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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://
thl.fi/web/kansantaudit/diabetes/diabeteksen-lisasairaudet. 6. https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti/docs/diab_ja_laak_2_2018/13.
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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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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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Paino hallussa    
Painonhallinta on tärkeä osa
tyypin 1 diabetesta sairastavan
hoitoa. Kun tyypin 1 diabeetikon
paino muuttuu suuntaan tai
toiseen, syy kannattaa selvittää.   
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2 diabetekseen.    
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Lääkäri, 
tutki jalat
Kertaa, mitkä jalkatutkimukset
kuuluvat diabeetikon 
vuositarkastukseen.   
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Ajankohtaista  

Maailman diabetespäivä 2022:

Miten diabeteksen hoitovelka puretaan?

Maailman diabetespäivänä 14. marraskuuta Suomen Diabetesliitto nostaa esiin viisi 
teesiä diabetesosaa miskeskuksista ja hyviä käytännön esimerkkejä diabeteksen hoidon 
järjestämisestä. Seuraa Maailman diabetespäivän tapahtumia:
• www.diabetes.fi/MDP
• www.facebook.com/diabetesliitto
• www.twitter.com/diabetesliitto @diabetesliitto
• www.instagram.com/suomendiabetesliitto @suomendiabetesliitto
• www.instagram.com/diabetesliittonuoret @diabetesliittonuoret
• www.linkedin.com/company/diabetesliitto

Kansainvälinen diabetesjärjestö IDF nosti viime 
vuonna Maailman diabetespäivän 14.11. teemaksi 
diabeteksen hoidon saatavuuden (Access to diabetes 
care), ja se jatkaa tällä teemalla vielä vuosina 2022 ja 
2023. Suomen Diabetesliitto tarttuu samaan ongel
maan: meillä diabetespäivän teemana on hoitove
lan purkaminen. 

Diabetesliitto on vuosia ajanut diabetesosaamis
keskusten perustamista ratkaisuksi diabeetikoiden 
hoidon järjestämisen ongelmiin. Diabeteksen hoito 
ja omahoidon ohjaus edellyttävät erityisosaamista 
terveydenhuollon ammattilaisilta. Osaamisen kes
kittäminen auttaa myös hoitovelan purkamisessa. 

Monin paikoin diabetesosaamiskeskukset ovat jo 
arkipäivää maassamme.

Tämän ohella Diabetesliitto korostaa Maail
man diabetespäivää diabetesta sairastavien omana 
erityisenä päivänä muun muassa #sinirannekam
panjoineen ja tekstiviestitervehdyksineen. 

Perusopas – tyypin 2 diabetes • Vägledning – typ 2-diabetes
Suosittu, lämminhenkinen opas 
kokoaa hoidon keskeiset asiat yhteen. 
Uudistettu opas nyt myös ruotsiksi!

Kenelle: aikuisille niin sairauden alussa kuin 
myöhemminkin, sote-alalle perustieto-oppaaksi
B5, 44 sivua, nidottu
Hinta: 4 euroa

Tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa

Määräalennukset: 5 kpl tai enemmän: 2,50 euroa/kpl • 50 kpl tai enemmän: 1,50 euroa/kpl
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Pääkirjoitus  

Tärkeää tukea suosituksista
MERJA K. LAINE

Diabeteksen kokonaisvaltaisen hoidon tavoitteena on 
diabetesta sairastavan mahdollisimman hyvä ja nor
maalin pituinen elämä, komplikaatioiden välttäminen 
sekä sujuva arki ilman kohtuuttomia rajoituksia (1,2). 
Hoidossa on oleellista yksilöllisyys huomioiden poti
laan elämäntilanne ja omahoidon voimavarat (1,2). 

Tavoitteiden saavuttamiseksi terveydenhuollon 
ammattilaiset sopivat yhdessä diabetesta sairastavan 
kanssa hänelle turvalliset ja realistiset tavoitearvot 
niin glukoositason, rasvaarvojen kuin verenpaineen
kin suhteen. Diabetesta sairastavan kanssa tulee myös 
käsitellä elämäntapoihin (ruokavalioon, liikuntaan, 

uneen), tupakointiin, päihteiden käyttöön, psyko sosiaalisiin riskitekijöihin ja ajoterveyteen liittyviä asioi
ta. Moniammatillinen ja sujuva tiimityö on avainasemassa kaiken tämän toteutuksessa.   

Kansalliset ja kansainväliset hoitosuositukset antavat hyvän tuen mietittäessä optimaalisia hoitotavoit
teita ja keinoja, joilla nämä tavoitteet saavutettaisiin (16). Suosituksia päivitetään vuoden tai muutaman 
välein, mikä vaatii terveydenhuollon ammattilaisilta jatkuvaa aktiivista kirjallisuuden seurantaa ja amma
tillista jatko tai täydennyskoulutusta. Viime vuosina diabeteksen hyvässä hoidossa on korostunut poti
laan kardiovaskulaarisen ja munuaistilanteen kartoitus ja sen huomioiminen lääkehoitoa suunniteltaessa 
(35). Suosituksissa kannustetaan myös ottamaan potilas aktiivisesti mukaan pohtimaan hoitotavoitteita 
ja valintoja sekä hoidon seurantaan liittyviä asioita (16).

Raskausdiabetes Käypä hoito suosituksen päivitetty versio julkaistiin toukokuussa 2022 (6). Tässä 
numerossa työryhmän puheenjohtaja emeritusprofessori Risto Kaaja avaa tarkemmin päivitetyn suosituk
sen sisältöä – suositan lukemaan. Insuliininpuutosdiabetes ja Tyypin 2 diabetes Käypä hoito suositukset 
ovat parhaillaan päivitystyön alla.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osaston apulaisprofessori sekä  
Diabetesliiton lääkärineuvoston puheenjohtaja.

1. Tyypin 2 diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja  
Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 14.8.2022).  
Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

2. Insuliininpuutosdiabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Sisätautilääkärien yhdistyksen ja 
Diabetesliiton Lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 14.8.2022).  
Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

3. Standards of medical care in diabetes – 2022. Diabetes Care 2022;45:S1
4. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: ADA-EASD consensus report 2022. https://professional.diabetes.org/content-page/

management-hyperglycemia-type-2-diabetes-ada-easd-consensus-report-2022
5. American association of clinical endocrinology. AACE comprehensive type 2 diabetes management algorithm 2020.   

https://pro.aace.com/pdfs/diabetes/AACE_2019_Diabetes_Algorithm_03.2021.pdf
6. Raskausdiabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja  

Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 (viitattu 14.8.2022).  
Saatavilla: www.kaypahoito.fi
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10 000 askelta päivässä pidentää diabeetikon ikää
Näin on osoitettu amerikkalaiseen 
National Health and Nutrition 
Examination Survey -tietopankkiin 
perustuvassa aineistossa (1), joka 
käsitti 1 194 prediabeetikkoa ja 
493 diabeetikkoa.  

Aineistoon kuuluneiden predia-
beetikoiden keskimääräinen ikä 
oli 55 vuotta, painoindeksi BMI 
30 kg/m2, paastoglukoosi 5,5–6,9 
mmol/l ja HbA1c 39–46 mmol/
mol. Miehiä prediabeetikoista oli 
56 %. Seuranta-aika oli 9,8 vuotta, 
ja sen kuluessa 200 prediabeetik-
koa kuoli. Diabeetikoiden keski-
määräinen ikä oli 61 vuotta, BMI 
32 kg/m2 ja miehiä 51 %. Seu-
ranta-aika oli 8,8 vuotta, ja 138 
kuoli. Kaikilla koehenkilöillä oli 
askelmittari seitsemänä peräkkäi-
senä päivänä. Algoritmien avulla 
tästä arvioitiin heidän päivittäinen 
askelmääränsä seurannan aikana 
(2).

Kuolleisuuden ja askelmäärien 
yhteys analysoitiin ja analyysissa 
otettiin huomioon myös mahdolli-
set muut vaikuttavat tekijät, kuten 
ikä, sukupuoli, etninen tausta, 
tupa kointi, alkoholin käyttö, ruoka-
valio ja diabeteslääkitys. Kummas-
sakin ryhmässä otettiin vertailu-
pohjaksi vähiten kävelevän 10 %:n 
askelmäärä. Prediabeetikoilla se 
oli 3  779 ja diabeetikoilla 2  532 
askelta päivässä. Tähän verrattiin 
niiden kuolleisuutta, jotka käveli-
vät enemmän. Assosiaatiokäyrä 
oli loivan L-kirjaimen muotoinen 
molemmissa tutkimusryhmissä.

Prediabeetikoilla kuolleisuus 
oli pienin, jos käveli keskimäärin 
10  678 askelta päivässä. Riski-
suhde oli 0,25 ja luottamusväli 
0,16–0,36, tämä siis verrattuna 
vähiten kävelevän 10 %:n kuollei-
suuteen. Diabeetikoilla vastaavat 
arvot olivat lähes samat: askel-

määrä 10 177, riskisuhde 0,25 ja 
luottamusväli 0,14–0,47.  

Tutkimus perustuu pienehköön 
potilasaineistoon ja askelmittarin 
melko lyhytaikaisen käytön mate-
maattiseen ekstrapolaatioon. Kui -
tenkin huomattavaa on, että mak-
simihyöty saavutettiin 10 000 aske -
leen päivittäisellä kävelyllä, mutta 
jo pienemmillä askelmäärillä poti-
laiden kuolleisuus väheni. Tämä 
tukee käsitystä, että säännöllisellä 
kävelyllä on myönteisiä vaikutuksia 
myös diabeetikoiden terveyteen.  

Veikko Koivisto

1. Zipf G, Chappa M, Porter KS ym. National 
Health and Nutrition Examination Survey: 
plan and operations, 1999–2010. Vital 
Health Stat. 1 2013:1-37.

2. Del Pozo-Cruz J, Alvarez-Barbosa F, 
Galardo-Gomez D ym. Optimal number 
of steps per day to prevent all-cause 
mortality in people with prediabetes 
and diabetes. Diabetes Care https://doi.
org/10.2337/dc22-0524
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Seuraamo
Pidä D-vitamiinipitoisuus tavoitealueella
Englannin biopankkiaineistosta 
tutkittiin seerumin 25-OH-D-vi-
tamiinipitoisuuden yhteyttä kar-
diovaskulaaritauteihin ja kuollei-
suuteen 67  789 prediabeetikolla 
(HbA1c 39–47 mmol/mol) ja 
24  311 diabeetikolla (HbA1c > 
48 mmol/l, hoitona insuliini tai 
oraaliset diabeteslääkkeet) (1). 
Verinäytteet otettiin, kun potilaat 
rekisteröitiin biopankkiin. Heidän 
ikänsä rekisteröitäessä oli keski-
määrin 59 vuotta ja seuranta-ajan 
mediaani 11,5 vuotta.

Analyysissä verrattiin kahta 
ryhmää: potilaita, joilla D-25-arvo 
oli alle 25 mmol/l tai yli 75 mmol/l. 
Seerumin D-25-tavoitearvo esi-
merkiksi HUS:n laboratoriossa on 
75–120 mmol/l. 

Prediabeetikoilla suuremman 
pitoisuuden D-25-ryhmässä oli 
vähemmän kardiovaskulaarita-
pahtumia (riskisuhde RS 0,78, 95 
%:n luottamusväli LV 0,71–0,86), 
koronaaritautia (RS 0,79, LV 
0,71–0,89), sydämen vajaatoi-
mintaa (RS 0,66, LV 0,54–0,81), 
aivohalvauksia (RS 0,75, LV 0,61–
0,93), sydänkuolemia (RS 0,42, 
RS 0,32–0,59), ja myös kokonais-

kuolleisuuden riski oli pienentynyt 
(RS 0,66, LV 0,58–0,75). Kaikissa 
analyyseissa p-arvo ryhmien välillä 
oli alle 0,05. 

Diabeetikoiden ryhmässä saa-
tiin aivohalvausta lukuun ottamat-
ta samat merkitsevät erot suuren 
ja pienen pitoisuuden D-25-ryh-
män välillä. Erot olivat riippumat-
tomia muista tekijöistä, kuten iäs-
tä, sukupuolesta, tupakoinnista, 
alkoholin käytöstä, painoindeksis-
tä, fyysisestä aktiivisuudesta tai 
verenpaine- ja kolesterolilääkkei-
den käytöstä. 

Mahdolliset D-vitamiinin meka -
nismit eliniän pidentämisessä –  
esimerkiksi tulehduksen vähene-
minen –  ovat vielä hyvin speku-
latiivisia. Tämäkin tulos kuitenkin 
vahvistaa diabeetikon säännöllisen 
D-vitamiinin saannin ja sen pitoi-
suuden seurannan tärkeyttä. 

