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Nuku hyvin – vältä diabetes?

Krooninen univaje on yleistä nyky-yhteis- 
kunnassa. Riittävän ja hyvälaatuisen unen 
puute saattaa vaikuttaa aineenvaihduntaan ja 
olla yhteydessä liikapainoon ja lihavuuteen. 
Jokaiselta painonhallinnan kanssa kamppaile-
valta pitäisikin kysyä unen laadusta ja nukku-
misajoista.

Geeninäyte vauvoilta

Synnynnäinen diabetes on harvinainen sai-
raus, jonka syntysyistä on äskettäin saatu 
uutta tietoa. Jos sairaus johtuu tietystä mu-
taatiosta, saattaa sulfonyyliurea olla insuliinia 
sopivampi hoitovaihtoehto. Siksi suositellaan, 
että kaikilta alle kuuden kuukauden ikäisinä 
sairastuneilta otettaisiin geeninäyte asian 
selvittämiseksi. 

Mikä muuttui?

Tyypin 1 diabeteksen hoitosuositus ilmestyi 
päivitettynä internetissä vuodenvaihteessa. 
Hoitosuositustyöryhmän puheenjohtaja do-
sentti Timo Sane listasi, mikä muuttui uudes-
sa suosituksessa vanhaan verrattuna.

24

18

6  
Sisältö

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

• Vastaavat toimittajat: LT Liisa Hiltunen, gsm 044 703 4533, liisa.hiltunen@oulu.fi , LT Carola Saloranta, gsm 050 360 2126, carola.saloranta@hus.fi  
• Toimitus: päätoimittaja Tiina Helminen, p. (03) 2860 222, tiina.helminen@diabetes.fi , toimitussihteeri Mervi Pohjalainen, p. (03) 2860 221, 
mervi.pohjalainen@diabetes.fi  • Lehden yhteystiedot: Diabetes ja lääkäri -lehti, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere, p. (03) 2860 111 (ma–pe 
klo 8–15.30), f. (03) 3600 462, sähköinen arkisto ja pdf-lehti: www.diabetes.fi /lehdet  • Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry • Ilmoitukset: myynti-
sihteerit Tarja Pentti, p. (03) 2860 223, tarja.pentti@diabetes.fi  ja Juha Mattila, p. (03) 2860 231, juha.mattila@diabetes.fi  • Tilaukset ja osoitteen-
muutokset: Diabeteskeskus, jäsenasiainhoitajat Anneli Mäkinen, p. (03) 2860 235 ja Juha Mattila, p. (03) 2860 231, jasenasiat@diabetes.fi  • 
Ilmestyminen ja tilaushinta: Lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys-, loka- ja joulukuussa Diabetes-lehden liitteenä. Vuosikerta 12 € + Diabetes-
lehden tilaushinta 33 €/vuosikerta, jäsenetuhinta 10 €/vuosikerta (10 numeroa) • Ulkoasu: Aino Myllyluoma • Paino: PunaMusta • 35. vuosikerta • 
ISSN 1455-7827    

d ja lääkäriiabetes



4 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HELMIKUU 2006

Ajankohtaista  

Tyypin 2 diabetes ja liikapaino 
oletettuakin yleisempiä Suomessa
Tuoreen tutkimuksen mukaan tyypin 2 diabetes ja 
sen esiasteet ovat oletettuakin yleisempiä Suomes-
sa. Vajaalla puolella 45–74-vuotiaista miehistä ja 
joka kolmannella 45–74-vuotiaalla naisella on tyy-
pin 2 diabetes tai muu glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriö. Jopa 200 000 suomalaista sairastaa tyypin 
2 diabetesta tietämättään.

Tiedot perustuvat Tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syohjelman toimeenpanohankkeen (Dehkon 2D-
hanke) lähtötilannetta selvitelleeseen D2D-väestö-
tutkimukseen. Tutkimus tehtiin Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien 
alueilla lokakuun 2004 ja tammikuun 2005 vä-
lillä.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lihavuu-
den, tyypin 2 diabeteksen ja muiden glukoosiaineen-
vaihdunnan häiriöiden esiintyvyyttä väestössä. 

Tutkimukseen osallistui 2 869 satunnaisotan-
nalla valittua 45–74-vuotiasta miestä ja naista. 
Otannan laajuuden ansiosta tulokset kuvaavat luo-
tettavasti koko Suomen tilannetta. Tutkimukseen 
kuului terveystarkastus, jonka yhteydessä tehtiin 
kahden tunnin glukoosirasituskoe.

Tutkimus vahvisti aiemmat tulokset lihavuu-
den yleisyydestä Suomessa. Tutkituista miehistä 
24 prosenttia  ja naisista 29 prosenttia oli lihavia 
(painoindeksi yli 30 kg/m2). Näiden lisäksi 50 pro-
senttia miehistä ja 38 prosenttia naisista oli liika-
painoisia (painoindeksi yli 25 mutta alle 30 kg/m2). 
Huomattava osa tutkituista täytti myös metaboli-
sen oireyhtymän uuden määritelmän mukaiset vyö-

tärölihavuuden kriteerit (IDF 2005). Miehistä kri-
teerit täytti 69 prosenttia ja naisista 76 prosenttia.

Aiemmin diagnosoituja diabeetikkoja oli 7,4 
prosenttia miehistä ja 4,3 prosenttia naisista. Näi-
den lisäksi tutkimuksessa löytyi uusia, aiemmin 
tunnistamattomia tapauksia niin, että diabeteksen 
kokonaisesiintyvyys oli miehillä 16 prosenttia ja 
naisilla 11 prosenttia. 

Aiemmin tunnistamaton tyypin 2 diabetes oli 
kaikissa ikäryhmissä vähintään yhtä yleinen kuin 
jo tunnistettu, diagnosoitu diabetes. Erityisesti 
naisten vanhimmissa ikäryhmissä uusia diabeeti-
koita oli huomattavasti enemmän kuin jo aiemmin 
diagnosoituja.

Myös lievemmät glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöt, suurentunut paastoglukoosiarvo ja hei-
kentynyt glukoosinsieto, ovat tutkimuksen mu-
kaan yleisiä väestössä. Kun otetaan huomioon sekä 
tyypin 2 diabetes että sen esiasteet, 42 prosentilla 
miehistä ja prosentilla naisista on jonkinasteinen 
glukoosiaineenvaihdunnan häiriö.

Tutkimuksen rahoittivat Etelä-Pohjanmaan, 
Keski-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit, 
Kansanterveyslaitos ja Suomen Diabetesliitto. Tut-
kimusta esitellään muun muassa valtakunnallisilla 
Dehko-päivillä 7.–8. helmikuuta 2006.

Lähde: Peltonen M, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, et. al. Lihavuuden, 
diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden 
esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. Dehkon 2D-hanke 
(D2D). Suom Lääkäril 2006;61:163–170.
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Kuva: Timo Saaristo

Näin keski-ikäisenä huomaa, että valvomisesta ja univajeesta 
toipuminen kestää entistä pidempään. Samalla yhteiskunnan 
vuorokausirytmi on muuttumassa yhä myöhäisemmäksi: il-
lanviettoon lähdetään aikaisintaan kello 21:n maissa, ja on 
”yökerhoja” jotka aukeavat vasta kello seitsemän aamulla. 
Innokkaimmat juhlijat voivat mennä niihin jatkamaan sen jäl-
keen, kun kaikki muut paikat ovat sulkeneet ovensa. Vuoro-kau-
sirytmin muutokset heijastuvat laajasti yhteiskuntaan. Muun 
muassa koululaisten nukkumaanmenoajat ovat myöhentyneet 
voimakkaasti 1990-luvulta lähtien, kuten Tarja Saaresranta 
kertoo artikkelissaan tässä lehdessä (s. 6). Samalla on todettu, 
että lihavuus on lisääntynyt tässä ikäryhmässä. Lihavuuden 
lisääntymiseen yhteiskunnassamme on monta syytä, joista il-
meisimmät ovat fyysisen rasituksen puute ja muuttuneet ruo-
kailutottumukset. Mutta voisiko unitottumuksillakin olla mer-
kitystä? Tutkimuksissa unen pituus on käänteisessä yhteydessä 
lihomisriskiin, eli mitä lyhyempi uni, sitä suurempi vaara lihoa. 
Kaikki kai tunnistamme ilmiön, että väsyneenä tulee makean-
nälkä ja että silloin voi syömällä jotain pientä saada lisävoimia, 
niin että jaksaa vielä vähän aikaa. Saaresrannan artikkelissa 
on paljon mielenkiintoista tietoa univajeen ja unihäiriöiden 
vaikutuksista metaboliaan – muun muassa greliini- ja leptiini-
pitoisuuksiin – sekä tämän kautta metaboliseen oireyhtymään 
ja tyypin 2 diabeteksen riskiin.

Lihavuudesta poiketen synnynnäinen diabetes ei ole mikään 
kansantauti, vaan todella harvinaisuus. Kuitenkin sen oikean 
alaryhmän diagnosoiminen on erittäin tärkeää muun muassa 
oikean hoidon valitsemiseksi. Hanna Huopio ja Timo Oton-
koski kirjoittavat kattavasti ja mielenkiintoisesti synnynnäisen 
diabeteksen eri muodoista ja niihin liittyvistä geenivirheistä, 
kuten insuliininerityksen kannalta keskeisen Kir6.2-geenin 
mutaatioista (s. 18).

Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

Unihäiriöt, diabetes ja Kir6.2 
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Unihäiriöt
ja metabolinen oireyhtymä

• Tarja Saaresranta

Riittävä ja hyvälaatuinen uni on hyvän päivä- 
vireyden ja elämänlaadun perusedellytys. Vaikka 
krooninen univaje on yleistä nyky-yhteiskunnassa, 
edes monet terveydenhuollon ammattilaiset eivät 
tunne univajeen ja unihäiriöiden terveydellisiä 
vaikutuksia. Tässä katsauksessa keskitytään 
univajeen ja unenaikaisten hengityshäiriöiden yh-
teyksiin lihavuuteen ja glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöihin.

Unihäiriöiden ja metabolisen  
oireyhtymän esiintyvyys
Yleisimmät unihäiriöt ovat unettomuus, levotto-
mat jalat -oireyhtymä ja unenaikainen ylähengitys-
tieahtauma (obstruktiivinen uniapnea ja osittainen 
unenaikainen ylähengitystieahtauma). Kroonisesta 
unettomuudesta kärsii noin 10 prosenttia keski-
ikäisestä väestöstä ja tilapäisestä unettomuudes-
ta elämänsä varrella huomattavasti useampi (1). 
Levottomat jalat -oireyhtymää po-
tee 5–44 prosenttia ihmisistä ikä-
ryhmästä riippuen, obstruktiivista 
uniapneaoireyhtymää useimpien 
tutkimusten mukaan 2–4 prosent-
tia ja osittaista unenaikaista ylä-
hengitystieahtaumaa todennäköi-
sesti vielä useampi (1). Harvinaisiin 
unihäiriöihin kuuluu esimerkiksi 
nukahtelusairaus narkolepsia. Mo-
net krooniset sairaudet tai niihin 
käytettävä lääkitys vaikuttavat epäsuotuisasti unen 
laatuun. Yleisin päiväväsymystä aiheuttava syy on 
kuitenkin univaje, joka sinällään ei ole varsinai-
nen unihäiriö. Univaje voi johtua monista syistä, 
kuten työstä (vuorotyö tai työtä vuorotta), stres-
sistä, perhetilanteesta (pienet lapset), harrastuk-
sista (surffailu internetissä yömyöhään) tai monis-
ta sairauksista. Sekä pitkä- että lyhytunisuuteen 

näyttäisi liittyvän lisääntynyttä sairastavuutta ja 
kuolleisuutta (2).

Metabolisella oireyhtymällä, jota on kutsuttu 
myös nimellä oireyhtymä X, tarkoitetaan valtimo-
tautien keskeisten vaaratekijöiden, keskivartalo-  
lihavuuden, korkean verenpaineen, dyslipidemian 
ja sokeriaineenvaihdunnan häiriön kertymistä sa-
malle henkilölle. Oireyhtymään on osoitettu liitty-
vän lisäksi muun muassa voimistunut veren hyyty-
mistaipumus (3). Sydän- ja verisuonisairauksien ja 
diabeteksen riskitekijät metabolista oireyhtymää 
tai obstruktiivista uniapneaoireyhtymää sairasta-
villa ovat hämmästyttävän samanlaisia. Obstruktii-
viseen uniapneaan kuuluu poikkeavuuksia kaikista 
metabolisen oireyhtymän ydinosista: korkea ve-
renpaine, suurentunut paastoverensokeri, suuren-
tunut vyötärönympärys, pieni HDL-kolesterolin 
ja suuri triglyseridien pitoisuus sekä lisäksi muita 
yhteisiä tekijöitä, kuten sympatikotonia, endoteelin 
toimintahäiriö, systeeminen infl ammaatio, veren 
voimistunut hyytymistaipumus ja insuliiniresistens-
si (4). Metaboliseen oireyhtymään on ehdotettu 

lisättäväksi obstruktiivinen uniap-
nea, jolloin sitä kutsutaan nimellä 
oireyhtymä Z (5). Kuopion seudulla 
tehdyssä 42–60-vuotiaiden miesten 
prospektiivisessa seurantatutkimuk-
sessa metabolista oireyhtymää esiin-
tyi 8,8 prosentilla NCEP-kriteerein 
(The National Cholesterol Educa-
tion Program) mitattuna (6). Insu-
liiniresistenssi ja heikentynyt soke-
rinsieto ovat myös sydän- ja veri-

suonisairauksien vaaratekijöitä. Obstruktiivisen 
uniapnean vaaratekijöitä, siitä aiheutuvia oireita, 
jokapäiväisen elämän haittatekijöitä ja liitännäissai-
rauksia on koottu taulukkoon 1 (s. 10).

Sekä unihäiriöt että metabolinen oireyhtymä 
ovat yleisiä ja näyttäisivät olevan koko ajan yleis-
tymässä länsimaisessa yhteiskunnassa. Tämä onkin 
herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen unihäiriöiden 

   
 Päivittäisestä vähintään 

tunnin univajeesta kär-
sii neljännes työikäisis-
tä suomalaisnaisista ja            

vajaa viidennes 
miehistä.
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ja metabolisen oireyhtymän mahdolliseen yhtey-
teen. Eniten tietoa on tällä hetkellä univajeen ja 
obstruktiivisen uniapneaoireyhtymän (joka aiheut-
taa myös univajetta!) ja metabolisen oireyhtymän 
yhteyksistä.

Univaje ja lihavuus
Riittävä unen määrä on hyvin yksilöllinen: keski-
määrin se on aikuisella kahdeksan tuntia yössä, 
lapsilla ja nuorilla 9–11 tuntia yössä. Unen määrä 
on riittävä, jos ihminen tuntee itsensä päivällä vir-
keäksi. Päivittäisestä vähintään tunnin univajeesta 
kärsii neljännes työikäisistä suomalaisnaisista ja 
vajaa viidennes miehistä (7). Epäsäännöllinen vuo-
rokausirytmi ja vuorotyö lyhentävät usein unen 
kokonaiskestoa ja heikentävät sen laatua. Suomes-
sa vuorotyötä tehdään enemmän kuin muissa Eu-
roopan maissa. Joka toinen suomalaisnainen on 
ylipainoinen (painoindeksi, BMI > 25 kg/m2); mie-
histä peräti kaksi kolmesta kantaa 
liikakiloja (8). 

Suomalaisten koululaisten nuk-
kumaanmeno on myöhentynyt dra-
maattisesti 1990-luvulta lähtien, 
unen kesto on lyhentynyt, univelka 
lisääntynyt ja väsymys koulupäivi-
nä lisääntynyt (9).

Ala-asteikäisistä suomalaislapsista on jo 11–14 
prosenttia lihavia (10). Onko lihavuudella ja unen 
kestolla mitään yhteyttä?

Espanjalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 
keskimäärin kuusi tuntia tai vähem-
män yössä nukkuvilla oli suurentu-
nut lihavuuden riski, vaikka ikä, 
sukupuoli ja muut tekijät otettiin 
huomioon (11). Yli miljoonan hen-
kilön kyselytutkimuksen tulosten 
analysointi vuodelta 1982 (Cancer 
prevention Study II) USA:ssa osoitti 
U-muotoisen yhteyden itse ilmoite-
tun keskimääräisen unen keston ja 
BMI:n välillä naisilla ja käänteisen 
monotonisen yhteyden miehillä (2). 
13-vuotinen prospektiivinen lähes 
5 000 nuoren aikuisen seuranta-
tutkimus osoitti, että itse ilmoitettu unen pituus 
oli käänteisessä yhteydessä lihomisriskiin, vaikka 
ikä, koulutus, fyysinen aktiivisuus ja muut tekijät 
otettiin huomioon (12). Tuoreessa amerikkalaises-
sa noin tuhannen henkilön poikkileikkaustutki-

muksessa (13) havaittiin, että ylipainoiset ja liha-
vat henkilöt ilmoittivat nukkuvansa keskimäärin 
vähemmän kuin normaalipainoiset. Yhteys unen 
pituuden ja painoindeksin välillä oli lähes lineaari-
nen paitsi sairaalloisen lihavilla (BMI ≥ 40 kg/m2), 
jotka nukkuivat eniten. Tunti vähemmän unta vii-
kossa merkitsi BMI:n suurenemista keskimäärin 
peräti 5,4 kg/m2 (13). Toisessa amerikkalaisessa, 
myös noin tuhannen henkilön kohorttitutkimuk-
sessa (Wisconsin Sleep Cohort) BMI:n suurene-
minen 31,3:sta 32,4 kg:aan/m2 (+3,6 prosenttia) 
vastasi keskimääräisen raportoidun unen keston 
lyhenemistä kahdeksasta tunnista viiteen tuntiin 
vuorokaudessa (14). 

Vuorotyön tiedetään altistavan painoindeksin 
suurenemiselle ja keskivartalolihavuudelle, mah-
dollisesti erityisesti alle 50-vuotiailla (4, 15, 16). 
Ilta- ja yövuoroja tekevillä sairaalatyöntekijöillä 
on myös taipumus syödä ja lihoa enemmän kuin 

pelkkää päivätyötä tekevillä (17). 
Yli 27 000 ruotsalaisen aineistossa 
metabolisia vaaratekijöitä (lihavuus, 
verenpainetauti, suurentunut trigly-
seridipitoisuus) oli enemmän vuoro-
työläisillä kuin päivätyötä tekevillä 
(18).

Myös lapsilla unen keston ja lihavuuden välillä 
on osoitettu yhteys. Jo toistakymmentä vuotta sit-
ten ranskalainen tapaus–verrokki-tutkimus osoitti, 
että lyhyt unen kesto liittyi suurentuneeseen liha-
vuuden vaaraan 5-vuotiailla lapsilla, kun television 

katselu ja vanhempien ylipaino otet-
tiin huomioon (19). Lapsia (74 poi-
kaa, 76 tyttöä) seurattiin syntymästä 
9,5 vuoden ikään asti (20). Lihovat 
lapset nukkuivat 3–5-vuotiaina kes-
kimäärin puoli tuntia vuorokaudessa 
vähemmän kuin normaalipainoisi-
na säilyvät. Lihovilla lapsilla unen 
keston lyheneminen johtui nimen-
omaan lyhyemmistä päiväunista (25 
minuuttia vähemmän kuin normaa-
lipainoisilla). Yli 8 000 6–7-vuoti-
aan japanilaislapsen aineistossa ha-
vaittiin lapsen olevan sitä lihavampi, 

mitä vähemmän hän nukkui – riippumatta iästä, 
sukupuolesta, vanhempien lihavuudesta, fyysisestä 
aktiivisuudesta, television katselusta tai aamiaisen 
ja välipalojen syönnistä (21). Brittitutkimukses-
sa vanhempien ilmoittama lapsen unen pituus 30 

Tuoreessa amerikka-
laisessa noin tuhannen 
henkilön poikkileik-
kaustutkimuksessa

havaittiin, että ylipainoi-
set ja lihavat henkilöt 

ilmoittivat nukkuvansa 
keskimäärin vähemmän 
kuin normaalipainoiset. 

 Myös lapsilla unen      
keston ja lihavuuden      
välillä on osoitettu           

yhteys.
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Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

3026 Diabeettinen retinopatia -kuvasto  
 silmänpohjamuutosten tulkintaan  

17 euroa (kuvat ilman selitysosia
 internetissä www.diabetes.fi)
2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 1,50 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

3049 Diabetespassi eli muovikansio, jossa 
 on hoidon seurantakortti (diabetes- 
 kortti), Minulla on diabetes -kortti,  
 Diabeteksen seuranta -lehtinen sekä  
 Omahoidon pelisäännöt -lehtinen 

2 euroa
5131 Diabeteskortti (osa passia, 
 50 kpl/nippu tai yksittäin) maksuton
5114 Minulla on diabetes -kortti  
 (henkilötiedot, sokin ensiapuohjeet 
 eri kielillä) maksuton
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  

maksuton myös internetissä
 www.diabetes.fi/sosturva 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun  
 lehtiö maksuton
9037 Tuijota omaan napaasi - Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite maksuton
9038 Tyypin 2 diabetesvaara - TESTAA 
 RISKISI -juliste maksuton
2025 Mikä nyt neuvoksi? -opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2 euroa
2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa  
 sairastua raskausdiabetekseen 
 -lehtinen 2 euroa

Päivähoito, koulu

3037 TÄYSIN UUSITTU Diabetes leikki-
 ikäisellä – Opas päivähoitoon  

3 euroa
3036 TÄYSIN UUSITTU Diabetes koulu- 
 ikäisellä – Opas kouluille 3 euroa

1010 Diabetes-kirja, uudistettu  
 painos v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 25 euroa
 Diabetekseen sairastuneen lapsen 
 perheen alkuohjaukseen (tehtävä- 
 vihkoja tilattavissa myös erikseen 
 lapsille 4 euroa ja nuorille 6 euroa)
3024 UUDISTETTU Insuliinihoidon
 ohjauspaketti tyypin 1 diabeetikon  
 hoidonohjaukseen 17 euroa

Ruokavalio

3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
 – ongelmista onnistumisiin  
 syömisen hallinnassa 12 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja
 10 kalvoa + tekstit 25 euroa
3056 Sinä valitset -juliste (rasva ja  
 liikapaino) 2 euroa
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

maksuton
3011 UUSI Ruokapelikortit johdattavat  
 hiilihydraattien arvioimiseen 10 euroa
Diabeetikon ruokavalinnat   
repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä 
 aterioita 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä 
 aterioita 500–600 kcal
3020 Vaihtoehtoja välipaloiksi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)

Jalkojen ja hampaiden hoito

3011 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee- 
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  

290 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti
3029 Jalkajumppa
3030 Kenkien valinta
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa
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kuukauden iässä korreloi lihavuuteen (BMI > 95 
persentiiliä iän ja sukupuolen mukaisesta) 7-vuo-
tiaana, kun huomioon otettiin äidin koulutus, lap-
sen sukupuoli ja energiankäyttö 3-vuotiaana (22). 
Teksasilaisnuoria (n = 383) seurattiin liikeanturilla 
(aktigrafi ) 24 tunnin ajan. Tutkimuksessa havaittiin 
käänteinen yhteys unen keston ja lihavuuden (BMI 
> 85 persentiiliä iän ja sukupuolen mukaisesta ja 
kehon rasvaprosentti > 25 prosenttia miehillä ja > 
30 prosenttia naisilla) välillä, kun ikä, sukupuoli, 
sukupuolinen kypsyysaste ja etninen ryhmä otettiin 
huomioon (23). Unen keston väheneminen tunnilla 
suurensi lihavuuden riskiä 80 prosenttia (23).

Univajeen metaboliset vaikutukset
Jo vuonna 1989 VanHelder ja Radomski rapor-
toivat, että yli 40 tunnin täydelliseen univajeeseen 
liittyi suurentunut insuliiniresistenssi ja heiken-
tynyt sokerinsieto (24). Tämä havainto ei silloin 
herättänyt suurtakaan huomiota. 

Vasta vuonna 1999 tutkijayhteisö varsinaisesti 
havahtui huomaamaan univajeen haitalliset meta-
boliset vaikutukset (25). Van Cauterin työryhmän 
tutkimukset ovat osoittaneet toistuvan osittaisen 
univajeen aiheuttavan merkittäviä hormonaalisia 
ja metabolisia vaikutuksia (25-27). Tutkimukseen 
osallistui 11 tervettä nuorta miestä, joitten annet-
tiin nukkua vain neljä tuntia (klo 1–5) 5–6 peräk-
käisenä yönä, jonka jälkeen palautumisvaiheessa 
vuoteessaoloaika oli 6–7 vuorokauden ajan 12 tun-
tia vuorokaudessa (klo 21–9). Palautumisvaiheen 
lopussa tutkimushenkilöt nukkuivat keskimäärin 
yhdeksän tuntia yössä eli univaje oli 
suurimmaksi osaksi viikossa korjau-
tunut. Tulokset osoittivat, että uni-
vaje aiheuttaa heikentynyttä sokerin-
sietoa, leptiinipitoisuuksien pienen-
tymistä, iltakortisolin pitoisuuksien 
suurenemista ja taipumusta sympati-
kotoniaan. Univajeen haitalliset vai-
kutukset sokerinsietoon johtunevat 
useista tekijöistä (28). Heikentynyt 
glukoosi- ja insuliinivaste suonensisäisessä soke-
rirasituskokeessa (frequently sampled IVGTT) 
johtuu todennäköisesti aivojen vähentyneestä glu-
koosinkäytöstä. Sympatikotonian puolestaan tie-
detään estävän insuliinin vapautumista haiman 
beetasoluista. Iltakortisolin suurentuneet pitoisuu-
det heikentänevät insuliiniherkkyyttä seuraavana 
aamuna.

Jatkotutkimuksissa (27) sama ryhmä osoit-
ti, että kahden yön univaje (nukkuminen sallittu 
vain klo 1–5) verrattuna kahteen palautumisyöhön 
(vuoteessa 10 tuntia/yö) riitti aiheuttamaan grelii-
ni–leptiini-suhteen suurenemisen yli 70 prosentilla 
– yksinkertaistaen siis nälkää ja ruokahalua kiihot-
tavan hormonin ja kylläisyyden tunnetta lisäävän 
hormonin suhteen suurenemisen. Samanaikaisesti 
ruokahalu VAS-mittaria käyttäen voimistui  yli 30 
prosenttia runsasenergisiä, runsaasti hiilihydraat-
teja sisältäviä ruokia (esimerkiksi kakut, makeiset, 
pasta, perunalastut) kohtaan. Nälän voimistumisen 
ja greliini–leptiini-suhteen suurenemisen välillä oli 
vahva yhteys. Leptiinin pitoisuuden pieneneminen 
ennusti nälän voimistumista paremmin kuin grelii-
nin pitoisuuden suureneminen.

Mignot’n tutkimusryhmän yli 1 000 tutkimus-
henkilön epidemiologisessa tutkimuksessa ilmoi-
tettu lyhyt unen kesto (keskimäärin 5 tuntia/yö) 
oli yhteydessä 15,5 prosenttia pienempään aamun 
leptiinipitoisuuteen. Unirekisteröinnillä verikoetta 
edeltävänä yönä tutkittu unen kesto (5 tuntia/yö) 
oli yhteydessä 14,9 prosenttia suurempaan grelii-
nipitoisuuteen verrattuna 8 tuntia yössä nukku-
viin (14). Sokeriaineenvaihdunnassa ei havaittu 
yhteyttä unen pituuteen. ”Elävän elämän” krooni-
sen, osittaisen univajeen ja kokeellisesti aiheutetun 
lyhytkestoisen (päiviä kestävän) osittaisen univa-
jeen aiheuttamat muutokset energiatasapainoa ja 
ruokahalua sääteleviin hormoneihin näyttävät siis 
olevan yhteneviä. Univajeen kroonistuessa sokeri-
aineenvaihdunnassa kuitenkin tapahtunee ainakin 

osittaista adaptaatiota.
Neljässä toisistaan riippumatto-

massa epidemiologisessa tutkimuk-
sessa on havaittu yhteys lyhyen unen 
ja tyypin 2 diabeteksen välillä. Ame-
rikkalaisilla sairaanhoitajilla (Nurses 
Health Study) havaittiin yhteys tutki-
muksen alussa raportoidun unen kes-
ton ja seuraavan kymmenen vuoden 
aikana kehittyneen oireisen diabetek-

sen välillä, vaikka huomioon otettiin vuorotyö, 
hyperkolesterolemia, verenpainetauti, tupakointi, 
alkoholinkäyttö, liikuntatottumukset, kuorsaus, 
masentuneisuus, vaihdevuosien hormonikorvaus-
hoidon käyttö ja diabeteksen esiintyminen suvussa 
(29). Ruotsissa seurattiin lähes 15 vuoden ajan 
noin 6 400 miestä, joilla ei tutkimuksen alussa 
ollut diabetesta. Tutkimuksen alussa raportoidut 

Neljässä toisistaan 
riippumattomassa epi-
demiologisessa tutki-
muksessa on havaittu 
yhteys lyhyen unen ja 
tyypin 2 diabeteksen 

välillä.
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 Kuva 1.  Hypoteesi  leptiinin, univajeen, obstruktiivisen uniapnean, lihavuuden ja insuliniresistenssin yhteyk-
sistä. GH = growth hormone, kasvuhormoni, OSAS = obstructive sleep apnoea syndrome, obstruktiivinen 
uniapneaoireyhtymä, SWS = slow wave sleep, syvä uni. 
Mukailtu kuvasta artikkelissa Saaresranta ja Polo 2004 (70).

Taulukko 1. Obstruktiivisen uniapnean vaaratekijät, siitä aiheutuvat oireet, haitat jokapäiväisessä elämässä 
ja uniapnean liitännäissairaudet aikuisilla. 

Mukailtu kuvasta artikkelissa Young ym. 2004 (69).

Univaje ⇑
 (SWS ⇓, GH ⇓)

Sympatikotonia ⇑ Leptiinipitoisuus ⇓ Insuliiniresistenssi

Lihavuus

GH ⇓OSAS
Hypoksia

Hyperkapnia Leptiinipitoisuus ⇑

SWS ⇓⇓

GH ⇓⇓

Haitta tai liitännäissairaus

Päiväaikaiset toiminnot
• Päiväväsymys
• Liikenneonnettomuudet
• Psykososiaaliset ongelmat
• Kognitiivisten toimintojen    
   heikkeneminen
• Elämänlaadun heikkeneminen

Sydän- ja verisuonisairaudet
• Verenpainetauti
• Sepelvaltimotauti
• Sydäninfarkti
• Sydämen vajaatoiminta
• Aivoinfarkti

Diabetes ja metabolinen
oireyhtymä

Uniapnean esiintyvyyteen
liittyvät demografiset tekijät
• Miessukupuoli
• 40–70 vuoden ikä
• Sukutausta

Vaaratekijät
Varmistuneet
• Ruumiinrakenne

- Ylipaino tai lihavuus
- Keskivartalolihavuus
- Paksukaulaisuus

• Kasvojen ja ylähengitysteiden
   anatomiset poikkeavuudet

Epäillyt
• Perimä
• Tupakointi
• Postmenopausaalisuus
• Alkoholin käyttö ennen   
   nukkumaanmenoa
• Yöllinen nenän tukkoisuus

Obstruktiivinen uniapnea

Oireet
• Säännöllinen kuorsaus
• Yölliset hengityskatkokset,
   tukehtumisen tunteeseen
   herääminen
• Päiväväsymys
• Nocturia
• Aamupäänsärky
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univaikeudet ennustivat tyypin 2 diabeteksen ke-
hittymistä, vaikka ikä, alkutilanteen BMI, BMI:n 
muutokset, lähtötilanteen veren sokeripitoisuus, 
seuranta-aika, fyysinen aktiivisuus, diabeteksen 
esiintyminen suvussa, sosiaaliluokka, tupakointi ja 
alkoholin kulutus otettiin huomioon (30). Saksa-
laistutkimuksessa 8 000:aa ihmistä seurattiin kes-
kimäärin 7,5 vuoden ajan. Lähtötilanteessa rapor-
toidut vaikeudet unen ylläpitämisessä ennustivat 
suurentunutta tyypin 2 diabeteksen kehittymisen 
riskiä, vaikka ikä, koulutus, vanhempien mahdolli-
nen diabetes, verenpainetauti, fyysinen aktiivisuus, 
dyslipidemia, rintakipuoireisto ja BMI otettiin huo-
mioon (31). Amerikkalaiskohortissa (Sleep Heart 
Health Study) havaittiin suurentunut tyypin 2 dia-
beteksen tai heikentyneen sokerinsiedon riski niillä 
henkilöillä, jotka ilmoittivat nukkuvansa enintään 
6 tuntia tai vähintään 9 tuntia yössä, kun ikä, su-
kupuoli, etninen tausta ja vyötärönympärys otettiin 
huomioon. (32)

Unenaikaiset hengityshäiriöt ja 
sokeriaineenvaihdunta
Unenaikaisiin hengityshäiriöihin luetaan kuorsaus, 
osittainen unenaikainen ylähengitystieahtauma ja 
uniapnea (obstruktiivinen ja sentraalinen muoto). 
Suomalaisessa kaksoiskohortissa 9,0 prosenttia 
miehistä ja 3,6 prosenttia naisista kertoi kuorsaa-
vansa säännöllisesti (33). Obstruktiivista uniapnea-
oireyhtymää esiintyy kansainvälisten tutkimusten 
mukaan noin 4 prosentilla työikäisistä miehistä ja 
2 prosentilla naisista (34). Terveys 2000 -tutkimuk-
sen ennakkotietojen mukaan noin 7 prosenttia yli 
18-vuotiaista suomalaisista ilmoitti viikoittaisista 
unenaikaisista hengityskatkoista ja noin 2 prosent-
tia miehistä ja noin 0,5 prosenttia naisista lääkärin 
toteamasta uniapneasta. Osittainen unenaikainen 
ylähengitystieahtauma lienee tätäkin yleisempää 
(35). 

Kuorsaus voi esiintyä yksinään, mutta liittyy 
usein osittaiseen unenaikaiseen ylähengitystie-       
ahtaumaan tai obstruktiiviseen uniapneaan. Ei tie-
detä, ovatko osittainen ahtauma ja obstruktiiviset 
apneat saman patofysiologian jatkumoa vai patofy-
siologisilta mekanismeiltaan erillisiä. Osittaista ah-
taumaa sairastava voi olla huomattavasti oireisempi 
kuin ”klassista” obstruktiivista uniapneaoireyhty-
mää sairastava. Unenaikaisten hengityskatkosten 
määrä korreloikin huonosti oireisiin. Tästä syystä 
valtakunnallisissa uniapnean kiireettömän hoidon 

perusteissakin korostetaan CPAP-hoitokokeilun oi-
relähtöisyyttä ja pysyvän hoidon kriteereinä hoito-
myöntyvyyttä (laitteen todelliset käyttötunnit) ja 
hoitovastetta (oireiden korjaantumista) (36).

Useissa maissa tehdyt laajat epidemiologiset ky-
selytutkimukset osoittavat, että kuorsaus on muista 
tekijöistä riippumatta yhteydessä heikentyneeseen 
sokerinsietoon, seerumin insuliinipitoisuuksiin ja 
diabetekseen (37–42). Myös tuoreessa suomalaises-
sa tutkimuksessa on todettu säännöllisesti kuorsaa-
villa olevan muuta väestöä enemmän metabolista 
oireyhtymää (43).

Parinkymmenen viime vuoden ajan on tutkittu 
uniapnean osuutta kardiovaskulaarisairastavuu-
teen ja viime vuosina enenevästi sen osuutta ni-
menomaan tyypin 2 diabetekseen. Epidemiologiset 
tutkimukset osoittavat, että kuorsaus ja uniapnea 
ovat muista tekijöistä riippumatta yhteydessä ve-
renpainetautiin (33, 44) ja ylipäätään kardiovas-
kulaarisairauksiin (33, 45, 46). Yhä enemmän on 
myös osoitusta siitä, että unenaikaiset hengitys-           
häiriöt ovat yhteydessä suurentuneisiin paastove-
rensokeriarvoihin, insuliiniresistenssiin ja tyypin 2 
diabetekseen (47). Autonomista neuropatiaa sairas-
tavilla diabeetikoilla on enemmän obstruktiivista ja 
sentraalista uniapneaa kuin sellaisilla diabeetikoil-
la, joilla autonomista neuropatiaa ei ole todettu 
(47). 

Tutkimustulokset unirekisteröinnin tulosten ja 
sokeriaineenvaihdunnan mittareiden yhteydestä 
ovat olleet ristiriitaisia johtuen pienistä aineistois-
ta, sekoittavien tekijöiden puutteellisesta huomi-
oon ottamisesta ja mittareiden erilaisuudesta. Vasta 
vuonna 2002 kaksi toisistaan riippumatonta tut-
kimusryhmää julkaisi tuloksensa uniapnean ja so-
keriaineenvaihdunnan häiriöiden yhteydestä. Ipin 
työryhmän tutkimuksessa 270 honkongilaisella 
uniapneapotilaalla apnea-hypopneaindeksi (AHI, 
täydellisten ja osittaisten hengityskatkojen määrä 
nukuttua tuntia kohti laskettuna) ja unenaikaisen 
happikyllästeisyyden minimiarvo korreloivat itse-
näisesti insuliiniresistenssiin (48). Amerikkalaisessa 
150 miehen väestöotannassa AHI ja yölliset hap-
pikyllästeisyyden pienenemiset olivat yhteydessä 
heikentyneeseen glukoosinsietoon ja insuliiniresis-
tenssiin lihavuudesta riippumatta (49). 

