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ADA hirviön jäljillä

Amerikan diabetesliiton kesäkuista kongressia on 
luonnehdittu välivuoden katsaukseksi, sillä mega-
tutkimuksia ei tänä vuonna julkistettu. Autiomaassa 
elävä hirviölisko sentään toi väriä uutisointiin: kah-
desti vuodessa aterioivan liskon sylkirauhasesta 
löytynyt aine saattaa olla hyödyllinen tyypin 2 dia-
beetikoiden hoidossa. 

Peptidiperhe kasvaa

Adiponektiini, resistiini, greliini, visfatiini... Meta-
bolisen oireyhtymän taustalla vaikuttavista ”rasva-
hormoneista”, adiposytokiineista, saadaan koko 
ajan lisää tietoa. Niistä toivotaan diagnostiikkaan ja 
hoitoon sovelluksia, mutta toistaiseksi tutkijat ovat 
yllättyneet kerta toisensa jälkeen: uusien peptidien 
toiminta ja vaikutukset ovat osoittautuneet luultua 
monimutkaisemmiksi.

Taiteen ja tieteen liitto

Hoidonohjauksessa yhdistyvät lääketiede, kasva-
tustiede ja humanistinen ajattelu. Kirjoittamista, 
draamaa ja kuvataidetta voidaan käyttää hyväksi 
sairauteen liittyvien tunteiden käsittelyssä. Haitaksi 
ei ole sekään, jos hoidonohjaajassa on hieman 
taiteilijan vikaa: herkkyyttä aistia tunteita ja tunnel-
mia ja kykyä tulkita niin sanallisia kuin sanattomia 
viestejä.  

Onnistumisen avaimet

Suomalaisilta diabeteshoitajilta on nyt kysytty en-
simmäisen kerran, mitkä tekijät vaikuttavat tyypin 
1 diabeetikoiden hoidonohjauksen onnistumiseen. 
Muun muassa selkeä työnjako ja hoitotyön johdon 
tuki tulivat esille vastauksissa. 
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Ajankohtaista  

Retinopatian Käypä hoito -suositus 
painottaa diabeteksen hyvää perushoitoa

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen 
Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkäri-
neuvoston asettama työryhmä on laatinut Käypä 
hoito -suosituksen diabeettisen retinopatian hoi-
dosta. Retinopatiasuositus on Käypä hoito -sarjan 
ensimmäinen diabetesta koskeva suositus. Suosi-
tus on julkaistu Aikakauskirja Duodecimin nume-
rossa 11/2006. Se on luettavissa myös internetissä 
osoitteessa www.kaypahoito.fi . Suosituksesta on 
toimitettu tiivistelmä potilaita varten. Työryhmän 
puheenjohtajan, dosentti Paula Summasen kirjoit-
tama artikkeli suosituksesta julkaistaan Diabetes 
ja lääkäri -lehdessä myöhemmin. 

Suosituksessa korostetaan diabeteksen hyvän 
perushoidon merkitystä diabeettisen retinopatian 
ehkäisyssä ja hoidossa. Tämä tarkoittaa, että ve-
renpaine ja verensokeri pitää saada suositusten mu-
kaiselle tavoitetasolle ja metabolinen oireyhtymä 
hallintaan.

Suosituksessa on ohjeet myös seulontojen ja 
seurannan järjestämisestä. Niiden diabetesta sai-
rastavien, joilla ei ole retinopatian oireita, pitäisi 
päästä silmänpohjien tutkimukseen 1–3 vuoden 
välein. Seulontamenetelmäksi suositellaan silmän-
pohjien valokuvausta, joka on herkempi tutkimus-
menetelmä kuin yleis- tai erikoislääkärin tekemä 
oftalmoskopia.

Diabetesliiton lääkärineuvostolta 
uusi suositus EU:n ajokorttidirektiivin 
tulkinnasta

Diabetesliiton lääkärineuvosto on antanut uuden 
suosituksen siitä, miten Euroopan yhteisön ajo-
korttidirektiiviä on diabeetikoiden osalta tulkitta-
va. Käytännössä ohjeisto merkitsee, että insuliini-
hoitoinen diabeetikko ei voi saada Suomessa uutta 
ammattiajolupaa, kuten ei muissakaan EU-mais-
sa. Suosituksessa on ohjeet myös niitä tilanteita 
varten, joissa lääkäri on sokeritasapainon osalta 
velvollinen tekemään poliisille ilmoituksen poti-
laan terveydentilan heikentymisestä. Diabeetikoille 
annetaan käytännön ohjeita siitä, miten toimia, jos 
verensokeri laskee ajotilanteessa matalalle ja miten 
jo ennen ajoa voi varmistaa mahdollisimman tur-
vallisen matkan.

Suositus on julkaistu internetissä Diabetesliiton 
sivustolla www.diabetes.fi  > Tietoa diabeteksesta 
> Hoitosuositukset ja Diabetes-lehden toukokuun 
numerossa (5/2006). Suosituksesta on valmistettu 
myös repäisylehtiö potilaille jaettavaksi. Repäisy-
lehtiö on maksullinen. Lisätiedot ja tilaukset: Dia-
betesliitto, Materiaalitilaukset, p. (03) 2860 111, 
materiaalitilaukset@diabetes.fi , www.dia betes.fi /
aineistot.
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Kuva: Timo Saaristo

Pääkirjoitus

• Liisa Hiltunen

Uutta satoa ja näennäissäästöjä 

Harvinaisen helteisen kesän jälkeen tuntuu kerran-
kin siltä, että kesästä on saanut nauttia riittävästi 
ja on hyvä aika siirtyä syksyyn. Kesän sadonkor-
juu on tuottanut runsaasti herkullista lukemista 
lehteemme.    

Vuonna 2005 uusittu metabolisen oireyhtymän 
MBO:n määritelmä painottaa vatsaontelon sisäisen 
rasvan merkitystä oireyhtymän keskeisenä piirtee-
nä. Kiivaasta tutkimustyöstä huolimatta taustame-
kanismit ovat yhä osin selvittämättä. Olavi Ukkola 
käsittelee artikkelissaan (s. 16) rasvakudoksen erit-
tämiä peptidihormoneja, joita pidetään keskeisinä 
MBO:n synnyn kannalta. Selviääkö artikkelista, 
mikä on muna, mikä kana, tai onko oireyhtymälle 
tulossa jälleen uusia indikaattoreita, jää luettavak-
senne.

Vaikka mitään maailmoja mullistavaa ei näytä olevan tulossa diabeteksen hoitoon lähiaikoina, tarjoaa 
Amerikan diabetesliiton ADA:n kongressista koottu tuhti uutispaketti mielenkiintoista lukemista tuoreista 
ja tulevista lääkehoitomahdollisuuksista. Diabeteslääkkeiden valikoimassa on ilahduttavasti uusia tulok-
kaita. Toki ei pidä unohtaa, että ”vanhat” keinot oikein ajoitettuina voivat tuottaa hyvän hoitotuloksen, 
kuten insuliinihoidon riittävän varhainen aloitus tyypin 2 diabeteksessa (Jorma Lahtela, s. 14). Inhaloita-
vat insuliinit tulevat kovaa vauhtia markkinoille. Hoidon kohderyhmien valitseminen ei kuitenkaan ole 
yhtä helppoa kuin sen määrittely, keille hoito ei sovi, toteaa Leo Niskanen (s. 13). Pitkäaikaistulokset ovat 
lupaavia ja potilaiden tyytyväisyys näyttää ylivoimaiselta. 

Mutta miten pitkä on viive ennen kuin uudet lääkkeet markkinoille tulonsa jälkeen ovat todellinen 
hoitovaihtoehto? Jääkö lääkekorvausjärjestelmämme muutoksineen ja lyhytnäköisine, ehkä näennäisine 
säästötavoitteineen edelleen vuosikausiksi tasa-arvoisen diabeteksen hoidon esteeksi? 

Parhaatkaan käytettävissä olevat lääkkeet ja muut hoidot eivät tuota tulosta, ellei potilas kykene to-
teuttamaan hoitoaan suositellulla tavalla. Näin voi käydä esimerkiksi psykososiaalisten esteiden tai puut-
teellisen hoidonohjauksen takia. Firenzessä huhtikuussa pidetyn Therapeutic patient education (TPE)  -ko-
kouksen raporteissa käsitellään muun muassa laajan, asiakaslähtöisyyttä korostavan DAWN-tutkimuksen 
tuloksia ja niitä käytännön haasteita ja toimia, jotka tulosten julkaisemista ovat seuranneet. Tutkimuksen 
keskeisissä johtopäätöksissä näyttäisi olevan yllin kyllin haastetta siinäkin tapauksessa, että valitsisimme 
hoitopaikoissamme vaikkapa vuosittain yhden keskeisen tavoitteen erityisen työstämisen kohteeksi. 
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Tämänvuotisessa Amerikan diabetesliiton  
ADA:n (American Diabetes Association) kokouk-
sessa ei julkistettu yhtään järisyttävää megatutki-
musta – siten kyse on eräänlaisesta välivuodesta. 
Tätä yleisvaikutelmaa vahvistaa, että PPAR- 
herkistäjiin kohdistuva suurin into näyttää  
laantuneen.
     Maha-suolikanavan hormonit veivät nyt 
päähuomion, ja niistä odotetaan todella paljon. 
Insuliinihoito kehittyy myös huimaavaa vauhtia, ja 
inhaloitavat insuliinit ovat tulossa.

PPAR-herkistäjien asema diabeteksen perushoidos-
sa on vakiintumassa. Vaikka ne eivät ehkä enää he-
rätäkään yhtä suurta innostusta 
kuin aiemmin, oli niiden pitkäai-
kaisesta käytöstä tuloksia esillä, 
ja myös PPAR-herkistäjien aihe-
uttaman nesteretention mekanis-
meja esiteltiin.

Innostuksen hienoiseen hiipu-
miseen lienevät osaltaan vaikut-
taneet viimeaikaiset kaksoisher-
kistäjiin liittyneet vastoinkäymiset. Kaksoisherkis-
täjissä on yhdistetty alfa- ja gammaherkistäjät eli 
glitatsaarit. Muraglitatsaari vedettiin pois mark-

kinoilta viime vuonna suuren kohun saattamana 
mahdollisten kardiovaskulaaristen haittojen takia, 
ja juuri kokouksen alla tesaglitsaarin hyvin laaja 
kliininen tutkimusohjelma keskeytettiin munuais-
vaikutusten takia. PPAR-alfa-agonistien (siis fi b-
raattien) asema ei myöskään sinänsä hienosti toteu-
tetun FIELD-tutkimuksen jälkeen ole kaksinen, ja 
PROACTIVEkin herätti hieman sekavia tunteita.  

Milla Magian rohtoja 
apteekin hyllylle – Kelan kauhistukseksi? 
Maha-suolikanavan hormonit eli inkretiinit ovat 
vanhastaan tuttuja. Ne tehostavat insuliinin vai-
kutusta ruokailun yhteydessä. Niistä johtuu, että 
samansuuruinen määrä glukoosia annettuna suun 

kautta aiheuttaa suuremman insu-
liinivasteen kuin suonensisäisesti 
annettu glukoosi. Merkittävimmät 
inkretiinit ovat glukagoninkaltai-
nen peptidi GLP-1 (glucagon like 
peptide) ja GIP (gastric inhibitory 
polypeptide). 

Yleiskatsauksen GLP-1:stä piti 
alan tanskalainen guru, professori 

Jens Holst. Suoliston L-solujen erittämä peptidi te-
hostaa insuliinin eritystä, estää glukagonin eritystä, 
vaikuttaa suoliston liikkuvuuteen ja mahalaukun 

ADA 66th Annual Meeting 
Washington DC 9.–14.6.2006

Insuliinin vaikutusta tehostavat 
hormonit ja hirviölisko 
mielenkiinnon kohteina

   
 Ei tiedetä, miksi tätä ainetta 

(eksendiiniä) on pari kertaa 
vuodessa aterioivan hirviölis-

kon sylkirauhasessa. 

