanohjaajalta. Yhteistyöstä on sovittu prosessit 
ravitsemusterapian ja liikuntaneuvonnan lisäksi suun 
terveydenhuoltoon, mielenterveys- ja päihde- sekä 
työllisyyspalveluihin. Elämäntapaohjauksen tuke-
na on myös OmaKS.fi-palvelun muu henkilöstö eli 
sairaan hoitajat ja sosiaaliohjaajat. Ohjattavilla on mah-
dollisuus myös lääkärin konsultaatioon. 

Tulokset jaotellaan 
kolmeen kategoriaan

Haastattelu, tilannearvio ja jatkosuunnitelma

Tilanteen kartoitus ja  jatkotutkimusten tarve:
•  laboratoriokokeet, verenpaineseuranta, 
 tarvittavat lisätutkimukset
• lisätestit, mm. diabetesriskitesti

Mm. liikuntapalvelut, Arkeen voimaa 
-toiminta, lääkäri, fysioterapeutti,  
ravitsemusterapeutti, mielenterveys- 
ja  päihdepalvelut, sosiaaliohjaaja

Elämäntapaohjaaja 
ottaa asiakkaaseen 

yhteyttä

Jatkoohjaus ja 
konsultaatio

Elämäntapa
ohjaajan toteuttama 

yksilö tai ryhmä
valmennus
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Monialaista yhteistyötä
asiakkaiden parhaaksi

Elämäntapaohjausprosessia kehitettäessä on noussut 
esiin tarve vahvistaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen 
tilanteen huomioimista sekä monialaisen työn mahdol-
lisuuksia. Ammattilaisten osaaminen elämäntapoihin 
liittyvien asioiden puheeksi ottamisessa, tunnistami-
sessa ja ohjauksessa vaihtelee. Erityisesti unen ja levon, 
mielen hyvinvoinnin, turvallisuuden, yksinäisyyden 
sekä suun terveyden puheeksi ottamisessa on tunnistet-
tu osaamisen vahvistamisen tarvetta. Näillä kaikilla voi 
olla merkittäviä vaikutuksia sekä terveydentilaan että 
elämäntapamuutosten onnistumiseen, 
ja siksi niihin halutaan Keski-Suomen 
piloteissa kiinnittää erityistä huomiota. 

Vaikka ravitsemuksen, liikun-
nan ja päihteiden käytön vaikutukset 
terveyteen ovat olleet pitkään tiedos-
sa, ei esimerkiksi liikkumattomuuden 
tunnistamiseen tai hoitajan toteuttamaan ravitsemus-
ohjaukseen ole ollut selkeitä työkaluja. Näitä on tavoit-
teena jalkauttaa laajasti ammattilaisten käyttöön.

Elämäntapaohjauksen ajatellaan usein kuuluvan 
pelkästään terveydenhuollon ammattilaisille, mutta 
sen tarve tulisi tunnistaa asiakastyössä myös muissa 
palveluissa ja sopia selkeistä yhteistyökäytännöistä. 
Terveydenhuollossa ei osata vielä riittävästi hyödyntää 
muiden ammattilaisten osaamista. 

Digitaalinen elämäntapaohjaus sopii omatoimisil-
le asiakkaille. Osa asiakkaista tarvitsee elämäntapojen 
muuttamiseen tiivisti rinnalla kulkevaa kanssakulki-
jaa, ja hankkeessa on tunnistettu näiden prosessien 
kehittämistarve. Luontevin tuki voi löytyä läheisten 
lisäksi esimerkiksi järjestöstä tai palvelusta, jossa asia-
kas muutenkin asioi. 

Hyvinvointia ja hyvää arkea  

Digitaalisen elämäntapaohjausprosessin lisäksi Kes-
ki-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Wiitaunionin 
alueilla on hiottu kutsuntaikäisten elämäntapaohjaus-

prosesseja yhteistyössä terveysasemien 
vastaanottojen, liikuntaneuvonnan sekä 
etsivän nuorisotyön kanssa. Lisäksi 
alueilla kehitetään raskausdiabeteksen 
ennaltaehkäisyä ja raskausdiabeetikoi-
den elämäntapaohjausta. Myös Saari-
kan ja Äänekosken alueilla on käynnis-

tetty elämäntapaohjausprosessien kehitystyö.  
Palveluja on suunniteltu tiiviisti paikallisten yhte-

yshenkilöiden ja työryhmien sekä Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön kans-
sa. Tavoitteena on, että yhä useampi keskisuomalainen 
saisi oikeaan aikaan tukea elämäntapamuutoksiinsa, 
ei sairastuisi tyypin 2 diabetekseen ja muihin elämän-
tavoilla ehkäistävissä oleviin sairauksiin sekä ennen 
kaikkea voisi arjessaan paremmin. 