Sittemmin useat tutkimusryhmät ovat julkais-
seet samansuuntaisia tuloksia. Laaja Sleep Heart 
Health Studyn väestöotostutkimus (n = 2 656) 
osoitti, että AHI ja keskimääräinen unenaikainen 
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happikyllästeisyys ovat yhteydessä suurentunee-
seen paastoverensokeriarvoon ja oraalisen sokeri-
rasituskokeen tulokseen (50). AHI korreloi myös 
insuliiniresistenssin asteeseen riippumatta BMI:
stä, vyötärön ympäryksestä tai muista sekoittavis-
ta tekijöistä. Coughlin ja työtoverit (51) selvittivät 
metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä poikkileik-
kaustutkimuksessa, johon osallistui 61 muuten 
tervettä uniapneapotilasta ja 29 uniapneaa sai-
rastamatonta verrokkia. 34:ää uniapneapotilasta 
verrattiin BMI:n suhteen kaltaistettuihin 29 ver-
rokkiin. NCEP-kriteerein määritellyn metabolisen 
oireyhtymän esiintyvyys oli 40 prosenttia suurempi 
uniapneapotilailla kuin verrokeilla (51).

CPAP-hoidon vaikutus   
verensokerin säätelyyn 
Jatkuva ylipainehoito maskin kautta, niin sanot-
tu nenä-CPAP-hoito (continuous positive airway 
pressure, CPAP) on osittaisen unenaikaisen ylähen-
gitystieahtauman ja obstruktiivisen uniapnean te-
hokkain hoitomuoto (52). Tähän mennessä on jul-
kaistu 12 tutkimusta, joissa on tarkasteltu erilaisten 
metabolisten tekijöiden esiintymistä uniapneapoti-
lailla ennen hoidon aloitusta ja CPAP-hoidon aika-
na (taulukko 2). Useiden tutkimusten heikkoutena 
on verrokkiryhmän puuttuminen, pieni otoskoko ja 
tietojen puuttuminen CPAP-laitteen todellisen käy-
tön määrästä. Tästä syystä ei olekaan yllättävää, 
että vain kolmessa näistä tutkimuksista havaittiin 
CPAP-hoidon aikana parantumista verensokerin 
säätelyssä. Suurimmassa tutkimuksessa (n = 40) 
havaittiin jo kahden yön CPAP-hoidon jälkeen in-
suliiniherkkyyden parantumista 
mitattuna hyperinsulineemisella 
euglykeemisellä clamp-tekniikal-
la. Insuliiniherkkyys parani lisää 
CPAP-hoidon jatkuttua kolmen 
kuukauden ajan (53). Mielenkiin-
toista joskin loogista oli, että in-
suliiniherkkyyden paraneminen 
oli vähäisempää ja hitaampaa li-
havilla potilailla. Saattaakin olla, 
että lihavuus on peittänyt CPAP-
hoidon suotuisat vaikutukset sokeriaineenvaihdun-
taan joissakin tutkimuksissa, joissa CPAP-hoidolla 
ei ole saavutettu vastetta. Todennäköisesti CPAP-
hoidon vaste eri potilasryhmissä eroaa myös so-
keriaineenvaihdunnan suhteen, kuten jo tiedetään 
monien muiden vaikutusten osalta. Tärkeää on 

myös hoitomyöntyvyys CPAP-hoitoon eli laitteen 
käyttötuntien määrä. Babun ja työryhmän tuore 
tutkimus osoitti, että GHbA1c:n korjaantuminen 
korreloi vahvasti CPAP-käyttöön niillä potilailla, 
joiden käyttötunnit olivat vähintään 4 tuntia/vrk, 
mutta ei niillä, joiden käyttötunnit jäivät vähäisem-
miksi (50). Tutkimukseen osallistui 25 uniapneaa ja 
tyypin 2 diabetesta sairastavaa potilasta. Myös val-
takunnallisissa uniapnean kiireettömän hoidon oh-
jeissa esitetään yhteiskunnan kustantaman CPAP-
hoidon edellytykseksi vähintään neljän tunnin kes-
kimääräistä käyttöä vuorokaudessa (36).

 
Unenaikaisten hengityshäiriöiden ja 
sokeriaineenvaihdunnan yhteydet

Unenaikaisten hengityshäiriöiden ja sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöiden yhteyttä voivat selittää useat 
tekijät. Hiirimallissa 12 viikon jaksoittainen hypok-
sia aiheutti seerumin paastoinsuliinin pitoisuuksien 
ja sokerinsiedon huononemista (54). Myös ihmi-
sillä akuutti hypoksia heikentää sokerinsietoa ja            
samanaikaisesti suurentaa seerumin noradrenalii-
nin pitoisuuksia (55–57). Jaksoittaisen hypoksian 
systeemiset ja solutason vaikutukset näyttävät ole-
van voimakkaampia kuin jatkuvan hypoksian, jo-
hon elimistö ehtii sopeutua (58). Unenaikaisiin hen-
gityshäiriöihin liittyvä univaje seurauksineen voi 
myös huonontaa sokerinsietoa, kuten edellä jo on 
esitetty. Sympaattisen hermoston toimintaa voivat 
lisätä myös muun muassa hyperkapnia ja toistuvat 
havahtumiset ja heräilyt. Hypoksia, hyperkapnia, 
unen rikkonaisuus ja sympatikotonia puolestaan 

vaikuttavat muun muassa kortiso-
lin, somatotrooppisen akselin hor-
monien, infl ammatoristen sytokii-
nien ja adipokiinien eritykseen ja 
voivat siten välillisesti huonontaa 
sokeritasapainon säätelyä (59). 
Kuvassa 1 on esitetty hypoteesi 
leptiinin, univajeen, obstruktiivi-
sen uniapnean, lihavuuden ja insu-
liiniresistenssin yhteyksistä.

Metabolisen oireyhtymän  
ehkäisy, hoito ja uni

Uni ja vuorokausirytmi vaikuttavat monien hor-
monien eritykseen ja myös sokeritasapainon sää-
telyyn. Lihavuus lisääntyy Suomessakin huoles-

Jokaiselta painonhallinta-
ongelmien kanssa kamp-
pailevalta tulisikin kysyä 
nukkumisaikoja ja unen 

laatua ja tarvittaessa 
antaa unihygienian 

ohjausta.
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Taulukko 2. CPAP-hoidon vaikutus sokeritasapainon säätelyyn uniapneapotilailla. DM = diabetes mellitus 
(määrittelemätön), DM2 = tyypin 2 diabetes, OSAS = obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä

 

Tutkimus N Diagnoosit Mittarit
CPAP-
hoidon 
kesto

Tulokset

Saini ym. 
1993 (71)

8 OSAS Sokeri- ja insuliini-
mittaukset 10 min välein 
unen aikana

1 yö Ei muutosta sokeri- ja 
insuliiniprofi ileissa

Stoohs ym. 
1993 (60)

5 OSAS Paastosokeri ja paas-
toinsuliini, sokeri- ja 
insuliinimittaukset 30 
min välein unen aikana

2 kk Paastosokeri↑, yöllinen 
sokeri↑
Ei muutosta paasto- ja 
yöinsuliineissa

Brooks ym. 
1994 (61)

10 OSAS+DM Hyperinsulineeminen 
euglykeeminen clamp-
tutkimus 
Paastosokeri ja paas-
toinsuliini

4 kk Insuliinivaste parani
Ei muutosta paasto-
sokerissa tai paasto-
insuliinissa

Davies ym. 
1994 (62)

10 OSAS Paastoinsuliini 3 kk Ei muutosta insuliini-
pitoisuuksissa

Cooper ym. 
1995 (63)

6 OSAS Sokerimittaukset 30 
min välein unen aikana, 
insuliini ja C-peptidi 60 
min välein

1 yö Ei muutosta sokeri-, 
insuliini- tai 
C-peptidiprofi ilissa unen 
aikana

Saarelainen ym. 
1997 (64)

7 OSAS Hyperinsulineeminen 
euglykeeminen clamp-
tutkimus

3 kk Ei muutosta insuliini-
vasteessa

Chin ym. 1999 
(65)

31 OSAS Oraalinen sokerirasitus-
koe ja insuliinimittaukset

6 kk Ei muutosta sokeri- tai 
insuliinipitoisuuksissa 
paitsi samanaikaisesti 
laihtuneilla

Ip ym. 2000 
(66)

9 OSAS Paastosokeri ja -insuliini 6 kk Ei muutosta paasto-
sokerissa tai -insuliinissa

Smurra ym. 
2001 (67)

16 OSAS (n=6)
Endokrinolo-
gisen klinikan 
potilas+OSAS 
(n=10)

Oraalinen sokerirasitus-
koe (n=10) Hyperinsuli-
neeminen euglykeminen 
clamptutkimus (n=6)

2 kk Ei eroa sokerinsiedossa 
tai insuliiniherkkyydessä

Harsch ym. 
2004 (68)

9 OSAS+DM2 Hyperinsulineeminen 
euglykeeminen clamp-
tutkimus

3 kk Insuliiniherkkyys parani 
3 kk:ssa

Harsch ym. 
2004 (53)

40 OSAS Hyperinsulineeminen 
euglykeeminen clamp-
tutkimus

3 kk Insuliiniherkkyys parani 
2 vrk:n ja 3 kk:n koh-
dalla

Babu ym. 2005 
(50)

25 OSAS+DM2 GHbA1c ja postprandiaa-
linen sokeri

  3 kk GHbA1c ↓ ja post-
prandiaalinen sokeri ↓ 
aamulla
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tuttavasti ja sen myötä metabolinen oireyhtymä. 
Unen riittävyyteen ja unihygieniaan tulisi kiinnit-
tää huomiota metabolisen oireyhtymän ehkäisyssä 
ja hoidossa tasavertaisena tekijänä terveellisen ja 
kohtuuannoksisen ravinnon, riittävän liikunnan, 
tupakoimattomuuden ja kohtuullisten alkoholin-
käyttötottumusten kanssa. Jokaiselta painonhal-
lintaongelmien kanssa kamppailevalta tulisikin ky-
syä nukkumisaikoja ja unen laatua ja tarvittaessa 
antaa unihygienian ohjausta. Uniapnean ja osit-
taisen ylähengitystieahtauman mahdollisuus tulee 
pitää mielessä metabolista oireyhtymää tai jotain 
sen osatekijää sairastavaa potilasta tutkittaessa ja 
tarvittaessa potilas on ohjattava asianmukaisiin 
selvityksiin kiireettömän hoidon valtakunnallisten 
periaatteiden mukaisesti (36). Erityistä huolta tulee 
kantaa lasten ja nuorten unen riittävyydestä ja vuo-
rokausirytmin säännöllisyydestä. 

Lopuksi

Univaje ja uniapnea ovat yhteydessä lihavuuteen ja 
metaboliseen oireyhtymään. Syy-seuraussuhdetta 
ei ole vielä vedenpitävästi osoitettu, mutta viimeai-
kaiset tutkimustulokset viittaavat vahvasti siihen, 
että sekä univaje että obstruktiivinen uniapnea-
oireyhtymä osallistuvat metabolisen oireyhtymän 
patogeneesiin. Univaje voi olla seurausta omista 
valinnoista tai esimerkiksi työhön liittyvistä teki-
jöistä. Riittävä ja hyvälaatuinen uni on kaiken-
ikäisille painonhallinnan ja hyvän elämänlaadun 
perusta.

• Tarja Saaresranta
LT, dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri, 
unilääketieteen erityispätevyys
TY, Unitutkimusyksikkö ja
TYKS, Keuhkosairauksien klinikka
PL 52
20521 Turku
tasaare@utu.fi 
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Onko työyhteisösi kiinnostunut diabetesosaamisen 
arviointivälineen testauksesta ja kehittämisestä?
Terveydenhuollossa tehdään moniammatillista 
yhteistyötä, jossa jokaisella työntekijällä on oma 
merkittävä tehtävänsä osana kokonaisuutta.  Dia-
beetikoiden määrän kasvaessa diabetekseen liitty-
vät osaamistarpeet hoitoyhteisöissä lisääntyvät ja 
muuttuvat. Tämä vaikuttaa myös hoitoyhteisöjen 
henkilöstön työn hallintaan. Hyvän hoidon edel-
lytyksenä on  koko työyhteisön osaamisen tur-
vaaminen ja kehittäminen. Tästä syystä monissa 
hoitoyhteisöissä on koettu tarpeelliseksi kehittää 
diabeteksen ehkäisyn ja hoidon osaamista sekä 
työmenetelmiä yhteisöllisesti – koko työyhteisön 
tarpeet huomioiden. 

Osaaminen hoitoyhteisöissä ei ole ainoastaan 
yksittäisen työntekijän tietojen ja taitojen tai  edes 
työntekijöiden yhteisten tietojen ja taitojen sum-
ma, vaan osaamiseen liittyy oleellisena osana tie-
don soveltaminen sekä työprosessit ja niiden suju-
vuus. Tästäkin syystä on merkityksellistä kehittää 
osaamista koko työyhteisön tasolla.Tulevaisuu-
dessa työssä korostuvat lisäksi vuorovaikutus- ja 
viestintätaidot sekä tietotulvan hallinta.

Osaamiskartan avulla alkuun
Osaamistarpeiden muuttuminen näkyy myös 
Diabetesliiton toiminnassa, Diabeteskeskuksen 
järjestämissä koulutuksissa ja sopeutumisvalmen-
nuskursseilla. Tähän haasteeseen vastatakseen 
Diabetesliitto käynnisti vuonna 2005 Osaamisen 

ja työmenetelmien kehittämishankkeen. Olemme 
rakentaneet yhteistyössä Educa-Instituutti Oy:n
sekä muutamien perus- ja työterveyshuollon am-
mattilaisten kanssa osaamisen arviointivälineen, 
osaamiskartan osaamiskuvauksineen. Sen avulla 
on mahdollista selvittää osaamisen kehittämistar-
peita työyhteisössä.

Etsimme nyt muutamaa työyhteisöä 
tutkimaan diabetesosaamistaan 
arviointivälinettämme hyödyntäen. 

Osallistuminen on maksutonta mukaan valitta-
ville työyhteisöille. Tarjoamme arviointivälineen 
(internet- tai paperiversio) ja ohjauksen työyhtei-
sön diabetesosaamisen arviointiin, yhteenvedon 
tuloksista ja “yhteisen ideointiseminaarin” osaa-
misen kehittämiseksi. Odotamme osallistujilta 
osaamiskartan kehittävää arviointia yhteistyössä 
kanssamme. Yhteistyö ajoittuu syksyyn 2006.   

Yhteydenotot, mikäli olette kiinnostuneita 
osallistumisesta tai haluatte lisätietoa:

Outi Himanen
Diabetesliitto, kurssiosasto
p. (03) 2860 318
outi.himanen@diabetes.fi 
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Oraalinen lääkitys voi korvata insuliinin
synnynnäisen diabeteksen hoidossa 

• Hanna Huopio ja Timo Otonkoski

Harvinaisuudestaan huolimatta synnynnäinen dia-
betes on aiheena ajankohtainen, koska sen etio-
logia on hiljattain selvinnyt. Uuden tutkimustiedon 
perusteella mutaatiot insuliininerityksen kannalta 
keskeisessä Kir6.2-geenissä ovat merkittävin 
pysyvän synnynnäisen diabeteksen syy. Siihen 
sairastuneilla oraalinen lääkehoito sulfonyyliurea-
valmisteilla voi korvata insuliinihoidon. Geeni-
tutkimus tulisi tehdä kaikille alle kuuden kuu-
kauden ikäisille, joilla todetaan diabetes. 

Johdanto
Synnynnäisellä eli neonataalidiabeteksella tarkoi-
tetaan diabetesta, joka ilmaantuu kolmen ensim-
mäisen elinkuukauden aikana. Sen ilmaantuvuu-
deksi on arvioitu vain noin 1:400 000. Sairauden 
taustalla olevien mekanismien tunnistaminen on 
kuitenkin tärkeää, koska pysyvä neonataalidiabe-
tes vaatii elinikäistä hoitoa, ja uusien tutkimuslöy-
dösten ansiosta insuliinihoidon rinnalle on noussut 
myös muita vaihtoehtoja (1, 2).

Tyypin 1 diabetes ei juuri koskaan ilmaannu 
ennen kuuden kuukauden ikää. Kun diabetes il-
maantuu tätä nuoremmalle, on aina etsittävä muu-
ta selitystä. Autoimmuunipohjalta kehittyvän tyy-
pin 1 diabeteksen diagnosointivaiheessa voidaan 
verenkierrossa melkein aina todeta olevan beeta-
soluihin kohdistuneita autovasta-aineita. Neona-
taalidiabeteksessa näitä vasta-aineita ei esiinny, ei 
myöskään tyypin 1 diabetekselle altistavaa HLA-
genotyyppiä (3). Ainoastaan erittäin harvinaisissa                   
yksittäistapauksissa on jo vastasyntyneellä voitu 
todeta diabetekseen liittyviä autoimmuuni-ilmiöi-
tä (4). 

Neonataalidiabetes voidaan jakaa pysyvään ja 
ohimenevään tautimuotoon. Niiden kliininen kuva 
ja taustalla oleva perusmekanismi ovat erilaiset. 
Ohimenevän neonataalidiabeteksen geneettinen 

tausta on ollut pääpiirteissään selvillä jo vuosi-
kymmenen ajan (5), kun taas merkittävin pysyvän 
neonataalidiabeteksen geneettinen perusmekanis-
mi, Kir6.2-geenin mutaatiot, tunnistettiin vasta 
vuonna 2004 (6). Kliinisten piirteiden perusteella 
diabetesmuotoja ei voi luotettavasti erottaa, koska 
yhteisenä nimittäjänä on insuliininpuutos. 

Ohimenevä neonataalidiabetes
Ohimenevän neonataalidiabeteksen (transient neo-
natal diabetes mellitus, TNDM) toteamiseen johta-
va hyperglykemia todetaan useimmissa tapauksissa 
jo ensimmäisen elinviikon aikana. Myös lievää ke-
toositaipumusta saattaa esiintyä. Sikiöajan kasvu-
häiriö on seurausta insuliinin puutteesta raskauden 
aikana, ja noin kolme neljästä lapsesta syntyy ali-
painoisina (7).

Oma insuliinintuotanto on aluksi puutteellista, 
ja insuliinikorvaushoidon tarve on ilmeinen. Insu-
liinin tarve vähenee kuitenkin useimmiten nopeasti, 
ja insuliinihoidon kokonaiskesto on keskimäärin 
vain 12 viikkoa. Sen jälkeen lapsen oma insulii-
nineritys on riittävää. Ainoa ulkoisesti havaittava 
tavallinen poikkeavuus TNDM-potilailla on mak-
roglossia (suurikielisyys). Neonataalidiabeteksen 
ohimenevään muotoon ei liity ongelmia myöhem-
mässä kasvussa ja murrosiän kehityksessä. Tilaan 
liittyy kuitenkin lisääntynyt tyypin 2 diabeteksen 
riski (8). 

TNDM:n geneettinen tausta liittyy yleensä kro-
mosomin 6 poikkeavuuteen. Noin 70 prosentissa 
satunnaisista ja kaikissa suvuittain esiintyvissä ta-
pauksissa on todettavissa paternaalinen uniparen-
taalinen disomia kromosomin 6 pitkän haaran alu-
eella. Kyseessä voi olla joko isänpuoleisen alueen 
kahdentuminen tai epänormaali metylaatio (inak-
tivointi) kriittisellä alueella, joka johtaa kahden 
TNDM:n patogeneesin kannalta keskeisen geenin 
yli-ilmentymiseen (9). 



19DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HELMIKUU 2006

Pysyvä neonataalidiabetes
Pysyvä neonataalidiabetes (permanent neonatal 
diabetes mellitus, PNDM) ilmenee täydellisenä in-
suliinin puutteena alusta lähtien, ja hoidon tar-
ve on elinikäinen. Myös näillä lapsilla todetaan 
kasvuhäiriö merkkinä sikiökautisesta insuliinin 
puutteesta (7). PNDM voi olla seurausta haiman 
kehityshäiriöstä, haiman beetasolujen lisääntynees-
tä tuhoutumisesta tai insuliinin erityksen säätely-
häiriöstä. 

 
Haiman kehityshäiriöön liittyvä PNDM
Haiman beetasolun kehitys kantasolusta toimivak-
si beetasoluksi on useiden transkriptiotekijöiden 
oikeanlaisen toiminnan seurausta. Mutaatiot näitä 
tekijöitä koodittavissa geeneissä voivat johtaa hai-
man täydelliseen tai osittaiseen puutokseen.

IPF-1 (insulin promoter factor 1) -geenin ho-
motsygoottimuodossa esiintyvän mutaation tie-
detään aiheuttaneen kahdelle potilaalle sen, että 
haima on jäänyt kehittymättä (10, 11). Heterotsy-
goottimuodossa esiintyessään IPF-1-geenin mutaa-
tiot liittyvät MODY4-diabetekseen (12). PTF-1Α 
(pancreatic transcription factor 1 Α ) on merkittävä 
tekijä sekä haiman että pikkuaivojen kehitykses-
sä. Niinpä tämän geenin homotsygoottimutaatio 
aiheuttaa sekä pikkuaivojen että haiman kehit-
tymättömyyden (13). Heterotsygoottimuodossa 
esiintyvät HNF-1β  (hepatocyte nuclear factor 1 
β) -geenin mutaatiot assosioituvat MODY5-dia-
betekseen, johon insuliininerityksen häiriön lisäksi 
liittyy kehityshäiriöitä munuaisten 
ja sukupuolitiehyeiden alueella 
(14). Yhdessä tapauksessa tiede-
tään HNF-1β -geenin mutaation 
aiheuttaneen pysyvän diabeteksen 
jo vastasyntyneellä (15).  

Vähentyneestä 
beetasolumäärästä  
johtuva PNDM
Harvinaiseen Wolcottin–Rallisonin 
syndroomaan liittyy varhain puh-
keavan diabeteksen lisäksi akuutti 
maksan toimintahäiriö, osteoporoosi ja kehitys-
viive (16). Tauti on kertymäsairaus, jossa diabetes 
johtuu geenien ohjaamasta beetasolujen kuolemas-
ta.

Harvinaiseen IPEX-syndroomaan (immuno-
dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy, 

X-linked) liittyy yhtenä piirteenä diabeteksen ke-
hittyminen autovasta-aineiden muodostumisen seu-
rauksena jo pian syntymän jälkeen. Oireyhtymää 
on kuvattu 14 erillisessä suvussa (17).

Beetasolujen toimintahäiriöstä   
aiheutuva PNDM
Verensokeritason noustessa glukoosi siirtyy rajoi-
tuksetta beetasoluun glukoositransporttereiden 
GLUT 1 ja GLUT 2 välityksellä. Glukoosipitoi-
suuden nousu solun sisällä aktivoi glukokinaa-
sientsyymin toiminnan, joka katalysoi glukoosin 
glukoosi-6-fosfaatiksi. Beetasolussa tämä käyte-
tään lähes yksinomaan aerobiseen glykolyysiin, 
jonka seurauksena solunsisäisen ATP:n pitoisuus 
nousee ja ADP:n pitoisuus laskee. Tämä johtaa 
edelleen K-ATP-kanavien sulkeutumiseen ja so-
lukalvon depolarisoitumiseen, jonka seurauksena 
kalsiumia pääsee virtaamaan solun sisälle. Solun-
sisäisen kalsiumpitoisuuden nousu laukaisee vii-
mein insuliinin erityksen beetasolusta (18). 

K-ATP-kanavat, jotka muodostuvat neljän sul-
fonyyliureareseptori (SUR) 1-proteiinin ja neljän 
Kir6.2-proteiinin muodostamasta oktameerista, 
ovat insuliinin erityksen säätelyn kannalta erit-
täin keskeisessä roolissa. Synnynnäisen hyperin-
sulinismin tavallisin syy on inaktivoiva mutaatio 
K-ATP-kanavan proteiineja koodaavissa geeneissä 
(19). Päinvastaisella tavalla vaikuttavat Kir6.2-
proteiinin toimintaa aktivoivat mutaatiot, jotka 
estävät kanavan sulkeutumista. Täten insuliinin 

eritys estyy ja seurauksena on neo-
nataalidiabetes (20). 

Glukokinaasientsyymillä on 
merkittävä rooli insuliinin erityk-
sen säätelijänä beetasoluissa. Ent-
syymi aktivoituu normaalisti fy-
siologisilla glukoosipitoisuuksilla. 
Inaktivoivien mutaatioiden kautta 
aktivaatiokynnys siirtyy korkeam-
malle tasolle.

Glukokinaasigeenin homotsy-
gootti- tai yhdistelmäheterotsygoot-
timutaatio on harvinainen PNDM:

n syy (21). Näitä tapauksia on kuvattu yhteensä 
kuusi. Huomattavasti tavallisempi on heterotsy-
gootin mutaation aiheuttama MODY2-diabetes, 
johon liittyy koko eliniän esiintyvä lievä hyper-
glykemiataipumus (22). 

Hiljattain paljastui, että selvästi yleisin PNDM:n 

     Kir6.2-mutaatioiden  
seurauksena beetasolun 

solukalvon K-ATP-
kanavat pysyvät avoinna 
solunsisäisen ATP/ADP-
tason noususta huolimat-
ta, eikä insuliinin eritys 

käynnisty.
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syy on aktivoiva mutaatio Kir6.2-proteiinia koo-
daavassa geenissä (6). Laajoissa kansainvälisissä  
tutkimuksissa, joissa oli mukana 76 PNDM-po-
tilasta, Kir6.2-geenivirhe todettiin neonataalisen 
diabeteksen aiheuttajaksi joka toisella potilaalla 
(23). Kir6.2-mutaatioiden seurauksena beetasolun 
solukalvon K-ATP-kanavat pysyvät avoinna so-
lunsisäisen ATP/ADP-tason noususta huolimatta, 
eikä insuliinin eritys käynnisty. Erilaisia Kir6.2-
geenin aktivoivia mutaatioita on kuvattu noin 
15. Mutaation aiheuttaman Kir6.2-geenin aktii-
visuuden muutoksen ja PNDM:n vaikeusasteen 
välillä voidaan havaita selvä korrelaatio, joka on 
voitu todentaa elektrofysiologisissa tutkimuksissa 
(2) (kuva 1).

Kir6.2-mutaation aiheuttama PNDM todetaan 
keskimäärin kuuden viikon ja viimeistään kuuden 
kuukauden iässä (4). Pieni syntymäpaino heijastaa 
sikiöajan insuliininpuutosta. Kir6.2-PNDM-poti-
lailla todettiin selvä hyperglykemia (P-glukoosi 
12–70 mmol/l) ja noin kolmasosalle kehittyi ke-
toasidoosi. Tyypin 1 diabetekselle tyypillisiä auto-
vasta-aineita ei näillä potilailla todettu.

Vaikeimpaan Kir6.2-PNDM-muotoon liittyy 

hyperglykemian lisäksi myös neurologisia on-
gelmia. Tietyt Kir6.2-mutaatiot (Q52R, V59G, 
I296V) aiheuttivat potilaille niin sanotun DEND-
syndrooman (developmental delay, epilepsy, neo-
natal diabetes), johon liittyy neurologisen kehityk-
sen viive, epilepsiataipumus ja neonataalidiabetes. 
DEND-syndrooman arvellaan olevan seurausta 
Kir6.2-mutaation vaikutuksista aivoissa, lihak-
sissa ja perifeerisissä hermoissa, joiden K-ATP 
-kanavissa se myös ilmentyy (24). 

Perinteisesti PNDM-potilaita on hoidettu in-
suliinilla. Sairauden etiologian selviäminen on 
mahdollistanut uusien hoitostrategioiden kokei-
lun (20, 25). Sulfonyyliureat sitoutuvat SUR1-
proteiiniin ATP:stä riippumattomalla mekanis-
milla ja johtavat K-ATP-kanavien sulkeutumiseen 
ja insuliinin erityksen lisääntymiseen. Alustavat 
sulfonyyliureahoitokokeilut PNDM-potilailla 
ovat olleet lupaavia – hoito on osoittautunut te-
hokkaaksi valtaosalla potilaista. Ainoastaan vai-
keimmilla, neurologisesti oireilevilla potilailla ei 
hoitovastetta ole saatu. Suomesta on löytynyt ai-
nakin yksi potilas, jonka insuliinihoito on voitu 
korvata tableteilla.

Kuva 1. Kir6.2-mutaatioiden vaikutus beetasolun K-ATP-kanavan aktiivisuuteen ja kliiniseen ilmiasuun. 
Kuvassa on mainittu joitakin esimerkkejä pistemutaatioista, joiden vaikutus on joko inaktivoiva tai 
eriasteisesti aktivoiva. Inaktivoivat mutaatiot johtavat lisääntyneeseen insuliinin eritykseen (CHI, 
synnynnäinen hyperinsulinismi), kun taas aktivoivat mutaatiot aiheuttavat insuliinin erityksen vähenemistä 
(TNDM - transientti neonataalidiabetes, PNDM - pysyvä neonataalidiabetes, DEND - developmental delay-
epilepsy-neonatal diabetes). 
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Lopuksi
Synnynnäinen diabetes on harvinainen sairaus, 
jonka etiologia on suuressa osassa tapauksista 
mahdollista selvittää. Suomessakin tätä sairautta 
esiintyy, jopa useammin kuin kansainväliset arviot 
ilmaantuvuudesta antaisivat olettaa. Alle kuuden 
kuukauden ikäisiltä, joilla todetaan diabetes, tulisi-
kin ottaa geeninäyte Kir6.2-mutaatioiden osoitusta 
varten. Tämä tutkimus voidaan tehdä Kuopion yli-
opiston diabeteksen ja sydänsairauksien tutkimus-
yksikössä (www.uku.fi /dhu). Mikäli potilaalla to-
detaan Kir6.2-mutaatio, sulfonyyliureahoito saat-
taa tulla kyseeseen. Mutaation löytyessä on myös 
syytä ohjata perhe perinnöllisyysneuvontaan.
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Diabeetikon hoitovälineiden 
asiantuntijatyöryhmä             yhdenmukaisti 
hoitovälinejakelua Oulun alueella

• Anne Niska ja Liisa Hiltunen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin perustettiin 
kolme ja puoli vuotta sitten moniammatillinen 
työryhmä, jonka tehtävänä on ollut parantaa 
diabeetikoiden omahoidon laatua ja yhtenäistää 
omaseurantavälineiden jakelua alueen kunnissa.
     Työryhmään kuuluu kymmenen perusterveyden-
huollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentele-
vää diabeetikon hoidon asiantuntijaa sekä paikalli-
sen diabetesyhdistyksen edustaja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on 
kesäkuusta 2002 lähtien työskennellyt moniamma-
tillinen asiantuntijatyöryhmä, niin sanottu liuska-
työryhmä. Sen tavoitteena on ollut parantaa diabee-
tikoiden omahoidon laatua ja yhtenäistää hoitokäy-
täntöjä Oulun kaupungissa, Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa sekä Oulunsalon ja Kempeleen kunnissa. 
Välillisesti tämä tavoite on koskenut koko Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin aluetta. 

”Liuskatyöryhmän” perustamisen lähtökohta-
na oli tehostaa alueellisesti eri kuntien perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon ja diabetesyh-
distyksen yhteistyötä diabeetikoiden omahoidon 
välineiden ja hoitokäytäntöjen osalta. Tavoitteena 
on ollut ratkoa diabeetikon omahoidon ongelma-
kohtia ja parantaa omahoidon laatua. Yhteistyön 
pääpaino on ollut diabeetikoiden omahoidon väli-
neissä, joita analysoimalla ja arvioimalla työryhmä 
on pyrkinyt antamaan asiantuntijatukea tervey-
denhuollon hallinnolliseen päätöksentekoon esi-
merkiksi kuntien hoitovälinejakelussa jaettavien 
välineiden osalta. Lisäksi yhteistyön tavoitteena 
on ollut yhdenmukaistaa erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon jakamien omahoidon väli-
neiden valikoimaa.

Työryhmä on kokoontunut säännöllisin vä-
liajoin noin neljä kertaa vuodessa. Se on tehnyt 
säännöllisesti yhteistyötä myös diabeteksen hoi-
dossa tarvittavia välineitä valmistavien yritysten 
edustajien kanssa. Heille on tarjottu tilaisuus ker-
toa näkemyksiään verensokerimittareistaan ja nii-
hin kuuluvista liuskoista. Tämän jälkeen omahoi-
don välineiden arviointiprosessi on edennyt työ-
ryhmän ennalta laatimien kriteerien mukaisesti. 
Muun muassa mittarien teknisiä ominaisuuksia, 
luotettavuuttta, käyttöominaisuuksia ja hintaa on 
analysoitu ryhmässä. Verensokerimittareiden ja 
liuskojen luotettavuuden analysointiin on liitetty 
myös sisäinen laaduntarkkailu, jossa erityisasian-
tuntijana on toiminut työryhmän kemisti.

Suuri mittarivalikoima heikensi 
omahoidon laatua lähtötilanteessa 
Saatavilla olevien verensokerimittareiden vali-
koima on lisääntynyt hyvin nopeasti. Työryhmän 
toiminnan alkaessa niiden mittareiden määrä oli 
hyvin suuri, joihin sai hoitovälinejakelusta liusko-
ja. Kaikkien mittareiden ominaisuuksia oli lähes 
mahdoton hallita. Muun muassa Oulun kaupungin 
hoitovälinejakelussa jaettiin työryhmän toiminnan 
alkaessa 17:ää ja  pienemmissä kunnissa noin kym-
mentä eri mittareihin sopivaa liuskaa. Omahoidon 
välineiden laajan kirjon koettiin heikentävän hen-
kilökunnan mahdollisuutta toteuttaa luotettavaa 
asiakas- ja hoidonohjausta ja sitä kautta heikentä-
vän diabeetikoiden omahoidon laatua ja omaseu-
rannan luotettavuutta.

Jaettavien liuskojen valikoimaa supistettu 
Jaettavien liuskojen valikoima on työryhmän toi-
minnan tuloksena supistunut merkittävästi, mut-
ta ei kuitenkaan työryhmän näkemyksen mukaan 
liikaa. Oulun kaupungin hoitovälinejakelusta                   
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jaetaan nyt viittä niin sanottua perusliuskaa ja kah-
ta erikoisliuskaa (www.ouka.fi ). Henkilökunta on 
kokenut hoitovälineiden kirjon supistumisen lisän-
neen sekä omahoidon välineiden hallittavuutta että 
diabeetikon hoidon laatua. 

Henkilökunnan mielestä on ollut myönteistä, 
että vastuu käyttöön valittavista mittareista ja lius-
koista on organisaatioissa keskitetty työryhmälle. 
Organisaatioiden sisäiset ja niiden väliset perustel-
lut, yhtenäiset käytännöt omahoidon välineitten 
valinnassa ovat selkiyttäneet ja lujittaneet työyh-
teisöjen toimintatapoja. Lisäksi on koettu hyväk-
si se, ettei työntekijöiden tarvitse yksin pohtia ja 
tehdä päätöksiä omahoidon välineistä. Tämä on 
vähentänyt myös painetta uutuusmittareiden har-
kitsemattomaan käyttöönottoon. Aiemmin tämä 
johti hallittavuusongelmaan myös organisaation 
talouden näkökulmasta. Työryhmän toiminnan 
alkaessa esimerkiksi verensokeriliuskojen vertailu 
ei ollut systemaattista eikä yhtenäistä alueellisesti 
tai sektoreittain. Valinnassa ei myöskään otettu 
huomioon käyttäjän näkökulmaa. Nykyisissä työ-
ryhmän antamissa käyttösuosituksissa käydään 
läpi eri näkökulmat. Arvioinnissa hintavertailu on 
keskeistä ja  taloudelliset tekijät huomioidaan suo-
situksia annettaessa.

Suosituksia, ei määräyksiä
Työryhmän tavoitteena on ollut koko toimikau-
tensa ajan nimenomaan yhdenmukaistaa diabeeti-
kon hoitoon osallistuvien organisaatioiden hoito-
käytäntöjä ja antaa käyttösuosituksia, ei puuttua 
hankintasopimuksien sisältöihin eikä logistiikka-
keskuksen toimintoihin. Kukin logistiikkakeskus 
tekee itsenäisesti hankintapäätöksensä, vaikka työ-
ryhmän suosituksilla onkin ollut niihin välillinen 
vaikutus terveydenhuollon yksiköiden tilausten 
muututtua työryhmän suositusten mukaisiksi. Tä-
mä on selkiyttänyt myös logistiikkakeskuksen toi-
mintaa diabeetikon omahoidon välineiden osalta 
ja parantanut omahoidon välineiden toimitusten 
laatua ja välineiden saatavuutta. 

Työryhmä antaa käyttösuositukset kalente-
rivuoden lopussa, ja käytettävien liuskojen suo-
situsaikaa on pyritty jaksottamaan sekä perus-               
terveydenhuollon että erikoissairaanhoidon han-
kintakausien mukaisesti. Hankintakausi on nykyi-
sin kaksi vuotta.

Työryhmän toiminnan alkuvaiheessa peruster-
veydenhuoltoon rakennettiin jatkuva sisäinen ja 

ulkoinen (kahdesti vuodessa) laadunvarmennusjär-
jestelmä diabeteshoitajien käytössä olevia verenso-
kerimittareita varten. Tällainen järjestelmä oli jo 
aiemmin käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan 
osastoilla. 

Käyttäjänäkökulma vahvistuu jatkossa
Työryhmän kokoonpanoon ja toiminta-ajatukseen 
on vireillä muutoksia. Käyttäjänäkökulmaa vahvis-
tetaan yhdellä uudella maallikkojäsenellä, ja tule-
vaisuudessa kiinnitetään enemmän huomiota myös 
diabeetikoiden muun hoidon laatuun. Työryhmä 
voi jatkossa toimia myös konsultaatioryhmänä esi-
merkiksi diabeetikon saumattoman hoitoketjun 
toimintaan ja verkostojen toimivuuteen liittyvissä 
kysymyksissä. Työryhmän toiminnasta tiedotta-
mista aiotaan jatkossa tehostaa. Muun muassa toi-
mintaidea ja kokoonpano laitettaneen esille Oulun 
kaupungin kotisivuille.   

Laadunvarmennuksen kehittämistä aiotaan jat-
kaa toiminnan alkuvaiheessa laaditun suunnitel-
man mukaisesti. Myös työryhmän alkuperäinen 
toimintasuunnitelma kaipaa jatkuvaa uudelleenar-
viointia ja kehittämistä.

Lopuksi 
Työryhmän toiminta on osoittautunut onnistuneek-
si ja hyödylliseksi. Eri toimijoiden verkostotyö on 
yhdenmukaistanut ja selkiyttänyt diabeetikon oma-
hoitovälineisiin liittyviä käytäntöjä alueellamme. 
Terveydenhuollon eri yksiköiden yhteistyön tiivis-
tyminen ja käyttäjänäkökulman mukaan ottami-
nen ovat osaltaan auttaneet toteuttamaan entistä 
paremmin diabeetikoiden tarpeista lähtevää, laa-
dukasta hoidonohjausta.   

Työryhmän puolesta 

• Anne Niska
Terveydenhoitaja, TtM-opiskelija
PL 6
90015 Oulun kaupunki
anne.niska@ouka.fi 

• Liisa Hiltunen
LT, apulaisopettaja, diabetesvastuulääkäri
PL 6
90015 Oulun kaupunki
liisa.hiltunen@oulu.fi 
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Perinteisesti Diabetes-
liiton hoitosuositukset 
ovat sisältäneet sekä 

lääketieteelliseen 
näyttöön perustuvaa 
tietoa että kokemus-

peräisesti hyväksi 
havaittuja ohjeita.

Tyypin 1 diabeteksen 
      hoitosuositus päivitettiin 

• Timo Sane

Diabeteksen hoidossa on tapahtunut niin paljon 
muutoksia viime vuosien aikana, että tyypin 1 
diabeetikon hoitosuosituksen uudistaminen oli 
jälleen välttämätöntä. Uudistettu hoitosuositus 
on julkaistu Diabetesliiton internetsivustolla 
osoitteessa www.diabetes.fi /hoitosuositukset. 
Suositus ilmestyy yksinomaan verkkoversiona. 
Tämä muutos kuvastaa osaltaan kehitystä, joka 
tiedon etsimisessä on tapahtunut. Päivitettyyn 
suositukseen on rakennettu muutamia linkkejä ja  
kirjallisuusviitteitä, joista lukija löytää lisätietoa.

Diabetesliiton lääkärineuvoston ensimmäinen tyy-
pin 1 diabeteksen hoitosuositus julkaistiin painet-
tuna vuonna 1995. Hoidon nopea kehitys johti 
siihen, että suosituksen tiedot vanhenivat muuta-
massa vuodessa, ja vuonna 2001 valmistui uusi 
hoitosuositus. Se julkaistiin sekä painettuna että 
internetissä. Rengaskierteistä hoitosuositusta pai-
nettiin yhteensä 5 000 kappaletta. Ei ole mahdol-
lista saada tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni on 
selannut hoitosuosituksen verkko-
versiota sen julkaisemisen jälkeen. 
Diabetesliiton internetsivuston kä-
vijämäärät  ovat kasvaneet koko 
ajan. Syksyllä 2005 (elo–marras-
kuussa) kävijöitä oli varovasti ar-
vioiden parisataatuhatta. Diabetes-
tietoa-osio, jossa hoitosuositukset 
ovat, on keskustelufoorumin jäl-
keen verkkosivujen suosituin käyn-
tikohde. Tieto tyypin 1 diabeetikon 
suositeltavasta hoidosta on siten 
kaikella todennäköisyydellä levin-
nyt aikaisempaa hyvin paljon suuremmalle kiin-
nostuneiden joukolle.  

Näyttöön perustuvaa tietoa ja
hyväksi havaittuja ohjeita
Perinteisesti Diabetesliiton hoitosuositukset ovat 
sisältäneet sekä lääketieteelliseen näyttöön perustu-
vaa tietoa että kokemusperäisesti hyväksi havaittu-
ja ohjeita. Tätä kokemusperäistä aineistoa on myös 
nyt päivitetyssä suosituksessa. Useista diabeetikon 
arkipäivää koskettavista käytännön asioista on niu-
kasti tutkimustietoa, mutta silti pitäisi olla tarjolla 
jotain kättä pitempää diabeetikoiden kanssa työtä 
tekeville. On vaikea kuvitella, että satunnaistettuja 
kontrolloituja tutkimuksia koskaan tehtäisiin dia-
beetikoiden sairauspäivien hoidosta, insuliinihoi-
don toteuttamisesta aikavyöhykkeitä ylitettäessä 
tai muista insuliinihoitoon liittyvistä arkipäivän 
ongelmista.

Tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapaino ei 
Suomessa ole viime vuosina parantunut, kuten Ti-
mo Vallen ja työtoverien tekemät selvitykset ovat 
osoittaneet. Töitä on siis edelleen tehtävä, jotta yhä 
useampi tyypin 1 diabeetikko saavuttaa hoidolle 
asetetut tavoitteet. Jotain positiivistakin on näistä 
huonoista uutisista huolimatta tapahtunut: tuo-
re selvitys osoittaa, että yhä harvemmalle tyypin 

1 diabeetikolle Suomessa kehittyy 
aktiivihoitoa edellyttävä munuais-
sairaus.  

Vuoden 2001 suosituksen laa-
tijoista osa on väistynyt syrjään, 
ja verestä voimaa on tullut hei-
dän tilalleen. Päivitystyöryhmä sai 
Diabetesliiton lääkärineuvostolta 
toimeksiannon huhtikuussa 2005, 
ja päivitetty suositus ilmestyi jou-
lukuussa 2005. Ennen suosituksen 
julkistamista monet diabetestyössä 
mukana olevat asiantuntijat ovat 

antaneet siitä arvionsa. Suositustyöryhmä kiittää 
heitä kaikkia ajankäytöstä ja arvokkaista kommen-
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teista. Toivomme, että Diabetesliiton internetsi-
vustolla vieraillaan ahkerasti tutustumassa hoito-
suositukseen ja että hoitosuosituksesta on hyötyä 
käytännön työssä. 

• Timo Sane
Hoitosuositustyöryhmän puheenjohtaja
Dosentti, osastonylilääkäri
HYKS, Endokrinologian klinikka
PL 340
00029 HUS
timo.sane@diabetes.fi 
 

Hoitosuositustyöryhmän jäsenet:
• Eliina Aro, ravitsemusterapeutti
• Mikko Honkasalo, terveyskeskuslääkäri
• Jorma Komulainen, lastenendokrinologian      
   erikoislääkäri
• Paula Nikkanen, diabeteshoitaja
• Sirkku Tulokas, sisätautien erikoislääkäri
• Timo Tulokas, sisätautien erikoislääkäri

Mikä muuttui entiseen verrattuna?

Tyypin 1 hoitosuositukseen on tehty kauttaal-
taan tarkennuksia. Uusia aiheita suosituksessa 
ovat muun muassa insuliinivalmisteiden aihe-
uttama yliherkkyys, diabeteksen hoito kortiko-
steroidihoidon aikana sekä lääkärin ilmoitusvel-
vollisuus ajoterveyttä koskevissa asioissa. Päi-
vityksen yhteydessä on otettu huomioon, mitä 
äskettäin julkaistuissa muissa suosituksissa, ku-
ten dyslipidemioiden ja kohonneen verenpaineen 
Käypä hoito -suosituksissa, on tuotu esiin. 

  Hoidon järjestäminen

Varsin suuri osa tyypin 1 diabeetikoista käy eri-
koissairaanhoidon poliklinikoissa seurannassa. 
Yhteiset potilaskertomusjärjestelmät erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ei-
vät vielä toimi kaikkialla. Siksi on suositeltavaa, 
että jokaisesta diabetespoliklinikan vastaanot-
tokäynnistä rutiininomaisesti lähetettäisiin tieto 
diabeetikon perusterveydenhuollossa työsken-
televälle omalääkärille. Potilaan vaihtaessa hoi-
topaikkaa on kiinnitettävä erityistä huomiota 
riittävän tiedon siirtämiseen vanhasta hoitopai-
kasta uuteen. 

Hoitotakuuta koskevat säädökset tulivat 
voimaan 1.3.2005, mutta ne eivät vaikuta dia-
beetikoiden hoidon järjestämiseen. Edelleenkin 
tyypin 1 diabeetikoiden hoito järjestetään alu-

eellisten ohjeiden mukaisesti. Suositukseen on ra-
kennettu linkki Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ke-
hittämisohjelman Dehkon työryhmien tuottamiin 
hoidon laatumittareihin.

  Hoidon seuranta

Diabeetikon omaseurantaan littyvät ohjeet perus-
tuvat Diabetesliiton tuoreeseen suositukseen ve-
rensokeriliuskojen tarpeen osalta. Uutena asiana 
suosituksessa esitetään aiheet jatkuvaan verenso-
kerin rekisteröintiin.  Jatkuvan verensokerin rekis-
teröinti edellyttää kokemusta, ja siksi se edelleen 
suositellaan toteutettavaksi asiaan perehtyneessä 
yksikössä.

  Hoidon tavoitteet

Tyypin 1 diabeteksen hoidon onnistuminen arvioi-
daan liian usein yksinomaan HbA1c-arvon perus-
teella. HbA1c-arvo < 7,5 % on edelleen hoidon ta-
voite, mutta myös vakavien ja oireettomien hypog-
lykemioiden esiintymisen kirjaamisen tulisi kuulua 
hoitotasapainon arviointiin. Hoitotasapainoa arvi-
oitaessa tulisi huomioida myös verensokerimittaus-
ten määrä ja tulokset.

Hoitosuosituksessa ei hoitotasapainoa enää 
luokitella keinotekoisesti hyvään, tyydyttävään ja 
epätyydyttävään, koska tämä luokittelu ei palvele 

• Timo Sane
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ketään. Hoidon tavoitetta voidaan muuttaa yksi-
löllisesti diabeetikon elämäntilanteen ja realististen 
hoitomahdollisuuksien mukaan.

   Hoidonohjaus

Vaikka tyypin 1 diabeetikon hoidonohjauksessa ei 
sinänsä ole tapahtunut mitään mullistavaa, tämä 
suosituksen osio on muokattu uudelleen. Ohjauk-
sessa korostetaan jatkuvuutta, suunnitelmallisuut-
ta, oikea-aikaisuutta ja ongelmakeskeisyyttä. Hoi-
donohjaukseen osallistuvien tulisi sopia keskenään 
työnjaosta ja ohjausta antavien on aika ajoin syytä 
kokoontua keskustelemaan ohjauksen sisällöstä ja 
tavoitteista. Ohjauksen käytännön ratkaisumalli-
na tuodaan esille ongelmakeskeinen ryhmäohjaus, 
jossa voidaan hyödyntää vertaistukea ja ryhmädy-
namiikkaa. 

  Ruokavaliohoito

Nykyisen pitkävaikutteisiin insuliinijohdoksiin ja 
pikainsuliinin käyttöön perustuvan hoitokäytän-
nön aikana on aterioiden aiheuttaman verensoke-
rin nousun hallinta osoittautunut entistä tärkeäm-
mäksi. Tämän hallinnan oppiminen edellyttää 
aterioiden hiilihydraattimäärän arviointitaitoa ja 
yksilöllisesti oikean ateriainsuliinimäärän sovitta-
mista aterian sisältämään hiilihydraattimäärään. 
Ruokavalio-ohjauksessa näiden taitojen opetteluun 
tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Suosi-
tuksessa on korostettu tätä näkökulmaa ja otettu 
sen vuoksi esille myös ruoka-aineiden glykemia-
indeksit. Ruokavaliohoidon keskeiset tavoitteet on 
esitetty vielä entistäkin selkeämmin.    

   Insuliinihoito

Uudistetussa suosituksessa ei mainita eläininsu-
liineja, koska niitä ei enää ole Suomessa saatavil-
la. Pitkävaikutteiset insuliinijohdokset ovat tulleet 
osaksi diabeetikon arkipäivää. Suositukseen on 
kerätty niistä se tieto, mikä on julkaistu marras-
kuuhun 2005 mennessä ”pitkinä papereina”. Kum-
mastakaan pitkävaikutteisesta insuliinijohdoksesta 
ei ole tutkittua tietoa valmisteiden käytöstä eri-
tyistilanteissa. Tältä osin ohjeistukset perustuvat 
elävästä elämästä saatuihin kokemuksiin ja työ-

ryhmän näkemyksiin. Suosituksessa on tuotu esille 
insuliinijohdoksien vaikuttavuus satunnaistettujen 
kontrolloitujen tutkimusten perusteella. Pelkkä in-
suliinivalmisteiden vaihto ei yleensä ratkaise poti-
laan hoito-ongelmia ellei siihen liitetä asianmukais-
ta ohjausta, jotta diabeetikko kykenee maksimaali-
sesti hyödyntämään uusia työvälineitään. 

  Erityistilanteet

Erityistilanteet-osioon on liitetty uusina asioina dia-
beteksen hoito kortikosteroideja käytettäessä sekä 
allergisoitumista insuliinivalmisteille epäiltäessä. 
Tyypin 1 diabeetikon hyvä hoito muiden, akuut-
tien sairauksien yhteydessä on entistä tärkeämpää, 
koska hyperglykemialla on havaittu olevan itse-
näinen potilaan ennusteeseen vaikuttava merkitys. 
Glukoositasapainon tavoitteet niin sydäninfarktin 
kuin muun sairauden yhteydessä ovat kiristyneet, 
ja tämä luo haasteen hoidon toteuttamiselle sairaa-
loissa. Diabeetikon hoitotasapainon parantamisen 
tulisi olla osa leikkaukseen valmistautumista, ja 
leikkauksen aikana tulisi välttää tarpeetonta ve-
rensokerin nousua.

  Lisäsairaudet

Lisäsairauksien ehkäisyä ja hoitoa koskevissa oh-
jeissa on otettu huomioon muut voimassa olevat 
kotimaiset hoitosuositukset sekä ADA:n (American 
Diabetes Association) voimassa olevat hoitosuosi-
tukset. Olennaiset muutokset koskevat suhtautu-
mista tyypin 1 diabeetikon kohonneen kolesterolin 
hoitoon ja asetyylisalisyylihapon (ASA:n) käyttöön 
valtimotapahtumien estäjänä. Sepelvaltimotauti 
on edelleen tärkeä tyypin 1 diabeetikon kuolinsyy, 
erityisesti nefropatiaa sairastavilla.

  Diabeetikon raskaus

Tyypin 1 diabeetikon raskauden ajan hoito kuu-
luu erikoissairaanhoitoon ja jo raskautta suunni-
teltaessa diabeetikko on aiheellista lähettää eri-
koissairaanhoidon arvioon. Raskaudenaikaisessa 
diabeteksen hoidossa ei olennaisia muutoksia ole 
tapahtunut. Hoitosuositukseen on tehty lisäys ras-
kaudenaikaisesta ketoasidoosista, koska se oireku-
valtaan epätyypillisenä voi yllättää. 
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Uusia hoitosuosituksia diabeteksesta
Kansainvälinen diabetesliitto IDF (International Diabetes Federation) julkaisi syyskuussa 2005 
tyypin 2 diabeteksen hoitosuosituksen. Kansainvälisenä yhteistyönä syntynyt hoitosuositus        
perustuu tieteelliseen näyttöön. Hoitosuositus on tilattavissa IDF:n verkkosivustolta osoitteesta 
www.idf.org/bookshop.

Myös suomalaisia diabetekseen liittyviä hoitosuosituksia on valmisteilla. Lääkäriseura Duo-
decimin Käypä hoito -sarjassa on Diabetesliiton lääkärineuvoston aloitteesta käynnistetty hoi-
tosuosituksen laatiminen diabeteksesta. Tässä suosituksessa käsitellään sekä tyypin 1 että tyypin 
2 diabeteksen hoitoa. Lisäksi Käypä hoito -sarjassa on valmisteilla suositukset diabeettisesta 
retinopatiasta, raskausdiabeteksesta ja diabeettisesta munuaistaudista. 

  Lasten ja nuorten diabetes

Lasten diabeteksen hoito tapahtuu erikoissairaan-
hoidossa. Hoitosuositukseen on lisätty lasten dia-
beteksen hyvän hoidon kriteerit sekä lasten keto-
asidoosin hoitoon liittyvä linkki. Hoitosuosituk-
sessa korostetaan hoitoresurssien kohdentamista 
huonossa hoitotasapainossa oleviin lapsiin ja nuo-
riin, koska jo vähäinenkin hoitotasapainon paran-
taminen tässä joukossa voi merkittävästi vähentää 
terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa. 
Nuorten tupakointiin tulisi myös puuttua osana 
diabeteksen hoitoa, koska tupakka ja huono hoi-
totasapaino ovat pelottava yhdistelmä lisäsaira-
uksien kannalta. Nuorten diabeteksen hoito on 
vaativaa ja ongelmallista, ja syömishäiriöt sekä 
masentuneisuus voivat olla este hyvään hoitotulok-
seen pääsemiselle. Nämä kaksi ongelmaa tuodaan 
hoitosuosituksessa esille, jotta ne tunnistettaisiin ja 
jotta niihin osattaisiin puuttua ajoissa.

  
    Ajokortti

Diabeetikon ajoterveydelle asetetut edellytykset 
eivät ole lainkaan muuttuneet edellisestä suosituk-
sesta. Sen sijaan syyskuusta 2004 alkaen on ollut 
voimassa säädös lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta, 
mikäli ajokortin haltijan terveydentilassa tapahtuu 
pysyvä tai pysyväisluonteinen muutos. Hoitosuosi-
tuksessa on tältä osin tuotu esille se, mikä diabeeti-
koita hoitavan lääkärin on syytä tietää.

  Varusmiespalvelus

Kun edellinen hoitosuositus ilmestyi, tutkimus dia-
beetikoiden varusmiespalveluksesta oli juuri käyn-
nistynyt. Tutkimus päättyi heinäkuussa 2005, ja 
sen perusteella tarkoin valikoiduilla diabeetikoilla 
on edelleen toistaiseksi mahdollisuus suorittaa va-
rusmiespalvelus Viestirykmentissä. Suosituksesta 
ilmenevät tarkistetut kelpoisuusehdot ja menette-
lyohjeet.

  Parantava hoito

Vuonna 2005 käynnistettiin Suomessa pitkän         
tauon jälkeen uudestaan saarekesolusiirrot tyypin 
1 diabeetikoille, joilla on entuudestaan ollut mu-
nuaissiirre. Hoito on vielä kokeiluluonteista, ja tä-
män hoitomuodon tuloksista ja asemasta tiedetään 
enemmän vasta hoitosuosituksen seuraavan päivi-
tyksen aikaan. 

Päivitetty tyypin 1 diabeteksen 
hoitosuositus: 
www.diabetes.fi /hoitosuositukset
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Jorvin sairaalan lastenyksikössä on aloitettu 
insuliinipumppuhoito tähän mennessä 22 
potilaalle. Kokemukset ovat olleet hyvin 
myönteisiä: pumppuhoitoon siirtyneet potilaat 
ja heidän perheensä ovat olleet tyytyväisiä, 
eikä kukaan ole halunnut palata pistoshoitoon. 
Hoitohenkilökunnalle pumppuhoitojen aloittaminen 
on merkinnyt kouluttautumista ja uusien 
käytäntöjen luomista ja opettelua. 

Insuliinipumppuhoito on viime vuosina vähitellen 
yleistynyt Suomessa.  Nykyisin yli tuhat suomalais-
ta diabeetikkoa käyttää insuliinipumppua. Hoito-
muodon yleistyminen johtuu laitteiden kehittymi-
sestä ja niiden koon pienenemisestä. Diabeteksen 
hoidossa on tapahtunut lisäksi muutoksia, jotka 
ovat osaltaan lisänneet kiinnostusta pumppuhoi-
toon. Insuliinipumppuhoidon kustannukset ovat 
pistoshoitoa huomattavasti suuremmat, kun hintaa 
tarkastellaan lyhyen ajan kuluessa. Diabeetikolle 
pumppuhoidon edut ovat sen sijaan usein mittaa-
mattomat: elämänlaatu paranee ja arki helpottuu. 
Eduista huolimatta insuliinipumppuhoito on haas-
teellista sekä hoitohenkilökunnalle että diabeeti-
kolle ja hänen perheelleen. 

Valinnanvaraa perheille
Jorvin sairaalan lastenyksikköön tulee yli 60 uutta 
diabeetikkoa vuodessa hoidon alkuohjaukseen. 
Noin puolet heistä jää Jorvin lasten diabetespoli-
klinikan seurantaan, loput siirtyvät Peijaksen tai 
Lohjan sairaalan seurantaan asuinpaikkakuntansa 
mukaan. Diabeetikkolasten määrä Jorvin sairaalan 
alueella on suuri ja kasvaa vuosi vuodelta. Sairaa-
lassa yritetään mahdollisuuksien mukaan noudat-
taa diabeteksen uusia hoitolinjoja ja hyödyntää 
tutkimustuloksia. Laadukkaan hoidonohjauksen 

lisäksi halutaan potilaille ja heidän perheilleen tar-
jota mahdollisuus valita sopivin hoitomuoto. Yhä 
useammat valitsevat insuliinipumpun.

Jotta insuliinipumppuhoito saataisiin nivot-
tua osaksi normaalia diabeteksen hoitoa Jorvin 
sairaalan lastenyksikössä, aloitettiin maaliskuus-
sa 2002 insuliinipumppuhoidon koulutushanke. 
Tätä ennen yksikössä ei ollut juurikaan koke-
musta insuliinipumpuista. Yhteisesti sovittiin, 
että projektin onnistumista arvioidaan sillä, mi-
ten tyytyväisiä diabeetikot ja heidän perheen-
sä ovat aloitettuun hoitoon. Toisena mittarina 
olisivat henkilökunnan pumppuhoidon taidot. 
Diabeetikoiden ja heidän perheidensä tyytyväi-
syyttä hoitoon arvioitaisiin poliklinikassa ja hen-
kilökunnan osaamista koulutustilaisuuksissa ja 
osastotunneilla.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
Projektin aluksi henkilökunta osallistui Diabetes-
keskuksen järjestämälle insuliinipumppuhoidon 
kurssille Tampereella. Kurssilta henkilökunta sai 
tarvittavat pohjatiedot ja -taidot. Kurssin jälkeen 
tehtiin yhdessä yksityiskohtaisen koulutussuunni-
telman koko yksikköä varten. Aluksi järjestimme 
lastenosasto L1:n koko henkilökunnalle useita eril-
lisiä koulutusiltapäiviä ja kävimme seuraamassa 
pumppuhoidon aloittamista muun muassa Lasten 
ja nuorten sairaalassa. Saimme osastolle harjoit-
telua varten insuliinipumpun ja paljon hyödyllis-
tä ohjausmateriaalia insuliinipumpun toimittajal-
ta. Kaikki hoitajat opettelivat käyttämään laitetta 
koulutustilaisuuksissa ja itsenäisesti. 

Ensimmäiset insuliinipumppuhoidot aloitettiin 
Jorvissa helmikuussa 2003. Näiden kokemusten 
jälkeen pumppuhoidon järjestelyjä muutettiin osas-
tollemme sopivammiksi ja pumppuhoitoa varten 
laadittiin yksityiskohtaiset toimintaohjeet. Olem-
me olleet toimintakaavaamme testauksen jälkeen 

● ● ● Diabeteshoitajat

Kokeilusta käytännöksi  

Insuliinipumppuhoito    
Jorvin sairaalan lastenyksikössä

• Susanna Ruuskanen
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Etukäteissuunnittelu on 
erittäin tärkeää, jotta 

molemmat vanhemmat 
pääsevät mukaan hoidon 

aloitukseen.

tyytyväisiä: ohjeet palvelevat sekä perhettä että 
henkilökuntaa hyvin. 

Harjoitus tekee mestarin
Käytäntönämme on, että lasten poliklinikan dia-
beteshoitajat asettavat insuliinipumpun käyttöön 
siirtyvän lapsen tai nuoren jonoon. He esittelevät 
hänelle ja hänen perheelleen pumpun ja sen toi-
mintoja poliklinikkakäynnin yhteydessä. Osas-
tolta soitetaan kotiin ja sovitaan, milloin potilas 
ja hänen perheensä tulevat osastolle. Etukäteis-
suunnittelu on erittäin tärkeää, jotta molemmat 
vanhemmat pääsevät mukaan hoidon aloitukseen. 
Osastolla sovitaan, ketkä toimivat diabeetikon 
omahoitajina. Koko perhe tulee sovittuun aikaan, 
yleensä perjantaina, iltapäiväksi osastolle opette-
lemaan insuliinipumpun käyttöä. Hoitoa ei kui-
tenkaan aloiteta vielä tässä vaiheessa, vaan kyse 
on laitteen toimintojen opettelusta. Mukana ovat 
pumpun toimittavan yrityksen 
edustaja, lääkäri ja omahoitajat. 
Omahoitajille tämä on hyvä tilai-
suus kerrata insuliinipumppuun 
liityvät asiat. 

Perhe saa laitteen ohjeineen 
kotiin viikonlopuksi. Maanan-
taiaamuna perhe palaa osastolle 
pumppuhoidon aloitusta varten 
edellisellä käynnillä sovitun ohjelman mukaisesti. 
Osastojakson aikana opetellaan omahoitajien oh-
jauksessa käyttämään pumppua ja säädetään pum-
pun toiminnot diabeetikon elämänrytmiin sopi-
viksi. Perusinsuliinin annostelua (basaali-insuliini) 
säädetään tarvittaessa vuorokausirytmin mukaan. 
Lisäannosten (bolusten) annostelua 
ja hiilihydraattien arviointia harjoi-
tellaan useita kertoja päivässä. Arvi-
oinnissa otetaan huomioon diabee-
tikon ateriamäärät ja -ajat, verenso-
keri ja mahdollinen liikunta. 

Pumppuhoidon perustana on 
huolellinen omaseuranta. Veren-
sokeria tulee mitata useita kertoja 
päivässä. Pumpun käytön opettelun 
lisäksi puhutaan hoidon erityistilan-
teista, kuten ketoasidoosista, sairauspäivistä, pum-
pun irrottamisesta ja liikunnasta. Osastojakson 
tavoitteena on, että diabeetikko ja hänen perheensä 
osaavat käyttää pumppua kaikissa elämäntilan-
teissa.

Poliklinikan diabeteshoitajat käyvät osastolla 
tapaamassa perhettä ja tutustumassa suunnitel-
tuun pumppuohjelmaan. Diabeetikko on osastolla 
2–3 vuorokautta yksilöllisen tarpeen mukaan. Kun 
diabeetikko kotiutetaan, hän saa henkilökohtaiset, 
kirjalliset ohjeet pumppuohjelman säätämistä var-
ten ja osaston puhelinnumeron, jotta hän voi ottaa 
yhteyttä ongelmatilanteissa. 

Kirjallisissa ohjeissa kerrotaan yksityiskoh-
taisesti, miten muun muassa liikuntatilanteissa ja 
pumpun toimintahäiriötilanteessa toimitaan ja mi-
ten siirrytään varajärjestelmän käyttöön. Osasto-
jakson jälkeen diabeetikko siirtyy takaisin lasten 
diabetespoliklinikan seurantaan.  

Erityisjärjestelyjä tarvitaan
Moniammatillisella yhteistyöllä on suuri merkitys 
diabeteksen hoidossa. Diabeetikoiden elämänlaa-
dun parantaminen ja Jorvin lastenyksikössä annet-

tavan hoidon laadun kehittäminen 
ovat olleet pitkäjänteistä ja haasta-
vaa työtä. Tämän työn onnistumi-
sen paras mittari on, että elinikäisen 
sairauden hoito ja samalla lapsen 
tai nuoren ja hänen perheensä elä-
mä helpottuu. Perheen tyytyväisyys 
ja elämänlaadun paraneminen mo-
tivoi hoitajia kehittämään työtään 

eteenpäin. 
Hyvien kokemusten rohkaisemina aiomme jat-

kaa insuliinipumppuhoidon aloituksia ja diabeeti-
kon hoidonohjauksen kehittämistä Jorvin sairaa-
lassa. Työvuorojen huolellisen suunnittelun avulla 
olemme onnistuneet järjestämään useimmille pump-

pupotilaille omahoitajan koko osas-
tojakson ajaksi. Yhteistyö lääkärei-
den, sairaalan eri yksiköiden sekä 
diabetespoliklinikan kanssa on pa-
rantunut. Ilman toimivaa yhteistyö-
tä emme olisi päässeet näin hyviin 
tuloksiin lyhyessä ajassa. Olemme 
muokanneet toimintaamme koke-
musten kasvaessa. Jatkokoulutam-
me henkilökuntaa säännöllisesti. 
Koska koulutus vie runsaasti aikaa, 

eikä osastolla aina ole paikalla pumppuhoitoon pe-
rehtynyttä hoitajaa, olemme järjestäneet niin, että 
muutama hoitaja vastaa pumppuhoidosta. Heille 
voi soittaa osastolta ongelmatilanteessa mihin vuo-
rokauden aikaan tahansa.

Perheiden hoitoon sitou-
tuminen on parantunut, 
ja mikä parasta, myös 
diabeetikon hoitotasa-
paino on useimmiten 

parempi kuin pistoshoi-
don aikana. 
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Tähän mennessä olemme aloittaneet insuliini-
pumppuhoidon 22 potilaalle. Diabeetikot ja hei-
dän perheensä ovat olleet tyytyväisiä, eikä kukaan 
ole halunnut luopua pumpusta. Perheiden hoitoon 
sitoutuminen on parantunut, ja mikä parasta, 
myös diabeetikon hoitotasapaino on useimmiten 
parempi kuin pistoshoidon aikana. Koemme, et-
tä olemme onnistuneet ja päässeet tavoitteisiim-
me. Pitkäjänteinen suunnittelu ja taloudellisten 
voimavarojen sijoittaminen pumppuhoitoon ovat 
kannattaneet sekä perheiden että henkilökunnan 
näkökulmasta.

• Susanna Ruuskanen
Lasten sairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja
Jorvin sairaala, Lastenosasto L1
Turuntie 150 
02740 Espoo 

Kirjoittaja on äitiyslomalla 21.5.2006 saakka. Yh-
teydenotot kirjoittajaan toimituksen kautta: 
mervi.pohjalainen@diabetes.fi , p. (03) 2860 221.

Suomen DESG ry:n seminaari  31.3.2006

DIABEETIKOIDEN HOIDONOHJAUS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ
 Hoidonohjauksen laatukriteerit käytännön työssä

Paikka: Tampere, Juvenes-sali (Tampere-taloa vastapäätä), Åkerlundinkatu 1, 3. krs.

OHJELMA

Klo 
9.00 alkaen Tulokahvit
9.30 Puheenjohtaja Tuula-Maria Partasen tervehdys 
  Seminaarin puheenjohtaja Dh Ritva Simonen
9.40 Dehkon laatukriteereiden toteutumisen arviointia 
                LL Klas Winell 
10.40   Käytännön esimerkkejä  diabeetikoiden hoidonohjauksen kehittämisestä
                 -  Oulun yliopistosairaala, Lastenyksikkö
                 -  Jorvin sairaala
                -  Vesilahden terveyskeskus
  -  Keskustelua

12.15–13.15   Lounas

13.15  Hoidonohjauksen vaikuttavuuden arviointi
                 Professori Karin Wikblad, Uppsalan yliopisto
                Keskustelua
15.00  Päivän päätös ja kahvi
15.15                Suomen DESG  ry:n vuosikokous

Hinta: 60 euroa (alv 0 %), sisältää luentomateriaalin, kahvit ja lounaan.

Ilmoittautuminen 10.3.2006 mennessä sp: pirkko.toivonen@diabetes.fi  tai p. (03) 2860 315. 
Voit myös halutessasi esitellä posterina diabeetikoiden hoidonohjaukseen liittyvää tutkimus- tai kehittämis- 
hanketta. Tiivistelmä (A4) posterista tulee lähettää sähköpostin liitetiedostona 10.3.2006 mennessä 
sp: salla.seppanen@oamk.fi .
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• Unihäiriöt ja diabetes    

• Synnynnäinen diabetes   

• Tyypin 1 diabeteksen uusi hoitosuositus

Kuva: Timo Saaristo
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Yksinkertaisesti
tarkkuuteen

Insuliinipumput Paradigm® 512 ja 712 ovat 
helppoja käsitellä, ja ne tarjoavat entistä paremmat 
mahdollisuudet seurata verensokeria ja elää 
vapaasti. Insuliinipumpuissa on samat toiminnot. 
Ainoa ero on säiliön koko, minkä ansiosta ne 
palvelevat paremmin erilaisia insuliinitarpeita.

Paradigm-pumpun ansiosta voit syödä, nukkua ja 
liikkua silloin kun itse haluat. Uusi Bolusannosopas 
helpottaa boluksen annostelua. Se laskee annoksen 
todellisen verensokeritasosi ja/tai syömäsi ruuan 
perusteella. Kauko-ohjaimen avulla voit ottaa 
bolus-annoksen huomaamattomasti.

www.minimed.com

piirtäisinkö prinsessan?
auttaisinko äitiä ruuanlaitossa?

lähtisinkö pyöräilemään?
kiusaisinko pikkuveljeä?

Medtronic Finland Oy
Sahaajankatu 24
00880 Helsinki
Puh. (09) 7552 500

Kiinnostava tapaus
Tapausselostukset ovat osoittautuneet yhdeksi suosi-
tuimmista artikkelityypeistä Diabetes ja lääkäri -lehden 
lukijakyselyissä. Tapausselostukset tarjoavat uutta tie-
toa, vahvistavat vakiintuneita käytäntöjä – tuolla tavalla 
minäkin olen toiminut! – tai tarjoavat yllätyksiä ja uusia 
näkökulmia. Tiivistäminen olennaiseen ja suora yhteys 
käytäntöön ovat hyvän tapausselostuksen tärkeimmät 
tunnusmerkit ja syy artikkelityypin suosioon.

Toivomme nyt, että lukijat entistä aktiivisemmin tart-
tuisivat kynään ja kertoisivat diabeetikoiden hoitoon 
liittyvistä ongelmatilanteista sekä siitä, miten ne on on-
nistuneesti ratkaistu. Myös hoitotiimi voi olla kirjoit-
tajana. Maksamme kaikista julkaistavista artikkeleista 
kirjoituspalkkion. Toimitus viimeistelee julkaistavan 
tekstin kieliasun.

Tekstit voi kirjoittaa millä tahansa tavallisista tekstin-
käsittelyohjelmista, ja ne voi lähettää sähköpostissa leh-
den toimitussihteerille osoitteeseen mervi.pohjalainen@
diabetes.fi . Sopiva mitta kirjoituksille on 2 500–4 000 
merkkiä. Liitä mukaan yhteystietosi, ja jos kirjoittajana 
on hoitotiimi, kaikkien jäsenten nimet ja yhteystiedot.

Koko lehti nyt internetissä
Diabetes ja lääkäri -lehti julkais-
taan pdf-muodossa internetissä 
osoitteessa www.diabetes.fi /lehdet/
diablaak. Aiemmin internetarkis-
toon on koottu vain lehden kes-
keisimmät artikkelit. Internetissä 
julkaistavasta rinnakkaispainok-
sesta on poistettu reseptilääkeil-
moitukset lääkemainontaa kos-
kevien säädösten edellyttämällä 
tavalla.

Kaikki perinteistä painettua lehteä 
toivovat voivat tilata rinnakkaispainoksen vuosikerran 
Diabetes-lehden liitteenä hintaan 12 euroa + Diabetes-
lehden tilaushinta 33 euroa; Diabetesliiton jäsenille Dia-
betes-lehden jäsenetuhinta on 10 euroa/vuosikerta.

Diabetes ja lääkäri -lehti ilmestyy helmi-, huhti-, ke-
sä-, syys-, loka- ja joulukuussa Diabetes-lehden liittee-
nä ja internetissä. Apteekit ja Suomen Lääkäriliittoon 
kuuluvat, diabeetikoita hoitavat lääkärit saavat lehden 
ryhmätilauksena.

Lisätiedot ja tilaukset:
Suomen Diabetesliitto ry
Diabeteskeskus / Jäsenasiat
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
P. (03) 2860 111
F. (03) 3600 462
jasenasiat@diabetes.fi 
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Tyypin 2 diabetekseen liittyvä 
sepelvaltimotautikuolleisuuden 
vaara oli miehillä nelinkertai-
nen ja naisilla 24-kertainen, ha-
vaittiin lääketieteen lisensiaatti 
Auni Juutilaisen väitöskirjatut-
kimuksessa. Sepelvaltimotaudin 

ilmaantuvuuden vaara oli vastaavasti miehillä kol-
minkertainen ja naisilla 14-kertainen verrattuna 
diabetesta sairastamattomiin.

Diabetesta sairastavilla naisilla oli enemmän 
perinteisiä sepelvaltimotaudin vaaratekijöitä kuin 
verrokeilla. Kohonnut verenpaine, pieni HDL-ko-
lesterolipitoisuus ja suuri triglyseridipitoisuus vai-
kuttivat seurannan aikana sepelvaltimotaudin vaa-
raan enemmän diabetesta sairastavilla naisilla kuin 
miehillä. Huomattavaa osaa diabetekseen liittyväs-
tä sepelvaltimotaudin vaarasta ei sen paremmin 
naisilla kuin miehilläkään pystytty selittämään mi-
tatuilla sydän- ja verisuonitautien vaaratekijöillä.

Lieväasteinen valkuaisvirtsaisuus ennusti sy-
dän- ja verisuonitautikuolleisuutta metabolisesta 
oireyhtymästä riippumatta diabetesta sairastamat-
tomilla ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Metabo-
linen oireyhtymä puolestaan ennusti valkuaisvirt-
saisuudesta riippumatta sydän- ja verisuonitauti-
kuolleisuutta diabetesta sairastamattomilla naisilla 
ja tyypin 2 diabetesta sairastavilla miehillä.

Sokeroituneitten valkuaisaineiden (advanced 
glycation end products) suuri pitoisuus veressä en-
nusti diabetesta sairastamattomilla naisilla muista 
tekijöistä riippumatta sydän- ja verisuonitautien 
vaaraa, mutta ei miehillä. Aiempien tutkimusten 
mukaan näiden valkuaisaineiden suurentuneen pi-
toisuuden on huomattu olevan yhteydessä varhai-
sen valtimonkovettumistaudin vaaraan.

Tyypin 2 diabeteksen todettiin merkitsevän yh-
tä suurta sydän- ja verisuonitautikuoleman vaaraa 

Auni Juutilainen

  Tyypin 2  diabetesta sairastavilla naisilla    
  suuri sydän- ja verisuonitautien vaara

Gunvor von Wendt

Diabeteksen aiheuttama näkövammaisuus 
on ehkäistävissä valokuvausseulonnalla 

Diabeteksen aiheuttamat silmänpohjamuutokset 
ovat yksi tavallisimmista sokeutumisen syistä työ-
ikäisessä väestössä länsimaissa. Etenkin näköä uh-
kaavien, hoidettavissa olevien, usein oireettomien 
muutosten varhainen toteaminen on eräs silmälää-
ketieteen ajankohtaisimmista haasteista. 

Diabeteksen aiheuttama näkövammaisuus tai 
jopa sokeutuminen on usein ehkäistävissä tarkal-
la valokuvausmenetelmällä, osoittaa lääketieteen 
lisensiaatti Gunvor von Wendtin väitöskirja. Väi-
töskirjan tulokset pohjautuvat sekä Helsingissä 
että Tukholmassa tehtyihin potilastutkimuksiin. 
Von Wendt tarkastelee väitöskirjassaan uutta sil-
mänpohjien valokuvausmenetelmää. Väitöskirjan 
mukaan parhaimmat tulokset saavutetaan mene-
telmällä, jossa ei käytetä lainkaan punaista valoa. 
Tällöin diabeteksen aiheuttamat verkkokalvon 
verisuonimuutokset erottuvat huomattavasti pa-
remmin kuin tavanomaisella värivalokuvauksella. 
Tarkimpiin tuloksiin päästään lisäksi ottamalla 
valokuvat vähintään kahdesta, osittain päällekkäi-
sestä 60 asteen kulmasta.

Diabeteksen aiheuttamat näköä uhkaavat muu-
tokset ovat kahdenlaisia: tarkan näkemisen alueel-
la esiintyy turvotusta ja hapenpuute johtaa uudis-
suonten syntyyn verkkokalvolla. Uudissuonet ovat 
hauraita ja voivat helposti aiheuttaa verenvuotoja 
lasiaistilaan. Tämä voi puolestaan johtaa äkilliseen 
näön huononemiseen tai jopa näön menetykseen. 
Tätä vaihetta edeltää usein niin sanottu vakava dia-
beettinen retinopatia, joka on helposti todettavissa 
silmänpohjien valokuvausselonnalla.

Useimmille diabetesta sairastaville kehittyy 
ennemmin tai myöhemmin silmänpohjamuutok-
sia. Kaikkiaan 35–60 prosentilla diabeetikoista 
on verkkokalvomuutoksia ja 10–35 prosentilla ne 
uhkaavat näköä. Diabeteksen aiheuttamien silmän-
pohjamuutosten hoidon kulmakivenä on säännöl-
linen seuranta, jotta näköä uhkaavat muutokset 
voidaan todeta ja hoitaa ajoissa ennen pysyvää 
näöntarkkuuden huononemista ja näön menetystä. 
Oikein ajoitettu silmänpohjien laserhoito vähentää 
merkittävästi näkövammautumisen riskiä.

Väitöksiä  

Von Wendtin väitöskirja Screeningundersök-
ning för påvisande av diabetesretinopati – Aspekter 
på fotografi ska metoder julkistettiin Karoliinisessa 
Instituutissa Tukholmassa marraskuussa 2005. 
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kuin aiemmin sairastetun sydäninfarktin. Naisilla 
diabetekseen liittyi jopa suurempi vaara kuin ai-
empaan sydäninfarktiin, kun aiemman sepelvalti-
motaudin määrityksenä käytettiin aiemman sairas-
tetun sydäninfarktin rinnalla sepelvaltimotaudin 
tyypillisiä oireita tai sydänfi lmilöydöksiä.

Jo puhjenneen tyypin 2 diabeteksen lisäksi myös 
lievästi poikkeavat vaaratekijät ja niiden kasaumat, 
kuten metabolinen oireyhtymä ja suurentunut soke-
roituneitten valkuaisaineiden pitoisuus, ennustivat 
sydän- ja verisuonitaudin vaaraa voimakkaammin 
naisilla kuin miehillä. Siksi tiedossa olevia sydän- ja 
verisuonitautien vaaratekijöitä tulee pyrkiä vähen-
tämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
mahdollisimman tehokkaasti.

Juutilaisen väitöskirja Gender, type 2 diabe-
tes and risk of cardiovascular disease, Sukupuoli, 
tyypin 2 diabetes ja sydän- ja verisuonitautien vaa-
ra, tarkastettiin Kuopion yliopistossa joulukuussa 
2005.

Elina Eskelinen

  Suuret alaraaja-amputaatiot vähenivät 
  HUS-piirissä lähes puoleen

Lääketieteen lisensiaatti Elina Eskelisen väitöskir-
jatutkimuksessa todettiin väestötasolla selkeä yh-
teys aktiivisen verisuonikirurgisen toiminnan ja 
alhaisen amputaatiomäärän välillä. Tutkimus tuo 
uutta tietoa iäkkäiden potilaiden amputaatioista.

Yleisin alaraaja-amputaatioiden syy on Suomes-
sa jalkojen kriittinen hapenpuute, joka ilmenee raa-
jan leposärkynä tai paranemattomina haavaumina 
tai kuoliona. Kriittinen hapenpuute johtaa hoita-
mattomana usein raajan menetykseen. 

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin sääri- ja 
reisiamputaatioiden ilmaantuvuuden kehittymis-
tä Etelä-Pohjanmaan ja Helsingin ja Uudenmaan 
(HUS) sairaanhoitopiireissä. Molemmissa sairaan-
hoitopiireissä suurten alaraaja-amputaatioiden il-
maantuvuus laski seurantajakson aikana. HUS-
piirissä suurten alaraaja-amputaatioiden ikävaki-
oitu ilmaantuvuus väheni 44 prosenttia vuosina 
1990–2001. Tutkimusjakson aikana HUS-piirissä 
oli tilastollisesti merkittävä käänteinen yhteys ni-
vustason alapuolisten ohitusleikkausten ja ampu-
taatioiden määrän sekä polvenalapuolisten ohitus-

leikkausten ja amputaatioiden määrän välillä: mitä 
enemmän vuosien mittaan tehtiin ohitusleikkauk-
sia, sitä vähemmän tehtiin alaraaja-amputaatioita. 
Sama yhteys havaittiin tarkasteltaessa vanhusvä-
estön hoitoa koko maassa. Selvin hyöty aktiivises-
ta polvenalapuolisesta ohitusleikkaustoiminnasta 
havaittiin yli 80-vuotiailla potilailla. Tutkimukses-
sa havaittiin myös, että suonensisäinen pallolaa-
jennus soveltuu hyvin ainakin sellaisen kriittisen 
hapenpuutteen hoitoon, jossa valtimossa on lyhyt 
ahtauma tai tukos. Näistä potilaista 92 prosentilla 
raaja säästyi pallolaajennuksen jälkeen. Potilaiden 
kuntoutumista seurattiin vuoden ajan.

Eskelisen väitöskirja Kriittisen hapenpuutteen 
vuoksi tehdyt alaraaja-amputaatiot ja niiden eh-
käiseminen ja ennuste tarkastettiin Helsingin yli-
opistossa joulukuussa 2005.

Samy Mrena

  Diabeetikkolapsen sisaruksen 
  sairastumisvaara ja -ikä voidaan arvioida 
  aiempaa luotettavammin

Lääketieteen lisensiaatti Samy Mrenan väitöskir-
jatutkimuksessa selvitettiin tyypin 1 diabetekseen 
sairastuneiden lasten sisarusten sairastumisriskiä. 
Tutkimus perustuu Lapsuusiän diabetes Suomes-
sa (DiMe) -tutkimukseen, jossa kartoitetaan tyy-
pin 1 diabeteksen syntyyn vaikuttavia geneettisiä, 
immunologisia ja ulkoisia tekijöitä. Väitöskirja-
tutkimuksessa määritettiin vasta-aineet saareke-
soluille (ICA), insuliinille (IAA), glutamiinihappo-
dekarboksylaasille (GADA) ja tyrosiinifosfataasille 
(IA-2A). Tutkittavan insuliininerityskyky arvioitiin 
suonensisäisen sokerirasituskokeen varhaisen insu-
liinivasteen perusteella. Tutkimuksessa sisaruksen 
katsottiin olevan varhaisessa prediabeettisessa vai-
heessa, jos näytteestä löytyi yksi neljästä tutkitusta 
vasta-aineesta. Mikäli näytteestä löytyi kaksi vasta-
ainetta, sisarus oli pidemmälle edenneessä vaihees-
sa, ja mikäli löytyi kolme tai neljä vasta-ainetta, 
hän oli myöhäisessä prediabeettisessa vaiheessa. 

Toisessa luokittelussa huomioitiin myös var-
hainen insuliinivaste. Tämän luokittelun mukaan 
sisaruksen katsottiin olevan varhaisessa predia-
beettisessa vaiheessa, mikäli häneltä löytyi yksi vas-
ta-aine, mutta insuliinivaste oli  normaali. Mikäli 
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verestä löytyi vähintään kaksi vasta-ainetta, 
mutta insuliinivaste oli normaali, sisarus oli pi-
demmälle edenneessä vaiheessa, ja mikäli häneltä 
löytyi vähintään yksi vasta-aine ja insuliinivaste oli 
alentunut, sisarus oli myöhäisessä prediabeettisessa 
vaiheessa. 

Mahdollisiin tuleviin interventiotutkimuksiin 
sopivat sisarukset on paras valita autovasta-aine-
tutkimuksen ja varhaisen insuliinivasteen perus-
teella, koska perinnöllisen alttiuden käyttö valinta-
kriteerinä vähentää seulonnan herkkyyttä. Predia-
beettisen vaiheen luokittelu vasta-aineiden ja var-
haisen insuliinivasteen perusteella näyttäisi olevan 
yksinkertainen kliininen työkalu arvioitaessa dia-
beetikkolasten sisarusten sairastumisriskiä. Perin-
nöllinen alttius näyttää lisäävän sisaruksen riskiä 
muodostaa vasta-aineita, mikä vaikuttaa sisaruk-
sen taudin etenemiseen. Uutena havaintona todet-
tiin, että sisaruksen suhteellinen insuliiniresistenssi 
oli itsenäinen sairastumisriskiä lisäävä tekijä. 

Väitöskirjatyössä muodostettiin monimuuttuja-
malli, jolla laskettiin yksilöllinen tautia ennustava 
ja sairastumisriskiä kuvaava riski-indeksi sisaruk-
sille. Niille sisaruksille, joilla oli korkea riski-in-
deksi eli suurin riski sairastua tyypin 1 diabetek-
seen, voitiin luotettavimmin arvioida teoreettinen 
sairastumisikä tilastollisella mallilla, joka perustui 
sisaruksen ikään, IA-2-vasta-ainetasoon ja diabe-
tekselle altistavien vasta-aineiden lukumäärään 
ensimmäisen näytteenoton yhteydessä. Tutkimuk-
sessa kehitetyillä keinoilla voidaan aikaisempaa 
paremmin ennustaa diabeetikkolapsen sisaruksen 
vaaraa sairastua tyypin 1 diabetekseen. 

Mrenan väitöskirja Prekliininen tyypin 1 dia-
betes: Taudinkulku ja ennustavat tunnusmerkit 
sairastuneiden lasten sisaruksilla tarkastettiin Hel-
singin yliopistossa marraskuussa 2005.

Jukka Montonen

  Kasvispitoinen ruokavalio saattaa ehkäistä
  tyypin 2 diabetesta

Terveystieteiden maisteri Jukka Montosen väitös-
kirjatyössä selvitettiin kasviperäisen ruoan yhteyttä 
tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkimuksessa oli mu-
kana noin 4 300 keski-ikäistä suomalaista, jotka 
osallistuivat Kansaneläkelaitoksen autoklinikka-

tutkimukseen vuosina 1966–1972. Tutkittavat oli-
vat seurannan alussa diabeteksen suhteen terveitä, 
ja heitä seurattiin 23 vuotta. 

Tutkimuksessa tunnistettiin kaksi ruokavalio-
tyyppiä, jotka nimettiin järkeväksi sekä perintei-
seksi ruokavaliotyypiksi. Järkeväksi nimetty ruo-
kavaliotyyppi liittyi runsaaseen kasvisten, hedel-
mien sekä marjojen käyttöön, kun taas perinteiselle 
ruokavaliotyypille kuvaavimpia ruokia olivat voi, 
peruna sekä rasvaiset maitotuotteet. Järkevä ruo-
kavaliotyyppi ennusti alentunutta diabetesriskiä 
23 vuoden seurannassa. Kasviperäisistä ruoka-ai-
neista vihreiden kasvisten, hedelmien ja marjojen, 
ruokaöljyn sekä margariinin käytön havaittiin ole-
van käänteisessä yhteydessä tyypin 2 diabeteksen 
riskiin. Myös kokojyväviljan saannin havaittiin 
olevan käänteisessä yhteydessä tyypin 2 diabetek-
sen riskiin, kun seuranta-aika rajattiin kymme-
neen vuoteen. Kasviksista, viljasta, hedelmistä ja 
marjoista saatavien ravintoaineiden, kuten vilja-
kuidun, E-vitamiinin sekä karotenoidien, saanti 
oli yhteydessä alentuneeseen tyypin 2 diabeteksen 
riskiin, mutta C-vitamiinin saannilla ei vastaavaa 
yhteyttä todettu.

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, 
että tyypin 2 diabeteksen kehittymistä voidaan 
hillitä suosimalla kasvikunnasta peräisin olevia 
ruoka-aineita, erityisesti kokojyväviljaa, vihreitä 
kasviksia, hedelmiä ja marjoja ja pehmeitä rasvoja. 
Tämä tutkimus vahvistaa hypoteesia viljakuidun 
ja antioksidanttivitamiinien diabetesta ehkäise-
västä vaikutuksesta. Kuitenkin lisää tutkimuksia 
tarvitaan sen selvittämiseksi, johtuuko kääntei-
nen yhteys kasvikunnasta peräisin olevan ruoan 
ja diabeteksen riskin välillä hypoteesin mukaisten 
ravintoaineiden vai muiden kasvikunnasta peräisin 
olevien ravintoaineiden saannista. Mahdollista on 
myös, että kasvikunnan tuotteiden käyttöön liitty-
vät elintapatekijät selittävät yhteyden.

Montosen väitöskirja Plant foods in the pre-
vention of type 2 diabetes mellitus with emphasis 
on dietary fi ber and antioxidant vitamins, Kasvipe-
räinen ravinto aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä 
– mielenkiinnon kohteena ravintokuitu ja antioksi-
danttivitamiini tarkastettiin Helsingin yliopistossa 
lokakuussa 2005.
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■  Terveydenhuollon maiste-
ri Virpi Lindin kliinisen ravit-
semustieteen alaan kuuluva 
väitöskirja Role of the human 
PPAR gamma2 gene in obesi-
ty, insulin resistance and type 
2diabetes, PPAR-gamma2 gee-
nin merkitys lihavuudessa, in-
suliiniresistenssissä ja tyypin 2 

diabeteksessa, tarkastettiin Kuopion yliopiston lää-
ketieteellisessä tiedekunnassa lokakuussa 2005.

”Henkilöillä, joilla on alaniinimuoto PPAR-
gamma2 proteiinissa, on suurentunut  riski lihoa 
ja sairastua tyypin 2 diabetekseen, mutta heidän 
sairastumisriskiään voidaan tehokkaasti pienentää 
elintapamuutosten avulla.”

■  Lääketieteen kandidaatti, filosofian maisteri 
Matti Ronkaisen väitöskirja Beetasoluantigeenei-
hin, insuliiniin ja glutamaattidekarboksylaasiin 
kohdistuvan humoraalisen immuunivasteen ka-
rakterisointi tyypin 1 diabeteksessa tarkastettiin 
Oulun yliopistossa elokuussa 2005.

”Vasta-aineluokkien määrityksellä on merki-
tystä arvioitaessa lapsen riskiä sairastua tyypin 
1 diabetekseen. Jatkoselvittelyä vaatii, mikä saa 
aikaan eri vasta-ainealaluokkien tuoton ja onko 
esimerkiksi viruksilla ja muilla ulkoisilla tekijöillä 
siinä merkitystä.”

■  Terveystieteiden maisteri 
Jyrki Virtasen epidemiologi-
an alaan kuuluva väitöskirja 
Homocysteine, folate and car-
diovascular diseases, Homo-
kysteiini, folaatti ja sydän- ja 
verisuonitaudit, tarkastettiin 
Kuopion yliopiston lääketie-
teellisessä tiedekunnassa elo-
kuussa 2005.

”Tulokset vahvistavat aiempia havaintoja ho-
mokysteiinin yhteydestä sydän- ja verisuonitautien 
riskiin ja vastaavasti korostavat folaatin merkitystä 
suojatekijänä. Kuitenkaan tämän tutkimuksen pe-
rusteella ei voida täysin sulkea pois mahdollisuut-
ta, että suurentunut homokysteiinipitoisuus olisi 
vain sairauden aiheuttama ilmiö tai merkki folaatin 
puutteesta.” 

■ Lääketieteen lisensiaatti Sanna Hopun väitös-
kirja Characterization of autoimmune response in 
preclinical type 1 diabetes, Immuunivasteen kypsy-
minen tyypin 1 diabeteksessa, tarkastettiin Tampe-
reen yliopistossa kesäkuussa 2005.

”Tyypin 1 diabetekseen liittyvien vasta-aineiden 
epitooppi- ja isotooppispesifi syyksiä määrittämällä 
voidaan hieman tarkentaa lapsen riskiä sairastua dia-
betekseen. Immuunivaste on kuitenkin diabeteksen 
esivaiheessa niin yksilöllinen ja vaihteleva sekä ennen 
kaikkea antigeenispesifi nen, että näillä analyyseillä 
tuskin tulee olemaan ratkaisevaa merkitystä tyypin 1 
diabetekseen sairastumisen ennustamisessa.”

■  Lääketieteen lisensiaatti Mirja Tiikkaisen väitös-
kirja Effects of weight loss, rosiglitazone and metfor-
min on liver fat content, insulin resistance and gene 
expression in adipose tissue, Laihdutuksen ja lääke-
hoidon vaikutukset maksan rasvapitoisuuteen, insulii-
niresistenssiin ja rasvakudoksen geenien ilmentymiin, 
tarkastettiin Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2005.

”Rasvan kertyminen rasvakudoksen ulkoiseen 
kudokseen, maksaan, on merkittävä tekijä insulii-
niresistenssissä. Painonpudotuksella ja lääkehoi-
dolla voidaan merkittävästi vaikuttaa maksan ras-
voittumiseen, insuliiniresistenssiin sekä diabeteksen 
kehittymiseen.”

■  Lääketieteen lisensiaatti Anna Toivosen väitös-
kirja Soluble adhesion molecules in preclinical type 
1 diabetes, Liukoiset adheesiomolekyylit prekliini-
sessä tyypin 1 diabeteksessa, tarkastettiin Tampe-
reen yliopistossa toukokuussa 2005.

”Adheesiomolekyylien sICAM-1- tai sL-selek-
tiinipitoisuuksien määrittämisestä ei näyttäisi ole-
van käytännön hyötyä tyypin 1 diabeteksen ennus-
tamisessa lapsilla ja nuorilla.”

■  Lääketieteen lisensiaatti Eeva Leinosen väitös-
kirja Links between insulin resistance, infl amma-
tion and subclinical macrovascular disease in type 
2 diabetes tarkastettiin Helsingin yliopistossa tou-
kokuussa 2005.

”Insuliinin kaltaisen kasvutekijän sitojaproteii-
nin IGFBP-1:n mataluus kuvastaa metabolisen oi-
reyhtymän ja insuliiniresistenssin astetta. Diabetes 
jäykistää enemmän naisten kuin miesten valtimoi-
ta. Tulehdusreaktio ja endoteelihäiriö ovat diabee-
tikoilla suurentuneet, mutta eivät auta erottamaan 
kliinistä valtimosairautta sairastavia yksilöitä dia-
beetikoiden joukosta.”

Väitöksiä  
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Suomen Lääkäriliiton koulutusvaliokunta oli myön-

tänyt diabeteksen hoidon erityispätevyyden vuoden 

2005 loppuun mennessä 101 lääkärille. Vuonna 2005 

erityispätevyyden ovat saaneet Jarmo Jääskeläinen 

Kuopiosta, Vuokko Kallioniemi Tampereelta, Anne 

Kinnala Kaarinasta, Kaj Lahti Maalahdelta, Kaisa 

Laine Lapista, Tuula Pekkarinen Helsingistä, Tero 

Saukkonen Helsingistä, Minna Soinio Turusta, Kirsi 

Sävelä Porista, Sirpa Tenhola Kotkasta ja Timo Tuo-

minen Savonlinnasta.

Lääkäriliitto perusti diabeteksen hoidon pätevöi-
tymisjärjestelmän vuonna 1994 täydentämään 
erikoislääkärin oikeuksiin perustuvaa pätevyys-
järjestelmää ja kannustamaan lääkäreitä hankki-
maan alan jatkokoulutusta. Diabeteksen hoidon 
erityispätevyys voidaan myöntää hakemuksesta 
sisätautien, lastentautien, yleislääketieteen ja mui-
denkin alojen erikoislääkäreille, jotka täyttävät 
Lääkäriliiton asettamat kelpoisuusehdot. Lisätie-
toa pätevöitymisjärjestelmästä ja kelpoisuusehdois-
ta saa internetistä osoitteesta www.laakariliitto.
fi /koulutus/erityispatevyydet/diabetes.html, Lää-
käriliitosta koulutussihteeri Ulla Anttilalta, p. (09) 
3930 830, f. (09) 3930 773, ulla.anttila@fi mnet.
fi  ja Suomen Endokrinologiyhdistyksen sihteeriltä 
Piia Aarnisalolta, Biolääketieteen laitos, Biomedi-
cum Helsinki, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto, 
piia.aarnisalo@helsinki.fi .

Diabeteksen hoidon erityispätevyys oli Lääkäri-
liiton jäsenrekisteriin mukaan marraskuun lopussa 
2005 seuraavilla lääkäreillä:

Ulla Ahomaa, Karjaa, Ari Aimolahti, Helsinki, 
Suvimarja Aranko, Kauniainen, Stig-Erik Bergkul-
la, Vaasa, Pertti Ebeling, Espoo, Tapani Ebeling, 
Oulu, Seppo Gummerus, Tampere, Hannu Haapa-
mäki, Lahti, Ruuth Hallanoro, Naantali, Kari Har-
no, Kerava, Liisa Hiltunen, Oulu, Mikko Honkasa-
lo, Nurmijärvi, Tuula Huupponen, Tampere, Jouko 
Hänninen, Mikkeli, Pirjo Ilanne-Parikka, Tampere, 
Vesa Ilvesmäki, Järvenpää, Bo Isomaa, Pietarsaari, 
Kirsti Jalovaara, Oulu,  Leena Juurinen, Riihimäki, 

Jarmo Jääskeläinen, Kuopio, Risto Kaaja, Helsin-
ki, Vuokko Kallioniemi, Tampere, Tero Kangas, 
Vantaa, Anu Kareinen, Joensuu, Marjut Kauppila, 
Turku, Ritva Kauppinen-Mäkelin, Espoo, Päivi Ke-
käläinen, Joensuu, Paula Kemppainen, Kajaani, Esa 
Kilkki, Kouvola, Anne Kinnala, Kaarina, Mikael 
Knip, Helsinki, Veikko Koivisto, Hampuri, Sak-
sa, Jorma Komulainen, Kuopio, Timo Korhonen, 
Kuopio, Eeva Korpi-Hyövälti, Seinäjoki, Pirkko 
Korsoff, Rauma, Anna-Mari Koski, Jyväskylä, Ei-
la Kujansuu, Tampere, Arto Kuusisto, Kauniainen, 
Jorma Lahtela, Tampere, Kaj Lahti, Maalahti, Han-
na Laine, Littoinen, Kaisa Laine, Lappi, Helena 
Lanki, Helsinki, Eeva Leinonen, Helsinki, Pekka 
Leinonen, Helsinki, Eeva Leppävuori, Espoo, He-
lena Levänen, Mikkeli, Marita Lipsanen-Nyman, 
Helsinki, Raisa Lounamaa, Helsinki, Leena Moi-
lanen, Leppäkaarre, Anna-Liisa Mäkelä, S. Croce, 
Italia, Katriina Nikkilä, Helsinki, Leo Niskanen, 
Kuopio, Anja Nuuja, Jyväskylä, Pirjo Nuutila, Tur-
ku, Päivi Nykänen, Mikkeli, Kirsti Näntö-Salonen, 
Turku, Heikki Oksala, Tampere, Anja Orvola, Pa-
rola, Tuula Pekkarinen, Helsinki, Paula Piekka-
la, Turku, Anne Putto-Laurila, Turku, Eeva-Marja 
Pälikkö-Kontinen, Kotka, Paavo Pääkkönen, Pori, 
Sulo Rajala, Kangasala, Jukka Rajantie, Vantaa, 
Leena Ryysy, Kotka, Tapani Rönnemaa, Piispan-
risti, Timo Saaristo, Tampere, Marja-Terttu Saha, 
Urjala, Pasi Salmela, Oulu, Jorma Salmi, Pirkkala, 
Seppo Salo, Juupajoki, Tuula Salonen, Espoo, Ju-
ha Saltevo, Jyväskylä, Timo Sane, Espoo, Markku 
Saraheimo, Helsinki, Tero Saukkonen, Helsinki, 
Camilla Schalin-Jäntti, Helsinki, Ilkka Sipilä, Hel-
sinki, Minna Soinio, Turku, Paula Summanen, Es-
poo, Kaj Sund, Helsinki, Kirsi Sävelä, Pori, Päivi 
Tapanainen, Oulu, Airi Tarkiainen, Varkaus, Sirpa 
Tenhola, Kotka, Jukka Toivonen, Helsinki, Sirk-
ku Tulokas, Tampere, Timo Tulokas, Rovaniemi, 
Timo Tuominen, Savonlinna, Hannu Turtola, Jo-
ensuu, Nina Uhlenius, Helsinki, Ulla Venesmaa, 
Jyväskylä, Gunilla Wetterstrand, Helsinki, Jorma 
Viikari, Turku, Toini Virkkala, Kokkola, Ole Wir-
ta, Tampere ja Matti Välimäki, Espoo.

Diabeteksen hoidon erityispätevyydet
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JÄTÄ LEIPÄSI PÄÄLTÄ PÄIVITTÄIN POIS YKSI MAKKARA- TAI JUUSTOSIIVU. VUODESSA SINULLA ON REILUN VIIKON
ENERGIANTARVETTA VASTAAVA KALORIMÄÄRÄ VÄHEMMÄN POLTETTAVANASI. SE VAATII VAIN PIENEN PÄÄTÖKSEN.

Pieni päätös päivässä -kampanjan takana ovat Suomen Diabetesliitto ja Suomen Sydänliitto kumppaneinaan Kunnossa kaiken ikää -ohjelma,
Suomen Kuntourheiluliitto Kunto, Suomen Reumaliitto ja Syöpäjärjestöt.

PIENI

PÄIVÄSSÄ

WWW.PIENIPAATOSPAIVASSA.FI
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Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille  

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, 
kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sai-
raanhoitajat, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, 
ravitsemusterapeutit ja lääkärit. Työpareittain 
osallistumista suositellaan, mutta yksinkin voi tulla. 
Koulutus soveltuu jo aiemmin painonhallintaryhmiä 
ohjanneille sekä ryhmän ohjausta aloitteleville. 
Sisältö: Lääketieteellinen perusta (metabolinen 
oireyhtymä, painonhallinnan ja elämäntapamuutos-
ten merkitys, lääkehoito), ravitsemuksen perusta 
(painonhallinnan perusteet, syömisen hallinta, 
omien ruokatottumusten pohdinta, laadulliset/mää-
rälliset muutokset), liikunnan perusta (liikunnan 
fyysinen ja psyykkinen merkitys elämänlaadun 
kohentajana, motivoiva aloittaminen, liikunnan ”an-
nostelu”), ryhmänohjauksen perusta (valmentava 
ote ryhmänohjaukseen, ryhmädynamiikan hyödyn-
täminen, ohjaajan rooli ja tehtävät,ryhmämalli)
Koulutusmenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, 
vuorovaikutteiset luennot, toiminnalliset menetel-
mät ryhmämallia demonstroiden. Oheismateriaali-
na ohjaajan kansio.
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asian-
tuntijat
Koulutuksen kesto: 3 pv + 2 pv. Jaksojen välillä 
n. 5 viikkoa, jonka aikana työskennellään itsenäi-
sesti. Koulutus sisältää myös käyttäjätunnuksen 
PPP-KOTI-verkon internetsivustoon, jossa mahdolli-
suus muun muassa työnohjaukselliseen verkkokes-
kusteluun koulutuksen jälkeen. 
Koulutuksen hinta: 670 euroa/henkilö. Koulu-
tusta järjestetään myös tilauskursseina terveyden-
huollon organisaatioille sopimuksen mukaan.

Ohjaajakoulutus vuonna 2006: 
Tampereella 10.–12.4. ja 22.–23.5.,  
Kälviällä 29.–31.8. ja 4.–5.10.  
Ilmoittautuminen Satu Kiurulle,    
p. (03) 2860 253, satu.kiuru@diabetes.fi ,  
järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry.
Helsingissä 1.–3.3. ja 30.–31.3.   
Ilmoittautuminen Mari Väisäselle, 
p. (09) 752 752 60, mari.vaisanen@sydanliitto.fi , 
järjestäjänä Suomen Sydänliitto ry.
Lisätietoja: Outi Himanen, p. (03) 2860 318,  
outi.himanen@diabetes.fi , Tuija Holla, p. (09) 7527 
5230, tuija.holla@sydanliitto.fi  sekä   
www.diabetes.fi  ja www.sydanliitto.fi 

Insuliinipumppuhoidon kurssi   
lääkäreille ja hoitajille 
19.–21.4.2006 Diabeteskeskus, Tampere

Kohderyhmä: Kaikki insuliinipumpuista ja niihin 
liittyvästä ohjauksesta kiinnostuneet hoitajat ja 
lääkärit
Sisältö: Miten aloitan insuliinipumpun käytön; tyy-
pin 1 diabeetikoiden insuliinipumppuhoidon aiheet 
ja edellytykset; insuliinipumpun ohjauksen peruspe-
riaatteet ja toteutumisen haasteet; insuliinipumput 
ja arkielämän tilanteet; insuliinin, ruoan ja liikunnan 
yhteensovittaminen pumppua käytettäessä; arki-
päivän ongelmatilanteiden ratkaisuja niin teoriassa 
kuin käytännössä
Työskentelytavat: Luennot, pienryhmätyöskente-
ly ja simuloituna pumppujen ja verensokerin seu-
rannan opettelu käytännössä 
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, liikuntasuun-
nittelija, ravitsemusterapeutti, pumppuihin pereh-
tyneet lastenlääkäri ja sisätautien erikoislääkäri, 
lasten ja aikuisten diabeteshoitajat sekä pumppu-
jen maahantuojien edustajat
Kurssi antaa Diabeteksen hoidon erityispätevyy-
teen 2 pistettä/päivä.
Hinta: Opetus ja materiaali 364 euroa, ruokailut 
96 euroa ja majoitus 90 euroa, kaikki yhteensä 
550 euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu 
useampia kuin yksi työntekijä, kokonaishinta on 
440 euroa/ henkilö. Alv 0 %.

Aikuisen tyypin 1 diabeetikon insuliinihoito
21.4.2006 Diabeteskeskus, Tampere

Kohderyhmä: Tyypin 1 diabeetikoita hoitavat ja 
ohjaavat terveydenhuollon ammattilaiset
Sisältö: Insuliinihoidon tavoitteet; eri insuliinilaa-
dut; insuliinin ja ruoan yhteensovittamisen perus-
periaatteet verensokeriseurantaa hyödyntäen; 
tutustuminen verensokerimittareihin ja insuliinin 
annostelussa käytettäviin välineisiin
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, 
pienryhmä- ja parityöskentely sekä tapausesimerkit 
Kouluttajat: Lääkäri, ravitsemusterapeutti,  
opetushoitaja
Hinta: Opetus ja materiaali 180 euroa, ruokailut 
17 euroa (ohjelmaan sisältyvät kahvit ja lounas) 
yhteensä 197 euroa. Alv 0 %.  

Koulutusta  
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Lääkäreiden diabetespäivät
22.–23.5.2006 Diabeteskeskus, Tampere

Kohderyhmä: Diabeetikoita hoitavat lääkärit ter-
veyskeskuksissa, työterveyshuollossa, sairaalois-
sa ja yksityissektorilla
Sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidon 
tämän päivän perusperiaatteet; diabeetikon ta-
valliset jalkaongelmat, riskijalat ja jatkohoitoon 
ohjaaminen; insuliinin pistäminen ja pistosvälineet; 
verensokerin mittaaminen ja hyödyntäminen hoi-
don suunnittelussa ja toteutuksessa; aterioiden 
hiilihydraattien arviointi ja insuliinihoidon yhteen-
sovittaminen
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovai-
kutteiset luennot, ryhmätyöt ja potilastapausten 
käsittely
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoi-
tajat, ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja, vieraile-
via asiantuntijoita teeman mukaan
Hinta: Opetus ja materiaali 268 euroa, ruokailut 
64 euroa ja majoitus 48 euroa, kaikki yhteensä 
380 euroa. Alv 0 %.

Diabetesliiton järjestämä ammatillinen 
täydennyskoulutus

Ilmoittautumiset ja lisätietoja: kurssisihteeri 
Annette Mathlin, p. (03) 2860 338, annette.
mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /
taydennyskoulutus/ilmoittautuminen

UKK-instituutin avoin täydennyskoulutus 
keväällä 2006

• XIX Terveyskasvatuksen ajankohtaispäivä   
 (diabetes ja lääkäri) 23.5.    
• XVI Valtakunnalliset terveysliikuntapäivät   
 25.–26.9.
• Terveyskuntotestauksen ajankohtaispäivä   
 – aikuisten liikehallintatestit 28.11.

• Liikunnan turvallisuus – urheiluvammojen hoito  
 ja ehkäisy -iltaseminaari 25.4. 
• Terveysliikunnan ohjaus, Kuntosaliharjoittelusta  
 apua niska- ja selkävaivoihin 15.2.
• Uutta potkua terveysliikuntaryhmiin   
 – ohjaajien ideapäivät 29.–30.5.
• Tehokasta kuntosaliharjoittelua ikäryhmälle 55+,  
 7.6.
• Terveyskunto ja toimintakyky,Terveyskunnon  
 mittaus 28.–29.3. (1. lähijakso), 25.4. (2. lähi-
 jakso)  
• Kuntotestaus polkupyöräergometrillä 6.–7.4.  
 koulutus A, 23.–24.11. koulutus B
• Ikääntyvien terveyskunto ja liikkumiskykytestit  
 11.4. (1. lähijakso), 16.5. (2. lähijakso)

Terveyden edistäminen ja terveysneuvonta
Uudista liikuntaneuvonnan taitojasi  
-koulutuskokonaisuus (A+B+C+D)
• Liikkumisajatus vireille – herätä kiinnostusta (A)   
 2.3.      
• Kynnys matalaksi – opasta liikkumiskokeiluissa  
 (B)  26.4. Liikkumisesta tottumus – käytä   
 liikuntapiirakkaa (C) 4.10.
• Yhteistyöstä tukea – kehitä liikunnan palveluketju  
 (D)  1.11.
• Terveysneuvonnan käytäntöjen arviointi   
 30.3.
• Hyviä käytäntöjä työpaikan terveyttä edistävään  
 liikuntaan 4.4.
• Raskausajan liikunta ja ravitsemus – suosituk- 
 sista käytäntöön  11.5.

UKK-instituutin koulutus

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
p. (03) 2829 600
ukkoulutus@uta.fi 
www.ukkinstituutti.fi /koulutus

Koulutusta  

• maanantaista keskiviikkoon klo 8–15
Diabeteshoitaja vastaa neuvontapuhelimessa kaikkiin
diabeteksen hoitoa koskeviin kysymyksiin.
Neuvontapuhelin on tarkoitettu diabeetikoille, omaisille ja
hoitohenkilökunnalle.

Diabeteskeskuksen maksuton neuvontapuhelin

Neuvontapuhelinta tukevat: Aventis Pharma • Bayer Oy • Oy Eli Lilly Finland Ab • Tamro MedLab

p. 0800 9 5455



Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 1/2006

■  Ajankohtaista: Tyypin 2 diabetes ja liikapaino oletettuakin yleisempiä 
 Suomessa

■  Pääkirjoitus: Unihäiriöt, diabetes ja Kir6.2 

■  Unihäiriöt ja metabolinen oireyhtymä

■  Oraalinen lääkitys voi korvata insuliinin synnynnäisen diabeteksen hoidossa 

■  Diabeetikon hoitovälineiden asiantuntijaryhmä yhdenmukaisti hoitovälinejakelua   
 Oulun alueella 

■  Tyypin 1 diabeteksen hoitosuositus päivitettiin 

■  Diabeteshoitajat: Kokeilusta käytännöksi – Insuliinipumppuhoito Jorvin 
 sairaalan lastenyksikössä  

■  Väitöksiä

■  Koulutusta
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