• Leo Niskanen
Professori, ylilääkäri
Kuopion yliopisto, KYS
leo.niskanen@uku.fi 

• Jorma Lahtela
Dosentti, apulaisylilääkäri 
Tampereen yliopisto, TAYS 
jorma.lahtela@uta.fi 

ADA-kokonaisuuden ovat koonneet:





haponeritykseen. Sillä on myös ruokahalua hillit-
seviä keskushermostovaikutuksia. Erityisen mie-
lenkiintoisia ovat sen beetasolujen määrää lisäävät 
vaikutukset eläinmalleissa.

Diabeetikon GLP-1-tasot ovat glukoosin anta-
misen jälkeen matalampia kuin muilla. GLP-1 on 
jo pitkään ollut lupaava tulokas tyypin 2 diabeeti-
koiden hoitoon, mutta ongelma on sen lyhyt puo-
liintumisaika (1–2 minuuttia). DPP-IV-entsyymi 
(dipeptidyylipeptidaasi-IV) hajottaa GLP-1:n nope-
asti. Tämän entsyymin vaikutuksen ohittaminen on 
hoidon vakiintumisen edellytys, sillä jatkuva infuu-
sio on liian epäkäytännöllinen hoitomuoto. Tässä 
valossa on mielenkiintoista myös, miten GLP-1 
pääsee ja vaikuttaa keskushermostoon. Jo vuonna 
1996 osoitettiin Nature-lehden artikkelissa (Turton 
et al.), että GLP-1:n antaminen suoraan aivo-selkä-
ydinnesteeseen vähentää rottien ravinnonottoa.

Periaatteessa on kaksi lähestymistapaa DPP-
IV-entsyymin vaikutuksen ohittamiseen: GLP-1:n 
muuntaminen siten, ettei entsyymi pääse hajotta-
maan sitä, tai vaihtoehtoisesti DPP-IV:n aktiivisuu-
den estäminen, jolloin sisäsyntyisten inkretiinien 
vaikutus tehostuu. 

Harvoin ruokailevan
hirviön mysteeri 
Eksendiini-4 eli eksenatidi on Yhdysvaltain ja Mek-
sikon aavikoilla elävän, myrkyllisen gilaliskon (Gi-
la Monster, Heloderma suspectum) sylkirauhasesta 
löytynyt tekijä. Sen rakenne on 60-prosenttisesti 
yhdenmukainen ihmisen GLP-1:n kanssa. Eksen-

diini-4:n vaikutusaika on pidempi (puoliintumis-
aika 2–4 tuntia), ja se kykenee aktivoimaan GLP-
1-reseptorin. Ei tiedetä, miksi tätä ainetta on pari 
kertaa vuodessa aterioivan hirviöliskon sylkirauha-
sessa. Gilahirviöllä on myös "normaali" GLP-1:n
toiminta. Joka tapauksessa eksenatidi on jo mark-
kinoilla USA:ssa. 

Toinen tapa estää DPP-IV-entsyymin toiminta 
on myös nerokas. Liraglutidissa GLP-1-molekyyliin 
on liitetty rasvahappo, joka sitoo sen albumiiniin. 
Näin saadaan pidennettyä vaikutusaikaa (puoliin-
tumisaika 12–14 tuntia). Tämä mahdollistaa ker-
ran päivässä annostelun. Periaate on tuttu detemi-
rinsuliinista. 

Oraalisesti annosteltavista DPP-IV-inhibiitto-
reista eli inkretiinitehostajista pisimmällä ovat sita-
gliptiini ja vildagliptiini. Ne ovat mitä ilmeisimmin 
tulossa lähiaikoina markkinoille. Sitagliptiinillä on 
jo kauppanimikin (Januvia®). 

Edellä kuvattuja lääkemekanismeja on verrat-
tu toisiinsa taulukossa 1. Uusia inkretiinimimeet-
tejä tai -tehostajamolekyylejä esitellään koko ajan 
lisää. Todennäköisesti inkretiinitehostajat tulevat 
profiloitumaan varhaisemman glukoosiaineen-
vaihdunnan häiriön hoitoon ja mimeetit puoles-
taan ovat varteenotettava vaihtoehto insuliinihoi-
dolle. Kerran viikossa annosteltavat eksenatidit 
(esimerkiksi eksenatidi-LAR) tarjoavat mielen-
kiintoisia näkymiä diabeteksen hoitoon: riittää-
kö tulevaisuudessa tyypin 2 diabeetikon hoidoksi 
pistos kerran viikossa? LN

Taulukko 1. GLP-1:n muuntamiseen perustuvien lääkeaineiden (mimeettien) ja inkretiinitehostajien 
vertailu.

 Mimeetit Inkretiinitehostajat (DPP-IV-estäjät)

Annostus injektio suun kautta
GLP1-tasot farmakologiset (> x5) fysiologiset (x2)
Vaikutuskohde GLP-1-reseptori GLP-1, GIP-reseptori, muut reseptorit
HbA1c-lasku1 noin 0,8  % 0,5 %
Hypoglykemian vaara vähäinen vähäinen
Painon muutos              – 3 ... –5 kg + /– 0 kg
Pahoinvointi alussa tavallinen vähäinen
Beetasolumassa lisääntyminen todennäköinen lisääntyminen
(eläinkokeissa)

1 aktiivivertailuhoitoon verrattuna
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ADA:ssa esillä olleita inkretiineihin 
liittyviä tutkimuksia
A115-OR. Tyypin 2 diabeetikoille annosteltiin lirag-
lutidia (monoterapiana) kerran päivässä. Potilaat sa-
tunnaistettiin kolmelle eri liraglutidiannokselle (0,65, 
1,25, 1,9 mg  tai plasebo) 14 viikon ajaksi. HbA1c laski 
annosriippuvaisesti ad –1,74 %, eikä lieviä tai vakavia 
hypoglykemioita esiintynyt. Paino laski myös annosta 
vastaavasti. Haittavaikutuksia esiintyi vähän. Pahoin-
vointia oli alkuvaiheessa 10 %:lla potilaista.

A116-OR. Eksenatidi hidasti mahalaukun tyhjenemistä 
siten, että vaikutus oli lähes kaksinkertainen 5 µg:n 
annoksella ja lähes kolminkertainen 10 µg:n annoksel-
la. Tässä vaihtovuoroasetelmatutkimuksessa koeate-
ria, johon sisältyi kiinteää ruokaa ja nesteitä, leimattiin 
teknetiumilla ja indiumilla. 

A117-OR. Eksenatidiannos 10 µg:aa kahdesti päiväs-
sä tehosti glitatsoni- tai glitatsoni-metfomiinihoitoisten 
tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainoa. HbA1c laski 
0,8 % ja paino 1,6 kg. Vertailuryhmässä paino laski 
0,2 kg. Hypoglykemioiden esiintyvyydessä ei ollut eroja 
ryhmien välillä. 

A118-OR. Eksenatidi-infuusiotutkimuksessa aterioiden 
jälkeisten hyperglykemioiden korjaantuminen johtuu glu-
koosin vähentyneestä ilmaantumisesta systeemiseen 
verenkiertoon ja maksan glukoosintuotannon vähenemi-
sestä. Puolet maksan glukoosintuoton laskusta aterian 
jälkeen selittyy glukagonin erityksen vaimenemisella ja 
puolet insuliinin tehostuneella erittymisellä. 

A485-P. Eksenatidin teho ja painon lasku näyttävät säi-
lyvän avoimessa III:n vaiheen jälkeisessä seurannassa 
ainakin kahden vuoden ajan. 

A120-123-OR. Vildagliptiiniä (100 mg/vrk) verrattiin 
metformiiniin (2 000 mg/vrk) vuoden kestäneessä 
kontrolloidussa monoterapiahoitotutkimuksessa. HbA1c:
n laskun suhteen vaihtoehdot olivat tasavertaisia. Paino 
ei muuttunut vildagliptiiniryhmässä, mutta laski metfor-
miiniryhmässä. GI-sivuvaikutuksia oli edellisessä ryh-
mässä vähemmän. 

A122-tutkimuksessa vildagliptiinin lisäys metformii-
nihoidossa oleville laski HbA1c:tä annosriippuvaisesti. 

Paino ei muuttunut, mutta vildagliptiini-metformiinryh-
mässä oli vähemmän maha-suolikanavan sivuvaikutuksia 
kuin vain metformiinia saaneessa ryhmässä. 

A123-tutkimuksessa osoitettiin kaksoisisotooppitek-
niikalla, että vildagliptiini vähentää maksan glukoosintuo-
tantoa lisäämällä endogeenisen insuliinin eritystä ja vai-
mentamalla glukagonin eritystä tyypin 2 diabeetikoilla. 

A467-P. Vildagliptiiniä annettiin insuliinihoitoisille (> 30 
IU/vrk, HbA1c 7,5–11 %) tyypin 2 diabeetikoille 50 mg/
vrk. Verrokit saivat plaseboa. HbA1c laski vildagliptiinillä 
0,5 % ja plasebolla 0,2 % (p = 0.022). Mielenkiintoista 
oli, että hypoglykemioiden määrä ja vaikeusaste olivat 
vähäisempiä vildagliptiini-insuliini- kuin plasebo-insuliini-
ryhmässä. Tutkimuksen tekijöiden mukaan se saattaa 
johtua beetasolujen lisääntyneestä herkkyydestä. 

501-P. Myös sitagliptiiniä tutkittiin metformiinihoitoi-
silla (≥ 1 500 mg/vrk) tyypin 2 diabeetikoillla (HbA1c 
7 %– 10 %). 701 potilasta satunnaistettiin plasebolle tai 
sitagliptiinille 100 mg/vrk  24 viikon ajaksi. HbA1c laski 
sitagliptiiniryhmässä 0,65 %. Beetasolufunktio kor-
jaantui sitagliptiinihoidon aikana. Hypoglykemiariski ei 
eronnot plasebosta, kuten ei myöskään painon muutos. 
Vastaavat tulokset saatiin, kun pohjahoitona oli insuliini-
herkistäjä pioglitatsoni (556-P).

A256-OR ja A262-OR. Nämä tutkimukset kertoivat 
mahdollisesta uudesta käyttöaiheesta: eksenatidi suo-
jasi hiirillä tehdyssä kokeessa sekä ihmisen että kädel-
listen eläinten saarekesolusiirteitä. Ihmisille tehdyssä 
saarekesolujen siirrossa eksenatidin lisääminen Edmon-
tonin protokollaan auttoi insuliiniriippumattomuuden 
saavuttamisessa: osa hoitoa saaneista potilaista tarvitsi 
vähemmän transplantaatioyrityksiä.

A487-P. Eksenatidi-LAR on eksenatidin kerran viikossa 
annosteltava muoto:  sitä annettiin 45:lle tyypin 2 dia-
beetikoille 15 viikon ajan. Eksenatidi-LAR:a annosteltiin 
joko 0,8 tai 2,0 mg ja HbA1c-tasot laskivat vastaavasti 
peräti 1,4 ja 1,7 %, kun plaseboryhmässä taso nousi 
0,4 %. Annoksella 2,0 mg kerran viikossa 86 % poti-
laista saavutti HbA1c-tason ≤ 7,0 %. Plaseboa saaneista 
kukaan ei saavuttanut tätä tasoa. Alkuvaiheen lievä 
pahoinvointi oli yleistä, mutta yhtään hoidon keskeyttä-
miseen johtavaa haittatapahtumaa ei esiintynyt, kuten ei 
vakavia hypoglykemioitakaan. Paino laski hoitoryhmäs-
sä lähes 4 kg.  LN

Numerot suluissa viittaavat abstraktikirjaan. Abtraktit ovat luettavissa verkossa: http://
scientifi csessions.diabetes.org/index.cfm?fuseaction=Locator.DisplaySearchAbstract&CalledByID
=1006 (11.7.2006).
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Lihavuuskirurgia on USA:ssa yleistä, ja näitä leik-
kauksia tekevät yksiköt mainostavat palvelujaan 
näkyvästi. Maassa tehtiinkin vuonna 2005 noin 
140 000 leikkausta lihavuuden hoidoksi. Tavan-
omaisin menetelmä on maha-
laukun ohitusleikkaus, jossa tyh-
jäsuoli (jejunum) liitetään maha-
laukun taitse ruokatorven alaosas-
ta mahalaukun yläosasta muodos-
tettuun pussukkaan. 