Veikko Koivisto

1. Zhang P, Guo D, Xu B ym. Association 
of serum 25-hydroxyvitamin D with 
cardiovascular outcomes and all-cause 
mortality in individuals with prediabetes 
and Diabetes. Results from the UK 
Biobank prospective cohort study. 
Diabetes Care 2022:45:1219-1229.

Kuva: Shutterstock

Luotettavaa tietoa turvallisesta lääkehoidosta potilaille
Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaaseen on koottu keskeiset ohjeet lääkkeiden 
turvalliseen käyttöön. Lisäksi opas sisältää tietoa lääkekorvauksista ja apteekissa 
asioinnista sekä lääkkeiden hankinnasta.

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -oppaan on laati-
nut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fi-
mea yhteistyössä Kansallisen lääkeinformaatiover-
koston kanssa. Diabetesliitto osallistuu aktiivisesti 
verkoston toimintaan.

Opas ilmestyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Oppaasta on laadittu kolme tiivistelmää selkosuo-
meksi, jotka on käännetty usealle eri kielelle, muun 
muassa arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi:

• Lääkkeiden turvallinen käyttö
• Lääkekorvaukset ja asiointi apteekissa – henkilöille, 

joilla on suomalainen henkilötunnus
• Lääkkeiden hankinta Suomessa – henkilöille, joilla 

ei ole suomalaista henkilötunnusta, esimerkiksi 
pakolaisille ja turvapaikan hakijoille. 

 Kansalaisen lääketieto: Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon              
 www.fimea.fi



LIBRE 2
Potilaasi ovat valmiita välttämään 
hypoglykemian ainoalla jatkuvalla 
glukoosinseurantajärjestelmällä, 
joka siirtää glukoosilukemat potilaan 
älypuhelimeen¹ joka minuutti.4

Maailman pienin, ohuin2 ja  
huomaamattomin3 sensori

S euraavan  sukup olven  jatkuva
glukoos inseuranta jär jeste lmä  (CGM )

S kannaa  
QR-koo d i  
j a  lue  l i s ää

CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Poti laas i  saavat 
t iedon aiemmin.
Toimivat  nopeammin. 
O vat  valmiita
välttämään hypot .
Nyt t iedät

Tuotekuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita tai potilastietoja. FreeStyle Libre 3 -jatkuva glukoosinseurantajärjestelmä on  
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Tyypin 1 diabeetikon ylipaino

Liian suuri perusinsuliiniannos tai 
epätarkoituksenmukaisesti annosteltu 
ateriainsuliini saattaa johtaa liialliseen 
insuliinivaikutukseen kudoksissa ja 
altistaa hypoglykemialle. Diabetesta 
sairastava joutuu korjaamaan 
insuliinin liikasaantia ylimääräisillä 
välipaloilla, mikä nostaa painoa ja lisää 
rasvakudosta. Lisääntynyt rasvakudos 
aiheuttaa insuliiniresistenssiä, ja hän 
tarvitsee insuliinia jälleen lisää.

Lancet Diabetes Endocrinology lehdessä julkaistiin 
2021 syksyllä katsausartikkeli tyypin 1 diabetekses
ta ja ylipainosta. Referoin sen keskeisimpiä havain
toja tässä artikkelissa (1). 

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten ja nuor
ten joukossa ylipainosten osuus on hälyttävän suu
ri. Maailmanlaajuisen 55 tutkimuskeskuksen ja yli 
30 000 potilaan SWEETrekisterin 
aineistossa tyypin 1 diabetesta sai
rastavista 2–18vuotiaista tytöistä 
27,2 % ja pojista 22,3 % oli ylipai
noisia (2). 

Tyypin 1 diabeteksen insulii
nihoito vaikuttaa vartalon rasva
kudokseen ja lihasmassaan. Pai
nonnousun ajatellaan nykyään 

voivan toimia myös yhtenä tyypin 1 diabeteksen 
laukaisevana tekijänä. 2005 julkaistussa tutkimuk
sessa esitettiin teoria ylipainon tyypin diabetesta 
kiihdyttävästä vaikutuksesta. Tutkimus perustui 
168 lapsen kohorttiin, jossa diagnoosihetken ikä ja 
painoindeksi kuusi kuukautta diagnoosin jälkeen 
olivat käänteisesti yhteydessä: korkeampi paino
indeksi johti diabeteksen puhkeamiseen aiemmin. 
(3) Tämä yhteys ei ollut toistettavissa Katalonian 
alueen lasten suuressa 3 534 potilaan aineistossa (4). 

Rasvahapot ja suuret glukoosipitoisuudet saat
tavat osaltaan selittää beetasolujen väsymistä teh
den ne herkemmiksi autoimmuunijärjestelmän 
hyökkäyksille (1).

 
Painon nousun aiheuttajia

Insuliinin annostelun tehostaminen vähentää 
elinkomplikaatioiden vaaraa mutta nostaa usein 
painoa. Diabetes Control and Complications tutki

muksessa (DCCT) potilaat jaettiin 
intensiivisen (sokerihemoglobiini 
HbA1c 6,7–7,2 %) ja tavanomaisen 
(HbA1c 8,7–9,2 %) tavoitteen ryhmiin. 
Intensiivisessä hoidossa paino nousi 
vuoden aikana keskimäärin 5,1 kg, 
kun tavanomaisessa hoidossa paino 
nousi 2,4 kg. Vaikea hypoglykemia lisä
si painon nousun todennäköisyyttä. (5) 

Painonnousun 
ajatellaan nykyään 

voivan toimia 
myös yhtenä tyypin 

1 diabeteksen 
laukaisevana tekijänä.
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Insuliinin aiheuttamalle painonnousulle on 
useita hypoteeseja. Kun glukoositasapaino paranee, 
verenglukoositaso tippuu alle munuaiskynnyksen, 
mikä lisää nautittujen kalorien hyötysuhdetta glu
kosurian poistuessa. Toinen selitysmalli on, että 
annosteltaessa insuliini periferaalisesti ohitetaan 
maksan kierto verrattuna fysiologiseen haiman 
insuliinineritykseen. Täten perifeerisiin kudoksiin 
voi syntyä paikallista hyperinsulinemiaa, joka ruok
kii paikallista rasvanmuodostusta. Maksaspesifien 
insuliinien kehittäminen voisi potentiaalisesti 
vähentää rasvakudoslisää ja painonnousua. (1) 

Perusinsuliineista polyetyleeniglykoli lispro 
(Peglispro) oli maksaspesifimpi ja laski HbA1c:tä 
tehokkaasti. Se aiheutti kuitenkin steatohepatoo
sia, mikä johti sen kehittämisen keskeyttämiseen 
(6). Maksaa suosivien insuliinien kehittäminen 
jatkuu yhä, ja niistä toivotaan löytyvän yhä paino
neutraalimpia vaihtoehtoja. 

Kasvuhormonijärjestelmän ja insuliininkaltai
sen kasvutekijä 1:n (IGF1) kautta tulevien insulii
nin painonnousuvaikutusten ajatellaan liittyvän 
kasvutekijöiden anabolisen ja katabolisen tilan 
säätelyyn (7). 

Insuliinipumppujen käytön on epäilty mahdol
lisesti lisäävän painonnousua, mutta prospektiivi
sia satunnaistettuja tutkimuksia aiheesta ei ole (1). 
Kymmenen vuoden pituisessa retrospektiivisessä 
tutkimuksessa monipistoshoidon ja pumppuhoi
don välillä ei todettu merkittävää painonnousueroa 

(8). Myöskään DCCT:n intensiivihoitoryhmässä 
painonnousu ei ollut yhteydessä hoitomuotoon (5). 

Tiukka hoitotavoite lisää hypoglykemian riskiä 
(5). Hypoglykemiat ja niiden pelko lisäävät ylimää
räisten, painonnousua aiheuttavien välipalojen tar
vetta. Ylipitkävaikutteiset insuliinit ovat laskeneet 
hypoglykemioiden esiintyvyyttä samoin kuin auto
maattiset closed loop tyyppiset insuliinipumput, 
jotka pystyvät vähentämään ja tauottamaan insu
liininannostelua kudosglukoosin jatkuvan seuran
nan eli sensoroinnin perusteella. 

Tiukassa glukoositasapainossa liikunta vaatii 
erityistä suunnittelua tai erillisiä liikuntaa edeltä
viä tai liikunnan aikaisia välipaloja. Tämä voi johtaa 
joko liikunnan vähenemiseen tai välipalojen lisään
tymiseen (9). 

Painonnousun vaikutuksia 

Ylipainon on osoitettu aiheuttavan sydän ja veri
suonisairauksia ja tyypin 2 diabetesta sekä lisäävän 
eräitä syöpiä ja ennenaikaisen kuoleman riskiä 
(10). Ruotsin kansalliseen diabetesrekisteriin poh
jautunut tutkimus selvitti tyypin 1 diabeetikkojen 
kardiovaskulaaririskejä 1998–2012. Tutkimuksessa 
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todettiin painoindeksin olevan yhteydessä suuren
tuneeseen kardiovaskulaarikuoleman, sydämen  
vajaatoiminnan sekä merkittävän sydäntapahtu
man riskiin ja kokonaiskuolleisuuden suurentu
miseen (11).

Tyypin 1 diabeetikoilla kehon ulkopuolelta 
annosteltu insuliini voi laukaista insuliiniresistens
siä painosta riippumatta. Ylipaino lisää kuitenkin 
myös tyypin 1 diabeetikoiden 
insuliiniresistenssiä. (12) Insu
liiniresistenssi lisää tyypin 1 
diabeetikoiden mikrovaskulaa
rikomplikaatioita (13). 

Rasvakudoksen ja insulii
niresistenssin aivohalvauksia 
ja sydäninfarkteja lisäävästä 
vaikutuksesta on vähäisesti 
tutkimustietoa. Pienessä 40:n 
tyypin 1 diabetesta sairastavan potilaan tutkimus
kohortissa voitiin osoittaa insuliiniresistenssin 
ja sydänvaltimoiden kalkkeutumisen yhteys (14). 
Insuliiniresistenssiä vastaan toimivat liikunta ja 
ruokavaliovalinnat. 

Diabeetikko saattaa jättää insuliinia annoste
lematta saavuttaakseen painonlaskutavoitteita tai 
estääkseen painonnousua. Yhdysvaltalaistutkimuk
sen 13–60vuotiaista tyypin 1 diabetesta sairastavis
ta naisista (n = 341) 31 % myönsi jättävänsä joskus 
insuliinia annostelematta tahallisesti ja 9 % kertoi 
tekevänsä näin säännöllisesti (15).

Painonhallinta ja painonpudotus 

Perinteiset painonpudotuskeinot ovat vaikeita tyy
pin 1 diabetesta sairastaville: liikunta ja hiilihyd
raattien määrän vähentäminen voivat aiheuttaa 
hypoglykemiaa. Säännöllinen liikunta vähentää 
kardiovaskulaaririskiä. Se voi myös parantaa insu
liiniherkkyyttä eli vähentää insuliiniresistenssiä ja 
parantaa kolesteroliarvoja. (16) 

Toimivimmat keinot estää tyypin 1 diabetek
seen liittyvää painonnousua ovat todennäköisesti 
hiilihydraattien arviointi ja insuliinin oikeaaikai
nen annostelu aterioille. Perus ja ateriainsulii
nin suhteen optimointi lähelle 50–50prosentti
jakaumaa saattaa olla hyödyllistä (17). 

Lääkkeet painonhallinnan tukena

Tyypin 1 diabeteksen hoitoon insuliinihoidon lisä
nä käytetyistä lääkkeistä on lupaavaa näyttöä pai
nonnousun estäjinä. Metformiinia on tutkittu tyy
pin 1 diabeteksen hoidon tehostajana REMOVAL           

tutkimuksessa. Metformiini laski koehenkilöiden 
painoa 1,17 kg enemmän kuin lumelääke. (18)

GLP1analogeista erityisesti liraglutidilla on 
ADJUNCTtutkimuksesta näyttöä annosriippuvai
sesta painonlaskutehosta tyypin 1 diabeetikoilla. 
Painonlasku kohdistui rasvakudokseen. Hypogly
kemioiden kokonaismäärä lisääntyi hieman mutta 
vaikeat hypoglykemiat eivät. (19)

Pramlintidi on synteettinen 
amyliinin analogi, joka on USA:ssa 
hyväksytty tyypin 1 diabeteksen 
lisälääkkeeksi. Amyliinia erittyy hai
man beetasoluista insuliinin kanssa 
samanaikaisesti, ja se hidastaa maha
laukun tyhjentymistä sekä vähentää 
ruokahalua ja glukagonin eritys
tä. Amyliini parantaa HbA1c:tä, 
vähentää käytetyn insuliinin 

kokonaismäärää ja rauhoittaa aterianjälkeistä 
glukoosipitoisuuden kasvua. Vuoden pituisessa 
pramlintidin turvallisuustutkimuksessa tyypin 
1 diabeetikkojen paino laski 0,4 kg lumelääkettä 
saaneiden painon noustessa 0,8 kg. Pramlintidin 
käyttöön liittyi pahoinvoinnin ja oksentelun lisäk
si nelinkertainen vaikean hypoglykemian riski. 
Lääkkeen käyttöönottoa estävät myös pistostiheys 
ja korkea hinta. (20,21) 

SLGT2:n estäjät estävät painonnousua tyy
pin 1 diabeetikoilla (21). Tätä nykyä yhdelläkään 
 SGLT2:n estäjällä ei ole Suomessa käyttöaihetta 
tyypin 1 diabeteksen hoitoon. Lisätutkimuksia 
tarvittaisiin selventämään tekijöitä, jotka lisäävät 
tyypin 1 diabeetikkojen ketoasidoosiriskiä SGLT2:n 
estäjien käytön yhteydessä. Lääkkeestä hyötyisivät 
eniten ylipainoiset. (22). 

Bariatrinen kirurgia

Ruotsalaisessa tutkimuksessa tehtiin 387:lle tyypin 
1 diabeetikolle mahalaukun ohitusleikkaus ja heitä 
verrattiin 387:ään tyypin 1 diabeetikkoon, joita ei 
operoitu. Kardiovaskulaaritapahtumat vähenivät, 
mutta glukoositasapaino ei parantunut ja hypogly
kemiat lisääntyivät. (23) 

Bariatrisen kirurgian soveltuvuudesta tyypin 1 
diabeetikoiden lihavuuden hoitoon tarvitaankin 
lisää tutkimuksia. 

Hoidon tulevaisuudennäkymiä

Tulevaisuuden insuliinit kohdentuvat aiempaa 
paremmin maksaan vähentäen insuliinivaikutuk
sen epäsuhtaa. Uusimmat ja edistyneimmät closed 
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loop hybridipumput (AHCL) vähentävät hypogly
kemiariskiä ja mahdollistavat siten liikuntaa. 

Useista insuliinin kanssa käytettävistä lääkeai
neista on saatu lupaavia tuloksia. GLP1analogien 
käytön esteenä Suomessa ovat varsin tiukat korvat
tavuustulkinnat. SGLT2:n estäjien hyödyntämistä 
rajoittavat käyttöaiheen takaisinveto sekä signaalit 
ketoasidoosiriskin lisääntymisestä. Pramlintidin 
käyttöä estävät gastrointestinaalikanavan oireet 
sekä työläs tiivis pistäminen ja hoidon hinta. 
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Kansalliset laaturekisterit saamassa yhteisen 
PROM-vointimittarin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekisteriprojektissa valitaan yhteinen vointimittari kansallisille 
 laaturekistereille. Sen avulla potilas voi arvioida omaa terveydentilaansa, toimintakykyään ja terveyteen 
liittyvää elämänlaatuaan riippumatta siitä, mitä sairauksia hänellä on.

Vastausten perusteella on mahdollista saada tietoa siitä, kuinka hyvin potilas tuntee pärjäävänsä 
 sairautensa kanssa. Vointimittareista käytetään lyhennettä PROM eli Patient reported outcome measure.

Laaturekistereillä seurataan ja arvioidaan asiakas ja potilasryhmäkohtaista hoidon ja toiminnan laa
tua.  Yleisen PROMmittarin valinta on yksi laaturekisteriprojektin tärkeimmistä tavoitteista tänä vuonna. 
Valittavasta mittarista järjestetään lausuntokierros, ja valinnasta päätettäneen syyslokakuussa.

Lisätietoa Terveydenhuollon kansallisista laaturekistereistä: thl.fi.
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Lehtemme pitkäaikainen lääketieteellinen toimittaja Carol Forsblom kuoli huhtikuussa 2022 Helsingissä 
58 vuoden ikäisenä. Pitkäkestoinen sairaus uuvutti idearikkaan tutkijan. Carol syntyi ruotsinkieliseen 
akateemiseen perheeseen, jonka viimeinen jäsen hän oli. Kotoa periytynyt kiinnostus musiikkiin johti 
huilunsoiton opintoihin konservatoriossa ja monipuolisiin saavutuksiin tällä alalla. Carol konser
toi kamarimuusikkona, toimi kapellimestarina ja musiikkipäivien toiminnanjohtajana sekä tuotti 
musiikki ohjelmia. Lääketieteen opinnot kutsuivat vuonna 1987 muutama vuosi ylioppilastutkinnon 
jälkeen. Alanvalintaan, kuten myös tutkimuslinjaan, vaikutti varmasti oma sairaus eli insuliininpuutos
diabetes. Sittemmin diabetestutkimuksesta tuli hänen toinen intohimonsa. Väitöskirja valmistui vuon
na 1999 ja käsitteli diabetekseen liittyvien verenkiertoelinsairauksien riskitekijöitä. Erityisesti häntä 
kiinnostivat diabeteksen liitännäissairauksien syntyyn vaikuttavat tekijät. Hän etsi vastauksia kysymyk
siin, miksi joillekin ilmaantuu diabeteksen komplikaatioita varhain ja miksei ilmaantumisen yhteys 
vallitsevaan sokeritasapainoon ole johdonmukainen. FinnDianetutkimuksesta ja tutkijoista muodostui 
Carolin perhe, ja hänen merkityksensä useiden väitöskirjojen ideoinnissa ja toteutuksessa on merkittävä. 
Pubmedin mukaan hänen nimensä esiintyy tutkijana noin 300 vertaisarvioidussa julkaisussa. Julkaisu
jen aiheet vaihtelevat genetiikasta ravitsemukseen, hoitokeinoista hoitotasapainoon ja riskitekijöistä 
epidemiologiaan, vain muutamia esimerkkejä mainitaksemme.

Diabetestutkijoiden yhdistykseen liittyminen, aktiivinen osallistuminen tutkijoiden tieteellisiin 
kokouksiin ja tutkijaryhmän johdattaminen yhdistyksen jäseniksi johti hallituspaikkaan ja sittemmin 
sihteeriksi. Monissa yhdistyksissä sihteerin työ on tärkeä ja yhdistystä käytännön asioissa kannatteleva. 
Nuorten tutkijoiden esiintymisten seuraaminen ja rakentava arviointi kokouksissa ja kansainvälisten 
kokousten esiintymisharjoituksissa olivat Carolin mielipuuhaa. Yhdistystoiminta johti myös jäsenyyteen 
Euroopan diabetestutkijoiden (EASD) ohjelmatoimikunnassa. Se oli kansallisesti merkittävä jäsenyys. 

Diabetes ja lääkäri lehden toimitukseen Carol liittyi syksyllä 2011. Hänen seurantaalueekseen sovit
tiin erityisesti perustutkimus, epidemiologia, diabeteksen riskitekijöiden tunnistaminen ja genetiikka. 
Toimiminen kansainvälisissä yhdistyksissä ja laajat tutkijaverkostot auttoivat löytämään aiheita lehdessä 
käsiteltäviksi. Carol ei työskennellyt koskaan käytännön lääkärinä, vaan panosti kokopäiväisesti tutki
mukseen. Vain harvat saavat tällaisen mahdollisuuden maassamme. 

Jorma Lahtela
Mervi Lyytinen

Kirjoittajat ovat työskennelleet yli kymmenen vuoden ajan Carol Forsblomin toimittajakollegoina 
Diabetes ja lääkäri -lehdessä. Jorma Lahtela on tehnyt pitkään yhteistyötä hänen kanssaan myös 
Suomen diabetestutkijat ja diabetologit ry:n hallituksessa.

In memoriam 
Carol Forsblom
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Näkökulma

Miten turvataan diabetesosaaminen 
hyvinvointialueilla?
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Diabetesliitto on jo vuosia puhunut 
diabetesosaamisen keskittämisestä 
keinona parantaa diabeteshoidon 
saatavuutta ja hoidon yhden-
vertaisuutta. Karkaavatko palvelut 
entistä kauemmaksi, vai mistä on kyse?
  
Saamme jatkuvasti kuulla, että diabeteshoidon 
saatavuus ja hoitotulokset vaihtelevat, samoin käy
tettävissä oleva hoitoteknologia ja ammatillisen 
osaamisen laajuus. On välttämätöntä, että laadukas 
tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2 diabetek
sen hoito ja omahoidon tuki olisivat yhdenvertai
sesti kaikkien saavutettavissa. Tämä voidaan toteut
taa, kun alueilla on osaavia diabetesammattilaisia 
sekä nykyaikaisia hoitomuotoja, hoitotarvikkeita 
ja teknologiaa diabetesta sairastavien tarpeisiin. 
Lisäksi tarvitaan moniammatillisia palveluja: jalka
terapeutteja, psykologeja, ravitsemusterapeutteja ja 
sosiaalityöntekijöitä, joilla on ymmärrystä diabe
teksesta. 

Käytännön ratkaisut
voivat vaihdella  

Käytännön ratkaisut hoidon järjestämisessä vaih
televat varmasti jatkossakin. Alueen koko, väestö
pohja ja palvelutarve ratkaisevat sopivan mallin 
kullekin alueelle – tästä on kokemusta jo nyt. Joil
lakin alueilla voidaan perustaa diabetesosaamis
keskuksia, joihin keskitetään diabetesta sairastavien 
vastaanottopalvelut. Toisilla alueilla osaamisen 
keskittäminen voi tarkoittaa hyvinvointialueen 
laajuista osaamiskeskusten verkostoa, jonka muo

dostavat hyvinvointialueen diabetesammattilaiset. 
Myös digitalisaatio ja etäpalvelut ovat olennainen 
osa kokonaisuutta. 

Osaamisen keskittämisen mallissa tärkeitä ovat 
toimivat konsultaatiomahdollisuudet, moniam
matillinen toimintamalli ja jatkuva sekä luonte
va tuki ammattilaisten osaamisen kehittämiselle. 
Tavoitteena on tilanne, jossa missä tahansa diabe
testa sairastavia hoitavassa yksikössä on sujuvat 
yhteydet ammattilaisiin, joille diabetes on pääasia. 
Näin varmistetaan, että laadukas hoito on jokaisen 
diabetesta sairastavan ulottuvilla. Tulevaisuudessa 
hoidon tuloksia seuraavan diabeteksen laaturekis
terin tiedot auttavat arvioimaan tehtyjä päätöksiä 
ja tarvittaessa tarkentamaan suuntaa. 

Diabetesta sairastavien 
ääni kuuluviin

 Erilaisten järjestämistapojen kaavamaisen parem
muusjärjestykseen asettamisen sijaan olennaista 
on, että hyvinvointialueilla nyt tehdään tietoisia 
ratkaisuja diabeteshoidon järjestämisestä. Ratkai
sujen tekemisessä ei pidä unohtaa terveydenhuol
lon ammattilaisten tai palveluiden käyttäjien eli 
diabetesta sairastavien ääntä: palvelumuotoilussa, 
palveluverkon suunnittelussa ja hankintojen kilpai
lutuksessa tulee aidosti kuulla ja huomioida diabe
testa sairastavien tarpeet. Näin tehdään parempia 
ja kustannusvaikuttavia päätöksiä. 

Hoidon yhdenvertaista saavutettavuutta tur
vataan myös pitämällä palveluista perittävät asia
kasmaksut kohtuullisina. Kun hyvinvointialueiden 
palveluiden perusterveydenhuollon ja erikois
sairaanhoidon rajapinnat muuttuvat, on viisainta 
huolehtia siitä, että asiakasmaksut eivät kokonai
suudessaan nouse.   
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Diabeetikon jalkojen tutkiminen 
kolmessa minuutissa 
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Säännöllinen jalkojen tutkiminen, varoittavien ennakkomerkkien tunnistaminen ja 
haavautumisriskin arviointi ovat jalkahaavan ehkäisyn työkalut.

Yli puolet alaraajan amputaatioista tehdään diabe
tekseen liittyvien jalkaongelmien vuoksi. Ampu
taatioon johtavat tapahtumat alkavat usein jalka
haavasta, ja sen ennaltaehkäisy olisi ylivoimaisesti 
hyödyllisin toimenpide. Jalkaongelmat ovat yleisiä, 
mutkikkaita ja niiden hoito on kallista. Jalkahaa
vaan tai amputaatioon liittyy myös korkea kuollei
suus. 

Tavallisimmat ongelmat ovat suojaavan kipu
tunnon puute (LOPS), verenkierron ongelmat 
(PAD) ja virheasennot. Jalkahaavan ja amputaati
on riski on lisääntynyt henkilöillä, joilla on huono 
sokeritasapaino, LOPS, jalkaterän virheasentoja, 
PAD tai känsämuodostumia, joilla on aiemmin 

ollut huonosti paraneva jalkahaava tai osaampu
taatio tai joilla on huono näkö, krooninen munuai
sen vajaatoiminta tai jotka tupakoivat (1). 

Toimivasta ennaltaehkäisystä on vankka näyttö. 
Erityisesti sopivan ja painetta keventävän jalkineen 
käyttö ehkäisee uusiutumista tai tilan pahenemista 
(2). Sen sijaan puutteellisemmin on todisteita kei
noista estää ensimmäisen haavan syntyminen tai 
sen komplisoituminen (3). 

Jalkahaavaan johtava noidankehä 
alkaa usein suojaavan kiputunnon 

heikentymisestä.
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Säännöllinen jalkojen tutkiminen, varoittavien 
ennakkomerkkien tunnistaminen ja riskiluokit
telu ovat työkalumme. Valitettavasti potilaillam
me on usein vaikeuksia havaita lisääntynyt riski 
ja tunnistaa vaaran merkit. Jalkahaavaan johtava 
noidankehä alkaa usein suojaavan kiputunnon 
heikentymisestä. Se tunnistetaan ja tunnetaan 
huonosti. Sidekudoksen muutokset (glykosyloi
tuminen) yhdessä hermoston toiminnan vaime
nemisen kautta johtavat nivelten alentuneeseen 
liikkuvuuteen, virheasentoihin ja toiminnallisiin 
poikkeavuuksiin (4).

Säännöllisen jalkatutkimuksen 
toteutuminen

Diabeetikoiden jalkoja ei tutkita niin säännöllises
ti ja riittävästi kuin pitäisi. Tarkkoja lukuja jalka
tutkimuksen toteutumisesta eri puolilta maatam
me ei ole saatavissa. Myös kansainväliset tiedot 
ovat puutteellisia (1). Vuosikymmeniä vanhan 
tutkimuksen perusteella kokonaisvaltainen jalka
tutkimus tehtiin vain 12–20 %:lla käynneistä vuo
sittain (5). Perusteeksi esitetään jalkatutkimuksen 
vaikeus tai siihen tarvittava liiallinen aika (1, 6). 
Tätä helpot tamaan ja riskinarviota vakioimaan 
yhdysvaltalaisen diabetesjärjestön ADA:n (Ameri-
can Diabetes Association) työryhmä laati suosituk
sen, joka julkaistiin useilla eri foorumeilla vuonna 
2008 (7). 

Suositusta pidettiin liian perinpohjaisena ja 
lähinnä spesialisteille tarkoitettuna. Joka tapauk
sessa sen keskeistä sisältöä on hyödynnetty usei
den maiden hoitosuosituksissa. Käytäntöön sovel
tuvammaksi on kehitetty muistisäännön omainen 
versio How to do a 3-minute diabetic foot exam (6). 
Sillä autetaan tavanomaista vastaanottoa pitävää 
selviytymään myös jalkatutkimuksesta yleisen 
10–15 minuutin vastaanottoajan puitteissa ja 
yksinkertaistetaan tarvittavaa välineistöä. Kolmen 
minuutin jalkatutkimus jakautuu minuutin mit
taisiin osiin, joissa ensimmäinen minuutti käyte
tään anamneesiin (historia), toinen minuutti klii
niseen tutkimiseen ja kolmas, ehkä jopa tärkein, 
minuutti potilasohjaukseen.

Ensimmäisen minuutin keskeisiä 
kysymyksiä ovat potilaan käsitykset 

jalkoihin mahdollisesti liittyvistä 
ongelmista ja niiden luonteesta.

Kolmen minuutin jalkatutkimus

Ensimmäisen minuutin keskeisiä kysymyksiä ovat 
potilaan käsitykset jalkoihin mahdollisesti liittyvis
tä ongelmista ja niiden luonteesta. Kartoitukseen 
kuuluvat sairaushistoria, jalkoihin kohdistuneet 
vammat tai leikkaukset, diabeteksen hoitotilanne, 
liitännäissairauksien olemassaolo, verenkierron 
oireet ja jalkojen tunto. Tupakoinnin haitallisuus 
tulee aina ottaa esille (taulukko 1). Huomaa, että 
joka toisella jalkahaavan saavista potilaista ei ole 
jalkaoireita.

Toisen minuutin aikana tehdään 
varsinainen kliininen tutkimus.

Toisen minuutin aikana tehdään varsinainen klii
ninen tutkimus. Se pitäisi tehdä jokaisella käynnil
lä, joiden tiheys määräytyy riskinarvion mukaan 
(taulukko 4, sivu 16). Suojaavan kiputunnon puut
tuminen, verenkierto, lämpötilaerot ja ihon rik
koutumista ennustavat merkit, kuten känsät ja 
virheasennot, rekisteröidään. Tutkittavat kohteet 
voidaan jakaa dermatologisiin, lihas tai tukiraken
neperäisiin, neurologisiin ja verenkierron pääluok
kiin (taulukko 2, sivu 15).

Ihon kunnon arviointi voi auttaa keskeisesti 
haavariskin arvioinnissa. Tärkeitä havaintoja ovat 
muun muassa ihon kuivuus, paksuuntuminen, kän
sät, halkeilu, värimuutokset, karvoitus, hautumat ja 
kynsimuutokset. 

Suojaavan kiputunnon puutoksen tutki
mukseen tarvitaan apuvälineitä, joko Semmes 
Weinsteinmonofilamentti tai 128 Hz:n äänirauta 
vibraatioaistimuksen tutkintaan. Nykyään myös 

Taulukko 1. Esitiedot (1 minuutti).

Onko ollut 
• jalkahaava tai onko jalkaterää leikattu
•  verisuoniongelmia (suonikuvaus, pallolaajennus 

tai ohitusleikkaus)
• jalkahaavan hidastunut paraneminen  

(yli 3 viikkoa)
•  tupakointi
•  diabetes (kesto, liitännäissairaudet, onko  

hoitotavoitteessa)?

Onko nyt
•  polttava tai pistelevä tunne jaloissa
•  jalka- tai pohjekipua kävellessä tai levossa
•  ihon värin muutoksia tai ihorikkoumia
•  alentunut jalan tunto?
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Taulukko 2. Tutkimukset (1 minuutti).

Iho
• värimuutokset, sisään kasvaneet tai pitkät  

kynnet
• sieni-infektion merkit
•  värikkäät ja/tai paksuuntuneet ihomuutokset, 

sarveistumat tai känsät
• avoimet haavat tai halkeamat
•  varvasvälien hautumat

Hermosto
•  suojaavan kiputunnon puutokset: kosketus tunto 

(Ipswich-testi, filamentti- tai värinätuntotesti)

Tukikudokset
•  nivelten liikkuvuuden heikentyminen
• rakennepoikkeavuudet (muun muassa lattajalka, 

vasaravarpaat, vaivaisenluu, lihasatrofiat)
•  iholämmön  muutokset: keskijalkaterä lämmin, 

punainen tai inflammatorinen (Charcot)

Verenkierto
•  karvoituksen  muutokset: ihokarvat jalkaterässä  

ja sääressä
• sykkeet: tunnettavat ADP- ja ATP-sykkeet
•  lämpötilaero pohkeiden ja jalkaterän tai jalka-

terien välillä

Taulukko 3. Potilasohjaus (1 minuutti).

Suositus päivittäiseksi jalkojenhoitorutiiniksi
• Ohjaa tutkimaan silmämääräisesti molemmat 

jalat, myös jalkapohjat ja varvasvälit. Jos potilas 
ei voi tehdä tätä itse, kehota pyytämään apua 
läheisiltä.

• Ohjeista pitämään jalat kuivina vaihtamalla 
säännöllisesti sukat ja kengät. Jalat pitää kuivata 
pesun ja liikunnan jälkeen.

• Pyydä kertomaan hoitopaikassa jalkaterän 
uusista vaurioista, värimuutoksista tai  
turvotuksesta.

Jalkinesuositus
• Varoita avojaloin liikkumisesta. Myös kotona!
• Ohjaa oikea jalkinevalinta ja erityisesti pienten, 

tiukkojen ja hankaavien jalkineiden välttäminen.
• Suosita vuosittaista jalkineiden vaihtoa – jalki-

neet on suositeltavaa vaihtaa useamminkin, jos 
on nähtävissä kulumismerkkejä.

Yleiset neuvot
• Suosita tupakoinnin lopettamista.
• Aseta tavoitteet verensokerille.

Kuva 1. Ipswichin testin suorittaminen. Tutki
ja asettaa etusormensa vuorotellen 1., 3. ja 5. 
varpaan päähän kysyen potilaalta, tunteeko hän 
kosketuksen. Testi on validoitu ja hyvin yhtene
väinen filamenttitestin kanssa (8). 

Kuva 2. Varpaiden virheasennot ja ihon rikkoutu
miselle altistavat luuulokkeet on helppo havaita.

Kuva 3. Väriero jalkaterien välillä on tärkeä  
havainto. Tässä esimerkki Charcot’n jalan  
akuutti vaiheesta.

älypuhelimen värinätoiminto on käyttökelpoinen 
ja validoitu vibraatiotunnon mittari. Varsinaisia 
VPT (vibration perception threshold) laitteita taval
lisilla vastaanotoilla ei ole, eikä niitä ole tarpeen 
hankkiakaan. Neuropatiaa voidaan tutkia myös 
Ipswichin kosketustestillä (kuva 1) (8). Siinä ei tar
vita apuvälineistöä. Testin käyttö Suomessa ei liene 
kovin yleistä. 
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Taulukko 4. Ennaltaehkäisyn ja hoidon suunnitelmat.

Riskiluokka Kuvaus Aikataulu Seurantasuositus

• Äkillinen • Avoin haava ja infektio
• Kipu levossa
• Aktiivisen Charcot-jalan merkit
• Kriittinen iskemia

• Välitön konsultaatio • Päivystyksenä

• Suuri riski  (RL 3) • Aiempi haava, amputaatio                      
tai Charcot

• Tiivis seuranta • 1–3 kk:n välein

• Kohtalainen riski (RL 2) • PAD + LOPS
• ADP/ATP eivät tunnu
• Virheasento

• Normaali ajanvaraus • 3–6 kk:n välein

• Pieni riski  (RL 1) • LOPS tai PAD • Normaali ajanvaraus • 6–12 kk:n välein

• Hyvin pieni riski (RL 0) • Ei LOPS tai PAD • Vuositarkastukset • Vuosittain

Modifioitu (1, 4). PAD = ääreisverenkiertohäiriö, LOPS = puutteellinen suojaava kiputunto.
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Lihastoiminnoista jalkaterän dorsi ja plantaa
rifleksion voima testataan. 

Virheasentojen havaitseminen on käytännös
sä helppoa (kuva 2, sivu 15). Uuden virheasennon 
havaitsemisen pitäisi johtaa jalkaterän ongel
miin perehtyneen asiantuntijan konsultaatioon. 
Charcot’n jalkaan liittyvät keskijalkaterän muutok
set voidaan havaita myös määräaikaistutkimuksissa 
(kuva 3, sivu 15) (9). 

Verenkierron (PAD) ongelmat ovat yleisiä 
diabeetikoilla, ja merkittäviä verenkierron ongel
mia tavataan joka toisella potilaalla, jonka haavat 
paranevat huonosti. Pulssipalpaatio (femoralikset, 
popliteat, dorsalis pedis ja tibialis posterior) on suun
taa antava. Jos sykkeet ovat helposti löydettävissä 
ja tunnettavissa, kriittinen verenkierron vajaus on 
epätodennäköinen. 

Viimeisen eli kolmannen minuutin aikana 
potilas on saatava mukaan jalkaongelman 

ehkäisy- tai hoitoprojektiin.