Digitaalinen 
elämäntapaohjaus 
sopii omatoimisille 

asiakkaille.

Myönteisiä ratkaisuja ravitsemusneuvontaan

Runsaasti aitoja 
ohjauskeskusteluita, 

jotka avaavat 
havainnollisesti, 

miten tavoitteellinen 
ohjauskeskustelu 
etenee ja pysyy 
myönteisenä.

Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan – ongelmista onnistumisiin 
syömisen hallinnassa -oppaan ratkaisukeskeinen lähestymis - 
tapa tarjoaa potilasta arvostavan ja myönteisen keinon ottaa  
painonhallinta puheeksi vastaanotolla. 

• Terveydenhuollon ammattilaisille, 
jotka työssään kohtaavat 
painonhallinnan kanssa 
kamppailevia potilaita.

• Ongelman syiden penko misen 
sijaan ohjauksessa keskitytään 
potilaan onnistu misiin ja 
yritetään lisätä niitä. 

• Lue oppaasta, miten hyödyntää 
tuttuja ja hyväksi havaittuja 
ravitsemusohjauksen apuvälineitä 
ratkaisukeskeisesti.

Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
– ongelmista onnistumisiin  
syömisen hallinnassa

 • Koko: B5, 92 sivua
 • Hinta: 12,50 euroa + lähetyskulut
 • Lisätiedot ja tilaukset:
 • www.diabetes.fi/d-kauppa



Digitaaliset terveystyökalut, jotka toimivat yhdessä saumattomasti diabeteksen hallinnassa

Skannaa QR -koodi ja lue lisää 
FreeStyle Libre 2 -järjestelmästä

DIGITAALISESTI

POTILAAT 
VOIVAT 
TEHDÄ 
SEN

Terveydenhuollon ammattilaisille 
turvallinen pääsy pilvipalvelun kautta 
potilaan glukoosiraportteihin2 

NÄY TÄ

SKANNAA

YHDIS TÄ

Diabetesta sairastava henkilö voi 
kätevästi tarkistaa glukoosiarvonsa 
älypuhelimensa avulla1

Huoltaja tai läheinen voi seurata 
omaisensa glukoosiarvoja etänä3

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita tai potilastietoja.  
FreeStyle LibreLink -sovellus, LibreLinkUp-sovellus ja LibreView -pilvipalvelu ovat CE -merkattuja lääkinnällisiä laitteita.
1. FreeStyle LibreLink -sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Tarkista verkkosivustolta lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta ennen sovelluksen käyttöä. 
FreeStyle LibreLink -sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä LibreView -pilvipalveluun. 2.  LibreView-verkkosivusto on yhteensopiva vain tiettyjen käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Lisätietoja 
on osoitteessa www.LibreView.com. 3. LibreLinkUp-sovellus on yhteensopiva vain tiettyjen mobiililaitteiden ja käyttöjärjestelmien kanssa. Lue lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta osoitteesta www.
LibreLinkUp.com ennen sovelluksen käyttöä. LibreLinkUp- ja FreeStyle LibreLink -sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä LibreView-pilvipalveluun. LibreLinkUp-mobiilisovellusta ei ole tarkoitettu 
ensisijaiseksi glukoosinseurantajärjestelmäksi: kotikäyttäjien on käytettävä ensisijaisia laitteitaan ja keskusteltava terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen lääketieteellisten tulkintojen ja 
hoitomuutosten tekemistä sovelluksen antamien tietojen perusteella. 
© 2021 Abbott. FreeStyle, Libre, ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ADC-42284 v1.0 07/21. 
www.FreeStyle.Abbott - 0800 555 500 - Abbott Oy - Karvaamokuja 2A - 00380 Helsinki

Lue lisää osoitteesta
www.FreeStyle.Abbott

FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

2797
MD

Abbott Diabetes Care Ltd.
Range Road
Witney, Oxon
OX29 OYL, UK
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Kehity diabeteksen hoidon osaajana

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

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

Koulutusten paikkakunnat, 
hinnat ja koulutuskuvaukset: 
www.diabetes.fi/koulutuskalenteri

KEVÄT 2022
7.–11.2. Diabeetikon hoidon peruskurssi
21.–23.2. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
15.3. Lääkäreiden moduuli: Tyypin 1 diabetes, lähikoulutus
16.3. Lääkäreiden moduuli: Tyypin 2 diabetes, lähikoulutus
29.–31.3. Lasten ja nuorten tyypin 1 diabeteksen hoidon perusteet
6.4.           Tyypin 2 diabeetikon insuliinihoito
7.4. ja 26.4. GDM, Raskausdiabetes, verkkokoulutus 2 x 0,5 pv
7.–8.4. Ikäihmisen diabetes
4.–5.5. Insuliinipumppuhoidon peruskoulutus
12.–13.5. Kansallinen diabetesjalka-symposium / Oulu

SYKSY 2022
1.9. ja 15.9. Lääkäreiden moduuli 1, aihealueet: 1) Diabetes ja silmät, 2) Diabetes ja hermot.   
 Kesto 2 x 0,5 pv (4 t/osio).
4.10. ja 13.10. Lääkäreiden moduuli 2, aihealueet: 1) Diabetes ja sydän, 2) Diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt. 
 Kesto 2 x 0,5 pv (4 t/osio).
5.9–9.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi 
20.–22.9. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
6.10. Diabeetikon jalkahaava, mitä laitan mitä poistan?
25.–27.10. Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen 
9.–10.11. Diabetes ja raskaus
14.11.–18.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi
8.12. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä

Diabetesliiton koulutuskalenteri 2022

  

HOW TO PREVENT CARDIOVASCULAR DISEASE IN DIABETES?

Paikka: Katajanokan kasino, Helsinki
Aika: 28. tammikuuta 2022 klo 12.30–20.30

Osallistumismaksu 100 euroa/osallistuja. 
Ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja lisätiedot: www.diabetes.fi/talvikokous2022 

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n talvikokous
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Sanofi Oy, p. 0201 200 300, sanofi.fi

Osoitteenmuutos!

Vain paikka on vaihtunut, hyvä sisältö 
pysyy! Uudesta osoitteesta pääset 
tutustumaan potilasoppaisiimme sekä 
muihin, laadukkaisiin diabetesmateriaaleihin 
potilaan hoidonohjauksen tueksi. 

Potilaasi voit vinkata jatkossakin 
diabeteselämää.fi-sivulle 
etsimään työkaluja ja inspiraatiota 
tasapainoisempaan arkeen.

Sanofin hoidonohjausmateriaaleilla on uusi koti:  
sanofijasina.fi.
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Väitöksiä
Lääketieteen lisensiaatti Ras
mus Simonsenin väitöskirja 
Bacterial infections in type 1 
diabetes and their association 
with micro- and macrovascular 
complications tarkastettiin Hel-
singin yliopistossa syyskuussa.

Simonsenin väitöskirjatyössä 
bakteeri-infektiot olivat tyypin 1 
diabetesta sairastavilla noin kak-

si  kertaa yleisempiä kuin taustaväestöllä, jolla ei ollut 
diabetesta. Infektioiden esiintyvyys kasvoi erityises-
ti potilailla, joilla oli diabeettinen munuaistauti tai 
huono sokeritasapaino tai molemmat. Lisääntynyt 
antibioottien käyttö sekä kohonnut seerumin lipopo-
lysakkaridi (LPS) -aktiivisuus olivat itsenäisiä sepel-
valtimotaudin ja vaikean diabeettisen retinopatian 
riskitekijöitä. 

Tutkijat löysivät genomin laajuisessa assosiaa-
tiotutkimuksessa (GWAS) diabetesta sairastavilta 
potentiaalisen kytkennän kromosomissa 2 sijait-
sevien geneettisten markkerien ja infektioherkkyy-
den välillä. Lisätutkimusten mukaan tämä infektio-
herkkyyteen vaikuttava kromosomikytkentä voisi 
liittyä IRAK1-signaalipolun aktiivisuuden säätelyyn. 

Simonsenin väitöskirjassa esitetyt osatutkimukset 
tehtiin koko Suomea edustavassa FinnDiane (Finnish 
Diabetic Nephropathy Study Group) -monikeskus-
tutkimuksessa. Tutkimusaineisto koostuu aikuisista 
tyypin 1 diabetesta sairastavista henkilöistä sekä 
verrokeista, joilla ei ole diabetesta ja jotka edustavat 
suomalaista taustaväestöä. Tutkimukseen osallistu-
vilta kerättiin tietoa sekä sairaalan ulko- että sisä-
puolelta hoidetuista bakteeri-infektioista käyttäen 
kahta eri rekisteriä: terveydenhuollon hoitoilmoitus-
rekisteriä (HILMO) sekä kansallista reseptilääke-
ostosrekisteriä (KELA). Tietoa diabetekseen liitty-
vien komplikaatioiden ilmaantuvuudesta, etenemi-
sestä sekä riski tekijöistä kerättiin potilaskäyntien 
yhteydessä, mutta myös sairaala- ja avoterveyden-
huollon potilas arkistoista. DNA-näytteet kerättiin 
veren valko soluista ja bakteeriperäisten lipopolysak-
karidien (LPS) aktiivisuus määritettiin ensimmäisen 
tutkimuskäynnin yhteydessä seeruminäytteestä.

Lääketieteen lisensiaatti Simo 
Rehusen väitöskirja Body size, 
body composition and glucose 
tolerance with special reference 
to adult height, body surface 
area, fat and lean body mass 
tarkastettiin Turun yliopistossa 
elokuussa.

Rehunen havaitsi väitöstutki-
muksessaan, että kehon koko ja 

koostumus vaikuttavat glukoosirasituskokeen tulok-
seen niin merkittävästi, että on kyseenalaista, onko 
se ylipäätään tarpeellinen diabetesdiagnoosin teke-
miseen. Vaarana on, että pienikokoiset ihmiset diag-
nosoidaan tarpeettomasti diabeetikoiksi, kun taas 
kookkailla diabetes jää huomaamatta.

Rehusen väitöstutkimuksessa pitkillä ihmisillä oli 
matalampi kahden tunnin glukoosiarvo kuin lyhyillä. 
Vaikeasti lihavilla pituudella ei kuitenkaan ollut vaiku-
tusta glukoosiarvoon. Mitä pienempi kehon pinta-ala 
oli, sitä suurempi todennäköisyys oli saada diabetes-
diagnoosi glukoosirasituskokeen perusteella.

Vastoin yleistä uskomusta tutkimus osoitti, ettei 
lihasmassa suojaa diabetekselta. Mitä enemmän 
miehillä oli rasvatonta massaa eli käytännössä lihas-
ta, sitä huonompi oli glukoosinsieto, kun rasvaa oli 
keskimääräisesti tai paljon. Naisilla lihasmassalla ei 
ollut vaikutusta. Rasvamassan lisääntyessä kahden 
tunnin glukoosiarvot nousivat. 

Lihavilla suuri rasvaton massa oli yhteydessä 
diabeteksen kehittymiseen 15 vuoden seurannan 
aikana. Lihavilla suuri lihasmassa vaikuttaa siten 
olevan jopa haitallista glukoosiaineenvaihdunnalle ja 
altistaa diabeteksen kehittymiselle. Rasva on kuiten-
kin heikentyneen glukoosinsiedon tärkein tekijä.

- Glukoosirasituskoe saattaa ylidiagnosoida kool-
taan pienet aikuiset diabeetikoiksi ja vastaavasti 
alidiagnosoida kookkaammat. Koska lihavat ovat 
lisäksi jo lähtökohtaisesti ”glukoosirasittuneita”, glu-
koosirasituskokeesta voidaan hyvin luopua, Rehunen 
linjaa.

Kehon koon yhteyttä glukoosirasituskokeeseen 
tutkittiin 2 659 keski-ikäisellä, joiden riski sairastua 
sydän- ja verisuonitauteihin oli luokiteltu kohon-
neeksi Harjavallan valtimotautien ehkäisyprojektissa 
(2005–2007). Helsingin syntymäkohorttitutkimuk-
sesta selvitettiin kehon koostumuksen vaikutusta 
glukoosinsäätelyyn ja diabeteksen kehittymiseen 
ei-diabeetikoilla, joiden keski-ikä oli lähtötilanteessa 
61 vuotta.



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

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

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

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

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

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

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

sekä usein myös kohonnut 
kolesterolitaso.

Toisessa, vuonna 2019 tyypin 2 
diabeetikoille tehdyssä potilasky-

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

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

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

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

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 (viitattu 16.1.2020). Saatavilla internetissä: www.
kaypahoito.fi. 2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8. painos. Bryssel, Belgia: International Diabetes Federation; 2017. 3. 
Diabetes patient market research Finland. GfK. December 2016. 4. Boehringer Ingelheim, data in file. 5. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. https://
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53 %
22 %

25 %

Käsitykseni diabeteksesta
ja sydänsairaudesta3

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

Diabetes aiheuttaa sydänsairauksia,
niiden välillä on luja yhteys

Ihmiset joilla on diabetes, voivat
saada sydänsairauden, mutta sillä
ei ole yhteyttä diabetekseen
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41

38
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%

Miksi lääkehoito aloitettiin

Hoidon seuranta

Miten lääkehoito toteutetaan käytännössä

Diabeteksen liitännäissairaudet
yleisesti

Diabeteslääkkeiden vaikutus
sydän- ja verisuonitautiriskiin

Diabeteksen yhteys
sydänsairauksiin 

Diabeteksen
munuaistautiriskit

Lääkityksen mahdolliset
sivuvaikutukset

Miksi tämä tietty lääke on lisätty
osaksi diabeteksen hoitoa

Mistä aiheista keskustelitte lääkärinne kanssa,
kun nykyistä diabeteslääkitystäsi aloitettiin?4
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Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.f i
Lisätietoja puh. 010 439 8250 ark. klo 8–22

LIHAS- JA  
NIVELKIPUIHIN.

Tehokas kaksitehoinen apu

Uusi Movex Ice kylmä-kuuma voide on kaksitehoinen  
apu lihas- ja nivelkipuihin. Sisältää viilentävää mentolia  
ja lämmittävää capsicum-uutetta. Lääkinnällinen laite.

UUTUUS!
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