Leikkauksen jälkeen ilmene-
västä mielenkiintoisesta kompli-
kaatiosta esitelmöi ADA:n koko-
uksessa professori Mary-Elisabeth 
Patti John Hopkinsin yliopistosta 
Bostonista. Hän aloitti kertomalla naispotilaasta, 
jonka painoindeksi oli 48 kg/m2 ennen leikkausta. 
Potilaalle tehtiin roux-en-y-tyyppinen mahalaukun 
ohitusleikkaus. Leikkauksen jälkeen hänellä oli 
ohimenevästi dumping-oireita, jotka ovat seuraus-
ta ruoan liian nopeasta siirtymisestä ohutsuoleen. 

Painoindeksi oli leikkauksen jälkeen 35 kg/m2. 
Noin kaksi vuotta leikkauksesta potilaalla oli hy-

vin hankalia aterian jälkeisiä hypoglykemiaoireita, 
joita nopeasti imeytyvien hiilihydraattien välttämi-
nen ei helpottanut. Oireyhtymä tunnetaan sinänsä 
jo varsin hyvin (New England Journal of Medicine 

2005;353:2192–94), vaikka sen 
esiintyvyydestä ja syntymekanis-
meista kiistellään. Ajatellaan, että 
oireyhtymän taustalla on haiman 
beetasolujen liikakasvu. Beeta-
solujen hyperplasia yhdistyneenä 
laihtumisen jälkeen parantunee-
seen insuliiniherkkyyteen altistaa 
oireyhtymälle. Suolistohormonien 
GLP-1:n ja GIP:n erityksellä saat-
taa olla suuri merkitys beetasolu-

jen liikakasvussa. Tosin inkretiinimimeeteillä ei 
koe-eläinkokeissa ole todettu haiman liikakasvua 
edes pitoisuuksien ollessa korkeita. Teoria ei si-
ten ole täysin vedenpitävä. Hoidoksi on kokeiltu, 
yleensä heikoin tuloksin, akarboosia, diatsoksidia 
ja oktreotidia. Osalle potilaista joudutaan teke-
mään osittainen tai jopa täydellinen haimanpois-
to.  LN

Hyperinsulinemia ja hypoglykemia 
mahalaukun ohitusleikkauksen jälkeen 
– inkretiinien liikaerityskö syynä? 

Toistuvista hypoglykemioista 
ei vaaraa aivoille? 
DCCT-tutkimus tuo edelleen mielenkiintoisia tu-
loksia. Nyt esillä oli muun muassa toistuvien hy-
poglykemioiden vaikutus älyllisiin toimintoihin 
(cognitive function). Seuranta-aika oli 12 vuot-
ta, ja mukana tutkimuksessa oli 1 136 potilasta. 
Älyllistä toimintaa arvioitiin useiden testien avulla 

ja niiden tulokset suhteutettiin hypoglykemioiden 
määrään ja kestoon. Minkäänlaista sentraalisten 
funktioiden heikentymistä ei havaittu. Itse asiassa 
matala HbA1c ennusti parempaa psykomotorista 
suoriutumista (Jacobson).  JL

   
 Noin kaksi vuotta leikkauk-
sesta potilaalla oli hyvin han-
kalia aterian jälkeisiä hypog-
lykemiaoireita, joita nopeasti 
imeytyvien hiilihydraattien 
välttäminen ei helpottanut.
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A482-P. Atyyppisten antipsykoottien diabetogeenisyys 
on ilmeinen mysteeri, eikä selity kokonaan niihin yhdis-
tetyllä painonnousulla. Hyperglykemian mekanismeja 
tutkittiin eri antipsykooteilla eri hiirimalleissa. Klotsapiini, 
olantsapiini, ketiapiini, perfenatsiini ja klorpromatsiini 
aikaansaivat hyperglykemiaa ja todennäköisesti hei-
kensivät insuliinineritystä. Lääkeaineet, joihin hyper-
glykemiaa ei ole liitetty, kuten ziprasidoni, aripripatsoli 
ja haloperidoli, eivät tehneet sitä myöskään tässä mal-
lissa. Sympatolyyttinen esihoito gangliosalpaajalla tai 
beeta-2-salpaajalla esti klotsapiinin tai klorpromatsiinin 
indusoiman hyperglykemian. Tämän perusteella haiman 
saarekesolujen beeta-2-adrenoreseptorien lisääntynyt 
aktiivisuus on yksi mekanismeista. Se johtuu todennä-
köisesti keskushermoston sympatikusaktivaatiosta. 

398-P. Näyttöön pohjautuvan hoidon ortodoksiset 
apostolit ovat kyseenalaistaneet verensokerin omaseu-
rannan merkityksen tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. 
Tässä saksalaisessa tutkimuksessa seurattiin 3 268:aa 
ei-insuliinihoitoista tyypin 2 diabeetikkoa noin 6,5 vuo-
den ajan. Noin 40 % diabeetikoista aloitti tänä aikana 
omaseurannan. Omaseuranta oli yhteydessä parantu-
neeseen hoitotasapainoon, vaikka lääkityksen määrässä 
ei ollut oleellisia eroja. Tosin verensokeriaan mitanneet 
vaihtoivat hoitomuotoa useammin. Päätetapahtuma, jota 
seurattiin, oli kooste diabetekseen liittyviä lisäsairauksia 
(sydäninfarkti, aivohalvaus, amputaatio, sokeutuminen, 
hemodialyysi). Päätetapahtumat vähenivät noin 10 % 
omaseurantaryhmässä. Ero oli monimuuttujamalleissa 
erittäin merkitsevä. 
– On asioita, joita ei ole koskaan mahdollista tutkia sa-
tunnaistetuissa kaksoissokkokokeissa. MOT.  

213-OR. Mieliala vaikuttaa verensokeriin. Tässä tutki-
muksessa arvioitiin kolmen viikon ajan edellisen päivän 
negatiivisia tunnelatauksia standardoidun asteikon avulla 
ja peilattiin arvioita aamulla mitattuun verensokeriin. 
Tutkittavat olivat keski-ikäisiä tyypin 2 diabeetikoita. Nii-
den henkilöiden verensokeri, joilla oli paljon negatiivisia 
tunteita, oli merkitsevästi korkeampi kuin muiden. Päi-
vittäiset mielialan vaihtelut olivat myös merkitsevässä 
yhteydessä verensokeriin siten, että negatiivisesti la-
tautuneen päivän jälkeinen aamusokeri oli merkitsevästi 
koholla. Yhteys oli selvempi miehillä. Tulos pysyi moni-
muuttujamallissa merkitsevänä, eikä sitä selittänyt ikä, 
koulutus, aika diagnoosista tai käytössä oleva lääkitys. 
– Don’t worry, be happy. Se laskee myös verensokeria. 

222-OR. Miten keskushermosto säätelee verensoke-
ria, on mielenkiintoinen kysymys. Paastohyperglykemia 
johtuu valtaosin maksan lisääntyneestä glukoosintuo-
tannosta. Insuliini estää maksan glukoosintuotantoa 
osittain keskushermosto-maksayhteyden kautta, mi-
kä vaatii PI3K:n aktivaation hypotalamuksen medio-
basaalisessa osassa ja vagaalisen yhteyden maksaan 
(Nature 434;1026-31, 2005). Rossettin ryhmän työssä 
selvitettiin, tarvitaanko seriini-theoriini-kinaasi P-Akt:n 
aktivaatiota tässä hypotalaamisessa säätelyssä ja jos 
tarvitaan, niin mikä isoformi on kyseessä. S-D-urosrotil-
le annettiin klampin aikana insuliinia hypotalamukseen. 
Glukoosi-infuusiota jouduttiin lisäämään hypoglykemian 
estämiseksi. Sentraalinen insuliini lisäsi hypotalamuksen 
P-Akt-aktivaatiota, ja P-Akt:n inhibiittorin anto esti nämä 
vaikutukset. Edelleen, vaikutuksia ei näkynyt knock out 
-rotassa, jolta on poistettu Akt2-geeni. Sentraalinen 
insuliini säätelee siten maksan glukoosintuotantoa akti-
voimalla Akt2:n hypotalamuksessa. 

– Tyypin 2 diabeteksen syitä on etsitty lihaksesta, 
verisuonista, maksasta, rasvasta ja haimasta. Olisiko 
syytä tutkia hieman hermostoakin ?  

23–24-OR. Munuaisten vajaatoiminta (glomerulusfi lt-
raatio GFR < 60 ml/min/1,73 m2) voi esiintyä diabee-
tikoilla ilman albuminuriaa, mutta kuinka yleistä tämä 
on? 

DCCT:n (Diabetes Control and Complications Trial) 
jatkoseurantakohortissa (EDIC), jossa oli 1 304  tyypin 
1 diabeetikkoa, munuaisten vajaatoiminnan esiintyvyys 
lisääntyi 10 vuoden aikana 1,59 %:sta 4,22 %:iin (n = 
55). Ne, joilla oli  seurannan aikana toistuvasti matala 
GFR (glomerulusten suodattumisnopeus), jakautuivat 
albuminurian suhteen seuraavasti: 12 (41 %) normaa-
li albumiinieritys, 6  (21 %) mikroalbuminuria ja 11 
(38 %) kliininen albuminuria ( > 300 mg/24 t). 

Joslinin klinikan aineistossa (24-OR), jossa oli mu-
kana yhteensä 5 627 tyypin 2 diabeetikkoa, lasken-
nallinen matala GFR (sama raja kuin edellä kuvatussa 
tutkimuksessa) oli 11 %:lla normoalbuminurian omaa-
vista (n = 3 623) ja 21 %:lla mikroalbuminurisista (n =             
1 532) sekä 58 %:lla proteinurisista (n= 462). Munu-
aisten vajaatoiminta ei siten ole normoalbuminurisilla 
tyypin 2 diabeetikoilla ihan tavatonta. Koska munuaisten 
vajaatoiminta on melko yleistä myös ilman albuminuri-
aa, tutkijat suosittavat myös GFR:n laskennallista mää-
rittämistä vuositarkastuksessa albuminuriatutkimuksen 
lisäksi. – Ainakin kirjoittaja joutuu tarkistamaan aiempia 
käsityksiään.  LN

 

Näyttöä ADA 2006 -kongressista
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Hengitysteitse otettava insuliini on tulossa kovaa 
vauhtia markkinoille. Pfi zerin Exubera on tien-
raivaaja, mutta muita on tulossa sen perässä. 
Inhaloitavat insuliinit ovat vasta taipaleensa alku-
päässä, ja epäileviä tuomaita on paljon. Kehitys 
saattaa kuitenkin olla nopeaa: insuliinipumputkin 
olivat markkinoille tullessaan rinkan kokoisia, 
mutta nyt lähellä tulitikkuaskin mittoja. 

ADA 2006 -kongressissa esiteltiin 
Exuberan kaksivuotistutkimuksen 
tulokset (109–110-OR). Ne ovat 
ensimmäiset pitkäaikaisesta käy-
töstä julkaistut tutkimukset. Näissä 
tutkimuksissa Exuberaa verrattiin 
lyhytvaikutteiseen ateriainsuliiniin. 
Mukana oli sekä tyypin 1 että tyy-
pin 2 diabeetikoita. Kummassakin 
tutkimuksessa HbA1c:n muutos oli 
molemmissa ryhmissä samanastei-
nen ja säilyi seuranta-ajan. Hypo-
glykemioita oli vähemmän inhalaa-
tioryhmässä ja painon nousu oli tähän ryhmään 
kuuluneilla vähäisempää. Keuhkofunktiotutki-
mukset osoittivat alussa pientä laskua, josta on ra-
portoitu jo aiemmin. Tilanne ei kuitenkaan vaikeu-
tunut seuranta-aikana. Exuberan yksilönsisäinen 

Pidättäkää henkeänne     
– inhaloitava insuliini tulee

farmakodynaaminen ja -kineettinen toistettavuus 
oli tyypin 1 diabeetikoilla samaa luokkaa kuin ihon 
alle annostellun insuliinin (470-P). 

422-P-tutkimuksessa osoitettiin ensimmäisen 
kerran (vasta nyt!), että 30 minuutin liikunta li-
sää inhaloitavan insuliinin imeytymistä sekä lii-
kuttaessa heti lääkkeen sisäänhengityksen jälkeen 
että puolen tunnin päästä sisäänhengityksestä. Li-
sääntynyt absorptio oli todettavissa kahden tunnin 
ajan liikunnan alusta. Kyseessä oli nebulisaattorilla 

annosteltava inhaloitava insu-
liini. ADA:ssa oli esillä myös 
runsaasti tutkimuksia, joissa 
oli selvitetty potilastyytyväi-
syyttä. Inhaloitava insuliini oli 
ylivoimainen perinteiseen pis-
toshoitoon verrattuna. 

– Toimintaympäristöissä 
on maiden välillä eroa, joten 
tulosten tulkinta ei ole aivan 
yksiselitteistä, Yhdysvalloissa 
insuliinikynäkin on vielä aika 
uusi laite. Joka tapauksessa in-

haloitava insuliini on uusi vaihtoehto, mutta kenel-
le? Helpompi on sanoa, kenelle se ei sovi: lapsille, 
nuorille, tupakoitsijoille, keuhkosairaille, raskaana 
oleville, eikä ainakaan toistaiseksi hyvin insuliini-
herkille. LN 

Käyttämättömien jalkojen iho haurastuu
Diabetekseen liittyvä jalkaongelma oli esillä useis-
sa raporteissa. Mueller (Pecoraro-palkintoluento) 
kävi läpi painevaikutuksen merkitystä. Miksi joi-
denkin ihmisten iho ei kestä normaalia kävelyä? 
Hän toi esille jatkuvan kuormituksen ja käytön 
ihon kestävyttä parantavan vaikutuksen – mi-
kä on tavallaan uusi asia. Kävelyn rajoittamista 

käytetään hoitona, mutta se voi itse asiassa olla 
haitallista pitkän ajan kuluessa.  JL
 
1042-P. Cavanagh ym. tutkivat jalkaryhmään pääsyn 
vaikutusta pitkän ajan kuluessa. Potilasohjaus ja jalka-
ryhmän antama jälkiarvio muun muassa erityisjalkinei-
den käytöstä ja hoitotottumuksista parantavat pitkäai-
kaistuloksia merkittävästi. Erityisesti tämä koskee apu-
välineiden, kuten erityisjalkineiden, käyttäjiä. JL

    
Tutkimuksessa osoitettiin 

ensimmäisen kerran, 
että 30 minuutin liikunta lisää 

inhaloitavan insuliinin 
imeytymistä sekä liikuttaessa 
heti lääkkeen sisäänhengityk-
sen jälkeen että puolen tunnin 

päästä sisäänhengityksestä.
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Sokeritasapainon merkityksestä diabeteksen 
lisäsairauksien kehittymisessä on jo vakuutta-
vaa näyttöä. Tästä huolimatta niin potilaat kuin 
lääkäritkin sietävät huonoa sokeritasapainoa ja 
siirtävät insuliinihoidon aloittamista. 

304-OR. Rubino ym. tutkivat diabetesrekisteristä jäl-
kikäteen insuliinihoidon aloittamisajankohtaa. Tiedot 
saatiin yhteensä 31 289 potilaasta, joista 2 501:lla 
HbA1c oli > 8,0 %. Neljäsosalla näistä potilaista insulii-
nihoito oli aloitettu 1,8 vuoteen ja 50 %:lla 4,9 vuoteen 
mennessä. Neuropatian tai retinopatian esiintyminen 
ei vaikuttanut insuliinihoitoon siirtymiseen. Useimpien 
potilaiden hoito aloitettiin seosinsuliineilla. 
Jos HbA1c:n raja-arvo asetettiin 7,0 %:iin, puolet po-
tilaista oli insuliinihoidossa 6,3 vuoden kuluttua. Jos 
raja-arvoksi valittiin 9,0 %, puolet potilaista oli insuliini-
hoidossa 4,2 vuoden kuluttua. Huolimatta verensokeri-
tason merkityksestä mikrovaskulaaritaudin riskitekijänä 
insuliinihoitoon siirtymistä odotellaan Englannissa vuosi-
kausia. Miten meillä?

477-P. Mikä on riittävä tai ”sopiva” insuliiniannos, kun 
insuliinihoito on aloitettu? Tätä tutkivat Gough ym.    
3 658 potilaalta, joilla oli ollut insuliinihoito yli vuoden. 
HbA1c oli keskimäärin 8,4 %, ja vain 25 %:lla potilaista 
HbA1c oli < 7,0 %. Kolmanneksella potilaista HbA1c oli 
> 9,0 %. Insuliinin aloitus yksinään ei takaa hyvää soke-
ritasapainoa. Tarvitaan insuliiniannoksen optimointia ja 
muita hoidon tukitoimia. 

427-OR. Toisessa rekisteritutkimuksessa verrattiin tyy-
pin 2 diabeetikoiden insuliinihoitoja toisiinsa. Mukana oli 
kaikkiaan 8 166 potilasta.  Insuliinihoidot olivat glargiini 
iltapistoksena, ihmisinsuliini tai insuliinianalogi (lispro) 
25/75-seos kahdelle aterialle. Paras tulos saavutettiin 
analogiseoksella: HbA1c oli 0,48–0,65 prosenttiyksik-
köä alhaisempi kuin glargiinilla tai humaaniseoksella  
(p < 0.005). Tästä on vaikea tehdä mitään johtopäätök-
siä, koska potilasvalinnasta, hoidon onnistumisesta tai 
annosten muuttamisesta ei ole tietoja. 

455-P ja 481-P. Parissa muussa tutkimuksissa glar-
giinin kertapistoksen todettiin olevan parempi kuin seos-
insuliinin. HbA1c-tasojen ero oli 1,1 prosenttiyksikköä 
ja insuliiniannoskin oli noin 22 % pienempi glargiinin 
eduksi.  

326-OR. Bretzel ym. seurasivat 44 viikon ajan tablet-
tihoidon ja joko glargiinin tai ateriainsuliini lispron vai-
kutusta sokeritasapainoon. HbA1c laski saman verran 
molemmissa ryhmissä (1,75 ja 1,81 %-yksikköä). Glar-
giinilla paasto- ja yösokerit olivat matalammat ja hypo-
glykemioita esiintyi vähemmän.

325-OR ja 496-P. Detemirin ja glargiinin kinetiikkaa 
tutkittiin eri annoksin.  Annoksen kasvaessa kummal-
lakin insuliinilla on selvä huippuvaikutus ja vaikutusaika 
pidentyy yli 24 tuntiin. Vaihteluväli oli pienempi dete-
mirillä. Hoitotutkimuksessa (496-P) yhden pistoksen 
glargiinihoidolla saatiin parempi sokeritasapaino kuin 
detemirillä. 

462-P ja 614-P. Detemirtutkimukset näyttävät vahvis-
tavan sen, että detemir on edullisempi painon kannalta 
kuin NPH- tai glargiini-insuliinit.  Vaikutusmekanismeiksi 
on arveltu suoraa hypotalaamista mekanismia tai peri-
ferian ja maksan insuliinipitoisuuden eroa. Yhteenvetona 
voidaan todeta, että insuliinin hyödyntäminen tyypin 2 
diabeteksen hoidossa on vajavaista.  Potilaskohtainen 
räätälöinti näyttää edelleen olevan tärkeä, ja monilla 
insuliineilla ja eri annostelutavoilla voi päästä hyvään 
tulokseen.

1806-P ja 1804-P. Glargiini-insuliinia oli tutkittu ras-
kaana olevien hoidossa. Toinen aineisto on Suomesta 
(1806-P), 47 potilasta ja 50 verrokkia, ja toinen Isos-
ta-Britanniasta (1804-P), 120 potilasta. Glargiinia ei 
ole varsinaisesti hyväksytty raskaana olevien hoitoon. 
Suomalaisessa tutkimuksessa glargiinilla saatiin pa-
rempi sokeritasapaino ja hypoglykemioita raportoitiin 
vähemmän. Kummassakin tutkimuksessa tulokset sekä 
äidin että syntyneen lapsen osalta olivat samanlaisia 
verrattiinpa niitä verrokkeihin tai yleensä julkaistuihin ai-
neistoihin. Tulos ei täysin todista glargiinin turvallisuutta 
raskaudenajan insuliinihoidossa, mutta on rohkaiseva.
JL

Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoitoa 
ei pidä siirtää
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19-LB. Hyperglykemian hoito sairaalahoitoon 
muun kuin diabeteksen takia joutuneilla on erit-
täin kuuma aihe. Erityisesti tämä koskee leikka-
ushoitoon joutuvia potilaita.  Alun perin sydän-
leikkauksista saatiin toistetusti tietoa, että lyhy-
enkin ajan koholla oleva verensokeri vaikuttaa 
haitallisesti toimenpiteen lopputulokseen. Sama 
tilanne oli tehohoitopotilailla. Kun hyperglykemia 
hoidetaan, vähenevät erityisesti infektio- ja haa-
vakomplikaatiot. Falciglia ym. esittivät valtavan, 
yli 216 000 teho-osastopotilaan aineiston 73:sta 
Veterans Affairs (VA) -sairaalasta. 

Verensokerin itsenäinen vaikutus kuolleisuu-
teen varmistettiin. Samalla varmistui, että korkea 
verensokeri oli erittäin voimakas huonon ennus-
teen merkki potilailla, joilla ei ollut diabetesdiag-
noosia. Erityisen kriittisiä sairauksia olivat vasku-
laaritapahtumat (sydän, aivot), sydämen rytmi-
häiriöt, sydämen vajaatoiminta, keuhkokuume, 
suolistoverenvuodot ja infektiot yleensä. Kaikissa 

sairaalaan johtaneissa tiloissa verensokeri ei ollut 
yhtä kriittinen. Tällaisia tiloja olivat muun muassa 
maksan vajaatoiminta, ahtauttava keuhkosairaus 
(COPD)ja lonkkamurtuma. Tätäkään aihetta ei 
ole tutkittu vielä loppuun. Hiljattain New England 
Journal of Medicine -lehdessä julkaistiin van den 
Berghen työryhmän raportti, jonka mukaan lyhyen 
ajan tehohoidossa olleet potilaat eivät hyötyneet in-
tensiivisestä hyperglykemian hoidosta. Myös    DI-
GAMI-2:n tulos oli sekoittava. Joka tapauksessa 
aiheesta on annettu ainakin kolme hoitosuositusta 
(American Association of Clinical Endocrinologists 
AACE, ADA ja ADA Techn). Verensokeritavoit-
teet ovat hyvin tiukat: tehohoidossa noin 6 mmol/l 
koko ajan ja muilla vuodeosastoilla 6–10 mmol/l. 
Kliinisiä kursseja, joissa kartutettiin käytännös-
sä osallistujien tietoja ja taitoja sairaalapotilaiden 
korkean verensokerin hoidossa, oli ADA:n koko-
uksen yhteydessä miltei päivittäin. JL

Kuuma aihe: 
Leikkauspotilaan korkean 
verensokerin hoito

Numerot suluissa viittaavat abstraktikirjaan. Abtraktit ovat luettavissa verkosta: http://
scientifi csessions.diabetes.org/index.cfm?fuseaction=Locator.DisplaySearchAbstract&CalledByID
=1006 (11.7.2006).

Vihdoin veretön menetelmä?
Verensokerin jatkuvaan monitorointiin on tulossa 
Minimedin lisäksi pari uutta laitetta (DexCom™, 
STS™ System ja FreeStyle Navigator™).  Tutki-
musasetelmissa (useita erilaisia) laitteilla saavute-
taan ainakin lyhyen ajan kuluessa paremmat so-
keriarvot, vähemmän hypoglykemioita ja parempi 
elämänlaatu kuin muulla verensokeriseurannalla. 
Aivan selvää ei ole, milloin näitä apuvälineitä pi-
täisi kliinisessä rutiinityössä käyttää. JL 

392-P ja 401-P. Kajoamaton verensokerin mittaus on 
edelleen tavoitteena. Kaksi uutta innovaatiota oli esillä. 
Galessetti ym. (392-P) esittivät tuloksia hengitysilman 
aromaattisten orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittauk-
sen käytöstä verensokerin määrittämiseen. 
   Tutkimuksessa saatiin melko lupaavia tuloksia. Mitta-
us muistuttaisi periaatteessa alkometrin käyttöä. Toi-
sessa menetelmässä (401-P) mitattiin silmän valonhei-
jastusta ja verrattiin tulosta sormenpäämittaukseen (r = 
0.93, VC 15 %) myös erittäin lupaavin tuloksin.  Löytyi-
sikö näistä menetelmä verettömään mittaukseen? JL



Taulukko 1. Metabolisen oireyhtymän (MBO) diagnostiset kriteerit. International Diabetes Federation, 2005. 

A.  Keskivartalolihavuus: vyötärön ympärysmitta eurooppalaisella miehellä ≥ 94 cm ja   
 naisella ≥ 80 cm sekä 
B. vähintään kaksi seuraavista tekijöistä: 

1. suuri seerumin triglyseridipitoisuus: fS-Trigly ≥ 1,70 mmol/l tai spesifi nen hoito tähän lipidi-  
 poikkeavuuteen 
2. pieni seerumin HDL-kolesterolipitoisuus: fS-Kol-HDL < 1,03 mmol/l miehillä, < 1,29 mmol/l naisilla  
 tai spesifi nen hoito tähän lipidipoikkeavuuteen 
3. kohonnut verenpaine: systolinen paine ≥ 130 mmHg tai diastolinen paine ≥ 85 mmHg tai hoito   
 aiemmin diagnosoituun kohonneeseen verenpaineeseen 
4. kohonnut plasman paastosokeri: fP-Gluk ≥ 5,6 mmol/l tai aiemmin diagnosoitu tyypin 2 diabetes.  
 Jos arvo on yli 5,6 mmol/l, oraalisen sokerirasituksen suorittamista suositellaan vahvasti, mutta   
 se ei ole välttämätön oireyhtymän toteamiseksi. 
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Viimeaikaisissa tutkimuksissa on havaittu, että 
erityisesti rasvan kertymisellä keskivartaloon on 
suuri merkitys metabolisen oireyhtymän (MBO) 
synnyssä. Rasvakudoksen erittämät ja eräät 
muutkin peptidit ovat olleet runsaan kiinnostuksen 
kohteena. Tässä artikkelissa käsitellään näiden 
äskettäin löydettyjen peptidien yhteyttä MBO:hon. 

Useat metaboliset poikkeavuudet, kuten lihavuus, 
insuliinin vaikutuksen heikkeneminen kohdeku-
doksessa, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, kohol-
la oleva verenpaine ja huonontunut sokerinsieto, 
esiintyvät useammin yhdessä samoilla henkilöil-
lä kuin sattuman perusteella voisi olettaa. Tätä 
sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden ka-
saumaa on nimitetty metaboliseksi oireyhtymäksi 
(MBO) (1, 2). Henkilöllä, jolla on MBO, on suuri 
riski sairastua valtimosairauksiin. MBO:n määri-
telmiä on useita, mutta tuoreimmat kriteerit ovat 
Kansainvälisen diabetesliiton, International Diabe-
tes Federationin (IDF) vuoden 2005 konsensuksen 
mukaiset (taulukko 1) (3). 

Oireyhtymän taustalla olevat mekanismit ovat 
epäselviä, vaikkakin ehdokkaita aiheuttajiksi on 

paljon (4). Keskeinen, ja uusien kriteerien mukaan 
myös välttämätön, piirre on lisääntynyt vatsaonte-
lon sisäisen rasvakudoksen määrä (4, 5). Insuliini-
resistenssi on oireyhtymässä myös keskeisellä sijalla. 
Muita tekijöitä ja mekanismeja, joiden on ajateltu 
olevan oireyhtymän taustalla, ovat muun muassa 
leptiini (6), sentraaliset mekanismit (7) ja hormoni-
reseptori PPAR-γ:aan liittyvä ”järjestelmä” (8). 

Viime vuosina on löydetty useita uusia peptidi-
hormoneja, joiden yhteyttä MBO:hon on tutkittu 
intensiivisesti. Seuraavassa käsitellään rasvakudok-
sen roolia ja adiponektiinin, resistiinin, greliinin ja 
visfatiinin yhteyttä metaboliseen oireyhtymään. 

Rasvakudoksella aktiivinen rooli  
Rasvakudos on endokriininen elin, joka erittää usei-
ta proteiineja, adiposytokiineja (9). Rasvakudos 
osallistuu muun muassa veren hyytymisen, immuu-
niteetin ja verenpaineen säätelyyn ja tuottaa tärkeitä 
sitojaproteiineja (kuva 1). Rasvakudos tuottaa myös 
useita MBO:n synnyn kannalta keskeisinä pidettyjä 
proteiineja. Tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-α), 
huonontaa insuliinin vaikutuksia kohdekudoksissa 
monella eri tavalla (10), ja sitä on pidetty eräänä 
molekulaarisena linkkinä lihavuuden ja tyypin 2 
diabeteksen välillä (11). Leptiini on rasvasolujen 

Rasvakudoksen peptidihormonit: 
MBO:n syy vai seuraus? • Olavi Ukkola



Vaikutus immuniteettiin:
proinflammatoriset sytokiinit
ja komplementti

Adiposytokiinien tuotanto

Triglyseridien varasto Steroidihormonimetabolia

Sitojaproteiinien tuotto

Vaikutus kasvuun (IGF-1)

Vaikutus veren hyytymiseen
ja verenpaineeseen
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tuottama hormoni, jonka plasmapitoisuudet heijas-
televat suurelta osin kehon rasvakudoksen määrää 
(12). Korkea leptiinipitoisuus on liitetty MBO:n syn-
tyyn (13–15), ja korkeiden leptiinitasojen on myös 
todettu ennustavan MBO:n kehittymistä. Tämä vai-
kutus on riippumaton lähtöpainosta (16). Kohonnut 
leptiinitaso, hyperleptinemia, on yhdistetty insuliini-
resistenssiin. Rasvasolut tuottavat myös muita syto-
kiineja, muun muassa interleukiini-6:ta (17), jonka 
eritystä leptiinin on todettu lisäävän (17). Interleu-
kiini-6 lisää puolestaan C-reaktiivisen proteiinin 
(CRP) eritystä maksasta (18). Herkkä CRP on tu-
lehdusmarkkeri, jonka katsotaan olevan merkittävä 
sydän- ja verisuonitautien ennustaja (19). Herkän 
CRP:n yhteys MBO:n kehittymiseen on osoitettu 
useissa tutkimuksissa (20–22). Leptiinillä ja herkäl-
lä CRP:llä on positiivinen yhteys, ja CRP:n tiede-
tään viimeaikaisten tutkimusten mukaan pystyvän 
aiheuttamaan leptiiniresistenssiä, eli se heikentää 
leptiinin vaikutusta keskushermostossa. Leptiini-
resistenssi on keskeinen lihavuuteen liittyvä piirre 
(23). Leptiinin ja herkän CRP:n interaktion kliini-
nen merkitys on epäselvä. 

Mielenkiintoinen adiponektiini
Rasvakudoksen erittämistä tekijöistä adiponektii-
ni on mielenkiintoisin ja lupaavin käytännön so-
velluksia ajatellen. Adiponektiinitasojen tiedetään 
olevan käänteisessä yhteydessä kehon rasvakudok-
sen määrään. Laihduttaminen lisää adiponektiinin 
määrää verenkierrossa. Adiponektiini vaikuttaa 
sokeriaineenvaihduntaan lisäämällä insuliiniherk-

kyyttä (24–26). Sen vaikutuksesta verenkierrossa 
kiertävien vapaiden rasvahappojen määrä ja lihas-
kudoksen triglyseridimäärä laskevat. Jälkimmäi-
sen katsotaan johtuvan adiponektiinin aikaansaa-
masta rasvahappojen hapettumisen kiihtymisestä. 
(26,27). 

Adiponektiini on yksi niistä tekijöistä, jotka 
yhdistävät rasvakudoksen toiminnan ja sokeriai-
neenvaihdunnan säätelyn toisiinsa. Etenkin vat-
saontelon sisäisen rasvakudoksen määrän kasvu 
alentaa voimakkaasti adiponektiinitasoja. Mata-
lia adiponektiinitasoja on todettu tyypin 2 diabe-
teksen ja insuliiniresistenssin yhteydessä (28,29). 
Adiponektiinilla on myös todettu verisuonia suo-
jaavia ja tulehdusta estäviä vaikutuksia, kun taas 
matala adiponektiinitaso edesauttaa valtimoiden 
kovettumista. Alentunut adiponektiinin pitoisuus 
on yhdistetty myös MBO:n riskiin useissa väestö-
tutkimuksissa (30–35). 

Havaitsimme omassa, isoon väestöotokseen 
perustuvassa tutkimuksessamme (36), että plas-
man adiponektiinitasot korreloivat käänteisesti 
kehon rasvan määrään, paastoplasman glukoosiin 
ja triglyseridipitoisuuteen sekä herkkään CRP:hen. 
Käänteinen yhteys verenpaineeseen oli havaitta-
vissa tilastollisesti merkitsevästi vain miehillä, ja 
vastaava yhteys adiponektiinin ja verensokerin vä-
lillä vain naisilla. Positiivinen korrelaatio havait-
tiin adiponektiinitasojen ja HDL-kolesterolin sekä 
adiponektiinitasojen ja insuliiniherkkyyden kanssa. 
Adiponektiinitasot olivat myös selkeästi matalam-
mat niillä, joilla oli uusien IDF-kriteerien mukaan 

Kuva 1. Rasvakudoksen keskeisimmät toiminnat.
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määritelty MBO. Yhteys oli selkeämpi naisilla kuin 
miehillä. Adiponektiinitasot laskivat progressiivi-
sesti, kun MBO:n komponentit lisääntyivät (kuva 
2). Kun adiponektiinitasot jaettiin kvartiileihin, 
matalimman adiponektiinikvartiilin miehillä oli yli 
nelinkertainen ja naisilla yli seitsenkertainen riski 
saada MBO verrattuna korkeimpaan adiponektii-
nikvartiiliin kuuluneisiin. 

Uusista sydän- ja verisuonisairauksien indikaat-
toreista adiponektiini on CRP:n ohella ehkä lähim-
pänä käytännön sovelluksia sekä diagnostiikassa 
että metabolisten poikkeavuuksien hoidossa. 

Ristiriitaisia tuloksia resistiinistä
Resistiini nimettiin alun perin sen insuliiniresistens-
siä lisäävän vaikutuksen mukaan. Hiirillä resistii-
niä tuottavat pääosin rasvasolut (37). Ihmisillä sitä 
ilmentyy runsaasti monosyyttien kypsyessä makro-
fageiksi (38, 39). Hiirillä resistiini lisää insuliinire-
sistenssiä (39). Resistiinin ja lihavuuteen liittyvien 
sairauksien yhteyksiä ihmisillä selvittäneiden tutki-
musten tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Joissakin 
tutkimuksissa yhteys painoon on ollut positiivinen 
(40), mutta toisissa tutkimuksissa ei ole löydetty 
minkäänlaista yhteyttä (41). Kummassakaan edellä 
mainituista tutkimuksista ei havaittu yhteyttä insu-
liiniresistenssiin (40, 41), vaikkakin resistiinipitoi-
suudet olivat korkeammat tyypin 2 diabeetikoilla 
toisessa tutkimuksessa (41). Resistiini näyttäisi sen 
sijaan olevan yhteydessä tulehdukseen (42). Edellä 
mainittua havaintoa tukee, että OPERA-aineistos-

sa resistiini assosioitui leukosyytteihin ja herkkään 
CRP:hen (43), mutta ei insuliiniherkkyyteen. Al-
kuperäiset suuret odotukset resistiinin yhteyksistä 
insuliiniresistenssiin ja metabolisiin poikkeavuuk-
siin ihmisillä ovat siten viimeaikaisten tutkimusten 
perusteella rapisseet. 

Monimuotoinen greliini
Greliini on pääosin mahalaukusta erittyvä hormoni 
(44). Se lisää ruokahalua ja kasvuhormonin eritys-
tä (45). Matalien greliinipitoisuuksien on todettu 
olevan yhteydessä useisiin MBO:n osatekijöihin, 
kuten lihavuuteen (46), insuliiniresistenssiin (47–
49) ja korkeaan verenpaineeseen (49,50). Omassa 
tutkimuksessamme yhteys insuliiniresistenssin ja 
matalien greliinipitoisuuksien välillä näytti olevan 
riippumaton kehon rasvakudoksesta (49). Moni-
muuttujamallissa matala greliini oli merkittävä 
MBO:n ennustaja (51) siten, että henkilöillä, jotka 
kuuluivat greliinipitoisuuksien osalta matalimpaan 
kvartiiliin, oli suurempi riski saada MBO kuin niil-
lä, jotka kuuluivat korkeimpaan greliinikvartiiliin 
(kuva 3). Greliinin vaikutus MBO:n esiintyvyyteen 
oli riippumaton iästä ja sukupuolesta. Mahdolli-
sesti hyperinsulineeminen tilanne sinänsä voisi olla 
matalien greliinitasojen taustalla insuliiniresistens-
sissä. Matala greliinipitoisuus voisi myös johtaa 
alentuneeseen kasvuhormonin eritykseen ja sitä 
kautta hyperinsulinemiaan. 

Greliini on mielenkiintoinen peptidi, jota tutki-
taan kiihkeästi. Läpimurtoa käytännön sovelluksen 

Kuva 2. Plasman adiponektiinitasot suhteessa metabolisen oireyhtymän komponenttien lukumäärään 
naisilla (vasen kuva) ja miehillä (oikea kuva).
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saamiseksi ei ole vielä tehty, sen sijaan greliinin 
monimuotoisuus on yllättänyt tutkijat. Ilmeisesti 
niin greliinistä kuin sen reseptoristakin on useita 
eri muotoja, joilla voi olla erilaisia, osin päinvas-
taisia, vaikutuksia. 

Uusi tulokas visfatiini
Uusin tulokas adiposytokiinien joukossa on vis-
fatiini, jota erittyy erityisen paljon vatsaontelon 
sisäisestä rasvakudoksesta (52). Solukokeissa sillä 
on todettu olevan insuliinin kaltaisia vaikutuksia, 
ja se sitoutuu insuliinireseptoriin (52). Se lisää ras-

van kertymistä etenkin metabolisesti haitalliseen 
paikkaan, vatsaontelon sisälle. Visfatiinista tarvi-
taan paljon lisätutkimuksia, ennen kuin voidaan 
arvioida sen merkitystä MBO:n synnyssä. 

Lopuksi
Artikkelissa kuvatuista peptidihormoneista adi-
ponektiinilla ja greliinillä on selkeä yhteys liha-
vuuteen. Näiden hormonien yhteys MBO:hon voi 
kuitenkin välittyä pelkästään sen kautta, että ne 
ovat yhteydessä kehon rasvan määrään. Kuvassa 
4 on esitetty MBO:n kannalta tärkeitä osatekijöitä 
sekä oireyhtymään vaikuttavat keskeisimmät pep-
tidihormonit. Tärkein osatekijöistä on rasvan liial-
linen kertyminen vatsaontelon sisäiseen tilaan. Tä-
mä johtaa insuliiniresistenssiin, edistää hyytymien 
syntymistä ja lisää tulehduksen vaaraa. Kaikki nä-
mä muutokset edistävät valtimonkovettumistaudin 
kehittymistä. Ovatko peptidihormonien muutokset 
MBO:n syy vai seuraus, on vielä selvittämättä. Ai-
ka näyttää, voidaanko näitä uusia peptidihormone-
ja käyttää joskus MBO:n indikaattoreina. 

• Olavi Ukkola
LT, dosentti
Sisätautien klinikka S3 202 / Oulun yliopisto
olavi.ukkola@oulu.fi 

Kuva 3. Metabolisen oireyhtymän suhteellinen 
riski eri greliinikvartiileissa.

Kuva 4. Metabolisen oireyhtymän komponentit ja artikkelissa käsiteltyjen 
peptidihormonien osuus metabolisen oireyhtymän synnyssä. 
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EU-rahaa munuaisvaurioiden 
varhaisdiagnostiikan kehittämiseen 

EU on myöntänyt 4,4 miljoonan euron rahoituksen Helsingin yliopistosta koordinoitavalle tut-
kimushankkeelle, jossa kehitetään munuaisvaurion varhaisdiagnostiikkaa. Tavoitteena on tuoda 
aikanaan markkinoille helppokäyttöinen ja luotettava testi, joka soveltuisi myös kotikäyttöön ja 
helpottaisi muun muassa diabetesta sairastavien terveydentilan seurantaa. 

Munuaista ja sen toiminnan ”lopputuotetta”, virtsaa, tutkimalla pystytään jo nyt toteamaan, 
onko verisuonissa jotain vialla. Projektissa on tarkoitus kehittää menetelmä, jolla havaitaan veri-
suoni- ja munuaisvauriota ennakoivat merkkiaineet jo ennen kuin vauriota voi havaita nykyisillä 
menetelmillä. 

Dosentti Harry Holthöfer  Helsingin yliopistosta koordinoi tänä syksynä käynnistyvää tutki-
mushanketta. Se on jatkoa kahdelle aikaisemmalle Holthöferin koordinoimalle EU-hankkeelle. En-
simmäisessä tutkittiin munuaisten suodatinkalvojen molekulaarista rakennetta ja kartoitettiin mah-
dollisuuksia diagnoosimenetelmän kehittämiseen. Sen tuloksille rakentuneessa toisessa hankkeessa 
tutkimus vietiin eläinmalli- ja potilastutkimusasteelle. Nyt tavoitteena on kehittää helppokäyttöinen  
diagnostinen testi, joka voidaan kaupallistaa ja jolla olisi maailmanlaajuiset markkinat. 

Helsingin yliopiston lisäksi hankkeessa ovat mukana Folkhälsanin tutkimuskeskus Suomesta, 
Leidenin yliopisto Hollannista ja Swiss Institute of Technology Sveitsistä sekä yksi suomalainen, 
yksi italialainen ja kaksi hollantilaista yritystä. 
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D2D-hankkeen kansainvälisten raportointipäivien 
osallistujat saivat täytettäväkseen tyypin 2 diabe-
teksen riskitestin, ja heillä oli myös mahdollisuus 
seurata lavastettuja potilastilanteita ehkäisyhank-
keeseen osallistuvan terveydenhoitajan ja lääkärin 
vastaanotoilla. Etualalla riskitestiä täyttää Kana-
dan kansanterveyslaitoksen Kroonisten sairauksi-
en ehkäisy- ja kontrollointikeskuksen johtaja Chris 
Robinson.

Terveydenhuollon viranomaisia ja tutkijoita eri  
puolilta maailmaa kokoontui kesäkuussa neljän 
päivän ajaksi Tampereelle ja lähikuntiin tutustu-
maan Suomen kansallisen diabetesohjelman, 
Dehkon, tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkee-
seen (Dehkon 2D-hankkeeseen) ja sen käytännön 
toteutukseen.
     Kokouksen päätteeksi laadittiin Tampereen 
julistus, The Tampere Declaration, jossa kannus-
tetaan eri maita rakentamaan diabeteksen  
ehkäisyohjelmia ja aloittamaan diabeteksen   
ehkäisy sekä rakentamaan eri maiden toimijoiden 
välistä yhteistoimintaa ja verkostoa.

”Olen kaikesta kuulemastani todella vaikuttunut”, 
englantilainen diabetekseen erikoistunut professori 
Melanie Davies Leicesterin kuninkaallisesta sairaa-
lasta kiteytti International Reporting Days -semi-
naarin (IRD) annin. Raportointipäivät järjestettiin 
nyt ensimmäisen kerran kansainväliselle yleisölle.

“Meidän ei tarvitse luoda omaa ohjelmaa, 
koska voimme käyttää Dehkoa. Etnisissä ja kult-
tuurisissa taustoissa ei ole suuria eroja maidemme 
välillä. On hyvin helppoa hyväksyä Dehkon 2D 
-hanke ja aloittaa sillä”, serbialainen lääketieteen 
professori Predrag Djordjevic puolestaan iloitsi 
päätöspuheenvuorossaan. 

Ensimmäisten International Reporting Days 
-päivien vieraat kuulivat ykkösrivin asiantunti-
joiden luentoja ja saivat käytännön opastusta. 
Raportointipäivät järjesti Suomen Diabetesliitto, 
kenttäpäivän ohjelmasta vastasivat Tampereen ja 
Valkeakosken kaupungit sekä Etelä-Pirkanmaan 
terveydenhuollon kuntayhtymä ja UPM Tervasaa-
ren tehtaan työterveys.

Raportointipäivät olivat D2D:n valtakunnalli-
sen koordinaattorin Timo Saariston (Diabetesliitto) 
mukaan täydellinen menestys: Suomi ja FIN-D2D 
saivat monia uusia ja tärkeitä ystäviä maailmalla.

”Tuli myös täysin selväksi, että Suomen Dehko 
ja D2D ovat ainutlaatuisia ja maailman ensimmäi-
set tämän tason ohjelmat”, Saaristo sanoi. 

Pieniä kokeiluja, isoja haasteita
IRD-vieraiden mukaan tyypin 2 diabeteksen eh-
käisy ei ole käytännössä vielä edes alkanut heidän 
kotimaissaan.

Suomesta oppia tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyyn • Enna Bierganns
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Kuva: Enna Bierganns



”Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyä ei ole Italiassa 
kansallisella tasolla, mutta olemme keskustelleet 
siitä, että ehkäisy olisi tarpeellista”, kertoi lääkäri 
Giuseppina Chierici Italian Reggio Emilian maa-
kunnan terveysvirastosta (AUSL, Azienda di Unita 
Sanitaria Locale). Riskitestin käyttöä Italiassa on 
kokeiltu pari vuotta sitten diabetespäivänä.

Kanadassa pääpaino on ollut perusterveyden-
huollossa ja komplikaatioiden hoidossa, kertoi 
johtaja Chris Robinson Kanadan kansanterveys-
laitoksesta (Public Health Agency of Canada).

”Meillä on luultavasti paljon diagnosoimat-
tomia tyypin 2 diabeetikkoja. Keskitymme ensin 
heihin ja sitten vasta korkean riskin henkilöihin. 
Kanadassa jokainen provinssi on itse vastuussa 
omasta alueestaan, siksi meillä on marraskuussa 
kokous, jossa voimme jakaa kokemuksia ja hakea 
yhteisymmärrystä siitä, miten pitäisi seuloa. Me 
voimme ottaa oppia siitä, mitä Dehko on saanut 
aikaan”, Robinson totesi.

Saksassa tavoitteena on saada miljoona ihmistä 
diabeteksen ehkäisyn piiriin vuoteen 2010 mennes-
sä. Työ on kuitenkin vasta käynnistymässä, kertoi 
tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn projektipäällikkö 
Ulrike Gruhl NAFDM:stä (National Action Forum 
Diabetes Mellitus).

”Tavoitteena on kerätä tietoa erilaisista ryh-
mistä, jotka tarjoaisivat ehkäisyä ja kurssittaa näi-
hin ryhmiin kuuluvia. Ensimmäiset puolen vuoden 
mittaiset koulutukset käynnistyvät toivottavasti 
keväällä”, Gruhl raportoi.

International Reporting Days -päiville osallis-
tui noin 50 henkilöä. Kansainvälisiä vieraita heistä 
oli noin 20, kymmenestä eri maasta: Kanadasta, 
Englannista, Pohjois-Irlannista, Serbiasta, Saksas-
ta, Puolasta, Italiasta, Venäjältä, Qatarista, Nor-
jasta ja Sloveniasta. Raportointipäivät järjestetään 
Tampereella myös ensi vuonna, 3.–6.6.2007.

• Enna Bierganns
Dehko- ja D2D-tiedottaja, Diabetesliitto
enna.bierganns@diabetes.fi 

Diabeetikon sosiaaliturva 2006 -opas uudistui
Diabeetikon sosiaaliturva 2006 -opas on ilmestynyt painettuna ja internetissä 
osoitteessa www.diabetes.fi /sosturva. Oppaan rakennetta on uudistettu ja tekstiä 
täydennetty monin osin. Painettu opas on saanut myös uuden, raikkaan ulkoasun. 
Opas on julkaistu painettuna ja internetissä myös ruotsiksi 
(www.diabetes.fi /socialtrygghet). 
• Sosiaaliturvaopas on maksuton. 
• Yli yhden kappaleen tilauksista peritään lähetyskuluja 7,50 euroa.

Odotettu opas raskausdiabeteksesta
Raskausdiabetes – pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi -opas on ilmestynyt 
perusteellisesti uudistettuna. Erityisesti ruokavaliohoidon osuutta on muokattu: 
jotta odottavan äidin verensokeri pysyisi mahdollisimman tasaisena päivän mittaan, 
on hyvä valita erityisesti aamupalalla hitaasti verensokeria nostavia ruokia. 
Oppaassa on runsasti esimerkkejä monipuolisten, hitaasti verensokeria nostavien 
aterioiden kokoamisesta. Huomiota kiinnitetään myös rasvojen laatuun ja sopivaan 
painonnousuun raskauden aikana.
• Koko A5, 20 sivua, nelivärinen
• Hinta: 4 euroa

  Tilaukset:    Diabetesliitto / Materiaalitilaukset
     Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
     P. (03) 2860 111, F. (03) 2860 422
     materiaalitilaukset@diabetes.fi 
     www.diabetes.fi /aineistot
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Huhtikuun lopulla kokoontui yli 900 diabeteksen 
hoidosta ja hoidonohjauksesta kiinnostunutta 
osallistujaa yli 60 maasta TPE – Therapeutic 
Patient Education 2006 -konferenssiin Firenzeen. 
Kokous tarjosi uusia näkökulmia ja periaatteellisia 
keskusteluja, mutta esillä oli myös runsaasti apu-
välineitä, joilla hoidonohjauksen laatua – ja sitä 
kautta hoitotuloksia – on mahdollista parantaa. 

TPE – Therapeutic Patient Education 2006 -koko-
uksen taustaorganisaatioita olivat Italian diabetes-
liitto, Euroopan diabetestutkijoiden liitto EASD 
(European Association for the Study of Diabetes), 
Euroopan diabeteshoitajien liitto FEND (Federa-
tion of European Nurses in Diabetes), Maailman 
diabetesliitto IDF (International Diabetes Federa-
tion) ja Maailman terveysjärjestö WHO (World 
Health Organization). Kokous oli omistettu eri-
tyisesti potilaskeskeisen hoidonohjauksen TPE:n
kehittäjälle Jean Philippe Assalille, ja sen presi-
denttinä toimi italialainen Aldo Maldonato. Pu-
heenjohtajat ja luennoitsijat olivat diabetekseen 
liittyvän hoidon ohjauksen keskeisiä kansainvälisiä 
vaikuttajia. 

TPE-konferenssin yhteydessä järjestettiin myös 
kolmas kansainvälinen DAWN  (Diabetes Attitu-
des Wishes and Needs) -tapaaminen.

Hoidon pirstoutuminen ongelmana
Uusia näkökulmia kroonisten sairauksien hoitoon 
-osuudessa R. Bengoa  (WHO, Sveitsi) kiinnitti 
huomiota siihen, että useimpien pitkäaikaissairai-

den ongelmana ei ole vain yksi sairaus. Samalla 
henkilöllä on tavallisesti useita, mahdollisesti toi-
siinsa yhteydessä olevia sairauksia, kuten diabetes, 
kohonnut verenpaine ja munuaisten vajaatoiminta. 
Näiden sairauksien riittämätön hoito ja hoidon 
pirstoutuminen johtavat kestämättömään tilantee-
seen, joka vaikuttaa hoidon laatuun, sopivuuteen 
ja kustannuksiin. Akuuttihoidosta ja sen haasteista 
lähtevät hoitojärjestelmät eivät pysty vastaamaan 
kroonisten sairauksien hoidon vaatimuksiin, eikä 
hoidon laatuun edelleenkään panosteta tarpeeksi.

Uusia, entistä aktiivisempia hoitostrategioita, 
joissa otetaan huomioon pitkäaikaissairaan tai 
suuressa sairastumisen vaarassa olevan ihmisen 
kokonaistilanne, kehitetään parhaillaan monissa 
maissa. Näille uusille toimintatavoille on yhteistä, 
että suuressa sairastumisen vaarassa olevien henki-
löiden terveydentilaa seurataan tarkkaan. Näin yri-
tetään ehkäistä ongelmien kroonistumista ja hallita 
jo ilmaantuneita ongelmia. Esimerkkeinä tällaisista 
uusista strategioista Bengoa mainitsi muun muassa 
yhdysvaltalaisen terveydenhuoltopalveluja tuotta-
van Kaiser Permanenten toimintatavan. Siinä poti-
laat jaetaan kolmeen ryhmään: Suurin potilasryh-
mä, self management, kuten verenpainepotilaat ja 
potilaat, joiden sokerinsieto on heikentynyt, eivät 
tarvitse suurta panostusta. Keskisuureen ryhmään, 
care management, kuuluvat tarvitsevat enemmän 
huomiota. Pienin ryhmä, case management, käsit-
tää noin viisi prosenttia kaikista potilaista. Heidän 
osuutensa vuodeosastohoidosta on kuitenkin perä-
ti 50 prosenttia. Nämä potilaat pidetään tiiviissä, 
säännöllisessä seurannassa, koska heidän tilanteen-
sa vaikeutuu helposti sairaalahoitoa vaativaksi. 

Toinen Bengoan esimerkki oli professori E. 

Firenze 27.–30.4.2006

TPE – Therapeutic Patient Education 2006

Uusia näkökulmia,   
hyödyllisiä apuvälineitä • Pirjo Ilanne-Parikka
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Wagnerin ja MacColl -instituutin kehittämä Chro-
nic care model (www.improvingchroniccare.org) 
ja sen uudempi versio Care model (kuva 1). Tässä 
mallissa hyvä hoito syntyy potilaan ja osaavan, 
hyvin organisoituneen hoitotiimin aktiivisessa vuo-
rovaikutuksessa. Hoidonohjauksen tavoitteena on, 
että potilaalla ja hänen perheellään on riittävästi 
motivaatiota sekä tietoa, taitoa ja itseluottamusta, 
jotta he voivat tehdä omaa terveyttään ja hoitoaan 
koskevia päätöksiä.

Miten kertoa lääketieteestä
ymmärrettävästi?
I. Muhlhauser (Terveystieteen ja hoidonohjauksen 
laitos, Hampurin yliopisto) käsitteli luennossaan 
oppimistavoitteita. Tyypin 1 diabetes on esimerkki 
sairaudesta, johon on tehokas ja hengen pelastava 
hoito. Hoidon onnistuminen pitkän ajan kuluessa 
edellyttää, että tyypin 1 diabetesta sairastavalla on 
riittävät  tiedot, taidot ja kyvyt hoitonsa toteutta-
miseen.  Tyypin 2 diabetes puolestaan on yleensä 
vähäoireinen sairaus, jonka hoito koetaan helposti 
enemmän rasitukseksi kuin helpotukseksi. Tyypin 

2 diabeetikon oppimistavoitteet ovatkin erilaiset 
kuin tyypin 1 diabeetikon. Tyypin 2 diabeetikon 
hoidonohjauksessa tavoitteina ovat: riskitekijöiden 
luonteen ja merkityksen ymmärtäminen, hoitota-
voitteiden määrittämisen perusteet, omaseuranta, 
elintapamuutosten toteuttaminen ja turvallinen 
lääkkeiden käyttö. Kliinisistä tutkimuksista saatu 
lääketieteellinen tieto pitäisi pystyä muokkaamaan 
muotoon, joka olisi myös potilaiden ymmärrettä-
vissä ja arvioitavissa. Tällainen tieto mahdollistaisi 
potilaan aktiivisemman roolin, vähentäisi hoito-
päätösten tekoon liittyviä ristiriitoja ja lisäisi hoi-
toon sitoutumista. 

Tieto on valtaa, ja tietoa pitäisi nykyistä enem-
män jakaa potilaille, joiden elämästä loppujen lo-
puksi on kysymys. Tällainen suuntaus on tunnis-
tettavissa meilläkin: Käypä hoito -suosituksista jul-
kaistaan potilasversiot, ja kansalaisille tarkoitettu 
internetin terveystietoportaali on valmistumassa. 
Muhlhauser toivoi, että kehitettäisiin potilaille so-
veltuvia päätöksentekojärjestelmiä. Niiden avulla 
potilaat voisivat arvioida esimerkiksi erilaisten ris-
kitekijöiden hoidon vaikutuksia. 

Kuva 1. MacColl-instituutin hoitomalli.

    Potilas-     Hyvin koordinoitu
 keskeisyys            toiminta

Oikea ajoitus, Näyttöön perustuva
 tehokkuus   turvallinen hoito

The Care Model

Aktiivinen vuorovaikutus

Hoitotulosten paraneminen

Yhteiskunta
Voimavarat ja

toimintaperiaatteet

Terveydenhoitojärjestelmä
Terveydenhuollon organisaatiot

Omahoidon
tukeminen

Hoidon
porrastaminen

Päätöksenteon
tuki

Sairauskertomus-
järjestelmät

Hyvin informoitu,
”voimaantunut”
potilas ja perhe

Hyvin valmennettu,
”proaktiivinen”

hoitotiimi
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Hoidonohjaus yhdistää
eri tieteenalat 
Aldo Maldonaton (La Sapienza -yliopisto, Rooma) 
mukaan hoidonohjaus on prosessi ja hoidollinen 
työkalu, jossa lääketiede ja kasvatustiede yhdisty-
vät humanistiseen ajatteluun. Nykypäivän moni-
mutkaistuneessa maailmassa ei riitä, että potilaal-
le opetetaan tietoja, taitoja ja vaikutetaan hänen 
asenteisiinsa. Hoidonohjauksessa pitäisi vaikuttaa 
myös potilaan kykyyn sopeutua muutoksiin, luoda 
ja hankkia uutta tietoa ja muuttaa käyttäytymistä.  
Kasvatustieteiden ja hoidon ohjauksen edistymisen 
myötä on alettu soveltaa erilaisia ohjausmalleja, 
kuten kokonaisvaltaista biopsykososiaalista lähes-
tymistapaa sekä oppija/potilas -keskeisiä ja tarinal-
lisia lähestymistapoja. Erilaisten lähestymistapo-
jen ja humanismin yhdistäminen näyttöön perus-
tuvaan lääketieteeseen ei ole ollut ongelmatonta. 
Maldo naton mukaan kysymys on kahden erilaisen 
lähestymistavan, paradigman, yhdistämisestä: mo-
lemmilla on oma tieteellinen perustansa, omat ta-
voitteensa, menetelmänsä ja arviointitapansa.  

Apuvälineitä ongelmien tunnistamiseen
Paneelikeskustelussa esiteltiin uusia hoidonohjauk-
sessa sovellettavia työkaluja. M. McGill (Royal 
Prince Alfred Hospital, Australia ja IDF Consulta-
tive Section on Diabetes Education) kertoi Maail-
man diabetesliiton kehittämistä, netistä saatavista 
työkaluista (www.idf.org). Näitä työkaluja ovat 
”kouluttajien koulutussuositus”, joka on suositus 
diabeetikon hoidonohjaajan koulutuksesta (Inter-
national curriculum for diabetes health professio-
nal education), ja diabetekseen liittyvän hoidonoh-
jauksen laatuvaatimukset, (International standards 
for diabetes education). 

G.Xuereb (Caribbean Food and Nutrition In-
stitute, Jamaika) kertoi jamaikalaisten hyvistä ko-
kemuksista maallikko-ohjaajista tyypin 2 diabee-
tikoiden hoidonohjaajina. E. Hughes Lontoosta 
puolestaan totesi, että alkuohjauksen jälkeen tar-
vitaan jatkuvaa, potilaan ajankohtaisiin tarpeisiin 
perustuvaa ohjausta. Jatko-ohjauksen toteuttami-
seen perusterveydenhuolto ja sen toimintatapa so-
pivat hyvin.  

Kokouksessa oli runsaasti esityksiä niin tyypin 
1 kuin tyypin 2 diabeetikoillekin räätälöidyistä hoi-

donohjausohjelmista. Myös ohjelmien arviointiin 
käytetyt mittarit olivat esillä. Yleiseen hyvinvoin-
nin arviointiin suositellaan WHO-5-kyselyä (kuva 
2) ja tarvittaessa depressioseulaa tai W-BQ12-ky-
selyä. Diabetekseen liittyvien ongelmien tunnista-
miseen suositellaan PAID (Problem Areas In Dia-
betes) -kyselyä. 

DESMOND ja ROMEO 
näyttävät tietä
Hyvin suunnitelluista, potilaan ”voimaannuttami-
seen” (empowermentiin) perustuvista ja dokumen-
toiduista ohjelmista oli konferenssissa esillä useita 
esimerkkejä. 

Englantilaisesta DESMOND (Diabetes Educa-
tion and Self Management for Ongoing and Newly 
Diagnosed) -ohjelmasta (www.desmond-project.
org.uk)  kertoi T.C. Skinner (School of Psycholo -
gy and Medicine, Southamptonin yliopisto, 
Iso-Britannia). Kyseessä on perusterveydenhuol-
toon kehitetty kuuden tunnin strukturoitu ryhmä-
ohjausohjelma tyypin 2 diabeetikoille. Ohjelma 
tarjoaa tukea ja työkaluja neljään diabeteksen hoi-
donohjauksen keskeiseen teesiin: 1) diabeetikko 
tekee itsenäisesti lähes kaikki diabeteksen hoitoon 
liittyvät päivittäiset ratkaisut, 2) yksilöiden teke-
mät ratkaisut perustuvat elämänlaadun optimoin-
tiin, 3) tuloksellisen omahoidon suurimmat esteet 
ovat psykososiaalisia ja 4) potilaan valintojen seu-
raukset kohdistuvat häneen itseensä ja hänen per-
heeseensä. 

DESMOND-ohjelman käynnistämiseen on liit-
tynyt laaja kouluttajien koulutusohjelma. Ohjel-
maa on kokeiltu 12 hoitopaikassa, ja parhaillaan 
on käynnissä 1 000 henkilöä käsittävä satunnais-
tettu tutkimus. 12 kuukauden pilottitutkimuksen 
perusteella ohjelma auttoi ymmärtämään diabetes-
ta, diabetekseen liittyviä terveysriskejä ja sairauden 
kroonista luonnetta. Se antoi tietoa potilaan mah-
dollisuuksista vaikuttaa sairauden kulkuun ja sai 
heidät liikkumaan aiempaa aktiivisemmin.   

Italialaisesta ROMEO-ryhmäohjausohjelmas-
ta kertoi M. Porta (Torino, Italia). Tyypin 2 dia-
beetikoiden ryhmävastaanotto-ohjelma hyödyn-
tää nykyaikaisia aikuiskasvatuksen menetelmiä. 
Ohjelman rakenne, sisältö ja tulokset on julkaistu 
Diabetes Care- ja Diabetologia-lehdissä.  
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Kuva 2. WHO-5-lomake.
Näin käytät WHO-5-
hyvinvointiasteikkoa: Laske 
yhteen pisteet ja kerro neljällä. 
Mahdollinen pistemäärä on 0–
100. Jos pistemäärä on 50 tai 
sen alle, psykososiaalisessa 
hyvinvoinnissa saattaa olla 
ongelmia, joissa tarvitaan 
tukea. Pistemäärä 28 tai 
alle viittaa todennäköiseen 
masennukseen, ja tällöin 
suositellaan masennuksen 
tarkempaa arviointia. Kun 
WHO-5-hyvinvointiasteikkoa 
käytetään uudelleen, 10 
prosentin muutokset suuntaan 
tai toiseen ovat merkittäviä.

M. Funnell ja B. Anderson (Michiganin yliopis-
to, USA) ovat puolestaan pyrkineet yhdistämään 
yksilöohjauksen ryhmäohjaukseen. Heidän työ-
ryhmänsä kehittämä ohjelma koostuu kuudesta 
viikoittaisesta kahden tunnin istunnosta, joiden 
aikana käsitellään ryhmässä mukana olevien dia-
beetikoiden esille nostamia kysymyksiä ja koke-
muksia. Jokaisessa istunnossa on neljä elementtiä: 
1) omahoitoon liittyvien kokemusten refl ektointi, 
2) aiheeseen liittyvät tunteet, 3) potilaslähtöisten 
tavoitteiden asettaminen ja 4) ongelmien ratkaisu 
ja kysymyksiin vastaaminen.  

Verkossa toimivista hoidonohjausympäris-
töistä oli esimerkkejä muun muassa Englannis-
ta Bournemouthista (www.bdec-e-learning.com), 

Australiasta (www.diabetescounselling.com.au) ja 
Sveitsistä (www2.salut-ed.org/demo). 

Mittareita ohjauksen   
onnistumisen arviointiin     
Psykososiaalisten tekijöiden huomioiminen osana 
hoidonohjausta nousi useaan otteeseen TPE-kong-
ressissa esille. Motivoiva haastattelutekniikka yh-
distettynä muutosvaihemalliajatteluun, avoimiin 
kysymyksiin ja aktiiviseen, empaattiseen ja refl ek-
toivaan kuunteluun olivat muun muassa A. Golayn 
(Geneven yliopistosairaala, Sveitsi) ja M. Austinin 
(AADE, American Association of Diabetes Educa-
tion, www.aadenet.org) tarjoamia työkaluja. AA-
DE on kehittänyt hoidonohjauksen ja elintapojen 



Tiedettä ja taidetta

DAWN- ja TPE-kokousten kaikissa esityksissä 
korostui potilaskeskeisyys ja diabetesta sairas-
tavan yksilön psykososiaalisen kokonaisuuden 
huomioiminen. Kuuntelun ja läsnäolon merki-
tystä korostettiin niin suullisissa esityksissä kuin 
runsaassa posteritarjonnassakin.

Kuvataiteen, kirjoittamisen ja draaman keino-
ja hyödyntävät ohjausmetodit, joita kokouksessa 
oli esillä, antoivat paljon ajattelemisen aihetta 
ja uusia työkaluja ohjaustyöhön. Moni esiintyjä 
löysi yhteistä taiteista ja hoidonohjauksesta. Jean 
Philippe Assal, jolle TPE-konferenssi oli omis-
tettu, vertasi terveydenhuollon henkilökuntaa 
taiteilijoihin. Taiteilijat ovat oman aikakautensa 
tulkkeja, he tulkitsevat ihmisten kätkettyjäkin 
ajatuksia ja tunteita. Myös hoidonohjauksessa 
hoitohenkilökunta tekee näkyväksi potilaan tun-
teita. Kaiken teknistymisen ohella tarvitsemme 
enemmän herkkyyttä ja kykyä tulkita potilaan 
sanallisia ja sanattomia viestejä. Moniammatilli-
sessa tiimityöskentelyssä on paljon hyviä puolia, 
mutta siinä piilee myös vaara, että työntekijät 
jäävät liiaksi oman ammattiroolinsa vangeiksi. 
Jokainen ammattiryhmä voi kehittää hoidonoh-
jauksen ”taidetta”, kykyä ottaa potilas huomi-
oon kokonaisvaltaisesti. 

Vertaistuki on yksi psykososiaalisen tuen 
avaintekijä. Diabetestiedon ja vertaistuen lisää-
minen ovatkin DAWN-ohjelman keskeisiä pää-
määriä. Näistä asioista puhuivat kokousväelle 
Kari Rosenfeld ja Anja Ostergren Nielsen. Ro-
senfeld on diabetesta sairastavan nuoren äiti, ja 
hän toimii YK:n diabetesjaoston projektipäällik-
könä. Ostergren Nielsen on tanskalainen opiske-
lija, joka on sairastanut tyypin 1 diabetesta 14-
vuotiaasta. Hän toimii tällä hetkellä sekä Novo 
Nordiskin nuorisopaneelissa että Tanskan diabe-
tesyhdistyksen nuorisotoimikunnassa. 

Sekä Rosenfeld että Ostergren Nielsen koros-
tivat vertaistuen tarpeellisuutta perheille ja nuo-
rille. Molemmat johdattivat ajatuksia siihen, mi-
ten tärkeää on huomioida diabetesta sairastavien 
nuorten ja heidän perheidensä psykososiaaliset 
tarpeet hoidonohjauksessa. Nuorille tulisi myös 
tarjota konkreettisia mahdollisuuksia osallistua 
oman hoitonsa lisäksi toimintaan ja projektei-
hin, joissa he voivat olla mukana diabetestiedon 
jakajina. 

• Satu Kankaanpää, opetushoitaja 
Diabetesliitto / Diabeteskeskus  
satu.kankaanpaa@diabetes.fi 

• Satu Kankaanpää
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muutoksen arviointiin sopivan The AADE 7 Self-
Care Behaviors™ -mittariston. Sen avulla henkilö 
arvioi käsityksiään, vakuuttuneisuuttaan (convic-
tion) ja itseluottamustaan (confi dence) seuraavilla 
elintapoihin ja omahoitoon liittyvillä osa-alueella: 
1) terveellinen syöminen (healthy eating), 2) aktii-
visuus (being active), 3) omaseuranta (monitoring), 
4) lääkkeiden käyttö (taking medication), 5) on-
gelmanratkaisu (problem-solving), 6) terveyden-
tila (healthy coping) ja 7) riskien vähentäminen 
(reducing risks). 

TPE 2006 -kokouksen alaotsikko Patient-cent-
red self-management education and long-term fol-
low-up strategies in diabetes and other chronic 
diseases viestittää kokouksen keskeisen sisällön: 

tavoitteena on kehittää ja edistää potilaskeskeistä, 
potilaan tarpeista, valmiuksista, arvoista ja toimin-
tatavoista lähtevää hoidonohjausta ja pitkäaikais-
seurantaa. Tavoitteena on parempi elämänlaatu, 
hoitoon sitoutuminen ja pitkäaikaiskomplikaati-
oiden ehkäiseminen. Perinteisen yksilöohjauksen 
rinnalla ja sen sijasta on hoitoyksiköiden Suomes-
sakin syytä aktiivisesti kehittää ja arvioida uusia 
ohjaustapoja, jotka entistä paremmin tukevat edellä 
mainittuihin tavoitteisiin pääsemistä. 

• Pirjo Ilanne-Parikka
Ylilääkäri
Diabetesliitto / Kuntoutus ja koulutus
pirjo.ilanneparikka@diabetes.fi 



Ammattilaisaineistot

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä 

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista annetaan 
15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa, Lapsen diabetes -kansiota eikä d-Pes Clinic -CD:tä).  Yli 17 euron tilaukset 
toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 
7,50 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

                  •  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111 

•  f. (03) 2860 422  •  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

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 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – 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 Insuliinihoidon ohjauspaketti  

tyypin 1 diabeetikon   
hoidonohjaukseen 17 euroa

3063 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 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



Suuren kansainvälisen DAWN-ohjelman tavoitteena 
on parantaa diabetesta sairastavien psykososiaa-
lista hyvinvointia ja edistää diabeteksen hoitoa ja 
hoidonohjausta. Huhtikuisessa Firenzessä kuultiin, 
miten DAWN-tutkimuksen tuloksia on maailmalla 
hyödynnetty ja millaisia käytännön työkaluja on 
kehitetty kroonisia sairauksia sairastavien ihmis-
ten hyvinvoinnin arvioimiseen.

Diabetes Attitudes Wishes and Needs (DAWN) on 
iso kansainvälinen ohjelma, jonka tavoitteena on 
kehittää diabeteksen hoitoa asiakaslähtöisemmäksi 
ja ihmisten todelliset tarpeet huomioon ottavaksi. 
Se on Maailman diabetesliiton IDF:n ja lääkeyri-
tys Novo Nordiskin yhteishanke, jonka perustami-
sen taustalla on tieto, etteivät diabetesta sairasta-
vat ihmiset voi hyvin uusista hoitomenetelmistä ja 
lääkkeistä huolimatta. Heidän elämänlaatunsa on 
usein huono ja psykososiaalisia ongelmia on paljon. 
DAWNia varten perustettiin  kansainvälinen asi-
antuntijaneuvosto suunnittelemaan ja seuraamaan 
ohjelman etenemistä.

DAWN aloitettiin mittavalla tutkimuksella 
vuonna 2001. Tutkimuksen tavoitteet on koottu 
taulukkoon 1.

Tutkimukseen osallistui 5 426 diabetesta sairas-
tavaa aikuista, joista puolet oli tyypin 1 ja puolet 
tyypin 2 diabeetikoita, sekä 2 194 perusterveyden-
huollon lääkäriä, 556 erikoissairaanhoidon lääkä-
riä ja 1 222 sairaanhoitajaa. Mukaan tutkimukseen 
valittiin 13 maata: Australia, Tanska, Ranska, Sak-
sa, