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Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

3026 Diabeettinen retinopatia -kuvasto  
 silmänpohjamuutosten tulkintaan  

17 euroa 
2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 2 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
3063 UUSI Insuliinit ja annosteluvälineet, 
 eripainos Diabetes-lehden
 artikkeleista 1,50 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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d ja lääkäriiabetes
Kun yksi suositus ei riitä

Kansainvälinen diabetesliitto julkaisi maail-
manlaajuisen suosituksen tyypin 2 diabetek-
sen hoidosta ja seurannasta. Yksi suositus 
ei riitä, kun kohteena on koko maailma: suo-
situkset on jaettu kolmelle tasolle terveyden-
hoitojärjestelmän kehittyneisyyden mukaan.

Miten ohitusleikkauksen 
hyödyt mitataan?

Useiden tutkimusten mukaan diabeetikot hyö-
tyvät vähemmän kuin muut ohitusleikkaukses-
ta ja pallolaajennuksesta. Diabeetikot kokevat 
kuitenkin terveyteen liittyvän elämänlaatunsa 
yhtä hyväksi kuin ei-diabeetikotkin vuoden ku-
luttua toimenpiteestä. Siksi tutkijan mielestä 
ei pitäisikään tarkastella ainoastaan fyysistä 
selviytymistä, vaan kiinnittää huomiota  myös 
elämänlaatuun toimenpiteen jälkeen.

Ongelmien vyyhti

Näyttää epätodennäköiseltä, että mikään 
geeni yksinään riittäisi selittämään maalman-
laajuista lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen 
epidemiaa. PPAR-gamma-geenillä – ja yhdellä 
sen mutaatioista – on kuitenkin oma mielen-
kiintoinen osuutensa sairastumiseen johtavas-
sa elintapojen ja perimän vyyhdissä.
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Suomalaisen diabetestutkimuksen 

  • Diabetestutkimussäätiö 30 vuotta
  • Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistys 25 vuotta

juhlavuosi

Ajankohtaista  

Kaksi merkittävää diabetestutkimuksen tukijaa viettää juhlavuottaan. Diabetestutkimussäätiön perus-
tamisesta on 30 vuotta, ja Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistyksen edeltäjä, Diabetesklubi, 
perustettiin 25 vuotta sitten.

Diabetestutkimussäätiön perustivat Diabetesliitto  
ja sen jäsenyhdistykset vuonna 1976. Säätiön 
tarkoituksena on edistää kansainvälisesti korkea-
tasoista suomalaista diabetestutkimusta, jonka 
tavoitteena on diabeteksen ehkäisy, diabeteksen 
hoidon tehostaminen ja diabeetikoiden hyvinvointi. 
Diabetes  tutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja 
diabetestutkimukseen. Juhlavuonna apurahojen 
yhteissumma on nostettu 300 000 euroon. Vuoden 
2006 apurahan saajat on julkistettu toukokuussa, ja 
luettelo heistä on tässä lehdessä sivulla 39. Juhlavuo-
den syksyllä järjestetään lisäksi luentosarja viidellä 
yliopistopaikkakunnalla. Diabetestutkimussäätiön 
internetsivulle pääsee suo  raan Diabetesliiton koti-
sivulta, www.diabetes.fi .  Internetsivulla julkaistaan 
myös tiedot apurahan saaneista ja syksyn luentoti-
laisuuksista.

Tutkijoiden ja 
käytännön lääkäreiden yhteinen yhdistys 
Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien yh -
distys on yksi Diabetesliiton jäsenyhdistyksistä. 
Yhdistyksen historia alkaa vuodesta 1981, jolloin 

perustettiin Diabetesklubi. Klubi järjestäytyi vuon-
na 1990 yhdistykseksi, jonka nimeksi tuli Suomen 
Diabetestutkijat. Vuonna 2000 nimi muutettiin 
nykyiseksi, Suomen Diabetestutkijat ja Diabeto-
logit ry:ksi. 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää diabe-
tekseen kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä ja 
diabetekseen liittyvää koulutustoimintaa Suomes-
sa. Yhdistys järjestää yleensä kahdesti vuodessa 
tieteellisen kokouksen Diabeteskeskuksessa Tam-
pereella (kesäkokouksen ohjelma tässä lehdessä 
sivulla 43). Myös muuta koulutusta järjestetään.  

Yhdistys jakaa matka-apurahoja alle 35-vuo-
tiaille jäsenilleen, jotka esittävät tuloksiaan suul-
lisesti tai postereissa kansainvälisissä diabetesalan 
kokouk sissa. Lisäksi yhdistys myöntää vuosittain 
Nuori tutkija -palkinnon parhaasta diabetesaiheises-
ta artikkelista alle 35-vuotiaalle jäsenelleen. Vuoden 
2005 Nuoren tutkijan Riikka Lautamäen referaatti 
palkitusta artikkelista on tässä lehdessä sivulla 23.

Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistyk-
sen internetsivu on osoitteessa www.diabetes.fi  > 
Diabetesammattilaiset.



Muistan hyvin, miltä Euroopan diabetestutkijoi-
den järjestön EASD:n kokouksessa Barcelonassa 
1998 tuntui, kun John Auwerx luennoi PPAR-
γ-geenistä: innostavalta ja jännittävältä. Saimme 
kuulla todella mielenkiintoisesta löydöstä, joka 
saattaisi tuoda paljon uutta tietoa tyypin 2 dia-
beteksen patogeneesista. Eivätkä lupaukset ole 
jääneet täyttymättä. PPAR-γ on osoittautunut 
hyvin keskeiseksi tekijäksi glukoosi- ja rasva-ai-
neenvaihdunnan kannalta tärkeissä tapahtumis-
sa. Transkriptiotekijänä PPAR-γ vaikuttaa muun 
muassa rasvakudoksen erilaistumiseen, rasvan 
varastoitumiseen ja insuliiniherkkyyteen.

Etenkin PPAR-γ2-geenin Pro12Ala-polymor-
fi smi on osoittautunut mielenkiintoiseksi tyypin 
2 diabeteksen kannalta. Noin 85 prosentilla 

väestöstä on aminohapon 12 kohdalla proliini. 15 prosentilla tässä kohdassa 
on alaniini. Reseptorin toimintaan aminohapon vaihdolla ei ole dramaattista 
vaikutusta, mutta proliinin kantajilla on 1,25-kertainen riski sairastua tyypin 
2 diabetekseen. Riskin lisäys ei ole yksilötasolla suuri, mutta koska 85 pro-
senttia väestöstä kantaa tätä riskialleelia, sen merkitys väestötasolla on huo-
mattava. 

Mitä enemmän tästä polymorfi smista opitaan, sitä monimutkaisemmaksi 
ja monipuolisemmaksi kokonaiskuva muuttuu. Interaktioista muiden gee-
nien ja ympäristön kanssa saadaan koko ajan lisää tietoa. Lisää kiehtovasta 
PPARγ-aiheesta Virpi Lindin artikkelissa sivulla 19.

Genetiikka on nopeasti kehittyvä tieteenala, ja myös diabeteksen kehitty-
miseen vaikuttavista geeneistä saadaan koko ajan lisää tietoa. Mikro-RNA on 
geenien säätelyyn liittyvä kuuma ja lupaava aihe, ja siitä saattaa tulla seuraava 
tärkeä edistysaskel diabeteksen genetiikassa. Mutta tästä aiheesta lisää joskus 
toiste.
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Kuva: Timo Saaristo

Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

PPAR-γ ja tyypin 2 diabetes 
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Global Guideline for Type 2 Diabetes. IDF Clinical Guidelines 
Task Force. International Diabetes Federation.

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n suositus tyypin 2 diabeteksen hoidosta jul-
kaistiin syksyllä 2005. Se on ladattavissa sähköisenä versiona kokonaan tai osio 
kerrallaan IDF:n kotisivulta www.idf.org. Painetun suosituksen voi tilata myös IDF:n 
kotisivun kautta tai ottamalla yhteyttä IDF:n toimistoon: communications@idf.org.

  IDF:n maailmanlaajuinen suositus tyypin 2 diabeteksen hoidosta

Kolmet ohjeet hoidon tason mukaan

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n uudessa tyypin 
2 diabeteksen hoitosuosituksessa on otettu huomi-
oon terveydenhoitojärjestelmän laatu ja resurssit ja 
luonnosteltu niiden pohjalta kolmen tason hoito-oh-
jelma. Siinä annetaan ohjeet tavanomaisesta hy-
västä hoidosta (standard care), vähimmäishoidosta 
(minimal care) ja monipuolisesta, kokonaisvaltaises-
ta ”huippuhoidosta” (comprehensive care). 

Standardihoito määritellään näyttöön perustuvak-
si hoidoksi, joka on kustannustehokasta mais-
sa, joissa on kehittynyt terveydenhuolto ja joissa 
merkittävä osa kansantuotteesta käytetään kan-
salaisten terveydenhoitoon (taulukko 1). Kyse on 
tavallaan kansainvälisestä käypä hoito -suosituk-
sesta. Vähimmäishoidolla pyritään toteuttamaan 
diabeteksen hoidon tärkeimmät tavoitteet, vaikka 
voimavarat ovat hyvin rajalliset, kuten kehitys-
maissa. Kokonaisvaltainen hoito, joka voitaisiin 
tässä kääntää myös sanalla ”huippuhoito”, on 
tarkoitettu erityisen hyvin resursoiduille terve-
ydenhoitojärjestelmille. Niillä tarkoitettaneen 
amerikkalaistyyppisiä yksityiseen terveydenhoi-
tovakuutukseen pohjautuvia hoitojärjestelmiä. 
Suomessa tavoiteltaneen tutkimusnäyttöön pe-
rustuvan hoidon tasoa (standardihoito), joten kä-
sittelen tässä referaatissa erityisesti sille tasolle 
annettuja ohjeita.

• Markku Vähätalo

Huipun tavoittaminen
toisi vain vähän lisäetua
Oheiseen tiivistelmään, IDF:n suositus lyhyesti, 
on koottu keskeisimmät ja suomalaisesta näkökul-
masta mielenkiintoisimmat asiat terveydenhuollon 
”standarditasolle” kirjoitetuista ohjeista. IDF:n 
suositus sisältää niiden lisäksi muutakin ohjeistus-
ta, joka ei kuitenkaan juuri poikkea suomalaisista 
hoito-ohjeista. ”Huippuhoito” ei tuo merkittävää 
lisäetua, eikä meillä toisaalta ole resurssejakaan sen 
toteuttamiseksi. 

Huomattavaa on, että minimisuositus seuran-
takäynneistä on vuositarkastus. Muuten annetaan 
melko vapaat kädet päättää lääkärin suorittaman 
seurannan tiheydestä. Vuositarkastukselle asete-
taan kuitenkin erittäin suuria vaatimuksia. HbA1c 
mitataan ilmeisesti keskimäärin kolme kertaa vuo-
dessa. Diabeetikoiden rekisteröinnissä ei nähdä tie-
tosuojaongelmaa, ja suositus on, että potilaat kut-
sutaan vuositarkastuksiin. – Asialla on toinenkin 
puoli: potilaiden oma-aloitteisuus heijastaa yleensä 
hoitomotivaatiota, jota ilman huolellista hoitoa on 
vaikea toteuttaa.

• Markku Vähätalo
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Alastaron terveysasema
Loimaan seudun terveyskeskus
vahatalo@iki.fi 
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IDF:n suositus lyhyesti     • Markku Vähätalo

Hoitojärjestelyt
Hoitoa annetaan kaikille, joilla on todettu diabetes. 
Hoidettavien erilaiset kulttuurit ja toiveet pyritään 
ottamaan huomioon. Hoitosuhteessa tavoitteena 
on yhteistyö: diabeetikolle annetaan mahdollisuus 
tehdä kysymyksiä ja kertoa sairauteen liittyvistä 
huolistaan. Potilaille järjestetään vuositarkastus, 
jossa tutkitaan hoitotasapaino ja etsitään mahdol-
lisia lisäsairauksia monipuolisin menetelmin. 

Jokaisen diabeetikon kanssa sovitaan hoito-
suunnitelmasta, joka tarkistetaan vähintään kerran 
vuodessa. Suunnitelmaa muutetaan aina, kun poti-
laan toiveet, elinolosuhteiden muutokset tai muut 
sairaudet sitä edellyttävät. Hoitosuunnitelmaa to-
teutetaan järjestelmällisesti ennalta sovituilla seu-
rantakäynneillä. Äkillisissä ongelmissa potilaalla 
tulee olla mahdollisuus kysyä neuvoja esimerkiksi 
puhelimitse. 

Hoidosta vastaa moniammatillinen työryhmä, 
jonka diabetesasiantuntemusta tulee ylläpitää jat-
kuvalla koulutuksella. Potilaiden omaa hoitoaan 

koskevaa asiantuntemusta kannattaa käyttää hoi-
tojärjestelmän apuna, samoin potilasyhdistysten 
asiantuntemusta. Maallikkouden asettamat rajoi-
tukset tulee kuitenkin muistaa. 

Diabeetikoista tulisi pitää rekisteriä. Sen avulla 
voidaan muun muassa  kutsua potilaat vuositar-
kastuksiin. Rutiinihoidosta kertyvää tietoa tulisi 
käyttää laaduntarkkailussa ja kehitystyössä.

Vuositarkastus
Vuositarkastuksessa tulee käydä läpi seuraavat dia-
beteksen hoidon osa-alueet:
•  omahoitoon liittyvät tiedot ja uskomukset
• sopeutuminen sairauteen ja toiveet (ruokavalio,  
 liikunta, tupakointi)
• psyykkinen tila
• omaseurannan osaaminen ja välineet
• painon kehitys
• verensokeritaso
• verenpainetaso
• veren lipidien (rasvojen) tasot

Taulukko 1. Diabeteksen hoidon tasot.

IDF:n tyypin 2 diabeteksen hoitosuosituksessa on otettu huomioon eri maissa terveydenhuoltoon käy-
tettävissä olevat resurssit. Niiden mukaisesti annetaan kolmentasoisia ohjeita:   

Perushoito (standard care)
Näyttöön perustuvaa hoitoa. Tällainen hoito on kustannuksiin nähden vaikuttavaa useimmissa maissa, 
joissa on tarjolla hyvät terveydenhuollon peruspalvelut ja joissa merkittävä osa kansantulosta käyte-
tään terveydenhoitoon.

Vähimmäisvaatimukset täyttävä hoito (minimal care)
Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu sinne, missä käytettävissä olevat voimavarat ovat vähäiset ja 
pulaa on niin lääkkeistä kuin koulutetusta henkilökunnastakin. Näissä maissa lääketieteellinen tekno-
logia ja menettelytavat ovat kehittymättömiä.

Kokonaisvaltainen hoito (comprehensive care)  
Uusimmat, usein kalliit hoitomuodot, joiden osalta tieteellinen näyttö saattaa vielä olla 
epävarma, kuuluvat tähän kategoriaan. Hoidon kustannus-hyötysuhde saattaa myös estää laajan 
käyttöönoton. Tällaista hoitoa on tarjolla vain niissä terveydenhuollon yksiköissä, joilla on 
huomattavat resurssit.

Lähde: Home Philip ja Colagiuri Stephen. A global guideline for type 2 diabetes: using a new ’levels of care’ approach.   

Diabetes Voice 2005;50(4);22–24.

Tämä teksti perustuu standard care -tason ohjeisiin.
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• sydän- ja verisuonitautien riski
• erektiohäiriö, neuropatia (hermostomuutokset)
• jalkojen kunto
• silmät
• munuaiset
• raskauden suunnittelun tarve 
• lääkityshistoria, lääkityksen muutokset.

Mielenterveys
Psyyken hoito on osa diabeteksen hyvää hoitoa. 
Diabetesta voi pitää mielenterveysongelmien ris-
kitekijänä.

Elintapaohjaus
Elintapojen muuttamisesta annetaan alkuun ohja-
usta esimerkiksi kolmen tapaamisen aikana. Ohjaus 
voidaan antaa myös ryhmässä. Lisäohjauksen tarve 
arvioidaan aina vuositarkastuksen yhteydessä.

Hoitotavoitteet
Hoitotavoitteet perustuvat sokeritasapainon osal-
ta Diabetes Control and Complications (DCCT) 
-tutkimukseen. Suosituksena on, että sokerihemo-
glogiinitaso (HbA1c) on alle 6,5 %. Jos näin hyvä 
taso aiheuttaa hypoglykemian vaaraa, tingitään 
tavoitteista. Tällaisia ongelmia saattaa ilmaantua 
etenkin fyysisesti tai psyykkisesti hyvin sairaille. 
Plasman glukoosin tavoitetaso on paastotilassa 
alle 6,0 mmol/l ja 1–2 tuntia aterian jälkeen alle 
8,0 mmol/l. 

Edellä mainitut tavoitteet voivat olla saavut-
tamattomia, rajoittavia tai epätaloudellisia, suo-
situksessa todetaan. Niistä tulee kuitenkin voida 
keskustella. Ilman numeroina ilmaistuja tavoitteita 
on vaikeaa parantaa oireettoman sairauden hoitoa, 
suosituksen kirjoittajat perustelevat. He ehdotta-
vat, että puhuttaisiin erityisesti “interventiotasos-
ta” eli siitä, milloin on aiheellista aloittaa hoito.

Sokeritasapainon seuranta 
HbA1c-tasoa seurataan 2–6 kuukauden välein. Seu-
rantaväli riippuu saavutetusta tasosta, sokeriarvo-
jen vaihteluista ja siitä, tehdäänkö hoitomuutoksia. 
HbA1c tulisi mitata aina ennen vastaanottokäyntiä 
ja tulokset tulisi kertoa potilaalle. Omaseurantaa 
suositellaan kaikille tyypin 2 diabeetikoille. Erityi-
sesti insuliinihoitoisten tulisi mitata verensokeria 
säännöllisesti. Tablettihoitoisille suositellaan oma-
seurantaa silloin, kun heillä esiintyy liian matalia 
verensokereita tai kun hoitoa muutetaan. Oma-

seurantaa tarvitaan myös silloin, kun diabeetikolla 
on muita sairauksia. Lääkkeettömässä hoidossa 
olevalle omaseuranta on hyödyksi elintapamuutok-
sien toteutumista ja vaikutuksia seurattaessa sekä 
sairauspäivinä. 