Viimeisen eli kolmannen minuutin aikana poti
las on saatava mukaan jalkaongelman ehkäisy tai 
hoitoprojektiin. Osatekijät on listattu taulukossa 
3. Potilasohjaus parantaa kotihoitoa ja ongelmien 
päivittäistä havaitsemista. Siihen liittyy tieto yhtey
denottotavasta, kun ongelma havaitaan. Kaikkien 
hoitoon osallistuvien tulee olla mukana potilas
ohjauksessa toistuvasti. Amputaatioihin johtavien 
jalkahaavojen ennaltaehkäisyn kannalta kolmas 
minuutti on tärkein.

Mitä kolmen minuutin jalkatutkimuksen 
jälkeen?

Havaintojen pohjalta arvioidaan jalkahaavan ris
ki (riskiluokitus), joka merkitään potilaskerto
mukseen. Riskiluokitus auttaa seuranta ja hoito 
ohjelman laatimisessa (4). Riskiluokan perusteella 
voidaan tunnistaa myös ne potilaat, joiden lähet
täminen asiaan perehtyneen spesialistin puheille 
on tarpeen. Riskiluokituksen äärimmäinen tavoite 
on välttää amputaatioon johtavat ongelmat. 
Taulukossa 4 on riskiluokitus, kuten se on Käypä 
hoito suosituksessa. 
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Raskausdiabetekseen sairastuneiden 
määrä lisääntyy ylipainon ja lihavuuden 
yleistymisen myötä. Samalla myös tietyt 
sikiöön ja synnytykseen liittyvät riskit 
kasvavat. 

Raskausdiabeteksen päivitetty Käypä  
hoito -suositus löytyy osoitteesta   
https://kaypahoito.fi/hoi50068.

Raskausdiabeteksessa on kyse glukoosiaineen
vaihdunnan häiriöstä, joka todetaan ensi kerran 
raskauden aikana. Diabetes voi johtua insuliinin 
puutteesta, sen heikentyneestä vaikutuksesta tai 
molemmista. Valtaosalla raskausdiabetesta sairas
tavista on ylipainoa ja diabetekseen viittaava suku
historia, ja loppuraskauden voimakas fysiologinen 
insuliiniresistenssi korostaa lihavuuteen jo sinänsä 
liittyvää insuliiniresistenssiä. Jopa puolet merkittä
vän raskausdiabeteksen sairastaneista naisista sai
rastuu tyypin 2 diabetekseen seuraavien kymme
nen vuoden aikana. 

Insuliiniresistenssin korostuminen laajentaa ras
kausdiabeteksen patofysiologiaa pelkästä hypergly
kemiasta raskausajan metaboliseksi oireyhtymäksi: 
ennen raskautta on jo keskivartalolihavuutta viit
teenä rasvoittuneesta maksasta, plasman glukoosi, 
triglyseridit ja usein myös verenpaine ovat koholla 
ja HDLkolesterolin pitoisuus vähentynyt. Viime 
aikoina on saatu näyttöä myös siitä, että maksan, 

lihaksen ja rasvakudoksen insuliiniresistenssi lisää 
sikiön liikakasvun (makrosomian) riskiä.  

Raskausdiabeteksen diagnosointi

Raskausdiabetes diagnosoidaan kahden tunnin glu
koosirasituskokeella (OGTT), joka tehdään useim
mille raskausviikoilla 24–28. Jos sairastumisriski 
arvioidaan suureksi, glukoosirasituskoe tehdään jo 
raskausviikoilla 12–16. Jos ensimmäisen kokeen tulos 
on normaali, koe toistetaan raskausviikoilla 24–28. 

Suureen riskiin viittavia tekijöitä ovat erityisesti:
• painoindeksi BMI ≥ 30 kg/m2(raskauden alkaes

sa) ja keskivartalolihavuus (vyötärön ympärys 
 > 90 cm) 

• aiemmin todettu eialkoholiperäinen 
rasvamaksa tauti (NAFLD)

• aiempi raskausdiabetes
• glukosuria raskauden alussa
• tyypin 2 diabetes vanhemmilla tai sisaruksilla
• kortikosteroidilääkitys suun kautta. 

Työryhmä suosittaa diagnostisiksi rajaarvoiksi:  
≥ 5,3 mmol/l (paastoarvo), ≥ 10,0 mmol/l (1 h) ja       
≥ 8,6 mmol/l (2 h). Yksikin poikkeava arvo on diag
nostinen. 

Jopa puolet merkittävän 
raskausdiabeteksen sairastaneista 

naisista sairastuu tyypin 2 diabetekseen 
seuraavien kymmenen vuoden aikana.
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Raskausdiabeteksen ehkäisy ja hoito

Painonhallinta, liikunta ja terveyttä edistävä ruo
kavalio ehkäisevät raskausdiabetesta, siitä johtuvia 
komplikaatioita ja siihen usein liittyvää eialkoholi
peräistä rasvamaksatautia (NAFLD). Veren glukoo
sipitoisuuden omaseuranta ja elintapahoito ovat 
hoidossa keskeisiä, ja niiden osoittautuessa riittä
mättömiksi aloitetaan tarvittaessa lääkitys. 

Lääkehoitona voidaan käyttää insuliinia, met
formiinia tai näiden yhdistelmää. Glukoosirasi
tuskoe uusitaan lääkehoitoa saaneille 6–12 viikon 
kuluttua ja muille vuoden kuluttua synnytyksestä. 
Raskausdiabetes uusiutuu 40–60 %:lla potilaista.

Pura insuliiniresistenssi  

Raskausdiabeteksen toteamisen jälkeen pyritään 
pitämään äidin verensokeritaso normaalina, jot
ta vältyttäisiin sikiön hyperinsulinemialta. Vaik
ka lähes normoglykemia saavutettaisiin, sikiö voi 
kehittyä makrosomiseksi. Tämä viittaa siihen, että 
muillakin metabolisen oireyhtymän osakompo
nenteilla kuin verensokerilla on osuutta sikiön 
liikakasvussa. Erityisesti hypertriglyseridemian 

Päivitetyn suosituksen keskeiset kohdat:

• Sikiön makrosomiavaaraa lisäävät äidin  huono 
diabetestasapaino, dyslipidemia (hypertri-
glyseridemia, matala HDL-kolesteroli), äidin 
ylipaino ja runsas raskauden aikainen painon-
nousu. 

• Hypoglykemia on tavallisin raskausdiabetek-
seen liittyvä vastasyntyneen ongelma.  Lapsen 
suun limakalvolle hierottu glukoosigeeli yhdis-
tettynä maitoruokintaan on tehokas vasta-
syntyneen hypoglykemian hoidossa. 

• Äidin ylipaino ja raskausdiabetes liittyvät 
lapsen lisääntyneeseen lihavuuden ja glukoosi-
aineenvaihdunnan häiriöiden riskiin myöhem-
min elämässä. 

• Erityishuomio tulee kiinnittää perussyyhyn 
eli insuliiniresistenssin purkuun – mielellään 
ennen raskautta tai viimeistään alkuraskau-
dessa. Jos tämä ei tuo tulosta, tulee hyper-
glykemia hoitaa asianmukaisesti.

Erityishuomio tulee kiinnittää 
perussyyhyn eli insuliiniresistenssin 

purkuun – mielellään ennen 
raskautta tai viimeistään 

alkuraskaudessa. Jos tämä ei tuo 
tulosta, tulee hyperglykemia hoitaa 

asianmukaisesti.



on todettu ennakoivan makrosomiaa. Lisäksi 
suurentunut rasvahappomäärä ja epäedullinen 
rasva happokoostumus voivat mahdollisesti vai
kuttaa. Näin ollen keskeinen hoito on vähentää 
insuliini resistenssiä muun muassa laihduttavalla 
elintapahoidolla (liikunta, terveellinen ruoka) ja 
tarvittaessa ennen ja jälkeen raskauden esimerkiksi 
inkretiinimimeettihoidolla. 

Edellä mainittu insuliiniresistenssin purku jo 
ennen raskautta ja varsinkin raskausdiabeteksen 
sairastamisen jälkeen on tärkeää, jotta riski sairas
tua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen ja sydän 
ja valtimotauteihin vähenisi. Riskin voi puolittaa 
elintapamuutoksin: painonhallinnalla (tavoitteena 
normaalipaino < 25 kg/m2 ) sekä liikkumalla ja syö
mällä ravitsemussuositusten mukaisesti.

Äitiysneuvoloihin suunnattu opas on uudistettu niiden 
tarpeiden pohjalta, joita terveydenhoitajat ja raskaus-
diabeteksen sairastaneet äidit toivat esiin Diabetes- 
liiton raskausselvityksessä vuonna 2019. Päivitetty opas 
on uuden Käypä hoito -suosituksen mukainen.

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 euroa
• Määräalennukset: 5 kpl tai   

enemmän 3 euroa/kpl, 50 kpl   
tai enemmän 2 euroa/kpl
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Suomalaisten suolistomikrobiston 
koostumus on yhteydessä tyypin 2 
diabeteksen riskiin

MATTI RUUSKANEN TEEMU NIIRANEN

Suoliston mikrobiston muokkaus 
saattaa tulevaisuudessa tarjota keinon 
tukea elintapamuutoksia, tehostaa 
hoitoa ja parantaa hoidon tuloksia.

Uudessa FINRISKI 2002 aineistoon perustuvassa 
tutkimuksessa tunnistettiin kuusi bakteeriryh
mää, joiden suhteellinen osuus ulostenäytteissä oli 
yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua tyypin 2 
diabetekseen lähes 16 vuoden seurantaajan aikana 
(1).

Suolistomikrobiston osuus tyypin 2 diabetek
sen kehityksessä on tunnettu jo yli kymmenen 
vuoden ajan. Ensimmäisissä tutkimuksissa tun
nistettiin esimerkiksi mikrobien tuottaman lipo
polysakkaridin yhteys energiaaineenvaihduntaan 
(2). Viime vuosikymmenen aikana sekvensointime
netelmät ja muut analyysimenetelmät ovat kehit
tyneet harppauksin. Niiden avulla mikrobien on 
havaittu osallistuvan tyypin 2 diabeteksen syntyyn 
muun muassa tulehdusreaktion, glukoosi ja lipidi
aineenvaihdunnan sekä ravinnon komponenttien 
muokkauksen kautta (3). 

Valitettavasti aikaisemmat tapausverrokki
asetelmassa tehdyt poikittaistutkimukset ovat voi
neet johtaa myös virheellisiin tulkintoihin, koska 
diabeteksen hoitoon käytettävä metformiini vai
kuttaa vahvasti suolistomikrobiston koostumuk
seen (4). Ongelman voi välttää seuraamalla tyypin 2  

diabeteksen ilmenemistä terveillä ihmisillä pit
kittäisessä tutkimusasetelmassa, mutta aiemmis
sa harvoissa tutkimuksissa osallistujien määrä on 
ollut pieni ja seurantaaika lyhyt.

Laaja aineisto mahdollisti 
uudenlaiset analyysit

Nyt julkaistussa suomalaisessa tutkimuksessa hyö
dynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
FINRISKI 2002 väestökohorttia varten kerättyä 
dataa, jossa tieto osallistujien suolistomikrobiston 
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koostumuksesta seurannan alussa voitiin yhdistää 
lähes 16 vuoden seurantaajan diabetesdiagnoosei
hin. 

Vuonna 2002 kaikkiaan yli 7 000 osallistujalta 
kerätyt ulostenäytteet säilöttiin pakkaseen odot
tamaan mahdollisia, mutta tuntemattomia jatko
analyysejä. Vuonna 2017 teknologia näytteiden 
tarkan mikrobikoostumuksen selvittämiseksi oli 
jo huomattavasti kehittynyt, ja rahoitus löytyi 
yhdysvaltalaisten yhteistyökumppanien avulla. 

Tutkimuksessa mallinnettiin tyypin 2 diabetek
sen riskiä Coxin regressiomalleilla, joissa suolisto
mikrobiston koostumuksen lisäksi otettiin huo
mioon tunnetut riskitekijät: ikä, painoindeksi, 
sukupuoli, systolinen verenpaine, eiHDLkoleste
roli, triglyseridit sekä tupakointi. Teknisesti huono
laatuiset näytteet sekä diabetesta sairastavat, ras

kaana olevat ja antibiootteja käyttäneet osallistujat 
suljettiin pois tutkimuksesta. Jäljelle jääneistä 5 572 
osallistujasta 432 sairastui tyypin 2 diabetekseen 
seurannan aikana. 

Tutkimuksessa käytettiin hyväksi myös aineis
ton maantieteellistä jakautumista Itä ja Länsi 
Suomen välillä. Aluksi ItäSuomen osallistujien    
(N = 3 871) yleisimmistä havaituista mikrobi lajeista 
suodatettiin tilastollisesti merkitsevät yhtey det 
(korjattu parvo < 0,05) kohonneeseen riskiin, 
joita löytyi 18 kappaletta. Lajit jaettiin koneoppi
villa algoritmeilla niiden samanlaisen yleisyyden 
mukaan viiteen ryhmään. Tämä tehtiin erikseen 
Itä ja LänsiSuomen osallistujilla, ja ryhmittely 
tuotti molemmissa täysin samat ryhmät. 

Tämän jälkeen yksittäisten lajien ja niistä muo
dostettujen ryhmien yhteydet tyypin 2 diabetek
sen riskiin laskettiin uudestaan ItäSuomen osal
listujilla ja validoitiin LänsiSuomen osallistujilla 

Vuonna 2002 kaikkiaan yli 7 000 
osallistujalta kerätyt ulostenäytteet 
säilöttiin pakkaseen odottamaan 

mahdollisia, mutta tuntemattomia 
jatkoanalyysejä. 

Suolistomikrobiston analysointi 
saattaa tulevaisuudessa tarjota keinoja 

diabeteksen riskien tunnistamiseksi 
jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja 

auttaa esimerkiksi elintapamuutosten 
vaikutusten seuraamisessa.

Diabetes ja lääkäri syyskuu 202224

Kuva: Shutterstock



(N = 1 701). Tutkimuksessa tehtiin myös sensitii
visyysanalyysi, jossa poistettiin kaikki osallistujat, 
jotka sairastuivat tyypin 2 diabetekseen seurannan 
ensimmäisen kahden vuoden aikana. Poistamisella 
ei ollut merkittävää vaikutusta tuloksiin tai niistä 
vedettyihin johtopäätöksiin, joten voidaan olettaa, 
että myös näytteenottohetkellä diagnosoimatto
man diabeteksen vaikutus suolistomikrobistoon 
saatiin poissuljettua.

Ravinto ja mikrobisto 
vaikuttavat yhdessä

Analyyseissä havaittiin neljä lajia ja kaksi ryhmää, 
joiden suurempi osuus suolistomikrobistossa oli 
niin Itä kuin LänsiSuomessakin yhteydessä kohon  
neeseen riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen 
(kuva 1). ItäSuomessa havaittiin myös muutamia 
lajeja, joiden suurempi osuus oli yhteydessä mata
lampaan riskiin, mutta nämä vaikutukset eivät 
olleet tilastollisesti merkitseviä LänsiSuomen 
osallistujilla. 

Lajit, jotka yhdistettiin kohonneeseen ris
kiin, olivat Clostridium citroniae, Clostridium bol-
teae, Tyzzerella nexilis sekä Ruminococcus gnavus.                            
Ne kaikki kuuluvat Lachnospiraceaeheimoon, ja ne 

ovat tunnettuja ja hyvin yleisiä suolistomikrobis
ton lajeja. Tulokset tukevat lukuisten aiempien poi
kittaistutkimusten löydöksiä. Tutkimukseen sisäl
tyneen lyhyen kirjallisuuskatsauksen perusteella 
vaikuttaa, että ravinnon laatu on yhteydessä kyseis
ten lajien määrään, ja nämä bakteerit luultavasti 
vaikuttavat diabeteksen kehittymiseen metabolia
tuotteidensa kautta. 

C.  citroniae on yhdistetty muun muassa trimetyy
liamiiniNoksidin kohonneeseen määrään veressä, 
joka liittyy luultavimmin suurempaan punaisen 
lihan kulutukseen (5).  C.  bolteae on opportunisti
nen patogeeni, joka on yhdistetty positiivisesti tyy
pin 2 diabetekseen poikkileikkaustutkimuksissa 
(6) sekä negatiivisesti akarboosilääkitykseen (7). 
Akarboosi estää hiilihydraattien pilkkoutumista 
suolistossa, jolloin ne ovat paksusuolen mikrobien 
käytettävissä kompleksisemmassa muodossa. 

Myös T. nexiliksen osuus suolistossa on aiem
missa tutkimuksissa reagoinut negatiivisesti poly
dekstroosiin, joka on liukoinen kuitu (8). R. gna-
vus vaikuttaa olevan metaboliansa kautta suoraan 
yhteydessä tyypin 2 diabeteksen kehitykseen tuot
tamalla tryptamiinia, jonka on hiirikokeissa havait
tu aiheuttavan insuliiniresistenssiä (9). 

Kuva 1. Yksittäisten mikrobilajien hasardisuhteet tyypin 2 diabetekselle Itä ja LänsiSuomessa. Näyte
tyt 18 lajia läpäisivät muuttujavalinnan ItäSuomen datassa. Niiden lajien, joiden yhteys oli tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,05), nimet on lihavoitu myös LänsiSuomen datassa. Lajinimien värit indikoivat ryhmää, 
johon laji luokiteltiin samanlaisen yleisyytensä mukaan (samat ryhmät Itä ja LänsiSuomessa). 

Blautia sp.KLE 1732
Clostridium phoceensis 

Coprococcus comes
[Clostridium] citroniae

Eggerthella lenta
Blautia obeum

[Clostridium] glycyrrhizinilyticum
Anaerostipes hadrus

[Clostridium] symbiosum
Bacteroides vulgatus

Oscillibacter sp.KLE 1745
[Clostridium] bolteae

[Ruminococcus] gnavus
Eubacterium ramulus

Tyzzerella nexilis
Alistipes putredinis

Sutterella wadsworthensis
Alistipes indistinctus

Heimo
Bacteroidaceae
Clostridiaceae
Eggerthellaceae
Eubacteriaceae
Lachnospiraceae
Oscillospiraceae
Rikenellaceae
Sutterellaceae

Itä-Suomi Länsi-Suomi

Hasardisuhde
0,75      1,00      1,25                   0,75       1,00      1,25
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Pitkä seuranta-aika lisää
tulosten luotettavuutta

Nyt tehty tutkimus ohittaa useita aiemmin diag
nosoidun diabeteksen ja sen lääkityksen aiheutta
mia vinoumia suolistomikrobiston koostumukses
sa, mutta tulokset tukevat silti vahvasti aiempien 
poikittaistutkimusten tuloksia. Ne myös tuovat 
esiin, kuinka ravinto ja suolistomikrobiston toi
minta vaikuttavat yhdessä tyypin 2 diabeteksen 
kehittymiseen. 

Tutkimuksessa huomattiin myös, että mikrobis
ton koostumukseen liittyvät erot tyypin 2 diabe
tekseen sairastumisen riskissä tulivat esille vasta 
noin viiden vuoden seurantaajan jälkeen. Tämä 
tarkoittaa, että lyhyen seurantaajan tutkimuksissa 
ei välttämättä nyt löydettyjä yhteyksiä olisi voinut 
lainkaan havaita. 

Lyhyen seuranta-ajan tutkimuksissa ei 
välttämättä nyt löydettyjä yhteyksiä olisi 

voinut lainkaan havaita. 

Viitteitä löytyy myös siitä, että nyt metagenomi
sekvensoinnilla löydetyt lajit ovat saattaneet jäädä 
havaitsematta 16S rRNA geenin sekvensointiin 
perustuvissa tutkimuksissa. Metagenomisekven
soinnissa kaikki näytteistä eristetty DNA analysoi
daan, kun taas 16S rRNA geenin sekvensoinnissa 
analysoidaan vain polymeraasiketjureaktiolla 
monistettu lyhyt alue tästä bakteereilta ja arkeilta 
löytyvästä markkerigeenistä.

Käytännön sovellukset vaativat 
runsaasti lisätutkimusta

Tulosten yleistäminen muihin maihin tai edes Suo
men sisällä on vielä hieman epäselvää, ja jatkotut
kimukset aiheesta ovat tarpeen. Esimerkiksi kaikki 
ItäSuomessa todetut mikrobiston yhteydet tauti
riskiin eivät toistuneetkaan enää LänsiSuomes
sa. Tämä saattaa johtua joko tilastollisen voiman 
puutteesta, jonka korjaaminen vaatisi entistä suu
rempien kohorttien analysointia, tai mahdollisesti 
erilaisista assosiaatioista mikrobilajien ja tyypin 2 
diabeteksen välillä eri puolilla Suomea.

Itä ja länsisuomalaisten tiedetään eroavan toi
sistaan niin elintavoiltaan, perimältään kuin tauti
taakaltaankin (10). Nämä erot voivat vaikuttaa 
suolistomikrobiston koostumukseen ja saattavat 
johtaa maantieteellisiin eroihin metabolialtaan 
samantyyppisten mikrobilajien ja kroonisten tau
tien välillä. 

Suolistomikrobiston analysointi saattaa tule
vaisuudessa tarjota keinoja diabeteksen riskien 
tunnistamiseksi jo hyvin aikaisessa vaiheessa ja 
auttaa esimerkiksi elintapamuutosten vaikutusten 
seuraamisessa. 

Mikrobistoa voidaan muokata prebiooteilla, 
probiooteilla tai ulostesiirteillä. Nämä hoitokeinot 
yhdessä elintapojen muutoksen kanssa saattaisivat 
mahdollisesti tehostaa diabeteksen hoitoa ja paran
taa sen tuloksia. Tätä ennen tarvitaan kuitenkin 
vielä runsaasti lisätutkimuksia suolistomikrobiston 
muokkaamisen vaikutuksesta glukoositasapainoon 
sekä hoitojen mahdollisista riskeistä ja rajoituksis
ta.
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Joka kolmas kokee, että on voinut vaikuttaa huonosti tai ei lainkaan

Vanhempien kokemuksia alle 
12-vuotiaiden lasten hoitomuodon 
valinnasta 

Lapsen diabetes vaikuttaa koko 
perheen elämään, ja sen hoito on 
pääosin vanhempien vastuulla. Siksi 
on erittäin tärkeää, että vanhemmat 
kokevat voivansa vaikuttaa 
hoitopäätöksiin.

Vanhempien näkemykset ja kokemukset ovat tär
keä tutkimuskohde, sillä diabetes vaikuttaa koko 
perheeseen ja sen hoito voi uuvuttaa sekä psyyk
kisesti että fyysisesti. Tutkin Diabetesliitolle teke
mässäni opinnäytetyössä alle 12vuotiaiden tyypin 
1 diabetesta sairastavien lasten hoitomuotoja ja 
niiden valintaperusteita vanhempien näkökulmis
ta tarkasteltuna. 

Kysely toteutettiin Webropolalustaa hyödyn
täen tammihelmikuun vaihteessa 2022. Kyselyyn 
johtava linkki julkaistiin sosiaalisen median (Face
book) vertaistukiryhmissä, joita Diabetesliitto yllä
pitää.

Lyhyestä vastausajasta huolimatta kyselyyn 
vastasi kaikkiaan 327 diabeteslapsen vanhem
paa, joskin lapsen iän perusteella karsiutui osa 
(51 vastausta), eli tutkimusotos oli kaikkiaan 276 

vanhempaa. Tutkimus keräsi paljon tietoa van
hempien subjektiivisista kokemuksista liittyen las
ten hoitomuotoihin ja niiden valintaperusteisiin. 
Lasten keskimääräinen ikä tässä tutkimuksessa oli 
seitsemän vuotta. Vastauksia tuli jokaiselta erityis
vastuualueelta, mikä antaa kattavan kuvan koko 
Suomen tilanteesta.

Vastauksia tuli jokaiselta 
erityisvastuualueelta, mikä antaa kattavan 

kuvan koko Suomen tilanteesta.

Hoitopolut vaihtelevat

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä mah
dollistaa sen, että diabeteksen hoito ei riipu sosio
ekonomisesta asemasta. Kuitenkin toimintatavat, 

Diabeteshoitajat

0 %           5 %          10 %         15 %        20 %        25 %        30 %         35 %       40 %
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Monipistoshoito

Kuva 1. Hoitomuotojen jakautuminen.



ohjaus sekä hoitopolut vaihtelevat eri sairaanhoi
topiireissä. Kyselyyn osallistuneiden vanhempien 
lapsista monipistoshoidossa oli 38 %, peruspump
puhoidossa noin 26 % ja hybridipumppuhoidossa 
36 % (kuva 1). Kudossokerin jatkuva seuranta eli 
sensorointi oli käytössä 98,5 %:lla vastaajien lap
sista, ja vain 1,5 %:lla ainoana mittausmuotona oli 
verensokerin mittaaminen sormenpäästä.

Hoitomuoto oli muuttunut sairauden aikana 
57 %:lla ja 43 %:lla pysynyt muuttumattomana. 
Lapset olivat siirtyneet monipistoshoidosta pump
puhoitoon, pumpusta parempaan pumppuun tai 
loopjärjestelmään mutta myös pumppuhoidosta 
monipistoshoitoon. 

 Nykyisen hoitomuodon valintaperusteissa nou
sivat selvästi esille pumppuhoidon huomaamatto
muus, letkuttomuus (Omnipod), turvallisuus, tasa
painoisuus, kivuttomuus, lapsen omat toiveet sekä 
vanhempien jaksaminen. Pumppu todettiin edellä 
mainituilla perusteilla hyväksi mutta huomiota 
kiinnitettiin myös siihen, että elektroniset iholla 
olevat laitteet ovat isoja suhteutettuna pienen lap
sen kokoon. 

Suurin osa tyytyväisiä

Moni vanhempi ei ollut saanut haluamaansa hoito
muotoa, koska hoitohenkilökunnan perustelujen 
mukaan lapsen pitkäaikaissokerin taso oli “väärä”. 
Tämä tarkoittaa sitä, että osalla sen katsottiin ole
van liian korkea, toisilla puolestaan liian matala. 
Vanhemmat nostivat esille myös lapsen kokeman 
sosiaalisen paineen ja ajattelivat pumpun vähentä
vän lapsen epämiellyttäväksi kokemaa huomiota 
diabeteksen sairastamisesta.

Kuvassa 2 esitellään vanhempien kokemus siitä, 
kuinka hyvin he ovat voineet vaikuttaa nykyisen 
hoitomuodon valintaan. Vaikkakin suurin osa vas
taajista on tyytyväisiä tilanteeseen, osa kokee, ettei 
ole voinut vaikuttaa valintaan lainkaan (8 %) tai 
huonosti (4 %). 

Nykyisen hoitomuodon eduiksi pumppua käyt
tävien lasten vanhemmat kertoivat teknologian ja 
pumppujen tuoman helpotuksen elämään. Lisäksi 
lähes kymmenesosa vastaajista oli tyytyväisiä hoi
don tilanteeseen ilman sen kummempia peruste
luita.
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Hyvin (lapsen ja perheen toiveita on 
kuunneltu ja valinta on ollut asiakaslähtöistä)
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sairaanhoitopiirin hoitovälinevalikoima)

Huonosti (esim. pumppuhoitoon 
pääseminen on vaikeaa)

Ei lainkaan

Kuva 2. Vanhempien kokemus mahdollisuudesta vaikuttaa hoitomuodon valintaan.



Hoidon erot ihmetyttävät

Liki sata vastaajaa nosti esille kielteisinä näkö
kohtina vanhentuneen teknologian käytön ter
veydenhuollossa. Vanhemmat antoivat kielteistä 
palautetta sekä välinehuollosta että tarvikkeiden 
saatavuudesta ja kokivat haasteita myös hoitotasa
painon saavuttamisessa. Pistämisen epämiellyttä
vyys sai vajaat parikymmentä vastausta. 

Moni vastaaja purki hoitokokemuksiin liitty
vää turhautumistaan. Diabeteslasten vanhempien 
valveutuneisuutta kuvaa, että he ihmettelivät eroja 
hoidon toteuttamisessa. Esimerkiksi tuotiin esille, 
että Euroopassa on käytössä insuliinikynät, joissa 
on alle puolen yksikön annosteluasteikko. Muuta
ma vastaaja koki, ettei nykyisessä hoitomuodossa 
ole mitään hyvää. 

Hoitovastuu vanhemmilla,
tuen tarve vaihtelee

On selvää, että alle 12vuotiaiden hoitovastuu painot
tuu vanhemmille (kuva 3). 48 % vastaajista ilmoitti 
hoitovastuun olevan joko yhdellä tai molemmilla 
vanhemmista. Vastaajista 51 % toteutti hoitoa lap
sen kanssa yhteistyössä. Ainoastaan 1 % vastaajista 
ilmoitti lapsen vastaavan hoidostaan osittain itse. 

Kyselyyn osallistuneista vanhemmista selkeä 
enemmistö koki, että hoitojärjestelmän tuki on tar
peeksi helposti saatavilla ja kaikki hoidossa sujuu 
hyvin. Ammattitaitoinen henkilökunta sai paljon 
kehuja, ja vanhemmat pitivät kontrollikäyntijärjes
telmää hyvänä. Kuitenkin usea vastaaja koki, että 
säännölliset kontrollikäynnit ovat ainoa saatu tuki. 

Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että saatavissa ole
vasta tuesta tiedotettaisiin.

Muutamat vastaajat kokivat pärjäävänsä niin 
hyvin, etteivät tarvitse terveydenhuoltojärjestel
män apua, mutta toisaalta 25 vastaajaa ilmaisi jää
neensä täysin ilman terveydenhuollon tukea.

Vanhempien kokemus hoidosta
heijastuu lapseen

Koska vanhemmat vastaavat lapsensa hoidosta ja 
toimivat esimerkkinä hoitomyöntyvyyden yllä
pitämisessä, on hoitomotivaation tukeminen ja 
vanhempien ottaminen mukaan päätöksentekoon 
tärkeää. Siten rakennetaan hyvä hoitokokemus sai
raudesta myös lapselle. Lisäksi vanhemmat voisivat 
jaksaa paremmin, mikäli heidän kokemuksensa 
päätöksentekoon mukaan ottamisesta sekä tervey
denhuollon tuesta olisi hyvä. 

Perheitä kuuntelemalla, tukemalla ja antamalla 
riittävästi tietoa sekä ottamalla vanhemmat mukaan 
päätöksentekoon, hoidon suunnitteluun, toteutuk
seen ja arviointiin voidaan parantaa hoitokokemuk
sia. Myönteisellä hoitokokemuksella edesautetaan 
diabetesta sairastavan lapsen kasvamista aikuiseksi, 
joka jaksaa huolehtia omasta hoidostaan.

Kuva 3. Hoitovastuun jakautuminen. 
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Lapsi vastaa hoidosta osittain itse.

Molemmat vanhemmat vastaavat hoidosta.

Toinen vanhemmista vastaa hoidosta.

Sekä lapsi että vanhempi vastaavat 
hoidosta yhdessä.

Sekä lapsi että molemmat vanhemmat 
vastaavat hoidosta yhdessä.

Myönteisellä hoitokokemuksella 
edesautetaan diabetesta sairastavan 

lapsen kasvamista aikuiseksi, 
joka jaksaa huolehtia omasta 

hoidostaan.
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Diabetestutkimussäätiö jakoi 550 000 euroa
Suurimmat apurahat myönnettiin lapsuuden lihavuuden ja raskausdiabetekseen 
liittyvän ei-alkoholiperäisen rasvamaksataudin tutkimukseen.

Diabetesliiton ja diabetesyhdistysten perustama Diabetestutkimussäätiö on myöntänyt 550 000 euroa 
apurahoja kaikkiaan 23 tutkijalle tai tutkimusryhmälle. Säätiö on tukenut apurahoillaan korkeatasoista 
suomalaista diabetestutkimusta jo vuodesta 1978 lähtien.

Säätiö vastaanotti 81 hakemusta, ja haettujen apurahojen yhteissumma oli lähes 2,5 miljoonaa euroa. 
Tyypin 1 diabeteksen tutkimusta koskevien apurahahakemusten määrä nousi merkittävästi edellisestä 
vuodesta. Siihen liittyi lähes puolet hakemuksista, ja myös raskausdiabetestutkimukseen haettiin aiempaa 
enemmän apurahoja. Tyypin 2 diabetes oli edellisten vuosien tapaan suosituin tutkimusaihe.

Diabetestutkimussäätiön suurimman apurahan, 120 000 euroa jaettuna kahdelle vuodelle, sai dosent
ti Saila Koivusalo Helsingin yliopistosta. Hän tutkii lapsuuden lihavuuden ja glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden sikiöaikaista ohjelmoitumista. Nyt saamallaan apurahalla Koivusalo selvittää 11–17vuotiaiden 
lasten ja nuorten terveyttä. Tutkimuksen taustalla ovat lasten äideille raskausaikana tehdyt tutkimukset.

Toisen kaksivuotisen suurapurahan, 100 000 euroa, sai professori Marja Vääräsmäki Oulun yliopistosta. 
Hän tutkii raskausdiabetesta ja eialkoholiperäistä rasvamaksatautia. Raskausdiabeteksen sairastaneiden 
naisten riski sairastua myöhemmässä elämänvaiheessa rasvamaksatautiin on todennäköisesti kohonnut. 
Näiden kahden sairauden yhteyksien tutkiminen voi tarjota keinoja rasvamaksataudin riskien seulontaan 
ja sairauden mahdollisimman aikaiseen tunnistamiseen.

Koivusalon apuraha kohdistuu tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen ja Vääräsmäen raskausdiabeteksen 
tutkimukseen. Myönnetyistä apurahoista kymmenen kohdistuu tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen.

VUODEN 2022 APURAHAT 
Vuoden 2022 apurahojen hakuaika oli 3.–31. tammikuuta 2022. Apurahaa haetaan sähköisesti:  
www.diabetestutkimus.fi/apurahat_tutkijoille/hae_apurahaa. 

Kaksivuotiset hankeapurahat,    
120 000 ja 100 000 euroa
Koivusalo Saila, LT, dosentti, HUS ja Helsingin yliopisto, 
120 000 e
Lapsuuden lihavuuden ja glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden sikiöaikainen ohjelmoituminen – mikä merkitys 
on äidin lihavuudella, raskaushäiriöillä ja äidin ja sikiön 
aineenvaihduntatuotteilla?
Vääräsmäki Marja, professori, Oulun yliopisto, THL,   
100 000 e
Ei-alkoholiperäinen rasvamaksatauti – esiintyvyys ja 
riskitekijät yli 10 vuoden kuluttua raskausdiabeteksen 
sairastamisen jälkeen
Vääräsmäen tutkimusryhmälle myönnetystä apurahasta 
myönnettiin henkilökohtaiset apurahat: Lingaiah  Shilpa, 
8 kk, 19 600 e ja Torkki Annukka, 8 kk, 16 400 e

Yksivuotiset hankeapurahat,    
noin 27 000 euroa
Acosta Manzano Francisco Miguel, FT, Turun yliopisto, 
 Turun PET-keskus, TYKS, 27 000 e
Tyypin 2 diabeteksen ehkäiseminen ruskean rasvan-
immuuniprofiilia muokkaamalla

Dimova Elitsa, FT, dosentti, Oulun yliopisto, 22 000 e
Transkriptiotekijä USF2:n roolin määrittely glukoosin 
homeostaasille ja diabetekselle in vivo
Dadson Prince, FT, Turun yliopisto, Turun PET-keskus,  
12 500 e
Kolesteroli- ja sappihappometabolian roolin tutkiminen 
tyypin 2 diabeteksen patogeneesissä multiomiikan  
menetelmiä avulla
Princen työryhmän apurahasta myönnettiin henkilö-
kohtainen apuraha: Dadson Prince, 5 kk, 12 500 e
JuutiUusitalo Kati, FT, dosentti, Tampereen yliopisto,  
27 000 e
Potilaiden indusoiduista kantasoluista tyypin 1 diabetek-
sen suolimalliksi
Lithovius Raija, FT, Helsingin yliopiston, Folkhälsanin 
tutkimuskeskus, 26 000 e
Tyypin 1 diabetesta sairastavien monilääkitys ja siihen 
sitoutuminen
Moulder Robert, FT, Turun yliopiston, 27 000 e
Tyypin 1 diabetesta sairastavien luokittelu taudin 
etenemis vauhdin proteomiikan keinoin
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Tukea diabeetikon arkeen
www.diabeteksesta.com

www.diabeteksesta.com

Sivustolta löydät tietoa tyypin 1 ja 2  
diabeteksesta, hoidosta sekä siitä,  

miten sairauden kanssa voi  
elää täysipainoista elämää.  

Tutustu jo tänään!

Elämä diabeteksen kanssa voi olla  
haastavaa. Hyvä ja aktiivinen 

elämä on silti mahdollista.
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Diabetes ja lääkäri syyskuu 202232

Olkkonen Vesa, FT, professori, Tutkimuslaitos Minerva,          
25 000 e
GOLM1, uusi maksa- ja rasvasolujen aineenvaihdunnan 
säätelijä: implikaatiot alkoholista riippumattomassa 
rasvamaksassa ja tyypin 2 diabeteksessa
Olkkosen työryhmälle myönnetystä apurahasta myönnet-
tiin henkilökohtainen apuraha: Chaurasiya Vaishali, 8 kk, 
16 000 e
Pirinen Eija, FT, apulaisprofessori, Oulun yliopisto,   
27 000 e
Kolmiulotteinen solukasvatusmalli ihmisen valkoisen 
rasvan mitokondrioiden aktivaatiossa – uusi työkalu  
lihavuuden ja diabeteksen terapioiden kehittelyyn
Pulkkinen MariAnne, LT, Helsingin yliopisto, 15 000 e
Huonossa hoitotasapainossa olevien tyypin 1 diabetesta 
sairastavien nuorten luuston terveys – Motivaatiohaastat-
telun vaikutus glukoositasapainoon ja luuston terveyteen
Pulkkisen työryhmälle myönnetystä apurahasta myönnet-
tiin henkilökohtainen apuraha: Pulkkinen Mari-Anne,  
2 kk, 4 900 e
Uotila Jukka, LT, dosentti, Tampereen yliopisto, TAYS, 
HYKS, TYKS, OYS ja KSKS, 23 100 e
Kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu monikeskus-
tutkimus metformiinin käytöstä insuliiniresistenssin 
vähentämiseksi ja raskauden ennusteen parantamiseksi 
tyypin 1 diabetek sessa

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat,   
noin 10 000 euroa
Bouslama Rim, FM, Helsingin yliopisto, 10 000 e
Tulehduksen uudet säätelymekanismit diabeettisessa 
 munuaistaudissa

Hakola Leena, FT, Tampereen yliopisto, 7 350 e
Äidin ja lapsen antibioottien käytön yhteys tyypin 1 
diabeteksen kehittymiseen lapsilla
Houttu Noora, FM, Turun yliopisto, 10 000 e
Raskausajan ruokavalio, mikrobisto ja matala-asteinen 
 tulehdus äidin terveyden säätelijöinä: uudet vaikutuskeinot
Lindfors Sonja, FM, Helsingin yliopisto, 6 150 e
Adiponektiinireitin merkitys diabetekseen ja lihavuuteen 
liittyvän munuaisvaurion muodostumisessa
Ranta Amanda, FM, Stanfordin yliopisto, Yhdysvallat
Insuliiniresistenssin ja kardiometabolisen riskin integroi-
vaa genomiikkaa, 10 000 e
Rantala Eeva, TtM (ravitsemustiede), Itä-Suomen 
 yliopisto, 10 000 e
Työpaikan valintaympäristöt terveyttä tukeviksi ja tyypin 2 
diabetesta ehkäiseviksi: toteutettavuus, hyväksyttävyys ja 
vaikuttavuus
Taka AnttiMathias, LL, Helsingin yliopisto, 8 200 e    
Geneettisen tautiriskin vaikutus tyypin 1 diabeteksen 
ilmentymiseen
UDin Mueez, FT, Turun yliopisto, Turun PET-keskus,   
10 000 e
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidiaineenvaihdunnan 
(NAD+) tutkiminen ihmisen ruskeassa rasvakudoksessa
Valta Milla, FM, Turun yliopisto, 10 000 e
Immunologiset mekanismit tyypin 1 diabeteksessa
Wirkkala Joonas, LL, Oulun yliopisto, 6 150 e
Diabeettisen retinopatian hoito ja seuranta haima- 
munuaissiirron saaneilla tyypin 1 diabetespotilailla
VuoriHolopainen Nadja, FM, Helsingin yliopisto,  
Folkhälsanin tutkimuskeskus, 10 000 e
Diabeettisen retinopatian geneettinen tutkimus

Apurahojen jakoperiaatteet
Diabetestutkimussäätiön apurahojen jakoperiaatteet ovat:
1. Säätiön tarkoituksena on tukea diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimustulos

ten tunnetuksi tekemistä.
2. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön, pyrkimyksenä 

diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ja sosiaalisten haittojen ennaltaehkäiseminen ja 
vähentäminen sekä diabeteksen hoidon kehittäminen.

3. Säätiö tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös 
muuta diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutkimus
hankkeen tieteellinen taso. Tasavahvojen hakemusten välisessä rajanvedossa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon tyypin 1 ja 2 diabeteksen tutkimuksen tasapuolinen tukeminen, käytännön hoidon 
tukeminen, alueellinen tai laitoskohtainen jakautuminen sekä haetun summan suuruus.

4. Arviointi perustuu tieteellisen valiokunnan viiden jäsenen toisistaan riippumattomaan pisteytyk
seen. Valiokunnan jäsenet ovat jäävejä arvioimaan hankkeita, joissa ovat itse osallisina. Tieteellinen 
valiokunta voi tarvittaessa käyttää myös muita asiantuntijoita.

5. Lahjoittajien tahtoa kunnioitetaan säätiön yleisen apurahojen jakopolitiikan puitteissa.
6. Säätiön hallitus päättää apurahoista tieteellisen valiokunnan esityksen perusteella.
7. Apurahojen hakuaika päättyy vuosittain tammikuun 31. päivä.
8. Ennen kuin apuraha maksetaan saajalle, saaja sitoutuu viimeistään saamisvuoden jälkeen kahden 

vuoden kuluessa toimittamaan selvityksen apurahan käytöstä ja sen turvin saaduista tutkimus
tuloksista. Samalla apurahan saaja lupaa mainita tieteellisissä julkaisuissa, että Diabetestutkimus
säätiö on tukenut tutkimusta, ja lähettää säätiölle eripainokset julkaisuun johtaneista tutkimuksista.

9. Säätiön työvaliokunnan suostumuksella apurahan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa.



Toimintaamme ohjaa sitoutuminen potilaiden 
elämänlaadun parantamiseen tieteeseen 

perustuvien innovaatioiden kautta.

Meillä on kunnianhimoinen tavoite tutkia sydän- ja 
verisuonisairauksia, munuaissairauksia sekä tyypin 2 diabetesta.

Pyrimme huomioimaan riskitekijöitä, jotka ovat yhteisiä näille, 
usein myös toisiinsa liittyville, kolmelle sairaudelle.

Tutkimme myös hengitystiesairauksia, syöpätauteja ja infektioita.
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Emma Dahlströmin väitöskirja Obesity and comp-
lications in type 1 diabetes – a genetic and clini-
cal perspective tarkas tettiin Helsingin yliopistossa 
touko kuussa.

Väitöskirjatyö osoitti, että painoindeksi BMI on 
yhteydessä lisääntyneeseen kuolleisuuteen ja mu-
nuaissairauteen tyypin 1 diabetesta sairastavilla ja 
että sekä suuri että pieni BMI lisäävät kuoleman ris-
kiä. Geneettisten varianttien analyysi viittasi siihen, 
että vain suuri BMI lisää diabeteksen munuaistaudin 
riskiä. Tutkimuksessa löytyi geenivariantti, joka lisää 
diabeteksen munuaissairauden ja loppuvaiheen mu-
nuaistaudin riskiä tyypin 1 diabetesta sairastavilla. 

FABP4-proteiinia (fatty acid-binding protein 4) on 
ehdotettu lääkeainekohteeksi lihavuuden aiheutta-
mien lisäsairauksien hoitoon. Sen pitoisuus elimis-
tössä määräytyy geneettisesti. Tässä tutkimuksessa 
vähäisempi FABP4 lisäsi sydän- ja verisuonitautien 
riskiä tyypin 1 diabetesta sairastavilla päinvastoin 
kuin väestössä aiemmin on havaittu. Tämä viittaa 
siihen, että tietty FABP4-taso ylläpitää tyypin 1 
diabeetikoiden sydän- ja verisuoniterveyttä.

Väitöskirjatyö koostui neljästä Finnish Diabetic 
Nephropathy (FinnDiane) -tutkimuksen osatutki-
muksesta. 

Väitöksiä
Fanny Jansson Sigfridsin väitöskirja Incidence, pro-
gression, and regression of diabetic kidney disease 
in type 1 diabetes, Diabeteksen munuais taudin il-
maantuvuus, progressio ja regressio tyypin 1 diabe-
teksessa, tarkastettiin Helsingin yliopistossa kesä-
kuussa.

Albuminurian progressiota ja regressiota arvioi-
tiin valtakunnallisessa Finnish Diabetic Nephropa-
hy (FinnDiane) Study -monikeskustutkimuksessa. 
Väitöstyössä havaittiin, että albuminurian ilmaantu-
vuus on vähentynyt, mutta suuntaus on tasaantunut 
1980-luvun jälkeen. Albuminurian väheneminen ja 
palautuminen aiemmalle tasolle on yleistä: albu-
minurian regressioaste oli 23 %. Tähän liittyy tyy-
pin 1 diabetesta sairastavien parantunut kokonais-
ennuste. 

Lisäksi tutkijat havaitsivat, että runsaasti  triglyse-
ridejä sisältävien lipoproteiinien metabolia näyttää 
olevan osallisena tyypin 1 diabetekseen liittyvässä 
munuaistaudissa. Jäännöskolesterolin pitoisuus liit-
tyi vahvasti munuaistaudin etenemiseen. ApoC-III 
saattaa vaikuttaa taudin etenemiseen jäännöskoles-
terolin kautta.

Hoitotyön 
ammattilainen, 
lue lisää ja  
ilmoittaudu mukaan! 

DIABETES 
OSAAJA+

11.–12.10.2022 
Scandic Rosendahl, 
Tampere

diabetesosaaja.fi



Uutta Diabetesliitosta

Englanninkielinen raskausdiabetesverkkokurssi  
kannustaa odottavia äitejä terveellisiin valintoihin
Diabetesliiton uusi englanninkielinen verkkokurssi on suunnattu raskaana oleville, 
joiden riski sairastua raskausdiabetekseen on kohonnut tai jotka ovat saaneet 
raskausdiabetesdiagnoosin. 

Verkkokurssi on suunnattu odottajille, joiden äidin-
kieli on muu kuin suomi. Verkkokurssi lähtee liik-
keelle siitä, mitä raskausdiabetes tarkoittaa ja mi-
ten se vaikuttaa odottajaan ja kehittyvään sikiöön. 
Raskausdiabeteksen hoitoa käydään läpi elintapoja 
painottaen. Kurssilla annetaan ohjeita verensokerin 
mittaamiseen sekä rentoutumisharjoitteisiin. Kurs-
silaiset saavat tietoa raskausdiabeteksen jälkeisestä 
seurannasta ja elintapojen merkityksestä tyypin 2 
diabeteksen ennaltaehkäisyssä. Kurssi kannustaa 
omaa ja perheen hyvinvointia ylläpitäviin muutoksiin 
myös raskauden jälkeen. 

Omatoimisen verkkokurssin materiaali on helppo-
lukuista. Se sisältää tekstin lisäksi muutamia videoita 

ja lisätietolinkkejä. Kurssiin ei kuulu ohjausta, vaan 
osallistujat etenevät omaan tahtiin, omien aikatau-
lujen mukaisesti. Maksuton kurssimateriaali on auki 
kurssin alkamispäivästä lähtien kahden viikon ajan. 
Perustaidot netin käytössä riittävät, ja kurssimateri-
aali toimii myös mobiilisti. 

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat myös terve-
tulleita ilmoittautumaan ja tutustumaan verkkokurs-
siin – tuttua kurssia on helpompi suositella asiakkaille!
•  Uusi kurssi alkaa kerran kuukaudessa. 
•  Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki:   
  www.diabetes.fi/kurssit/verkkokurssit
•  Tutustu osoitteessa myös muihin Diabetesliiton  
 verkkokursseihin.

  

  

  

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

22.9.  Diabetes ja jalat, Jyväskylä
27.9.  Diabetes ja hermot, verkkokoulutus lääkäreille 4 h
6.10. Diabeetikon jalkahaava, mitä laitan mitä poistan?
11.–12.10.  Diabetesosaaja
13.10.  Diabetes ja sydän, verkkokoulutus lääkäreille 4 h
25.–27.10. Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen
3.11. ja 21.11.  GDM – raskausdiabetes, verkkokoulutus
14.11.–18.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi
23.–25.11. Lasten ja nuorten tyypin 1 diabeteksen       
 hoidon perusteet
30.11.–1.12.  Tyypin 1 diabeteksen hoidon tehostaminen
8.12. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä

Diabetesliiton koulutuskalenteri 2022

SYKSY 2022



*B12-vitamiini, foolihappo ja B6-vitamiini ylläpitävät normaaleja psykologisia toimintoja. Lisäksi ne edistävät 
hermoston ja immuunijärjestelmän toimintaa sekä vähentävät väsymystä ja uupumusta. Vegaaninen. RAVINTOLISÄ.

Mustikka-
karpalon
makuinen 
purutabletti

Nieltävä 
tabletti

Vahva B12-vitamiinitabletti

MUISTISI
TUEKSI*

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