Tablettihoito
Tablettihoitoon siirrytään, kun sokeritasapaino ei 
pysy tavoitteessa lääkkeettömällä hoidolla. Uuden 
lääkkeen aloittaminen tai lääkeannoksen muutta-
minen edellyttää tavallista tarkempaa seurantaa 2–6 
kuukauden ajan. Metformiini on ensisijainen lääke, 
jos munuaiset toimivat normaalisti (glomerulusten 
suodattumisnopeus, glomerulus fi ltration rate GFR 
yli 60 ml/min/1,73m2). Sulfonyyliurea aloitetaan, 
kun metformiini ei riitä. Normaalipainoiselle sul-
fonyyliurea voi olla metformiinin vaihtoehto. Lää-
kärin tulisi valita edullinen lääke ja muistaa hypog-
lykemian riski. Ateriatabletit ovat vaihtoehto niille 
potilaille, joilla ei ole insuliiniresistenssiä ja joilla 
on vaihteleva päivärytmi. Glitatsonit ovat lisähoito, 
joka voidaan yhdistää muihin suun kautta otettaviin 
lääkkeisiin. Niitä voidaan käyttää myös osana niin 
sanottua kolmoishoitoa (metformiini ja sulfonyyliu-
rea/glinidi ja glitatsoni).

Insuliinihoito
Insuliini aloitetaan, kun oraalinen lääkitys ja elin-
tapahoito eivät riitä saamaan verensokeria tavoit-
teeseen. Lääkärin kannattaa puhua insuliinihoidos-
ta jo vastasairastuneelle, koska siitä voi tulla välttä-
mätön hoitomuoto sairauden kestettyä pitkään. Jos 
HbA1c on yli 7,5 %, insuliinihoidon aloittaminen 
on aiheellista. Metformiinihoitoa jatketaan, samoin 
sulfonyyliureahoitoa, jos insuliinia annetaan vain 
yhtenä pistoksena. Insuliinihoito aloitetaan yhdellä 
pistoksella vuorokaudessa detemir-, glargiini- tai 
NHP-insuliinilla. Näistä NPH-insuliinihoitoon liit-
tyy suurin hypoglykemian riski. Jos HbA1c on kor-
kea, annetaan sekoiteinsuliinia kahtena pistoksena. 
Monipistoshoitoa voidaan käyttää, jos ei muuten 
saavuteta hyvää sokeritasapainoa ja jos potilaalla 
on tarve vaihdella aterioiden ajoitusta. Monipistos-
hoitoon suositellaan insuliinianalogeja. 

Verenpaine
Verenpainetta seurataan vuositarkastuksessa, mutta 
joka käynnillä silloin, kun se on koholla tai poti-
laalla on siihen lääkitys. Tavoitetaso on alle 130/80 
mmHg, mutta mikroalbuminuriapotilailla matalam-
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pi. Lääkitystä lisättäessä otetaan huomioon potilaan 
toiveet. Lääkkeetöntä hoitoa voi kokeilla esimer-
kiksi kolmen kuukauden ajan ennen lääkehoidon 
aloitusta. Lääkkeettömään hoitoon kuuluu suolan, 
rasvan ja alkoholin välttäminen sekä liikunnan li-
sääminen. Ensisijaisena lääkkeenä ei tule käyttää 
beetasalpaajaa, muuten käy mikä tahansa kustan-
nusten ja vaikutusten perusteella tehokkaaksi arvi-
oitu lääke. Sopivaa annosta tavoitellaan aktiivisesti. 
Munuaisvauriopotilaille on hyötyä ACE-estäjä- tai 
AII-salpaajahoidosta. Sepelvaltimotautipotilaille va-
litaan beetasalpaaja. Suosituksessa muistutetaan, 
että hoitomyöntyvyys huononee tablettimäärän li-
sääntyessä.

Sydänsairaudet
Sydänriskin arviointi kuuluu vuosiseurantaan. Täl-
löin kiinnitetään huomiota kaikkiin tavallisiin me-
tabolisen oireyhtymän riskitekijöihin. Riskilaskuri, 
jossa ei ole otettu huomioon diabetesta, on hyö-
dytön. Tupakastavieroitushoitoa tulisi järjestää. 
Suosituksessa kehotetaan määräämään asetyylisa-
lisyylihappoa potilaille, joilla on sepelvaltimotauti 
tai joiden sepelvaltimotaudin riski on suurentunut. 
Pieniannoksinen asetyylisalisyylihappohoito on 
kuitenkin syytä jättää määräämättä, ellei verenpai-
netta ole saatu kuriin.

Veren rasvatasapaino
Veren lipideihin vaikuttavaa hoitoa annetaan kai-
kille yli 40-vuotiaille, mutta hoito on aiheellinen jo 
20 ikävuodesta lähtien niille, joilla on mikroalbu-
minuria, sepelvaltimotauti tai joiden lisäsairauksien 
riski on jostakin syystä kohonnut. LDL-tavoite on 
alle 2,5 mmol/l, ja hoidoksi suositellaan statiinia. 
Jos triglyseridiarvo on yli 2,3 mmol/l, lisätään hoi-
toon fenofi braatti, vaikka LDL olisikin tavoittees-
sa.

Silmänpohjat
Silmänpohjia tulee seurata vuosittain joko valoku-
vasta tai silmälääkärin tutkimina. Seuranta tulee 
perustella potilaalle. Tarkastuksia tihennetään, jos 
ilmenee uusia muutoksia. Potilaita muistutetaan 
ajoittaisesta silmänpaineen mittauksesta. Retinopa-
tia ei ole asetyylisalisyylihappohoidon vasta-aihe. 

Munuaiset
Munuaisten seurantaan suositellaan kreatiniinin 
määrittämistä vuosittain (myös glomerulusten suo-

dattumisnopeus, GFR lasketaan) sekä aamuvirtsan 
proteiinin tutkimista liuskatestillä. Myös albumii-
ni-kreatiniinisuhdetta tulisi seurata vuosittain aina-
kin puolikvantitatiivisella liuskatestillä.

Mikroalbuminurisille potilaille aloitetaan ACE-
estäjä tai AII-salpaaja ja lääkitys titrataan maksimi-
annokseen. Munuaisvaurion kehittyessä seurataan 
hemoglobiini- ja ferritiiniarvoja. Jos potilaalla on 
proteinuriaa, neuvotaan ruokavalion valkuainen ra-
joittamaan 0,8 grammaan potilaan painokiloa kohti 
vuorokaudessa. Jos GFR laskee alle 60 millilitran/
min/1,73 m2, neuvotellaan hoidosta munuaissairau-
den hoitoon erikoistuneen lääkärin kanssa.

Jalat
Jalkojen terveyden seurannassa suositellaan käy-
tettäväksi moniammatillisen jalkatyöryhmän apua. 
Kynnyksen työryhmän puoleen kääntymiseen tu-
lisi olla matala. Työryhmään kuuluu diabeettisiin 
jalkaongelmiin perehtynyt lääkäri, koulutettu sai-
raanhoitaja tai jalkaterapeutti sekä potilasopetusta 
antavaa terveydenhuollon henkilökuntaa. Jalat tar-
kastetaan vuositarkastuksen yhteydessä ja yhdessä 
potilaan kanssa laaditaan seurantaohjelma. Myös 
jalkineet tulee tarkastaa. Jalkatyöryhmä seuraa 
puolen vuoden välein potilaita, joilla jalkaongelmi-
en riski on suurentunut. Seuranta on tätä tiheäm-
pää, jos riski on erityisen suuri. Jalkahaavauma 
edellyttää aina kiireellistä lähetettä jalkatyöryh-
mään.

Neuropatia
Oireinen neuropatia todetaan sulkemalla muut 
mahdolliset oireiden aiheuttajat pois. Neuropatian 
hoitoon kuuluvat aluksi sokeritasapainon korjaa-
minen ja trisykliset lääkkeet sekä jatkossa pregaba-
liini/gabapentiini, valproaatti, tramadoli, dulokse-
tiini ja oksikodoni. Tämän jälkeen tulee konsultoi-
da kipuklinikkaa. Kivun psyykkiset seuraamukset 
tulee muistaa, etenkin jos uni häiriintyy. ■ 

Duodecimin Käypä hoito -sarjassa on val-
misteilla suositus diabeteksen hoidosta. Käy-
pä hoito -työryhmän puheenjohtajana toimii 
professori Leif Groop.
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Diabeetikon ohitusleikkaus 
ja pallolaajennus 
  Terveyteen liittyvä elämänlaatu paranee yhtä paljon kuin muidenkin

    • Eija Kattainen, Raimo Kettunen, Harri Sintonen ja Pirkko Meriläinen

Useiden tutkimusten mukaan diabeetikot hyötyvät 
vähemmän kuin muut sepelvaltimotaudin invasii-
visista hoidoista, ohitusleikkauksesta ja pallolaa-
jennuksesta. Tulokset ovat kuitenkin jonkin verran 
ristiriitaisia, eikä uusimpien hoitomuotojen, kuten 
lääkestenttien, pitkäaikaisista vaikutuksista ole 
vielä tietoa. 
       Terveyteen liittyvä elämänlaatu on tärkeä 
tekijä, kun selvitetään hoidon hyödyllisyyttä poti-
laan näkökulmasta. Tämän väitöskirjatutkimuksen 
mukaan diabeetikot hyötyvät ohitusleikkauksesta 
ja pallolaajennuksesta vuoden seurannassa yhtä 
paljon kuin ei-diabeetikot, kun tarkastelun kohtee-
na on elämänlaatu. 

Taustaa
Diabetes on yksi merkittävimmistä kansantaudeis-
tamme. Kansaneläkelaitoksen tilastojen ja Kan-
santerveyslaitoksen Terveys 2000 -tutkimuksen 
perusteella Suomessa oli vuonna 2000 arviolta                
196 500 diabeetikkoa ja vuonna 2003 määrä oli 
jo 220 000. Diabetesta sairastavien määrän lisään-
tymisen maassamme on arveltu johtuvan monista 
syistä, joista tärkeimpiä ovat ylipaino, arkiliikun-
nan väheneminen ja väestön ikääntyminen (1).

Diabetes vaikuttaa monella tavalla ihmisen elä-
mään ja sen laatuun hoidon, seurantatarpeen ja 
lisäsairauksien vuoksi (1–3). Diabeteksen hyvällä 
hoidolla voidaan vähentää sairauteen liittyviä li-
sätauteja. Verisuoniin kohdistuvia lisätauteja kut-
sutaan niiden vaikutuskohteen mukaan mikro- tai 
makroangiopaattisiksi. Mikroangiopaattiset lisä-
taudit ovat diabetekselle tyypillisiä, ja ne johtuvat 
pienten verisuonten vaurioitumisesta. Makroan-
giopaattisia lisätauteja ovat esimerkiksi alaraajo-

jen verenkiertohäiriöt, sepelvaltimotauti ja aivo-
verenkiertohäiriöt. Niiden syynä on valtimoiden 
nopeutunut ja lisääntynyt kovettuminen, johon 
vaikuttavat monet muut riskitekijät diabeteksen 
ohella (1, 4-6).

Diabeteksen kansanterveydellinen merkitys 
perustuu pääasiassa lisäsairauksien aiheuttamiin 
terveysongelmiin. Ruotsalaisen väestötutkimuk-
sen mukaan (7) diabeetikkojen terveyteen liittyvä 
elämänlaatu oli huonompaa kuin samanikäisen 
väestön kaikilla muilla elämänlaadun alueilla paitsi 
perhe- ja avioelämän alueilla. 

Diabeetikoiden vaara sairastua sydän- ja veri-
suonitauteihin on merkittävästi lisääntynyt (2, 6–7, 
9). Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota 
sairauden hyvään hoitoon ja lisäsairauksien eh-
käisyyn. Hyvästä hoidosta huolimatta lisäsairauk-
sia kuitenkin syntyy, ja silloin on tärkeää arvioida 
hoidon vaikuttavuutta myös diabetesta sairastavan 
ihmisen elämänlaadun kannalta (9-10). 

Diabeetikoiden määrän lisääntyessä yhä useam-
pi tähän ryhmään kuuluva sairastuu myös sepelval-
timotautiin. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen ja 
pallolaajennuksen hyödyistä diabeetikoille on run-
saasti tutkimustietoa (6,8,11–13). Elämänlaadun 
näkökulmasta arvioituna diabetesta sairastavien 
terveyteen liittyvä elämänlaatu on ennen näitä toi-
menpiteitä huonompaa kuin ei-diabeetikoilla ja 
hoitojen tulokset jäävät huonommiksi (5).

Hengissä säilymisellä arvioituna ohitusleikka-
uksen ja pallolaajennuksen tulokset jäävät diabee-
tikoilla huonommiksi kuin ei-diabeetikoilla (12,13 
15–19). Tuoreen tutkimuksen mukaan (20) kuol-
leisuus ohitusleikkauksen jälkeen 30 päivän aikana 
oli diabeetikoilla 2 prosenttia ja ei-diabeetikoilla 1 
prosentti. Viiden ja kymmenen vuoden seurannassa 
merkittävästi pienempi osa diabeetikoista selviytyi 





Tilauslomake internetissä: www.diabetes.fi /aineistot
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 Viimeaikaisten 

tutkimusten mukaan 
diabeetikoille on pitkän 
ajan kuluessa enemmän 
hyötyä ohitusleikkauk-

sesta kuin pallo-
laajennuksesta, vaikka 
muun muassa stenttien 
käyttö on parantanut 

pallolaajennuksen 
vaikuttavuutta. 

hengissä kuin ei-diabeetikoista. Hen-
gissä säilyminen ei ole kuitenkaan 
riittävä kriteeri arvioitaessa potilai-
den toimenpiteistä saamaa hyötyä. 

Viimeaikaisten tutkimusten mu-
kaan diabeetikoille on pitkän ajan 
kuluessa enemmän hyötyä ohitus-
leikkauksesta kuin pallolaajennuk-
sesta (11,17,20,21), vaikka muun 
muassa stenttien käyttö on paranta-
nut pallolaajennuksen vaikuttavuutta 
(5,8,13,22). 

Tässä artikkelissa tarkastellaan 
diabeetikkojen terveyteen liittyvää 
elämänlaatua ennen sepelvaltimoiden 
ohitusleikkausta tai pallolaajennusta 
ja kuusi ja 12 kuukautta niiden jälkeen. Kattaisen 
pitkittäistutkimukseen perustuva väitöskirja tar-
kastettiin Kuopion yliopistossa joulukuussa 2004 
(23). Tässä artikkelissa kuvattavia tuloksia ei esi-
tetä väitöskirjassa.

Aineistot ja menetelmät
Tutkimustiedot kerättiin Kuopion yliopistolliseen 
sairaalaan ohitusleikkaukseen tai pallolaajennuk-
seen tulevilta potilailta päivää ennen toimenpidettä 
strukturoidulla haastattelulla ja puolen vuoden ja 
vuoden kuluttua kotiin postitetulla kyselyllä vuo-
sina 1999–2002. Tutkimukseen osallistui 432 ohi-
tusleikkaus- ja 183 pallolaajennuspotilasta. Dia-
betes oli 88:lla (20 %) ohitusleikkaus- ja 44:llä 
(24 %) pallolaajennuspotilaalla. Tietojen keruun 
yhteydessä ei eritelty, oliko kyseessä insuliini- vai 
tablettihoitoinen diabetes. Tutkimuskyselyyn vas-
tasi puolen vuoden kuluttua toimenpiteestä 393 
ohitusleikkauspotilasta, joista diabeetikkoja oli 
86, ja vuoden kuluttua 343 potilasta, joista dia-
beetikkoja oli 72. Pallolaajennuspotilaita osallistui 
puolen vuoden kuluttua 153, joista diabeetikkoja 
oli 32, ja vuoden kuluttua 141, joista 25 oli diabee-
tikkoja. Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä oli, 
että toimenpide oli potilaalle lajissaan ensimmäinen 
ja että potilaan kunto oli riittävän hyvä haastatte-
luun. Tämän arvion teki sairaanhoitaja. Potilaat 
saatiin pitkittäistutkimukseen sairaalan toimenpi-
delistoilta edellä mainittujen kriteereiden mukaan 
peräkkäisessä järjestyksessä. Potilailta pyydettiin 
kirjallinen suostumus. Homogeenisuustestillä tar-
kasteltuna tutkimusjoukko pysyi samankaltaisena 
vuoden seurannassa. 

Terveyteen liittyvää elämän-
laatua mitattiin 15D-mittarilla 
(24). Mittarin valintaan vaikutti 
sen hyvien psykometristen omi-
naisuuksien lisäksi mittarin ko-
timaisuus ja sopivuus tutkimus-
asetelmaan (25). Mittarissa on 15 
ulottuvuutta: liikkuminen, näkö, 
kuulo, hengittäminen, nukkumi-
nen, syöminen, puhuminen, eri-
tystoiminta, tavanomaiset toimin-
not, henkinen toiminta, vaivat ja 
oireet, masentuneisuus, ahdistu-
neisuus, energisyys ja sukupuoli-
elämä (24). Vastausvaihtoehdot 
ovat viisiportaisia ja Likert-tyyp-

pisiä, jolloin 1 kuvaa normaalia toimintaa ja 5 
suurimpia ongelmia kyseisellä elämänlaadun ulot-
tuvuudella. Mittariin liittyvien arvotusten avul-
la muodostetaan potilaiden vastauksista kullakin 
ulottuvuudella 15D-tasoarvot 0–1-asteikolla (0 = 
kuollut, 1 = ei ongelmia) sekä 15D-lukema, joka 
kuvaa terveyteen liittyvää elämänlaatua kokonai-
suudessaan yli kaikkien ulottuvuuksien, myös 0–1-
asteikolla (1= ei mitään ongelmia, 0 = kuollut). 
Mittaria voidaan käyttää profi ilimittarina (erilais-
ten terveydentilojen määrittelyyn) ja yhden luvun 
antavana utiliteettimittarina (eli mittari antaa elä-
mänlaadulle yhden indeksiluvun) (24).

Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin Mann-Whit-
neyn U-testillä vinojen jatkuvien muuttujien osalta 
ja riippumattomien otosten t-testillä normaalisti 
jakautuneiden muuttujien osalta. Ryhmien välisiä 
eroja tarkasteltiin Khiin neliötestillä dikotomisten 
(kaksi arvoa saavien) muuttujien osalta. Ikä- ja su-
kupuolivakioinnin jälkeen selvitettiin diabeetikko-
jen ja ei-diabeetikkojen eroja 15D:n eri ulottuvuuk-
silla lineaarisen regressioanalyysin avulla ennen 
toimenpiteitä ja 12 kuukautta niiden jälkeen.

Tulokset
Tutkimukseen osallistuneista diabetesta sairastavis-
ta ohitusleikkauspotilaista naisia oli 35 ja miehiä 
53, pallolaajennuspotilaista naisia oli 8 ja miehiä 
36 (χ2 = 6,26, p = 0,025). Diabeetikkojen keski-
ikä oli vähän korkeampi kuin ei-diabeetikoiden 
(ohitusleikkauspotilaat: diabeetikot 64,2 vuotta, 
vv 32–77, ei-diabeetikot 61,6, vv  40–82, pallolaa-
jennuspotilaat: diabeetikot 61,2 vuotta, vv 39–77, 
ei-diabeetikot 60,0, vv 39–88). Diabetesta sairasta-
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vissa ohitusleikkauspotilaissa oli vähemmän työssä 
käyviä kuin muissa ohitusleikkauspotilaissa (p = 
0,05). Jatkuvia rintakipuja ja lepokipua esiintyi 
useammin diabeetikoilla kuin ei-diabeetikoilla (p 
< 0,0005). Lyhytvaikutteisia nitroja diabeetikot 

käyttivät enemmän kuin ei-diabeetikot (p = 0,007) 
(taulukko 1). 

Ikä- ja sukupuolivakioinnin jälkeen diabeetikot 
olivat ennen ohitusleikkausta huonommassa tilas-
sa kuin ei-diabeetikot 15D-lukeman perusteella 

99
64
45
114

31
20
14
35

9
19
10
44

11
23
12
54

51
11
3
2

76
16
5
3

15
3
2
1

71
14
10
5

Taulukko 1. Ohitusleikkaus- ja pallolaajennuspotilaiden taustatietoja (fr, %).

Muuttuja

Sukupuoli
Nainen
Mies

Keski-ikä

Työtilanne
Kokopäivä- tai osa-aikatyö
Ei työssä/eläkkeellä

Sydämen vajaatoiminta 
NYHA
1–2
3–4

Ejektiofraktio EF %
< 50 %
> 50 %

Ahtautuneet sepelvaltimot
1 suonen tauti
2 suonen tauti
3 suonen tauti

Sairastetut sydäninfarktit
1
2 tai useampia

CABG
ei DM
n %

CABG
DM
n %

PTCA
ei DM
n %

PTCA
DM
n %

81
263

24
76

35
53

40
60

63
37

63
37

8
36

18*
82

61,6
vuotta

64,2
vuotta

60
vuotta

61,2
vuotta

106
238

31
79

14
74

16**
84

38
101

27
73

11
33

25
75

127
208

36
64

19
63

23
77

42
76

36
64

13
24

35
65

46
238

16
84

11
62

15
85

15
86

15
85

8
21

28
72

18
65
245

6
20
74

1
2
81

1
2
97

45
37
39

37
31
32

1
13
16

24
34
42

117
47

73
27

36
9

80
20

51
16

76
24

15
6

71
29

*p = 0,025; **p = 0,05; ***p < 0,0005; ****p = 0,007

Rintakipujen 
esiintymistiheys
Jatkuvasti
Melko usein
Ajoittain
Hyvin harvoin
Ei lainkaan

52
103
121
45
22

15
30
35
13
7

22
28
26
5
7

25***
32
29
6
8

29
48
48
6
8

21
35
35
4
5

8
19
9
7
1

18
43
21
16
2

Rintakipujen esiintyminen
Kovassa rasituksessa
Tasamaalla liikkuessa
Kotona liikkuessa
Levossa

Lyhytvaikutteisten 
nitrojen käyttö
Päivittäin
Muutaman kerran viikossa
Muutaman kerran kuussa 
Harvemmin
Ei lainkaan

127
94
25
32
50

39
29
7
10
15

44
21
6
5
6

54****
26
7
6
7

61
28
12
10
23

46
21
9
7
17

18
13
3
6
4

41
30
7
14
9
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Kuvio 3. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
12 kuukauden kuluttua ohitusleikkauksesta.

Kuvio 1. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
ennen ohitusleikkausta.

Kuvio 4. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
12 kuukauden kuluttua pallolaajennuksesta.

Kuvio 2. Potilaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu 
ennen pallolaajennusta.

CABG = ohitusleikkaus, PTCA = pallolaajennus
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(p = 0,016), heillä oli enemmän vaivoja ja oireita 
(p = 0,004) sekä huonompi sukupuolielämä (p < 
0,0005) kuin ei-diabeetikoilla (kuvio 1).  

Ennen pallolaajennusta diabeetikoiden tervey-
teen liittyvä elämänlaatu oli ikä- ja sukupuoliva-

kioinnin jälkeen huonompaa kuin ei-diabeetikoi-
den kahdella 15D-osa-alueella: energisyyden (p = 
0,05) ja sukupuolielämän (p = 0,011) osa-alueilla. 
Diabeetikoiden 15D-lukema ei poikennut merkit-
sevästi ei-diabeetikoiden lukemasta ennen pallo-
laajennusta (kuvio 2).
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Vuoden kuluttua ohitusleikka-
uksesta diabeetikkojen terveyteen 
liittyvä elämänlaatu oli ikä- ja su-
kupuolivakioinnin jälkeen saman-
kaltaista kuin ei-diabeetikoiden 
15D-lukeman ja eri ulottuvuuksien 
perusteella (kuvio 3). Vuoden ku-
luttua pallolaajennuksesta ikä- ja 
sukupuolivakioinnin jälkeen dia-
beetikoiden 15D-lukema ei eron-
nut ei-diabeetikkojen lukemasta. 
Hengittäminen oli diabeetikoilla 
huonompaa ei-diabeetikkoihin ver-
rattuna (p = 0,011). Diabeetikkojen sukupuolielä-
mä oli parempaa kuin ei-diabeetikoiden (p =0,003) 
(kuvio 4).

Pohdinta
Ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen hyö-
tyjä diabeetikoille tarkastelevissa tutkimuksissa 
huomiota on kiinnitetty eniten kuolleisuuteen 
(12,13,15-19). Sen sijaan terveyteen liittyvästä elä-
mänlaadusta löytyy vähemmän tutkimustuloksia.

Tämän tutkimuksen tulosten 
mukaan diabetesta sairastavilla 
terveyteen liittyvä elämänlaatu on 
ikä- ja sukupuolivakioituna ennen 
sepelvaltimoiden ohitusleikkausta 
huonompaa kuin ei-diabeetikoilla. 
Tämä näkyi erityisesti sukupuolielä-
män sekä vaivojen ja oireiden ulot-
tuvuuksilla. Vuoden kuluttua ohitusleikkauksesta 
terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ikä- ja sukupuo-
livakioinnin jälkeen samankaltaista diabeetikoilla 
ja ei-diabeetikoilla. 

Diabetesta sairastavien pallolaajennuspotilai-
den terveyteen liittyvä elämänlaatu oli ikä- ja su-
kupuolivakioinnin jälkeen ennen toimenpidettä 
huonompaa energisyyden ulottuvuudella kuin ei-
diabeetikoiden. Vuoden kuluttua, ikä- ja sukupuo-
livakioinnin jälkeen, diabeetikoilla oli hengittämi-
sessä enemmän vaikeuksia kuin ei-diabeetikoilla. 
Tämän tutkimuksen perusteella myös pallolaajen-
nus on hyödyllinen diabeetikoille. 

Tutkimustulokset iän ja sukupuolen vaikutuk-
sesta terveyteen liittyvään elämänlaatuun sepelval-
timoiden ohitusleikkauksen jälkeen ovat ristiriitai-
sia. Joidenkin tutkimusten mukaan naisten tervey-
teen liittyvä elämänlaatu ennen ohitusleikkausta 

on huonompaa kuin miesten, mutta 
erot tasoittuvat pitempiaikaises-
sa seurannassa (26–28). Kahdessa 
suomalaisessa tutkimuksessa saatiin 
vastakkaiset tulokset, kun tarkas-
teltiin iän vaikutusta ohitusleikka-
uspotilaiden terveyteen liittyvään 
elämänlaatuun (29–30). 

Tämän tutkimuksen perusteella 
ei voida sanoa, kumpi toimenpide 
tuottaa parempaa terveyteen liit-
tyvää elämänlaatua diabeetikoille 
vuoden seurannassa. Molemmat 

toimenpiteet paransivat huomattavasti diabeetikoi-
den elämänlaatua. Tutkimuksen rajoitteina ovat 
pieni otos, diabeetikkojen verrokkeja korkeampi 
ikä ja naisten pieni osuus varsinkin pallolaajen-
nuspotilaiden joukossa. Tutkimustuloksia voidaan 
kuitenkin pitää suuntaa-antavina.

Johtopäätökset
Ennen sepelvaltimoiden ohitusleikkausta diabee-
tikkojen terveyteen liittyvä elämänlaatu on huo-

nompaa kuin ei-diabeetikkojen. 
Ohitusleikkaus ja pallolaajennus 
parantavat diabetesta sairastavien 
potilaiden terveyteen liittyvää elä-
mänlaatua siten, että heidän elä-
mänlaatunsa on vuoden kuluttua 
toimenpiteestä samankaltainen kuin 
ei-diabeetikoiden. Toimenpiteitä 

voidaan pitää yhtä vaikuttavina diabeetikoille kuin 
ei-diabeetikoille. Tarkempien tulosten saamiseksi 
tutkimus täytyisi kohdentaa diabetesta sairastaviin 
potilaisiin, joita voidaan verrata samanikäiseen 
väestöön toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimi-
seksi. Lisäksi seuranta-ajan tulisi olla pitempi, jot-
ta toimenpiteiden pitkäaikaisia tuloksia voitaisiin 
luotettavasti arvioida.
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Uutta tietoa PPAR-γ2-geenin merkityksestä 
lihavuudessa, insuliiniresistenssissä ja tyypin 
2 diabeteksessa
 • Virpi Lindi 

Elämäntapoihin ja perimään sekä näiden yhteis-
vaikutuksiin liittyvät tekijät altistavat lihavuudelle 
ja kroonisille sairauksille, kuten tyypin 2 diabetek-
selle ja sydän- ja verisuonisairauksille. Kuopion 
yliopistossa lokakuussa 2005 tarkastettu väitös-
kirja, johon tämä artikkeli perustuu, antoi uutta 
tietoa PPAR-γ2-geenin merkityksestä ihmisen 
lihavuudessa ja sokeriaineenvaihdunnanhäiriöissä.

Lihavuus, tyypin 2 diabetes ja näihin liittyvät liitän-
näissairaudet ovat yleistyneet huomattavasti kaik-
kialla maailmassa erityisesti parin viime vuosikym-
menen aikana. Suomessa jo yli puolet aikuisväestös-
tä ylittää normaalipainon ylärajan. Diagnosoituja 
tyypin 2 diabeetikoita on jo yli  200 000, ja diag-
nosoimattomia tyypin 2 diabeetikoita arvioidaan 
olevan jopa 200 000. Syyttä ei puhutakaan kasva-
vasta lihavuus- ja tyypin 2 diabetesepidemiasta.

Pääsääntöisesti lihavuuden ja tyypin 2 diabetek-
sen kehittymiseen vaikuttavat ympäristötekijät eli 
liiallinen energiansaanti ruokavaliosta ja vähäinen 
liikunnan määrä. Elintapojen lisäksi perintötekijät 
eli geenit voivat lisätä alttiutta lihomiseen sekä so-
keri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin.  

PPAR-γ keskeinen 
uusien rasvasolujen muodostumisessa 
Peroksisomiproliferaattoreilla aktivoituva resep-
tori (PPAR) -γ on tuman hormonireseptori, jonka 
aktivaatio voi johtaa maksan peroksisomien li-
sääntymiseen jyrsijöillä. Ihmisellä näin ei kuiten-
kaan tapahdu. PPAR-γ:sta on olemassa ainakin 
neljä lähetti-RNA-tasolla toisistaan eroavaa iso-
meeria: PPAR-γ1, PPAR-γ2, PPAR-γ3 ja PPAR-γ4 
(1). Isomeerit eroavat toisistaan muun muassa sen 
suhteen, missä kudoksissa ne ilmentyvät. PPAR-γ1 
on isomeereista yleisin, ja se esiintyy useissa kudok-
sissa, vaikkakin suurimmat pitoisuudet on löydetty 

valkoisesta rasvakudoksesta ja paksusuolen seinä-
mästä. PPAR-γ2 näyttää olevan melko spesifi nen 
valkoiselle rasvakudokselle, ja PPAR-γ3 ilmentyy 
muun muassa makrofageissa ja paksusuolessa. 
PPAR-γ4 löydettiin vasta muutamia vuosia sitten, 
eikä sen ilmentymisestä ja toiminnasta ole vielä 
olemassa tarkkaa tutkimustietoa. Huomionarvois-
ta on, ettei yksikään isomeereista ilmenny suuressa 
määrin luurankolihaksessa.   

PPAR-γ säätelee useiden eri geenien ilmenty-
mistä (transkriptiota) ja osallistuu siten moniin 
keskeisiin elimistön toimintoihin, kuten sokeri- ja 
rasva-aineenvaihdunnan säätelyyn (kuva 1). PPAR-
γ:n toiminta ja toiminnansäätely nousivat suosi-
tuiksi lihavuus- ja diabetestutkimuksen kohteik-
si kahden tärkeän havainnon myötä. Ensinnäkin 
PPAR-γ:n todettiin olevan erittäin keskeinen uusien 
rasvasolujen muodostumisen kannalta valkoisessa 
rasvakudoksessa (2).  Toiseksi, tiatsolidiinidioni-
ryhmän tyypin 2 diabeteksen lääkkeiden, kuten 
rosiglitatsonin, todettiin olevan PPAR-γ:n aktivaat-
toreita (3).

PPAR-γ-geeni tutkimuksen kohteena
PPAR-γ-geenistä on löydetty harvinainen mutaatio, 
joka johtaa lisääntyneeseen rasvasolujen erilais-
tumiseen ja tätä kautta vaikeaan lihavuuteen (4). 
Lisäksi on löydetty kaksi muuta mutaatiota, jotka 
heikentävät PPAR-γ:n toimintaa (5). Vaikka näiden 
kahden mutaation kantajat ovat olleet normaali-
painoisia, heillä on ollut vaikea insuliiniresistenssi 
ja heille on kehittynyt tyypin 2 diabetes jo varhain. 
Näitä edellä mainittuja harvinaisia mutaatioita ei 
ole löydetty suomalaisesta väestöstä.

Tavanomaisen lihavuuden ja tyypin 2 diabetek-
sen geenitutkimuksen kannalta on tärkeää löytää 
sellaisia geenimuutoksia, jotka esiintyvät melko 
yleisesti väestöissä. PPAR-γ-geenistä on löydetty 
vain yksi yleisesti väestöissä esiintyvä aminohap-
pomuutos, jossa proliini on vaihtunut alaniiniksi 
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PPAR-γ2-isomeerin aminoterminaalipäässä (6). Tä-
tä geenimuutosta on tutkittu paljon eri väestöissä, 
ja myös sen esiintymistä suomalaisilla on selvitetty. 
Vaikka tutkimustulokset ovat olleet monilta osin 
ristiriitaisia, voidaan nostaa esille joitakin mielen-
kiintoisia tuloksia. Melko yhdenmukaisesti on to-
dettu, että alaniinimuodon kantajilla on parempi 
insuliiniherkkyys kuin molemmilta vanhemmil-
taan proliinimuodon perineillä (7). Ylipainoisilla 
ja lihavilla henkilöillä alaniinimuodon on osoitettu 
liittyvän lihavuuteen, kun taas normaalipainoisilla 
alaniinimuoto ei ole liittynyt painoon tai se on jopa 
liittynyt pienempään painoindeksiin (8). Monissa 
tutkimuksissa alaniinimuodon on lisäksi todettu 
suojaavan tyypin 2 diabetekselta (9). 

Väitöskirjatyön tulokset
Tässä artikkelissa esitellään väitöskirjatyötä, jon-
ka tarkoituksena oli tutkia PPAR-γ2-proteiinissa 
olevan proliini-alaniinigeenimuutoksen vaikutus-
ta painonsäätelyyn, insuliiniherkkyyteen sekä so-
keri- ja rasva-aineenvaihduntaan. Tämän lisäksi 
haluttiin selvittää proliini-alaniinigeenimuutoksen 
ja tiettyjen ympäristötekijöiden välisiä yhteisvai-
kutuksia. Väitöskirja koostui viidestä osatyöstä, 
joiden tulokset esitellään lyhyesti seuraavassa. 

Ensimmäisessä osatyössä tutkittiin proliini-ala-
niinimuutoksen yhteyttä pitkäaikaiseen painon-
muutokseen. Tutkimushenkilöt olivat ylipainoisia 
eivätkä sairastaneet tyypin 2 diabetesta (10). Pie-
nellä osalla heistä oli kuitenkin heikentynyt soke-
rinsieto. Heidät oli kutsuttu seurantamittauksiin 
viiden ja kymmenen vuoden kuluttua alkututki-
muksesta. Osatyössä todettiin, että alaniinimuoto 
altisti ylipainoiset henkilöt painonnousulle kymme-
nen vuoden seurannan aikana. Tulos on yhdenmu-
kainen sen käsityksen kanssa, että alaniinimuoto 
liittyy korkeampaan painoindeksiin ylipainoisilla 
(8).

Toisen osatyön tavoitteena oli selvittää, muok-
kaako syntymäpaino proliini-alaniinigeenimuutok-
sen yhteyttä insuliiniherkkyyteen (11). Tämä tutki-
mus toteutettiin yhteistyössä Kansanterveyslaitok-
sen kanssa. Tutkimusaineisto koostui henkilöistä, 
joista oli tarkat syntymäpaino- ja syntymäpituustie-
dot. Kun tutkimushenkilöt olivat keskimäärin 70-
vuotiaita, heidät kutsuttiin kliiniseen tutkimukseen 
muun muassa sokeriaineenvaihdunnan selvittämis-
tä varten. Osatyössä todettiin, että syntymäpaino 
muokkaa proliini-alaniinigeenimuutoksen yhteyttä 

insuliiniherkkyyteen. Henkilöt olivat insuliinire-
sistenttejä aikuisiässä, jos heillä oli sekä alhainen 
syntymäpaino että proliinimuoto PPAR-γ2-prote-
iinissa. Sen sijaan alaniinimuodon kantajilla alhai-
nen syntymäpaino ei liittynyt insuliiniresistenssiin. 
Tulos antoi uutta tietoa syntymäpainon ja geeni-
muutoksen välisestä yhteisvaikutuksesta.

Kolmannen osatyön aineisto koostui suoma-
laiseen tyypin 2 diabeteksen ehkäisytutkimukseen 
(Diabetes Prevention Study, DPS) osallistuneista 
ylipainoisista henkilöistä, joilla oli heikentynyt so-
kerinsieto (12). DPS-tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää, voidaanko tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tumista ehkäistä elintapamuutoksilla. Aikaisem-
missa poikkileikkaustutkimuksissa proliinimuodon 
oli todettu altistavan tyypin 2 diabetekselle (9). 
DPS-aineisto tarjosi erinomaisen mahdollisuuden 
selvittää geenimuutoksen ja tyypin 2 diabeteksen il-
maantumisen yhteyttä pitkittäistutkimusasetelmas-
sa. Lisäksi voitiin tutkia, vaikuttaako elintapain-
terventio tyypin 2 diabeteksen riskiin eri tavoin 
proliini- ja alaniinimuodon kantajilla. Yllättäen 
tutkimuksessa havaittiin, että alaniinimuoto oli ris-
kitekijä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiselle henki-
löillä, joilla oli heikentynyt sokerinsieto (13). Ver-
rattuna henkilöihin, joilla oli proliinimuoto, alanii-
nimuodon kantajat hyötyivät kuitenkin enemmän 
ravinto- ja liikuntatottumusten muuttamisesta. 
Henkilöt, jotka olivat perineet alaniinimuodon se-
kä isältään että äidiltään, onnistuivat painonpudo-
tuksessa, mikä pienensi heidän sairastumisriskiään 
tehostetun elintapaneuvonnan ryhmässä kolmen 
vuoden seurannan aikana. 

Proliini-alaniinigeenimuutoksen yhteyttä see-
rumin rasva-arvoihin on tutkittu jonkin verran eri 
aineistoissa. Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet 
varsin kirjavia, eikä mitään selviä ja toistetusti esille 
tulevia yhteyksiä ole havaittu. Neljännessä osatyös-
sä selvitettiin, onko seerumin rasva-arvojen vaste 
n-3-rasvahappolisälle yhteydessä proliini-alaniini-
geenimuutokseen (14). N-3-rasvahappointerventi-
on vaikutus kiinnosti tutkijoita erityisesti siksi, että 
ravinnon tyydyttymättömien rasvahappojen (kuten 
n-3-rasvahappojen) on ajateltu olevan PPAR-γ:n 
luonnollisia aktivoijia. Tutkimusaineisto koostui 
normaalipainoisista tai hiukan ylipainoisista ter-
veistä henkilöistä. Tutkimuksessa havaittiin, että n-
3-rasvahappokapselien nauttiminen laski seerumin 
triglyseridipitoisuutta enemmän alaniini- kuin pro-
liinimuodon kantajilla. Ero triglyseridipitoisuuden 
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muutoksessa proliini- ja alaniinimuotojen kantaji-
en välillä tuli esille erityisesti, kun ravinnosta saa-
tavan rasvan määrä tai tyydyttyneen rasvan määrä 
oli likimain ravitsemussuositusten mukainen tai 
tätä alempi. Tulos osoitti, että proliini-alaniini-
muutoksen vaikutus seerumin rasva-arvoihin on 
riippuvainen ravinnon rasvan määrästä. Aiempien 
tutkimustulosten ristiriitaisuuden voisikin selittää 
se, että niissä ei ole huomioitu ravinnon rasvan 
määrän ja laadun vaikutusta. 

Hapettuneen LDL:n eräiden komponenttien 
on todettu olevan PPAR-γ:n luonnollisia ligandeja. 
Proliini-alaniinigeenimuutoksen yhteyttä hapet-
tuneen LDL:n autovasta-aineisiin ei ollut aikai-
semmin tutkittu lainkaan. Sen vuoksi väitöskirjan 
viidennessä osatyössä selvitettiin proliini-alaniini-
geenimuutoksen yhteyttä hapettuneen LDL:n au-
tovasta-aineisiin (15). Tutkimusaineisto koostui 
vastadiagnosoiduista tyypin 2 diabeetikoista sekä 
ensimmäisen osatyön tutkimushenkilöistä, joilla 

oli normaali sokerinsieto. Tässä tutkimuksessa ha-
vaittiin, että alaniinimuoto oli yhteydessä korke-
ampiin hapettuneen LDL:n autovasta-ainetasoihin 
tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Vastaavaa yhteyttä 
ei havaittu normaalin sokerinsiedon omaavilla ver-
rokeilla.

Yhteenveto
PPAR-γ on tumareseptori, jonka toiminta liittyy 
keskeisesti niin energia-, sokeri- kuin rasva-aineen-
vaihdunnan säätelyyn. PPAR-γ:n toiminnan tarkka 
tunteminen voisi auttaa ymmärtämään niitä me-
kanismeja, jotka ovat lihavuuden, tyypin 2 diabe-
teksen ja ateroskleroosin kehittymisen taustalla. 
Erityisen mielenkiintoiseksi ja haastavaksi PPAR          
-γ:n toiminnan selvittämisen tekee se, että PPAR        
-γ:n ilmentyminen ja funktio eri kudoksissa saat-
taa riippua erilaisista ympäristötekijöistä, kuten 
lihavuuden asteesta ja ruokavalion laadusta. Li-
säksi PPAR-γ-isomeereja koodittavissa geeneissä 

Kuva 1. PPAR-γ:n aktivaation fysiologiset vaikutukset elimistössä.

Maksa 
•  rasvahappojen sisäänotto ↑
•  rasvahappojen varastointi ↑
•  glukoneogeneesi ↓

Valkoinen rasvakudos
•  uusien rasvasolujen erilaistuminen ↑
•  rasvahappojen sisäänotto ↑
•  rasvahappojen varastointi ↑
•  lipolyysi ↓
•  glukoosin sisäänotto ↑

Makrofagi
•  rasvojen sisäänotto↑
•  kolesterolin takaisinkuljetus ↑
•  tulehdus ↓ Lihas

•  glukoosin sisäänotto ↑

Haima
•  β-solun toiminta ↑
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olevat geenimuutokset (kuten proliini-alaniinimuu-
tos) voivat muuttaa näiden reseptorien toimintaa ja 
reagointia ympäristön signaaleihin.

Lopuksi on hyvä muistaa, että PPAR-γ-geeni on 
vain yksi monista lihavuuteen ja tyypin 2 diabetek-
seen yhdistetyistä ehdokasgeeneistä (16). Näyttää 
varsin epätodennäköiseltä, että mikään yksittäinen 
geenimuutos pystyisi yksinään selittämään maail-
man lihavuus- ja tyypin 2 diabetes epidemiaa. Luul-
tavampaa on, että useat erilaiset geenimuutokset 
sekä näiden yhdistelmät yhdessä ympäristöteki-
jöiden kanssa altistavat lihavuudelle ja tyypin 2 
diabetekselle. Vaikka näiden kroonisten sairauksi-
en synnystä tiedetäänkin jo paljon, tavanomaiselle 
lihavuudelle ja tyypin 2 diabetekselle altistavista 
geenimuutoksista sekä varsinkin näiden ja ympäris-
tötekijöiden välisistä yhteisvaikutuksista tarvitaan 
edelleen lisää tutkimustietoa.

• Virpi Lindi
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen 
laitos 
Kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
Kuopion yliopisto
Virpi.Lindi@pp.inet.fi 
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Rosiglitatsonihoito parantaa 
sepelvaltimotautia sairastavien tyypin 2 
diabeetikoiden sydänlihaksen sokerinkäyttöä

• Riikka Lautamäki

Suomen diabetestutkijoiden ja ja diabetologien 
yhdistys palkitsee vuosittain alle 35-vuotiaan yh-
distyksen jäsenen parhaasta diabetesaiheisesta, 
kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa il-
mestyneestä alkuperäisartikkelista. Vuoden 2005 
Nuori tutkija -palkinto myönnettiin tutkijalääkäri 
Riikka Lautamäelle, joka työskentelee Turussa 
valtakunnallisessa PET-keskuksessa. Palkinto-
summa on 1 700 euroa. 

Tyypin 2 diabeetikoilla on suurentunut riski sai-
rastua sydäninfarktiin, ja heidän ennusteensa sai-
rastumisen jälkeen on huono. Diabeteksen aiheut-
tamia sydänlihaksen aineenvaihdunnan muutoksia 
on epäilty yhdeksi syyksi tähän. Iskeemisessä sy-
dänsairaudessa glukoosi on sydänlihaksen tärkeä 
energianlähde, koska se lisää sydänlihaksen mah-
dollisuuksia säilyä elinkykyisenä iskemian aikana. 
Insuliinistimulaatiolla voidaan lisätä sydämen so-
kerinkäyttöä myös toiminnallisesti heikentyneillä 
sydänlihaksen alueilla (1). Joissain tutkimuksissa 

tyypin 2 diabeetikoilla on havaittu sydänlihaksen 
insuliiniresistenssin lisääntymistä. Kaikissa tut-
kimuksissa sitä ei kuitenkaan ole voitu osoittaa 
(2,3). 

Rosiglitatsoni on diabeteksen hoidossa ylei-
sesti käytössä oleva insuliiniherkistäjä. Rosigli-
tatsonihoidon on osoitettu vaikuttavan sokerita-
sapainoon, rasva-aineenvaihduntaan ja tulehdus-
merkkiaineisiin (4). Sydänlihaksessa rosiglitatsoni 
pienentää infarktin laajuutta sekä vähentää iskemi-
an ja reperfuusion eli verenkierron palautumisen 
aiheuttamaa toiminnanvajausta eläinmalleissa (5). 
Lisäksi rosiglitatsoni näyttää parantavan sydänli-
haksen sokerinkäyttöä diabeettisessa rottamallissa 
(6). Aiemmissa interventiotutkimuksissa rosigli-
tatsonihoito on parantanut koko kehon insuliini-
herkkyyttä ja sydänlihaksen sokerinkäyttökykyä 
potilailla, joilla on tyypin 2 diabetes muttei siihen 
liittyviä lisäsairauksia (7).

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
parantaako rosiglitatsonihoito sydänlihaksen so-
kerinkäyttökykyä tyypin 2 diabeetikoilla, joilla on 
todettu iskeeminen sydänsairaus. Tutkimukseen 

Nuori tutkija 2005  
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kuului kaksoissokkoutettu 16 viikon hoitojakso 
rosiglitatsonilla tai lumelääkkeellä. Rasituksessa 
ilmenevä iskemia todettiin isotooppirasituskokees-
sa. Lisäksi tehtiin sydämen varjoainekuvaus, jotta 
voitiin määrittää sepelvaltimoiden ahtaumakoh-
dat. Sydänlihaksen sokerinkäyttökyky mitattiin 
positroniemissiotomografi alla (PET) hyperinsuli-
neemisen euglykeemisen clampin aikana (tila, jossa 
vallitsee yhtä aikaa insuliininrunsaus ja normaali 
verensokeri).

Menetelmät
Tutkimus oli satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, 
lumelääkekontrolloitu interventiotutkimus, johon 
osallistui 62 sepelvaltimotautia sairastavaa tyy-
pin 2 diabeetikkoa. Tutkimukseen ottamisen kri-
teereinä olivat nykyinen tai aiempi 
rasitusrintakipuoireisto, rasituksen 
aiheuttama iskemia sydänlihakses-
sa, tyypin 2 diabeteksen ruokava-
lio- tai tablettihoito sekä kohtuulli-
nen sokeritasapaino (HbA1c < 7,5 
%). Potilaille tehtiin isotooppira-
situskoe sydänlihasiskemian osoit-
tamiseksi. Poissulkukriteerit olivat 
epästabiili sydänsairaus tai vaikeat 
rytmihäiriöt, pallolaajennushoito 
kuuden edeltävän kuukauden aikana tai aiempi 
ohitusleikkaus, diabeteksen insuliinihoito ja sydä-
men vajaatoiminta. 

Tutkimukseen kuului aluksi neljän viikon aloi-
tusjakso, run-in, lumelääkkeellä. Tämän jälkeen 
potilaille tehtiin PET-kuvaus, jossa määritettiin sy-
dämen sokerinkäyttökyky, sekä sydämen ultraää-
nitutkimus, jossa määritettiin vasemman kammion 
toiminta. Nämä tutkimukset tehtiin hyperinsuli-
neemisen, euglykeemisen clampin aikana, jolloin 
voitiin määrittää myös koko kehon insuliiniherk-
kyys. PET-kuvauksen jälkeen potilaat satunnais-
tettiin joko rosiglitatsoni- tai lumelääkeryhmään. 
Taulukossa 1 on kuvattu ryhmien kliiniset omi-
naisuudet alkutilanteessa. 16 viikon hoitojakson 
jälkeen toistettiin PET-kuvaus, 
sydämen ultraäänitutkimus ja iso-
tooppirasituskoe sekä tehtiin vielä 
lopuksi sydämen varjoainetutki-
mus. Sydämen sokerinkäyttökyky 
määritettiin sekä sydänlihaksen 
iskeemisiltä alueilta että alueilta, 
joissa verenkierto oli normaali. Is-

keemisiksi alueiksi määriteltiin ne sydänlihassei-
nämän osat, joissa nähtiin merkittävä iskeeminen 
puutos isotooppirasituskokeessa sekä mahdollinen 
seinämän toiminnanvajaus ultraäänitutkimukses-
sa. Alueilla, joilla verenkierto oli normaali, ei iso-
tooppirasituskokeessa havaittu iskeemistä puutos-
ta. Näillä alueilla sydänlihasseinämän toiminta oli 
normaalia ultraäänitutkimuksessa. 

Tulokset
Tutkimuspotilaat sietivät rosiglitatsonihoidon 
hyvin. Intervention aikana neljä heistä keskeytti 
tutkimuksen: yksi maksa-arvojen nousun, yksi 
munuaiskasvaimen toteamisen ja yksi sick sinus 
-oireyhtymän (sydämen harva- tai taajalyöntisyys, 
joka johtuu sinussolmukkeen toiminnan häiriös-

tä) vuoksi. Yksi tutkimushenkilö 
lopetti tutkimuksen omasta tah-
dostaan. 

Ennen interventiota ryhmien 
aineenvaihdunnalliset ominai-
suudet olivat samanlaiset lukuun 
ottamatta kokonaiskolesterolia, 
joka oli lievästi matalampi rosig-
litatsoniryhmässä (P = 0,02). In-
tervention vaikutukset sokerita-
sapainoon, lipideihin sekä koko 

kehon insuliiniherkkyyteen on kuvattu taulukossa 
2. 

Rosiglitatsonihoito paransi merkittävästi so-
keritasapainoa lumelääkkeeseen verrattuna. See-
rumin rasvahappo- ja insuliinipitoisuudet laskivat 
hyperinsulinemian aikana rosiglitatsoniryhmässä 
ja pysyivät muuttumattomina lumelääkeryhmässä. 
Rosiglitatsonihoito lisäsi koko kehon insuliini-
herkkyyttä lumelääkkeeseen verrattuna merkit-
tävästi. 

Ennen interventiota ryhmien välillä ei ollut 
eroa sydämen sokerinkäyttökyvyssä. Kokonaispo-
pulaatiossa sydämen iskeemisten alueiden sokerin-
käyttökyky oli vahvasti yhteydessä niiden sydämen 
alueiden sokerinkäyttökykyyn, joilla perfuusio oli 

normaali (korrelaatio: r = 0,94, P 
< 0,0001). Lisäksi havaittiin, että 
koko kehon insuliiniherkkyys oli 
suoraan verrannollinen sekä sy-
dänlihaksen iskeemisten alueiden 
insuliiniherkkyyteen (r = 0,43, P 
= 0,002) että niiden sydänlihak-

    
Rosiglitatsonihoito lisäsi 
sydänlihaksen sokerin-

käyttökykyä sekä sydän-
lihaksen iskeemisillä alueilla 
että alueilla, joilla perfuusio 

oli normaali.

   
 Sydänlihaksen sokerin-
käyttö oli suoraan verran-
nollinen koko kehon insu-

liiniherkkyyteen.



Taulukko 2. Rosiglitatsonihoidon vaikutukset aineenvaihduntaan. 

Alkutilanne 16 viikon hoidon jälkeen
Lumelääke Rosiglitatsoni Lumelääke Rosiglitatsoni

Paasto
Paastoglukoosi mmol/l 7.7+1.7 7.3+2.0 8.1+2.3 6.0+1.1 *

HbA1c %                       7.1+0.9 7.3+0.9 7.3+1.0 6.9+0.6 *

Seerumin insuliini pmol/l 53+26 49+34 56+36 34+17 †

Seerumin rasvahapot mmol/l 0.81+0.29 0.73+0.24 0.80+0.25 0.67+0.22
Seerumin C-peptidi nmol/l 0.87+0.31 0.82+0.34 0.85+0.38 0.69+0.24
Kokonaiskolesteroli mmol/l 4.7+0.8 4.2+0.7 4.7+0.9 4.7+0.9
LDL-kolesteroli mmol/l 2.7+0.7 2.3+0.8 2.7+0.7 2.8+0.7
HDL-kolesteroli mmol/l 1.2+0.3 1.1+0.2 1.2+0.3 1.1+0.2
Triglyseridit mmol/l 1.9+1.0 1.7+0.8 1.8+1.0 1.7+1.2

Hyperinsulinemia
Glukoosi mmol/l 5.24+0.53 5.28+0.42 5.36+0.75 5.23+0.36
Seerumin insuliini pmol/l 439+88 440+78 441+76 405+66 ‡

Seerumin rasvahapot mmol/l 0.16+0.08 0.14+0.06 0.15+0.06 0.10+0.06 §
Koko kehon insuliiniherkkyys 
(M-arvo) µmol/kg/min

11.5+4.2 12.3+6.0 12.0+5.5 17.8+6.8 *

Arvot ovat keskiarvoja + keskihajonta.
*P<0.0001, † P=0.003, ‡ P=0.006, §P=0.014 muutos rosiglitatsoniryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään

Taulukko 1. Tutkittavien kliiniset ominaisuudet. 

Lumelääke Rosiglitatsoni
Sukupuoli (miehet/naiset) 19/8 19/8
Ikä 63.2+7.4 64.1+7.8
Paino (kg) 89.1+14.3 85.3+17.4
BMI (kg/m2) 29.6+3.4 29.6+4.7
Verenpaine (mmHg) 147/78+25/8 141/76+20/7
Paastoglukoosi (mmol/l) 7.7+1.7 7.3+2.0
HbA1c (%) 7.1+0.9 7.3+0.9

LDL-kolesteroli (mmol/l) 2.7+0.7 2.3+0.8
HDL-kolesteroli (mmol/l) 1.2+0.3 1.1+0.2

Triglyseridit (mmol/l) 1.9+1.0 1.7+0.8

Arvot ovat keskiarvoja + keskihajonta, *P=0.02.
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Kokonaiskolesteroli (mmol/l) 4.7+0.8 4.2+0.7   *
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sen alueiden insuliiniherkkyyteen, joilla perfuusio 
oli normaali (r = 0,46, P = 0,0004).

Tämän tutkimuksen päälöydös oli, että rosi-
glitatsonihoito lisäsi sydänlihaksen sokerinkäyttö-
kykyä sekä sydänlihaksen iskeemisillä alueilla että 
alueilla, joilla perfuusio oli normaali. Lumelääke-
ryhmässä ei ollut muutosta näissä parametreissä. 
Intervention aikana sydämen vasemman kammion 
toiminnassa ei tapahtunut muutoksia kummassa-
kaan ryhmässä. Myöskään isotooppirasituskokees-
sa laskettavassa iskemian laajuudessa (ischemic 
score) (8) ei muutoksia havaittu. 

Johtopäätökset
Tämä tutkimus osoittaa, että rosiglitatsonihoito li-
sää sepelvaltimotautia sairastavien tyypin 2 diabee-
tikoiden sydänlihaksen sokerinkäyttökykyä sekä 
iskeemisillä alueilla että alueilla, joilla läpivirtaus 
on normaali. Lisäksi rosiglitatsonihoidolla on po-
sitiivisia vaikutuksia koko kehon insuliiniherkkyy-
teen ja sokeritasapainoon. Tässä tutkimuksessa 
havaittiin myös, että sydänlihaksen sokerinkäyttö-
kyky on suoraan verrannollinen koko kehon insu-
liiniherkkyyteen. Tämä havainto tukee käsitystä, 
että näillä potilailla insuliiniresistenssi on havait-
tavissa myös sydänlihaksessa. 

Rosiglitatsonihoito ei vaikuttanut vasemman 
kammion toimintaan tutkimuksessa mukana ol-
leilla potilailla. Heidän sydämensä vasen kammio 
toimi normaalisti tutkimuksen alussa, mikä saattaa 
olla yksi selitys sille, ettei sen toiminnassa todettu 
muutoksia. 

Intervention aikana havaittiin, että rosiglitatso-
niryhmässä tutkittavien paino nousi merkittävästi. 
Tähän ei kuitenkaan liittynyt merkkejä nesteen 
kertymisestä, eikä se vaikuttanut vasemman kam-
mion toimintaan. Lisätutkimuksia tarvitaan siitä, 
mikä merkitys painonnousulla on potilaille, joilla 
on jonkinasteinen vasemman kammion toiminnan-
vajaus tai sydämen vajaatoiminta. 

Yhteenvetona tästä tutkimuksesta voidaan sa-
noa, että rosiglitatsoni parantaa sepelvaltimotautia 
sairastavien tyypin 2 diabeetikkojen sokeritasapai-
noa ja insuliiniherkkyyttä ja vähentää sydänlihak-
sen insuliiniresistenssiä. Sydänlihaksen iskeemis-
ten alueiden parantuneesta sokerinkäyttökyvystä 
saattaa olla hyötyä näille potilaille pitkän ajan 
kuluessa.  

• Riikka Lautamäki
LL, tutkijalääkäri
Valtakunnallinen PET-keskus
TYKS
riikka.lautamaki@utu.fi 

Kirjallisuus

1. Mäki M, Luotolahti M, Nuutila P, Iida H, Voipio-Pulkki LM, 
Ruotsalainen U ym. Glucose uptake in the chronically dysfunc-
tional but viable myocardium. Circulation 1996;93:1658-1666.
2. Iozzo P, Chareonthaitawee P, Dutka D, Betteridge DJ, Fer-
rannini E, Camici PG. Independent association of type 2 diabe-
tes and coronary artery disease with myocardial insulin resis-
tance. Diabetes 2002;51:3020-3024.
3. Mäki M, Nuutila P, Laine H, Voipio-Pulkki LM, Haaparanta M, 
Solin O ym. Myocardial glucose uptake in patients with NIDDM 
and stable coronary artery disease. Diabetes 1997;46:1491-
1496.
4. Yki-Järvinen H. Thiazolidinediones. N Engl J Med 
2004;351:1106-1118.
5. Yue TL, Chen J, Bao W, Narayanan PK, Bril A, Jiang W ym. In 
vivo myocardial protection from ischemia/reperfusion injury by 
the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonist 
rosiglitazone. Circulation 2001;104:2588-2594.
6. Sidell RJ, Cole MA, Draper NJ, Desrois M, Buckingham RE, 
Clarke K. Thiazolidinedione treatment normalizes insulin resis-
tance and ischemic injury in the zucker Fatty rat heart. Diabe-
tes 2002;51:1110-1117.
7. Hällsten K, Virtanen KA, Lönnqvist F, Janatuinen T, Turiceanu 
M, Rönnemaa T ym. Enhancement of insulin-stimulated myo-
cardial glucose uptake in patients with Type 2 diabetes treated 
with rosiglitazone. Diabet Med 2004;21:1280-1287.
8. Imaging guidelines for nuclear cardiology procedures, part 
2. American Society of Nuclear Cardiology. J Nucl Cardiol 
1999;6:G47-G84.

 Nuori tutkija -palkinnon saaneet
Artikkelin
ilmestymisvuosi 
2004  Mats Rönnback
2003  Samy Mrena
2002  Mari-Anne Pulkkinen
2001  Karita Sadeharju
2000  Johanna Paronen

1999  Sami Heikkinen
1998  Johan Fagerudd ja Matti Karvonen
1997  Tapio Utriainen
1996  Arno Hänninen ja Sari Mäkimattila
1995  Petri Kulmala ja Olli-Pekka Pitkänen

Artikkelin 
ilmestymisvuosi



Diabetes-kirjasta uudistettu painos

27DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   KESÄKUU 2006

Pirjo Ilanne-Parikka, Tero 
Kangas, Eero A. Kaprio, 
Tapani Rönnemaa (toim): 
Diabetes. 4., uudistettu 
painos. Kustannus Oy 
Duodecim ja Suomen 
Diabetesliitto. 520 sivua.

Mainio yleisesitys 
diabeteksesta ja sen hoidosta
              • Jouko Saramies

Diabetes-kirjan neljännen, uudistetun painoksen 
johdannossa toimituskunta perustelee uudista-
mista sillä, että uudet insuliinit ja tyypin 2 diabe-
teksen lääkkeet ovat muuttaneet hoitoa. Kirjan 
sisältö onkin muuttunut eniten tyypin 1 diabe-
teksen insuliinihoidon ja etenkin perusinsuliinien 
käytön osalta. Kirjoittajina on, kuten aiemmissa-
kin painoksissa, kunnioitettava joukko Suomen 
johtavia diabeteksen ja siihen liittyvien muiden 
sairauksien asiantuntijoita. 

Diabetes-kirja on tarkoitettu esi-
puheen mukaan diabeteshoitajil-
le ja lääkäreille sekä takakannen 
sanoin ”ensisijaisesti diabetesta 
sairastaville aikuisille, heidän 
omaisilleen sekä diabeetikkolas-
ten vanhemmille omahoidon tu-
eksi”. Teos on erittäin monipuo-
linen, ja siinä on käsitelty kaikki 
diabeteksen hoidon kannalta tär-
keät aiheet. Edelliseen painokseen 
verrattuna sivumäärä on lisäänty-

nyt noin 40 sivulla. Kirjan alussa on naseva selvi-
tys diabeteksen eri muodoista, ja myös tyypin 1 ja 
tyypin 2 erot tulevat hyvin esille. 

Ei-lääkkeellisistä hoidoista, kuten liikunnasta, 
painonhallinnasta ja ravitsemuksesta on hyvin pe-
rusteelliset ja yksityiskohtaiset selvitykset, joissa 
on paljon yleislääkärille ja diabeteshoitajalle hyö-
dyllistä tietoa edelleen potilaalle jaettavaksi. Eri 
ruoka-aineiden hiilihydraattipitoisuudet, rasva-
pitoisuudet ja energiasisältö on taulukoitu viiden 
sivun mittaiseksi kokonaisuudeksi. Siitä löytynevät 
vastaukset yleisimpiin kysymyksiin. Luvut syömi-
sen käytännön suunnittelusta, erityistuotteista ja 

glykemiaindeksistä auttavat 
kokeneitakin hoitajia potilai-
den ohjaamisessa. 

Toimittajat ovat tehneet pe-
riaatteellisen ratkaisun yhdistää 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes 
samoihin lukuihin. Diabetes-
tyyppien etiologia on erilainen, 
eikä tämä tietenkään voi olla 
vaikuttamatta hoitoon. Liha-
vuuden, vatsaontelon sisäisen 
rasvan ja rasvamaksan merki-

    
Lihavuuden, vatsaontelon 

sisäisen rasvan ja rasvamaksan 
merkitys tyypin 2 dia-

beteksessa on nykytiedon 
mukaan yhä merkittävämpi, ja 
taudin patofysiologiasta olisi 

ollut kiinnostavaa saada 
nykyistä laajempi selostus. 

Kirjatilaukset:
Diabetesliitto/Materiaalitilaukset
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
p. (03) 2860 111
f. (03) 2860 422
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot

Diabetes-tietokanta on käyttöoikeuden 
ostaneiden käytössä internetissä: 
www.terveysportti.fi .
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tys tyypin 2 diabeteksessa on nykytiedon mukaan 
yhä merkittävämpi, ja taudin patofysiologiasta 
olisi ollut kiinnostavaa saada nykyistä laajempi 
selostus. 

Painopiste lääkehoidossa
Kirjan painopiste on diabeteksen lääkkeellisessä 
hoidossa, tyypin 2 diabeteksen osalta tietoa on 
25 sivun ja tyypin 1 diabeteksen osalta 120 sivun 
verran. Hoidon seurannassa käytettävät välineet, 
insuliinit ja niiden annosteluun käytettävät laitteet 
on ollut tarpeen selvittää myös kuvina, pitäähän 
diabeetikkoja hoitavien tietää välineiden suomat 
mahdollisuudet.

Insuliinihoidon toteuttaminen vaikuttaa kir-
jan perusteella hyvin haastavalta. Diabeteksella 
on sydämen ja muiden verenkiertoelinten lisäksi 
haitallisia vaikutuksia myös lähes kaikkialle muu-
alle elimistöön. Kirjaa lukiessa tulee viimeistään 
vakuuttuneeksi siitä, miten monipuolisia tietoja ja 
taitoja diabeetikkoa hoitavat ammattilaiset tarvit-
sevat ja miksi moniammatillisilla hoitoryhmillä on 
saavutettu niin hyviä tuloksia. 

Lasten, nuorten ja ikäihmisten hoidosta on 
omat kappaleensa, joissa ikään liittyvät taudin ja 
hoidon erityispiirteet on huomioitu. Raskausdia-
betes ja diabeetikon raskaus on esitetty erikseen 
tiiviissä muodossa.

Sosiaalilainsäädännöstä ja -etuisuuksista sekä 
liikenteestä kertovat kappaleet ovat hyödyksi lää-
kärintodistuksia laadittaessa ja autettaessa potilas-
ta monissa hallinnon karikoissa.

Apuvälineitä arkiseen työhön 
Diabetes-kirjassa on paljon tekstiä täydentäviä ja 
havainnollisia taulukoita ja värikuvia. Monia niistä 
voi käyttää arkisessa työssä apuvälineinä, etenkin 
insuliinihoidon suunnittelussa. Kirjan hyvistä ku-
vista on hyötyä esimerkiksi silloin, kun potilaita 
opetetaan pistämään insuliinia. 

Kirja on oppikirja, mutta myös hakuteos. 
Monia ajankohtaisia tutkimuskohteita on otettu 
mukaan, kuten esimerkiksi diabetes ja masennus. 
Kirjassa on listattu kirjallisuusviitteitä ja hyödyl-
lisiä internetlinkkejä varsin monipuolisesti. Jo-
tain parannettavaakin löytyy seuraavaa painosta 
silmällä pitäen. Toivoisin lisää tietoa poikkeavan 
glukoosiaineenvaihdunnan kehittymisestä, erityi-
sesti heikentyneestä glukoosinsiedosta ja tyypin 
2 diabeteksen ehkäisystä. Tervetullut olisi myös 
artikkeli, jossa joku diabetesta sairastava antaisi 
ohjeita siitä, miten pystyisimme nykyistä paremmin 
ja ymmärrettävämmin välittämään tietoa potilail-
lemme. Kirjan käytettävyyttä lisäisi entisestään, jos 
sisällysluettelossa kerrottaisiin tarkemmin lukujen 
sisällöstä. 

Kaiken kaikkiaan Diabetes-kirja on mainio 
yleisesitys diabeteksesta ja sen hoidosta. Tällainen 
hyvin tehty kirja on suuri apu suomalaisille hoita-
jille ja lääkäreille.  

• Jouko Saramies
LT, ylilääkäri
Savitaipaleen terveyskeskus
jouko.saramies@savitaipale.fi 

Kolesterolilääkkeiden korvaukset muuttuvat
Kahden kalleimman kolesterolilääkkeen eli atorvas-
tatiinin (Lipitor) ja rosuvastatiinin (Crestor) sairaus-
vakuutuskorvauksia rajoitetaan 1.10.2006 alkaen. 
Rajoitus koskee valmisteiden peruskorvausta sekä 
atorvastatiinivalmisteiden erityiskorvausta. Lääkä-
riltä edellytetään erityistä harkintaa ja merkinnän 
tekemistä lääkemääräykseen, jos hoidoksi valitaan 
nämä valmisteet.

Lääkkeiden hintalautakunta käsitteli asiaa 18.5. 
Lautakunnan päätöksen mukaan atorva- ja rosu-
vastatiinivalmisteiden korvattavuus on perusteltua 
vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön 
hoidossa korkean riskin potilailla silloin, kun ruoka-

valiolla, laihdutuksella ja edullisemmilla statiineilla 
ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai 
kun edullisempia statiineja ei voida käyttää niiden 
aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yh-
teisvaikutusten vuoksi. Kansaneläkelaitos antaa 
myöhemmin tarkemmat ohjeet reseptimerkinnäs-
tä. Rajoitus koskee myös aiemmin kirjoitettuja 
lääkemääräyksiä.

Fluvastatiinin (Lescol) perus- ja erityiskorvatta-
vuudessa ei tapahdu muutoksia nykyiseen verrat-
tuna, eikä sen määräämisessä edellytetä erillisiä 
reseptimerkintöjä. 
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• Riikka Turku

PPP-ohjelman seurantatutkimus:

Tyypin 2 diabeetikoiden suuren määrän vuoksi 
elintapaohjaukseen tarvitaan uudenlaisia lähesty-
mistapoja. Yksilöohjauksella ei voida mitenkään 
tavoittaa kaikkia, jotka tarvitsevat tukea elintapo-
jen muuttamisessa. Ryhmäohjaukseen tarvitaan 
terveydenhuollossa koulutusta ja voimavaroja. 
Ryhmät tarjoavat myös hyödyllistä vertaistukea 
elintapamuutoksiin pyrkiville.
     Diabetesliiton ja Sydänliiton yhdessä järjestä-
mä painonhallintaryhmän ohjaajakoulutus on saa-
vuttanut suuren suosion. Tuore seurantatutkimus 
kertoo, että ryhmänohjaajakoulutuksen hankki-
neet ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja 
suuri osa heistä on myös pystynyt hyödyntämään 
taitojaan käytännössä.

Tausta
Alkuvuonna 2001 käynnistyi kahden suuren kan-
santerveysjärjestön, Diabetesliiton ja Sydänliiton, 
valtakunnallinen metabolisen oireyhtymän (MBO) 
ehkäisyyn keskittyvä yhteishanke, joka sai nimen 
PPP eli Pieni päätös päivässä (2001–2003). Hank-
keen yhtenä osana kehitettiin terveydenhuollon 
ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutusko-
konaisuus, PPP-painonhallintaryhmän ohjaajakou-
lutus (1). 

Hankkeen aikana tehdyn kyselyn perusteella 
koulutukseen osallistuneet ohjaajat arvioivat, että 
koulutus oli parantanut heidän selviytymistään 
ryhmänohjaustyössä. Koulutus arvioitiin jälkeen-
päin käytännön ammattityön kannalta erittäin tar-
peelliseksi. Perusteluissa nostettiin esiin seuraavia 
tekijöitä: painonhallintaohjauksen perusvalmiudet 

Painonhallinta onnistuu ryhmissä, 
kunhan ohjauksen edellytyksistä 
huolehditaan 

sekä tieto- ja taitopohja vahvistuivat, itseluottamus 
kasvoi ja ohjausasenne muuttui (2).

PPP-painonhallintaryhmän ohjaajakoulutus on 
hankkeen päätyttyä jäänyt suuren kysynnän vuok-
si osaksi edellä mainittujen järjestöjen vakituis-
ta koulutustarjontaa. Vuoden 2006 toukokuuhun 
mennessä Suomessa oli 1 000 PPP-koulutuksen 
käynyttä ryhmänohjaajaa. Koulutustoiminta jat-
kuu edelleen vilkkaana ja näyttää löytäneen oman 
paikkansa alan täydennyskoulutuskentässä.

Järjestöjen asiantuntijoista kootulle koulutus-
työryhmälle oli vuoteen 2004 mennessä palautet-
tu yhteensä noin 30 PPP-painonhallintaryhmän 
seurantatiedot. Näistä tiedoista selviää, että pai-
nonhallintaryhmiin osallistuneet (N = 317) olivat 
PPP-ryhmäohjelman aikana laihtuneet keskimäärin 
3,2 kiloa (keskihajonta, SD 4,2 kg). Toistettavien 
mittausten t-testillä arvioituna painonpudotus on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001). Tätä 
tulosta tulkittaessa on kuitenkin muistettava, että 
kyseessä ei ole otos vaan valikoitunut ohjaajajouk-
ko, vapaaehtoisesti koulutustyöryhmälle arviointi-
tietojaan lähettäneet ryhmänohjaajat.

Koska koulutettujen PPP-ohjaajien määrä on 
kahden viime vuoden aikana lähes kolminkertais-
tunut, päätettiin alkuvuodesta 2005 käynnistää laa-
jempi seurantatutkimus. Tämän tutkimuksen tavoit-
teena oli selvittää PPP-ryhmäohjelman levinneisyys 
sekä ryhmämuotoisen painonhallintaohjauksen on-
nistumisen edellytykset ylipäänsä (3). Kiinnostuksen 
kohteena oli erityisesti, miten koulutuksen käyneet 
ryhmänohjaajat ovat omassa työssään PPP-ryhmä-
ohjelmaa soveltaneet ja kehittäneet.

Raportti Pieni päätös päivässä -projektin seu-
rantatutkimuksesta on julkaistu painettuna ja  in-
ternetissä osoitteessa www.diabetes.fi  > Dehko > 
Julkaisut. 



     ei               jonkin            melko             erittäin
lainkaan           verran           paljon              paljon
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Seurantatutkimuksen toteutus
Seurantatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa 
vuonna 2005 järjestettiin kyselytutkimus. Kysely-
lomake lähetettiin postissa kaikille vuosina 2001–
2003 PPP-koulutuksen käyneille ohjaajille. Kyse-
lylomakkeen palautti 250 ohjaajaa, ja lopullista 
palautusprosenttia, 67 prosenttia, voidaan pitää 
erittäin hyvänä kyselyn ajankohta huomioon ot-
taen. 

Vastanneet ohjaajat olivat toimineet kyselyn 
aikaan keskimäärin 19,7 vuotta terveydenhuollon 
ammatissa ja heistä suurin osa, 56 prosenttia, pe-
rusterveydenhuollossa. Myös työterveyshuolto, 19 
prosenttia vastanneista, oli hyvin edustettuna ai-
neistossa. Taustatietoja vastanneista taulukossa 1.

Seurantatutkimuksen toinen vaihe käynnistyi 
elokuussa 2005. Kyselytutkimukseen vastannei-
den joukosta seulottiin sellaiset ohjaajat, jotka oli-
vat koulutuksen jälkeen soveltaneet PPP-ohjelmaa 
omassa työssään ja joiden ohjauskäytäntöjen arvi-
oitiin täyttävän tietyt kriteerit (best practise). Seu-
lontavaiheessa löydettiin kolme erilaista painon-
hallintaryhmän ohjaamisen tapaa, joita haluttiin 
kartoittaa tarkemmin haastattelemalla ohjaajia.

Ryhmien kokoonpano ja 
PPP-ohjelman levinneisyys
Kyselylomakkeen palauttaneista 250 ohjaajasta 
14 ilmoitti vierailleensa painonhallintaryhmässä 
asiantuntijan roolissa ja valtaosa vastanneista, 71 
prosenttia, kertoi ohjanneensa painonhallintaryh-
miä joko yksin tai ohjaajaparin kanssa. PPP-kou-
lutuksen saaneet olivat ohjanneet yhteensä 395:tä 
painonhallintaryhmää koulutuksen jälkeen.

70 prosenttia ohjaajista vastasi käyttäneensä 
PPP-painonhallintaohjelmaa ryhmissään melko tai 
erittäin paljon (kaavio 1).

Kaavio 1. PPP-ohjelman käyttöaste ohjaajien 
arvioiden mukaan (N = 161).

Ryhmien kokoontumisiin ja ohjelman läpivientiin 
käytetty aika vaihteli melkoisesti. Seurantajaksoi-
neen se oli keskimäärin noin kahdeksan kuukautta, 
vaihteluväli kahdesta kuukaudesta kolmeen vuo-
teen. PPP-ohjelman suosituspituus on ollut noin 
vuosi, mikä olikin kyselyaineistossa eniten rapor-
toitu ohjelman kesto.

Esiin nousi myös ryhmien tapaamistiheyden 
merkitys suhteessa ryhmän onnistumiseen. Ohjaa-
jat kokivat tarpeelliseksi, että viikoittaiset tapaa-
miset jatkuvat mahdollisimman pitkään. He pitivät 
sitä ryhmäytymisen ja muutosprosessin tukemisen 
kannalta tarpeellisena. Myös viikkotapaamisten 
jälkeisellä seurantajaksolla tiheää tapaamista pi-
dettiin oleellisena motivaation säilymisen kannalta 
ja kuukausittaista kokoontumista liian harvana. 
Edellä mainitun perusteella tutkimuksen tekijät 
päätyivätkin suosittelemaan PPP-ohjelmaan muu-
tosta ja tapaamisten tihentämistä. 

Ohjaajia pyydettiin kyselyssä arvioimaan PPP-
ryhmäohjelman toimivuutta jatkumolla ei lainkaan 
toimiva – erittäin hyvin toimiva. 84 prosenttia ky-
symykseen vastanneista ohjaajista arvioi sen melko 
tai erittäin hyvin toimivaksi. Lisäksi 16 prosenttia 

Taulukko 1. PPP-seurantatutkimuksen kyselyyn vastanneiden ilmoittama koulutus sekä työpaikan 
maantieteellinen sijainti (N = 250).

Koulutus % Työpaikan sijainti %

Terveydenhoitaja  42 Länsi-Suomen lääni 54
Työterveyshoitaja 23 Etelä-Suomen lääni 25
Sairaanhoitaja 16 Lapin lääni 11
Fysioterapeutti 9 Itä-Suomen lääni 6
Ravitsemusterapeutti  4 Oulun lääni 4
Muu koulutus: lääkäri,   Ahvenanmaa 0
psykologi jne. 6
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vastanneista piti sitä joiltain osin toimivana, mi-
kä tulos vastaa aiemmin esitettyä ohjaajien arviota 
ohjelman käyttöasteesta (kaavio 1). Osa ohjaajista 
kertoi käyttäneensä ohjelmaa vain osittain. Kukaan 
vastanneista ei arvioinut ohjelmaa ”ei lainkaan toi-
mivaksi”. 

PPP-ohjelman tuloksellisuus 
ohjaajien arvioimana
Koska PPP-ohjelman tavoitteena on tukea ryhmä-
läisten painonhallintaa nimenomaan pitkän ajan 
kuluessa, pyydettiin ohjaajia arvioimaan, miten 
paljon ryhmäläiset heidän mielestään saivat tähän 
eväitä ryhmistä asteikolla ei lainkaan – erittäin 
paljon (kaavio 2). Ohjaajista 80,5 prosenttia arvi-
oi ryhmäläisten saaneen melko tai erittäin paljon 
eväitä pitkäjänteiseen painonhallintaan.

Kaavio 2. Ohjaajien arvio siitä, kuinka paljon 
ryhmäläiset saivat ryhmästä eväitä pitkäjänteiseen 
painonhallintaan (N = 159).

PPP-ohjelman tuloksellisuutta ryhmänohjaajat ar-
vioivat kaiken kaikkiaan hyvin positiivisesti, ja 
valtaosa, 92 prosenttia, kertoi tehneensä ryhmistä 
systemaattista tulosseurantaa. Painon lisäksi seu-
rattiin suositusten mukaisesti myös vyötärönympä-
rystä (70 % ohjaajista) sekä syömis- ja liikuntatot-
tumusten muutoksia (75 % ohjaajista). 

Vakituista toimintaa vai kokeilua? 
Kolmannes kyselyyn vastanneista ohjaajista ilmoitti, 
että painonhallintaryhmien järjestäminen on vaki-
naista toimintaa heidän työpaikallaan. Vastaavasti 
viidennes ohjaajista kertoi, ettei ryhmiä järjestetä 
ollenkaan tai niiden järjestäminen on vasta suun-
nitteluasteella. Ainoastaan kolmanneksella ryhmiä 

ohjanneista on lihavuuden Käypä hoito          -suosi-
tuksen mukaisesti (4) moniammatillisen tiimin tuki 
työssään. Valtaosalla kaikista vastanneista (66 %) ei 
ole mahdollisuutta hyödyntää painonhallinnan ohja-
uksessa tällaista taustatiimiä omalla työpaikallaan.

Painonhallintaryhmien ohjaukseen työpaikassa 
myönnetyt resurssit arvioitiin keskimäärin koh-
talaisiksi. Yli puolet, 62 prosenttia kaikista vas-
tanneista, arvioi resursoinnin välille 1 (ei riittäviä 
resursseja) – 5 (kohtalaiset resurssit) asteikolla 1–
10. Tilannetta kuvattiin muun muassa seuraavas-
ti: ”Ajankäyttömahdollisuudet eivät ole riittävät 
ryhmäohjaukseen…”, Työnjohto kyllä kannustaa 
ennaltaehkäisyyn, mutta resursseja ei anneta...”  
Tavallista on myös, ettei organisaatiossa ole pai-
nonhallintaryhmiä varten erikseen nimettyä vas-
tuutiimiä eikä ryhmämuotoista painonhallintan-
ohjausta mielletä osaksi terveydenhuollon ammat-
tilaisten perustyötä.

Jatkohaastatteluissa löytyi tosin esimerkkejä 
myös hyvistä ohjauskäytännöistä. Ne on tutkimus-
raportissa kuvattu yksityiskohtaisesti. Esiin noste-
tut ryhmämallit ovat peräisin paperiteollisuuden 
piirissä toimivasta työterveyshuollon yksiköstä se-
kä suuren kaupungin ja pienehkön kuntayhtymän 
perusterveydenhuollosta.

Ryhmämuotoisen painonhallintaohjauksen 
edellytykset
Yhteenveto ryhmämuotoisen painonhallintaohja-
uksen perusedellytyksistä on esitetty taulukossa 2. 
Siitä nähdään, että myös hallinnon tasolla pitää pa-
nostaa pitkäjänteisesti painonhallintaryhmiin, jotta 
ne toimisivat hyvin. Esimerkiksi ryhmäohjaukseen 
kuluva työaika pitää kokonaisuudessaan huomioi-
da resursoinnissa.

Tavatonta ei ole, että painonhallintaryhmän 
ohjaaja joutuu valmistelemaan ryhmätapaamiset 
omalla ajallaan. Yleinen käytäntö tuntuu olevan 
myös, että iltaryhmät ohjataan normaalin työajan 
jälkeen ilman lisäkorvausta. 

Ryhmätoiminnan käynnistäminen edellyttää 
ohjaajien työnkuvasta ja ajankäytöstä sopimista. 
Riittävä valmisteluaika, esimerkiksi kaksi tuntia 
tapaamiskertaa kohti, on varsinaiseen ryhmäohja-
ukseen käytettävän ajan lisäksi sovitettava perus-
työajan puitteisiin. Mahdollisen ilta- ja ylityön kor-
vausperiaatteet on hyvä sopia etukäteen niin, että 
painonhallintaryhmän ohjaajalta voidaan odottaa 
pitkäjänteistä sitoutumista tehtäväänsä. 
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Painonhallintaryhmän perustaminen ei ole mi-
kään nopea lääke sairauksien ennaltaehkäisyyn 
ja hoitoon. Elintapojen muuttaminen on prosessi, 
joka vie aikaa yksilötasolla, eikä ryhmä tuo tilan-
teeseen mitään uutta tältä osin. Uuden, terveelli-
semmän elämäntavan omaksumisen tukeminen 
ja mahdollisten kustannussäästöjen saaminen sitä 
kautta on pitkä prosessi ja vaatii voimavaroja. 

PPP-ohjelman seurantatutkimuksen valossa 
maassamme on satoja ammattitaitoisia ja aktiivi-
sia painonhallintaryhmien ohjaajia sekä tuhansia 
PPP-ohjelman mukaista ohjausta saaneita kansa-
laisia. Ryhmäläisten motivaation tukemisen lisäksi 
on muistettava jatkossa huolehtia myös ohjaajien 
jaksamisesta sekä siitä, että heidän työlleen on 
riittävät edellytykset.

Taulukko 2. Ryhmämuotoisen painonhallintaohjauksen edellytykset.

ORGANISAATION TAUSTATUKI OHJAAJAN ERITYISOSAAMINEN
• hallinto/esimies ja ohjaajan motivointi • ryhmänohjaustaidot
• moniammatillinen tausta/vastuutiimi • lääketieteellinen, hoidollinen pohja
• koulutusmahdollisuudet • ravitsemustieteellinen, ravitsemuspsykologinen pohja 
• työnohjausmahdollisuudet • liikunnanohjauksen perusteet
• asianmukainen ryhmätila • valmentava elämäntapaohjaus  
• oheismateriaalin käyttömahdollisuus 
        
                                  ORGANISAATIO      OHJAAJA 

TYÖNKUVA JA AJANKÄYTTÖ  OHJAUSIDEOLOGIA JA -ASENTEET
• ajankäytön resurssointi,  • ohjaajan sitoutuminen pitkäjänteiseen 
 suunnitteluun yms. kuluva aika   ohjaustyöhön ja muutosprosessiin
• painonhallintaryhmät osa perustyötä  • oman ohjaustyylin refl ektointikyky 
• työaikaseurannan huomiointi  • ohjattavan muutosvalmiuden huomiointi
• mahdollisen ylityön korvausperiaatteet  • jatkoseurannan/arvioinnin merkitys  

• Riikka Turku
Psykologi, psykologisten aineiden opettaja
PPP-työryhmän kouluttaja/Diabetesliitto ja 
Sydänliitto
riikka.turku@nic.fi 
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3. Turku R, Heinonen L. Pieni päätös päivässä -projektin seuran-
tatutkimus. Ryhmämuotoisen painonhallintaohjauksen edellytyk-
set. Diabetesliitto, Dehko-raportti 2005:7. 
4. Aikuisten lihavuus – Käypä hoito -suositus. Lääkäriseura Duo-
decim, Lihavuustutkijat ry. 2002 (uusitaan parhaillaan).

Mitä on PPP-ryhmäohjaus?

Pieni päätös päivässä (PPP) -ohjelma on kehitet-
ty painonhallintaryhmien ohjaamiseen. Ryhmien 
ohjaamisessa korostetaan valmentavaa ohjaus-
otetta sekä kokemuksen kautta oppimista. Oh-
jaajille annetaan kuitenkin vapaat kädet soveltaa 
ohjelmaa yksilöllisesti ryhmän ja sen tarpeiden 
mukaan. Suosituksena on, että ryhmänohjaajat 
toimivat pareittain.

PPP-ohjelma käynnistyy 3,5 kuukauden inten-
siivijaksolla, jonka aikana järjestetään 14 tapaa-
mista viikon välein. Sen jälkeen alkaa noin kol-
men kuukauden seurantajakso, jolloin on kuusi 

tapaamista kahden viikon välein. Ohjelma päättyy 
noin vuoden kuluttua ryhmätoiminnan alkamisesta 
järjestettävään seurantakäyntiin.

PPP-ryhmiä varten tuotettuun aineistoon kuu-
luu runsaasti materiaalia ohjaajan käyttöön, muun 
muassa erilaisia harjoituksia ja lomakkeita.

Lisää tietoja PPP-ohjaajien koulutuksesta saat 
Diabetesliitosta, Satu Kiuru, p. (03) 2860 253, 
satu.kiuru@diabetes.fi , ja Sydänliitosta, Mari 
Väisänen, p. (09) 752 752 60, mari.vaisanen@
sydanliitto.fi . Tulevista koulutuksista löytyy tietoa 
tämän lehden Koulutusta -palstalta sivulta 43.  
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Diabetestutkimus, hoitomahdollisuudet ja 
ohjausmenetelmät kehittyvät koko ajan. Diabe-
teshoitotyön tekijälle asetettavat vaatimukset 
kasvavat ja muuttuvat samaan tahtiin. Pelkästään 
ammattitaidon ylläpito edellyttää jatkuvaa koulut-
tautumista. Haasteita on paljon, mutta ajoittain on 
hyvä palauttaa mieleen perustehtävä: diabeetikon 
omahoidon tukeminen.

Diabeteshoidon tulokset Suomessa eivät vastaa 
nykyaikaisen hoidon mahdollisuuksia. Diabeeti-
koiden määrän lisääntyessä diabetekseen liittyvää 
osaamista tarvitsevat kaikki terveydenhuollon am-
mattilaiset. Diabeteshoitotyötä voitaneen ajatel-
la tehtävän kaikkialla terveydenhuollossa, missä 
diabeetikoita kohdataan. Tällöin haasteena on, 
että jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on 
diabeteshoitotyöhön liittyvä perusosaaminen. On 
kuitenkin tavallisempaa puhua diabeteshoitajasta 
diabeteshoitotyön tekijänä, ja tässäkin artikkelissa 
keskitytään tarkastelemaan asioita diabeteshoita-
jan näkökulmasta.

Diabeteshoitajan nimike
tulisi vihdoin virallistaa
Diabeteshoitaja-nimikettä käytettiin Suomessa en-
simmäisen kerran jo 1970-luvulla Sokeritautiko-
mitean mietinnössä, jossa diabeteshoitajalla tarkoi-
tettiin erikoissairaanhoitajan koulutuksen saanutta 
henkilöä, joka on perehtynyt erityisesti diabeteksen 
hoitoon. Komiteamietinnöstä on aikaa jo 30 vuot-
ta, mutta vieläkään Suomessa ei ole virallistettu 
diabeteshoitaja-nimikkeen käyttöä eikä nimikkeen 
käytölle ole yhteisesti sovittuja kriteereitä. Työn-
antaja voi periaatteessa nimetä kenet tahansa hoi-
totyön tekijän diabeteshoitajaksi. Virallisen diabe-
teshoitaja-nimikkeen saaminen Suomeen on diabe-
teshoitotyön tekijöille ajankohtainen haaste. 

Nimikkeen puuttumisesta huolimatta Diabe-
teshoitajat ry:n jäsenrekisterin perusteella Suomes-
sa on vuonna 2006 noin 188 kokopäivätoimista 

ja 424 osapäivätoimista diabeteshoitajan tehtäviä 
hoitavaa sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa. 
Diabeteshoitaja-nimikkeellä toimivien määrä ei 
ole riittävä, jos sitä verrataan diabeteksen sairas-
tuvuuslukuihin ja -ennusteisiin sekä diabeteksen 
hoidolle asetettuihin tavoitteisiin. Diabeteksen 
ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelman Dehkon 
tavoitteiden mukaisesti Suomessa pitäisi tällä het-
kellä olla noin 550–730 kokopäivätoimista diabe-
teshoitajaa. Diabeteshoitotyön toinen suuri haaste 
onkin, miten vaikuttaa diabeteshoitajien määrään 
terveydenhuollon organisaatioissa.

Diabeteshoitotyön vaatimuksia
ei aina tunneta
Yksi diabeteshoitotyön haasteista on diabeteshoi-
tajan erityisosaamisen tunnetuksi tekeminen. Dia-
betestyön osaamisen tehostaminen terveysalan 
koulutuksessa -hankkeessa on määritelty, mitä 
erityisosaamista diabeteshoitajan työ edellyttää. 
Määrittelyssä tuodaan esille työn vaativuus ja vas-
tuullisuus. Diabeteshoitajan tehtäviin kuuluu dia-
beetikon hoidon ja omahoidon ohjauksen lisäksi 
muun hoitohenkilökunnan koulutus, ohjaaminen 
ja konsultointi sekä osallistuminen diabetesalan 
tutkimus- ja kehittämistoimintaan.  

Jotta diabeteshoitajan erityisosaaminen tulisi 
yleiseen tietoon nykyistä paremmin, tarvitaan kiin-
teää yhteistyötä myös diabeteshoitotyön koulutus-
ta järjestävien tahojen kesken.

Vuorovaikutuksella suuri merkitys,
kun potilas arvioi saamaansa hoitoa 
Diabeteshoitotyössä keskeisellä sijalla on diabee-
tikon omahoitoa tukeva hoidonohjaus. Diabeeti-
koiden hoitosuhteeseen kohdistamat odotukset ja 
valmiudet vastuunottoon omasta hoidosta vaihte-
levat paljon. Monipuolisen diabetesosaamisen ja 
-asiantuntemuksen lisäksi diabeteshoitajilta, ku-
ten muiltakin terveydenhuollon ammattilaisilta, 
edellytetään kuuntelun taitoa ja myötäelämistä. 
Vuorovaikutukseen liittyvät tekijät ovat keskeisiä, 
kun diabeetikot arvioivat saamansa hoidon laatua. 

• Tuula-Maria Rintala
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● ● ● Diabeteshoitajat

Diabeteshoitotyön haasteita



Vuorovaikutuksessa keskeinen työväline on dia-
beteshoitajan oma persoona, jonka monipuolinen 
kehittäminen on sekin suuri haaste. 

Ohjausmenetelmien monipuolinen hyödyn-
täminen ja niiden kehittäminen sekä hoidonoh-
jauksen laadun arviointi ovat keskeisiä haasteita 
tämän päivän hoidonohjauksessa. Diabetesliiton 
julkaisemassa Diabetesbarometrissä todetaan, et-
tä tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kehittämiseksi 
olisi arvioitava, tulisiko hoidonohjaus organisoida 
kokonaan toisella tavalla. Kehittämisen esteenä 
pidetään usein resurssien (lähinnä ajan) puutetta. 
Lisäresurssien saaminen on epävarmaa – epätoden-
näköistäkin, joten haasteena on organisoida työ 
nykyisillä resursseilla jotenkin toisin.

Lääketieteellinen tieto 
vain yksi osa asiantuntijuutta
Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi kirjoittaa Diabetes 
ja lääkäri -lehdessä 2/2005, että diabeetikoiden 
hoito edellyttää (lääkäriltä) paljon muutakin kuin 
lääketieteellistä osaamista. Hoidossa tarvitaan tie-
tämystä niin perusbiologiasta, fysiologiasta, ana-
tomiasta ja farmakologiasta kuin psykologiasta, 
ravitsemustieteestä, sosiologiasta, kulttuurista ja 
lainsäädännöstäkin. Samat tiedolliset vaatimukset 
pätevät diabeteshoitotyöhön. 

On vähän tutkimustietoa siitä, millaiset tie-
dolliset valmiudet diabeteshoitotyötä tekevillä on. 
Pirjo Lankinen selvitti tutkimuksessaan hoitajien 
valmiuksia tyypin 2 diabeetikoiden ruokavalio-
ohjaukseen. Tulosten mukaan hoitajilla oli keski-
määrin tyydyttävät tiedot, mutta niillä hoitajilla 
(diabeteshoitajilla), joilla oli paljon diabeetikoita 
seurannassaan, oli paremmat tiedot kuin muilla. 
Aija Karikoski puolestaan selvitti diabeteshoitajien 
tietoja diabeetikoiden suunhoitoon liittyvistä asi-
oista. Diabeteshoitajat toivat esille, että ajanpuute 
on yleistä hoitotyössä. He kaipasivat myös lisää 
tietoa suun terveydestä diabeteksen yhteydessä. 
Diabeteksen hoitoon liittyvä tieto lisääntyy koko 
ajan, ja kokonaisvaltainen (tiedollinen ja taidolli-
nen) asiantuntijuuden ylläpitäminen on suuri haas-
te diabeteshoitajalle. 

Sähköinen tiedonvälitys ei korvaa
yksilöllistä ohjausta
Monet yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat 
diabeteksen hoitoon ja johtavat siihen, että myös 

diabeteshoitotyön on muututtava. Tiedon nopea 
uusiutuminen, teknologian kehittyminen ja yleen-
sä terveydenhuoltoon kohdistuneet vaatimukset 
tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta vaikuttavat 
diabeteshoitotyöhön. 

Diabeetikot osaavat hakea tietoa omasta hoi-
dostaan ja vaativat palveluilta entistä enemmän. 
Hoidonohjaustyössä tulee usein vastaan tilanne, 
jossa diabeetikko kysyy internetistä löytämänsä 
tiedon paikkansapitävyyttä. Diabeetikoiden oh-
jaamisen näkökulmasta internet ja muu sähköinen 
tiedonvälitys tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta 
samalla se on haaste. Usein tiedotusvälineistä saa-
tava tieto on melko yleistä, eikä koskaan täysin 
vastaa ohjattavan yksilöllisiin tarpeisiin. 

Diabeteshoitotyön ammattilaisen on hyvä pys-
tyä arvioimaan erilaisia tietolähteitä ja niistä löy-
tyvän tiedon luotettavuutta. Myös teknologian 
kehittyminen tuo haasteita diabeteshoitotyöhön. 
Diabeteksen omahoidossa käytettävät välineet ovat 
kehittyneet 25:n viime vuoden aikana todella no-
peasti. Diabeteshoitajan pitää hallita uudet välineet 
sillä tasolla, että hän pystyy ohjaamaan niiden käy-
tön diabeetikolle asianmukaisesti. 

Diabeetikoiden hoito on moniammatillista työ-
tä. Moniammatillisen työskentelyn perustana on 
lääkärin ja diabeteshoitajan muodostama työpari. 
Tämän lisäksi diabeetikoiden hoidossa tarvitaan 
monenlaista muuta tietämystä. Moniammatillinen 
osaaminen on kykyä hyödyntää muiden osaajien 
tietoja ja taitoja. Moniammatillista osaamista on 
myös oman asiantuntemuksen antaminen muiden 
käyttöön.

Diabeteshoitotyön monista haasteista on edel-
lä käsitelty vain muutamia. Käsittelemättä jäävät 
muun muassa diabeetikoiden määrän lisääntymisen 
ja diabeteksen ehkäisyn mukanaan tuomat haasteet 
sekä näyttöön perustuvan diabeteshoitotyön kehit-
tämiseen liittyvät haasteet. 

Kaikkiin haasteisiin on mahdotonta vastata yh-
tä aikaa. Kaiken kehittämisen keskellä on joskus 
hyvä pysähtyä miettimään diabeteshoitotyön pe-
rustehtävää: miten tukea diabeetikkoa jokapäiväi-
sessä omahoidossa. 

• Tuula-Maria Rintala
THM, päätoiminen tuntiopettaja
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, terveysala
tuula-maria.rintala@piramk.fi 
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 8,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 25 euroa
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4
euroa ja nuorille 6 euroa)
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö
● koko A5, 20 sivua

3011 Ruokapelikortit
10 euroa
● HIILARI-HESSU-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa
● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027 Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille
● koko A4, 20 sivua

3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.
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Diabetestutkimussäätiö on jakanut 30-vuotisen 
toimintansa kunniaksi ennätykselliset 300 000 
euroa suomalaiselle diabetestutkimukselle. Apu-
rahojen yhteissumma nousi 50 000 eurolla viime 
vuodesta.

Kaksivuotisen apurahan, jonka suuruus on 50 000 
euroa vuodessa, sai Leif Groop. Hän on Helsingin 
yliopiston ja Lundin yliopistollisen sairaalan pro-
fessori. Apurahan saaneessa tutkimuksessa selvite-
tään, miten ihmisen perimään liittyvää tietoa voi-
daan soveltaa tyypin 2 diabeteksen ennustamiseen 
ja ehkäisyyn. Tutkimuksessa etsitään geenimuun-
nelmia, jotka vaikuttavat insuliininerityksen, insu-
liiniherkkyyden ja muiden aineenvaihdunnallisten 
muuttujien vaihteluun.

Tutkimukseen liittyy liikuntainterventio. Siinä 
tutkitaan, miten geenimuunnelmat vaikuttavat lii-
kuntaintervention lopputulokseen. Lisäksi selvite-
tään, onko mitokondriaalisten geenien alentunut il-
mentyminen kumottavissa liikunnalla. Mitokondri-
aaliset geenit ovat tärkeitä lihaksen energiankulu-
tuksen kannalta. Näiden geenien ilmentymisen on 
todettu alentuneen diabeteksen esiasteissa. 

Tutkimus on osa Botnia-projektia, joka käyn-
nistettiin Pohjanmaan rannikkoseudulla vuonna 
1990.

25 000 euron apuraha viidelle tutkijalle 
25 000 euron apurahat saivat dosentti Heikki A. 
Koistinen, Helsingin yliopistollinen sairaala, fi lo-
sofi an tohtori Sanna Lehtonen, Helsingin yliopisto, 
professori (mvs.) Riitta Luoto, Tampereen yliopis-
to, fi losofi an tohtori Oscar Puig, Helsingin yliopis-
to ja  professori Tapani Rönnemaa, Turun yiopisto 
ja Turun yliopistollinen keskussairaala.

Koistisen tutkimuksen aiheena ovat insuliini-
resistenssin molekyylitason mekanismit, erityisesti 
lihaksen glukoositransportin ja rasva-aineenvaih-
dunnan säätely. Tutkimuksessa tyypin 2 diabeeti-
koilta ja kaltaistetuilta verrokeilta otetaan kirur-
gisesti lihasbiopsia reisilihaksesta. Lihassäikeistä 

Diabetestutkimussäätiö jakoi 300 000 euroa

Suurin apuraha tyypin 2 diabeteksen geenien 
tutkimukseen

tutkitaan insuliinin, adiponektiinin ja insuliiniher-
kistäjien vaikutusta glukoosin soluunkuljetukseen 
ja rasva-aineenvaihduntaan. 

Lehtosen tavoitteena on tutkia munuaiskerä-
sen epiteelisolujen eli podosyyttien säätelyä sekä 
normaaleissa että valkuaisvirtsaisissa olosuhteissa, 
etenkin diabeteksen yhteydessä. 

Luodon tutkimuksen tärkeimmät käytännön 
tavoitteet ovat raskausdiabeteksen ehkäisy, hoi-
tajien liikuntaneuvontataitojen lisääminen sekä 
elintapaohjauksen yleinen edistäminen terveyden-
huollossa. Tutkimuksessa pyritään ehkäisemään 
raskausdiabeteksen kehittymistä äideille, jotka 
ovat liikapainoisia tai joilla on ollut aiemman ras-
kauden aikana raskausdiabetes, raskaushypertonia 
tai pre-eklampsia. Keinoina käytetään ruokavalio-
neuvontaa ja liikuntaa.

Puigin tutkimuksessa selvitetään, miten geenien 
ilmentyminen maksakudoksessa eroaa henkilöillä, 
joilla on rasvamaksa verrattuna samanpainoisiin 
henkilöihin, joilla maksan rasvapitoisuus on nor-
maali. Lisäksi tutkitaan näitä geenejä sääteleviä 
promoottorialueita ja transkriptiotekijöitä. Eri-
tyisen mielenkiinnon kohteena ovat geenit, joiden 
tiedetään liittyvän tulehdusprosessiin. 

Rönnemaan tutkimushanke liittyy raskausdia-
beteksen lääkehoitoon. Tutkimuksen tavoitteena 
on tutkia istukkaperfuusiomallilla, menevätkö uu-
det suun kautta otettavat diabeteslääkkeet ja met-
formiini istukan läpi. Kliinisessä osiossa selvitetään 
insuliini-, metformiini- ja ruokavaliohoitoisten ras-
kausdiabeetikoiden raskauden kulun ja vastasynty-
neiden sairastavuuden eroja. Tutkimukseen osallis-
tuu noin 400 odottavaa äitiä. 

5 000–10 000 euron apurahat
• Eero Kajantie, dosentti, Kansanterveyslaitos 
(10 000 euroa): Ennenaikainen syntymä – tyypin 2 
diabeteksen uusi vaaratekijä?
• Jukka Westerbacka, LT, Helsingin yliopisto 
(10 000 euroa): Infl ammaation rooli maksan ras-
voittumisen ja insuliiniresistenssin säätelijänä ih-
misen rasvakudoksessa
• Zsofi a Krisztina Gombos, M.Sc., Turun yliopis-
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4. uudistettu 
painos

42euroa
(sis. toimituskulut, 

toimitetaan
postiennakolla)

Diabetes-kirjassa on 20 lukua, 
joista kukin sisältää useita artikkeleita. 
Koko B5, sivuja noin 500. 

Diabetes-kirja
■  uudistunut erityisesti insuliinihoidon 
 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon  
 osalta
■  omahoidon tueksi diabeetikoille,
 heidän omaisilleen ja diabeetikko- 
 lasten vanhemmille
■  käsikirjaksi lääkäreille, sairaan-  
 hoitajille ja muille ammattilaisille 
 sekä opiskelijoille
■  sisältää olennaiset tiedot 
 diabeteksesta eri ikäkausina ja 
 elämänvaiheissa
■  käsittelee kaikki hoidon osa-alueet
■  tarjoaa käytännöllisiä hoito-ohjeita
 sekä hoidon psykologiaa
■  uudistunut ja täydentynyt kuvitus

■ Kirjan ovat toimittaneet arvostetut diabetesasiantun-
tijat Pirjo Ilanne-Parikka, Tero Kangas, Eero A. Kaprio 
ja Tapani Rönnemaa. ■ Kustantajat: Kustannus Oy 
Duodecim ja Diabetesliitto

Lisätietoja ja tilaukset: 
 Diabeteskeskus, 
 p. (03) 2860 111 / materiaalitilaukset
 f. (03) 2860 422
 materiaalitilaukset@diabetes.fi 
Tilaukset internetissä: 
 www.diabetes.fi /aineistot

(8 000 euroa): Tyypin 1 diabetekselle altistavat luokka II alueen ulkopuo-
lella sijaitsevat HLA-geenit
• Eliisa Kekäläinen, LL, Helsingin yliopisto (8 000 euroa): T-lymfosyyt-
tien merkitys autoimmuniteetin synnyssä
• Antti Viljanen, LL, Turun yliopisto (8 000 euroa): Laihduttamisen vai-
kutus sydän- ja luurankolihaksen, maksan ja rasvakudoksen insuliinin 
stimuloimaan glukoosin käyttöön ja perifeerisen valtimon endoteelitoi-
mintaan ylipainoisilla
• Katja Helenius, M.Sc., Helsingin yliopisto (6 000 euroa): Cdk7 kinaasi-
kompleksi rasva-aineenvaihdunnan säätelijänä PPA-reseptorien kautta
• Firozeeh Mousavinasab, LL, Oulun yliopisto (5 000 euroa): Ympä-
ristö- ja geneettisten tekijöiden vaikutus ja yhteisvaikutus metabolisen 
syndrooman kehittymiseen
• Marjaana Mäkinen, fi l.yo., Turun yliopisto (5 000 euroa): Seerumin 
D-vitamiini ja tyypin 1 diabeteksen riski lapsilla
• Jari Punkkinen, LL, Helsingin yliopistollinen sairaala (5 000 euroa): 
Isotooppikuvaus, hengitystesti ja elektrogastrografi a gastropareesin diag-
nostiikassa ylävatsaoireisilla diabeetikoilla
• Niina Siitonen, FM, Kuopion yliopisto (5 000 euroa): Adiponektiinin 
sekä sen reseptoreita koodittavien geeenien merkitys tyypin 2 diabetek-
sessa ja lihavuudessa
• Maija Tusa, M.Sc., Kuopion yliopisto (5 000 euroa): SUR1-E1506K 
muuntogeeninen hiiri tautimallina beetasolujen toimintahäiriölle tyypin 
2 diabeteksessa

Tieteellinen taso ensisijainen jakoperuste
Apurahojen myöntämisen ensisijaisena jakoperusteena oli korkea tieteel-
linen taso. Lisäksi pyrittiin tukemaan tasapuolisesti tyypin 1 ja tyypin 
2 diabeteksen tutkimusta sekä kliinistä tutkimusta ja perustutkimusta. 
Apurahoja haluttiin myös jakaa useille eri tutkimusryhmille. Apura-
hahakemuksia tuli kaikkiaan 60, ja niiden yhteissumma oli 1 680 000 
euroa.

Diabetestutkimussäätiön tieteellisen valiokunnan puheenjohtajana 
toimi tutkimusjohtaja Per-Henrik Groop ja jäseninä professori Heikki 
Hyöty, professori Pirjo Nuutila ja dosentti Timo Otonkoski. Tieteellise-
nä sihteerinä toimi dosentti Leena Moilanen. Per-Henrik Groop jääväsi 
itsensä Leif Groopin apurahapäätöksen osalta.
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Väitöksiä  

Marika Kuuskeri

ICA-tutkimus yhä paras tapa selvittää
tyypin 1 diabeteksen riski

Tyypin 1 diabetes on monitekijäinen sairaus, jol-
le on ominaista tautialttiuden periytyminen. Tär-
keimmät altistavat geenit sijaitsevat HLA-geenien 
alueella kuudennen kromosomin lyhyessä haaras-
sa. Tämän lisäksi sairauden syntyyn vaikuttanevat 
voimakkaasti ympäristötekijät. Lääketieteen lisen-
siaatti Marika Kuuskerin väitöskirjatutkimuksen 
aineisto on peräisin väestöpohjaisesta tyypin 1 dia-
beteksen ennustamiseen ja ehkäisyyn tähtäävästä 
DPP-tutkimuksesta (Diabetes Prevention Project). 
Projektissa tehdään geeniseulonta kaikille vasta-
syntyneille, jotka syntyvät Turun, Oulun ja Tam-
pereen yliopistollisissa sairaaloissa. Ne lapset, joilla 
on HLA-genotyyppiin liittyvä lisääntynyt riski sai-
rastua tyypin 1 diabetekseen, kutsutaan immunolo-
giseen seurantaan. Jos tässä seurannassa ilmaantuu 
merkkejä beetasoluautoimmuniteetista eli lapsi ke-
hittää diabetekseen liittyviä vasta-aineita, tarjotaan 
mahdollisuutta osallistua hoitotutkimukseen. Seu-
rattavia vasta-aineita ovat saarekesoluvasta-aineet 
(islet cell antibodies, ICA), insuliiniautovasta-ai-
neet (insulin autoantibodies, IAA), glutamaattide-
karboksylaasivasta-aineet (GADA) ja IA-2-vasta-
aineet (IA-2A). 

Kuuskerin työ osoittaa, että HLA-genotyypeil-
lä on merkittävä osa beetasoluautoimmuniteetin 
kehittymisessä. Näillä genotyypeillä on vaikutusta 
sekä autoimmuniteetin määrään että laatuun. Au-
tovasta-aineet ilmaantuivat varhain ja näyttivät 

lisääntyvän ainakin viiteen ikävuoteen asti. Au-
tovasta-aineiden kehitystä seuraamalla ne lapset, 
joilla on merkittävä riski sairastua tyypin 1 diabe-
tekseen, voidaan löytää jo varhaisessa vaiiheessa. 
Tämän ansiosta diabeteksen ehkäisyyn tähtäävät 
tutkimukset – ja tulevaisuudessa mahdolliset eh-
käisevät toimenpiteet – voidaan aloittaa ajoissa. 

Väitöskirjatyössä havaittiin selvä maantieteel-
linen ero vasta-aineiden ilmaantumisessa. Tampe-
reella syntyneille lapsille ilmaantui harvemmin dia-
betekseen liittyviä vasta-aineita kuin Turussa synty-
neille lapsille. Tämä maantieteellinen ero voitaneen 
selittää ympäristötekijöillä. Jo hyvin pienten lasten 
joukossa nähtiin, että autovasta-aineet kasautuvat 
perheittäin. Perheitä, joissa on vähintään kaksi las-
ta, joilla on merkkejä beetasoluautoimmuniteetis-
ta, tulisi edelleen seurata. Tällaisella tutkimuksella 
olisi mahdollista selvittää, mikä ratkaisee sen, kuka 
saman perheen autovasta-ainepositiivisista lapsista 
sairastuu ja kuka ei.

Insuliiniautovasta-aineet eivät kuitenkaan yk-
sin sovellu beetasoluautoimmuniteetin seulontaan, 
koska niiden herkkyys on melko vaatimaton. Saa-
rekesoluvasta-aineiden (ICA) määrittäminen on si-
ten edelleen tehokkain beetasoluautoimmuniteetin 
seulontaväline.

Kuuskerin väitöskirja Beta-cell autoimmunity 
and HLA-conferred susceptibility to type 1 diabe-
tes among Finnish children: relation to age, family 
constellation and geographical area, Beeta-solu-
autoimmuniteetti ja HLA genotyypin välittämä 
alttius tyypin 1 diabetekselle väestöä edustavilla 
lapsilla: yhteys ikään ja maantieteelliseen sijain-
tiin sekä perheittäinen kasautuminen  tarkastettiin 
Tampereen yliopistossa joulukuussa 2005. 

• maanantaista keskiviikkoon klo 8–15
• kesätauko 23.5.–20.8.

Diabeteshoitaja vastaa neuvontapuhelimessa kaikkiin
diabeteksen hoitoa koskeviin kysymyksiin.

Neuvontapuhelin on tarkoitettu diabeetikoille, 
omaisille ja hoitohenkilökunnalle.

Diabeteskeskuksen maksuton neuvontapuhelin

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

p. 0800 9 5455
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Koulutusta  

Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät UUSI
22.–23.8.2006 Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Ravitsemusterapeutit
Sisältö: Tyypin 1 diabeetikon insuliinihoidon ta-
voitteet ja toteuttaminen, insuliinilaadut, insuliinin, 
ruuan ja liikunnan yhteensovittaminen verensoke-
riseurantaa hyödyntäen, joustavan hoidon periaat-
teet, tutustuminen verensokerimittareihin ja insu-
liinin annostelussa käytettäviin välineisiin, tyypin 
2 diabeetikon insuliinihoito ja uudet lääkehoidot, 
diabetesta sairastavan ihmisen kokonaistilanteen 
huomioiminen ruokavalio-ohjauksessa
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, 
ryhmätyöskentely, ongelmanratkaisutehtävät ja 
eläytymistä tyypin 1 diabeetikon rooliin omakohtai-
sen kokemuksen kautta
Kouluttajat: Ravitsemusterapeutti, lääkäri ja ope-
tushoitaja
Hinta: Opetus ja materiaali 268 euroa, ruokailut 
64 euroa ja majoitus kahden hengen huoneessa 
48 euroa. Kaikki yhteensä 380 euroa. Alv 0 %.

Diabeetikon hoidon peruskurssit 
syksyllä 2006
28.8.–1.9., 2.–6.10., 6.–10.11., 11.–15.12.
Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Kaikki aikuisia diabeetikoita hoita-
vat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka haluavat 
päivittää ja syventää tietojaan diabetesta sairas-
tavien aikuisten hoidosta ja hoidonohjauksesta. 
Kurssi sopii hyvin myös väestövastuuhoitajalle, 
jonka asiakkaina on sekä tyypin 2 että tyypin 1 
diabeetikoita.
Sisältö: Asiakaslähtöisen ohjauksen periaatteet, 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes sairautena, tyypin 
2 diabeteksen ehkäisy, tyypin 2 diabeteksen 
lääkkeetön hoito, tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen 
lääkehoito, omaseuranta apuvälineenä hoidon eri 
osa-alueiden yhteensovittamisessa, diabeteksen 
määräaikaisseuranta, diabeteksen lisäsairaudet
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovaikut-
teiset luennot ja alustukset, pienryhmätyöskentely 
sekä omaehtoinen opiskelu
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, ravitsemus-
terapeutti, psykologi, jalkojenhoitaja ja liikunta-
suunnittelija
Hinta: Opetus ja materiaali 570 euroa, ruokailut 
160 euroa ja majoitus kahden hengen huoneessa 
150 euroa. Kaikki yhteensä 880 euroa. Alv 0 %.

Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen
4.–6.9.2006, Holiday Inn Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikoiden hoidosta vastaavat 

työparit tai yksittäiset diabeetikon hoitoon osallis-
tuvat terveydenhuollon ammattilaiset
Keskeinen sisältö: Tyypin 2 diabetes sairautena 
ja sen kokonaisvaltainen hoito: lääkehoito, insulii-
nihoidon aloittaminen, painonhallinta, ruokavalio, 
liikunta, jalkojen tutkiminen ja hoito; asiakasläh-
töisen potilasohjauksen ja neuvonnan merkitys; 
motivoiva ohjaus ja neuvontatapa; yhteistyön (tii-
mityön) hyödyt ja haasteet; diabeetikon omaseu-
ranta ja sen hyödyntäminen hoidon suunnittelussa, 
toteutuksessa ja arvioinnissa; riskijalan tunnistami-
nen ja asianmukaiseen hoitoon ohjaaminen; omas-
sa työpisteessä toteutettavan hoidon ja ohjauksen 
kehittämiseen tähtäävän prosessin käynnistäminen
Koulutuksen toteutustapa: Vuorovaikutteiset 
luennot, alustuskeskustelut, workshop-työskentely 
ja tarpeen mukaan muita toiminnallisia menetelmiä
Kouluttajat: Lääkäri, ravitsemusterapeutti, psy-
kologi, opetushoitaja, jalkojenhoitaja ja liikunnan-
ohjaaja
Hinta: 550 euroa sisältää opetuksen, koulutusma-
teriaalin ja ohjelmaan merkityt tarjoilut. Alv 0 %.
Majoitus: Holiday Inn Tampereesta on mahdollista 
varata majoitus kahden hengen huoneessa hin-
taan 53 euroa/vrk/hlö. Hinta sisältää aamiaisen. 
Majoitus yhden hengen huoneessa 92 euroa/vrk, 
sisältää aamiaisen. Varaukset p. (03) 245 5111 
tai Tampere.Holidayinn@restel.fi  15.8.2006 men-
nessä.

Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
30.10.–1.11.2006 Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikon hoidosta vastaavat 
hoitotiimit ja yksittäiset diabeetikon hoitoon ja hoi-
donohjaukseen osallistuvat, diabeteksen hoidon pe-
rusasiat hallitsevat terveydenhuollon ammattilaiset
Sisältö: Tyypin 1 diabeetikon hoito ja hoidonohja-
us, insuliinin, ruuan ja liikunnan yhteensovittamisen 
ja joustavan hoidon periaatteet, diabetesta sai-
rastavan ihmisen kokonaistilanteen huomioiminen 
potilasohjauksessa, tiimityön merkitys
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, 
ryhmätyöt, ongelmanratkaisutehtävät ja eläytymi-
nen diabeetikon rooliin omakohtaisen kokemuksen 
kautta
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetus-
hoitajat, ravitsemusterapeutti, psykologi, liikunta-
suunnittelija
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 %.
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Diabeetikko kuntoutujana UUSI
30.10.–1.11.2006 Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
ammattilaiset
Sisältö: Diabetes sairautena ja diabeteksen hoito 
tänään, diabeetikko kuntoutujana, diabetes ja hen-
kinen hyvinvointi, diabetes ja ruoka, ravitsemispal-
veluiden laatu, diabetes ja lisäsairaudet, diabetes, 
jalat ja liikunta, diabetes ja työelämä
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, luennot ja 
keskustelut, havaintoesitykset, oppiminen kokeilun 
kautta, ryhmätyöt
Kouluttajat: Opetushoitaja, ravitsemusterapeutti, 
jalkojenhoitaja, psykologi, liikuntasuunnittelija, 
emäntä, lääkäri
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 %.

Diabetesliiton järjestämä koulutus  
terveydenhuollon ammattilaisille
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: koulutussihteeri 
Annette Mathlin, p. (03) 2860 338, annette.
mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /koulu-
tus

Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille  
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, 
kuten terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sai-
raanhoitajat, fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, 
ravitsemusterapeutit ja lääkärit. Työpareittain osal-
listumista 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/
määrälliset muutokset), liikunnan perusta (liikun-
nan 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

Kesto: 3 pv + 2 pv. Jaksojen välillä n. 5 viikkoa, jona 
aikana työskennellään itsenäisesti. Koulutus sisältää 
myös käyttäjätunnuksen PPP-KOTI-verkon internet-
sivuille, jossa mahdollisuus muun muassa työnohjauk-
selliseen verkkokeskusteluun koulutuksen jälkeen. 
Hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta järjestetään 
myös tilauskursseina terveydenhuollon organisaa-
tioille sopimuksen mukaan.
Ohjaajakoulutus vuonna 2006: 
Tampere 29.–31.8.2006 ja 4.–5.10.2006. 
Ilmoittautuminen Satu Kiurulle, p. (03) 2860 253, 
satu.kiuru@diabetes.fi , järjestäjänä Suomen 
Diabetesliitto 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 

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n 
kesäkokous 
18.– 19.8.2006 Diabeteskeskus, Tampere 
Kohderyhmä: Yhdistyksen jäsenet ja kaikki diabetes-
tutkimuksesta kiinnostuneet
Ohjelma: Kokous on yhdistyksen vuosikokousta 
lukuunottamatta englanninkielinen. Perjantai 18.8. 
klo 15–16 ilmoittautuminen; 16–16.45 Why does fat 
accumulate in the liver in NAFLD, professori Elizabeth 
Parks; 17–17.45 Molecular mechanisms underlying 
fat metabolism, professori Jan Borén; 18.15–18.45 
Affymetrix approach to study gene expression, 
dosentti Dario Greco; 18.45–19.15 Principles of 
metabolomics approaches to study lipid metabolism, 
dosentti Matej Oresic; 19.15–19.45 Impact of obe-
sity, insulin resistance and liver fat on lipidomics, LT 
Jukka Westerbacka. Lauantai 19.8. klo 9.00–9.20 
PET studies addressing FFA metabolism in the liver, 
LT Patricia Iozzo; 9.30–9.50 Macrophages and adi-
pose tissue, professori Per Eriksson; 10.00 –10.30 
Diabetestutkijat ja diabetologit ry:n jäsenkokous; 
10.30–10.55 Genetics of insulin resistance, profes-
sori Steve Humphries/Philippa Talmud; 11–11.20 
Candidate genes, Dr. Ewa Ehrenborg, Karoliininen 
sairaala, Ruotsi; 11.25– 11.50 Which genes are 
important: lessons from study of gene-environment 
interactions, professori Markku Laakso
Ilmoittautumiset: 11. elokuuta mennessä 
 Diabeteskeskukseen Tarja Pentille, 
tarja.pentti@diabetes.fi , p. (03) 2860 223. 
Osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta. 
Muilta osallistumismaksu on 34 euroa (kuitti mak-
susta mukaan). Pankkitili: Suomen Diabetestutkijat ja 
Diabetologit ry, Nordea 155430-6101309.
Lisätiedot: www.diabetes.fi  > Diabetesammattilaiset 
> Diabetestutkijat ja diabetologit
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■   Ajankohtaista: Suomalaisen diabetestutkimuksen juhlavuosi,
 Diabetestutkimussäätiö 30 vuotta, Diabetestutkijoiden ja diabetologien yhdistys 25 vuotta

■  Pääkirjoitus: PPAR-γ ja tyypin 2 diabetes

■ IDF:n maailmanlaajuinen suositus tyypin 2 diabeteksen hoidosta,
 Kolmet ohjeet hoidon tason mukaan

■ Diabeetikon ohitusleikkaus ja pallolaajennus, Terveyteen liittyvä elämänlaatu
 paranee yhtä paljon kuin muidenkin

■ Uutta tietoa PPAR-γ 2-geenin merkityksestä lihavuudessa, insuliiniresistenssissä
 ja tyypin 2 diabeteksessa

■ Nuori tutkija 2005: Rosiglitatsonihoito parantaa sepelvaltimotautia sairastavien
 tyypin 2 diabeetikoiden sydänlihaksen sokerinkäyttöä

■ Diabetes-kirjasta uudistettu painos, Mainio yleisesitys diabeteksesta ja sen hoidosta

■ PPP-ohjelman seurantatutkimus: Painonhallinta onnistuu ryhmissä, kunhan ohjauksen
 edellytyksistä huolehditaan

■ Diabeteshoitajat: Diabeteshoitotyön haasteita

■ Väitöksiä

■ Koulutusta


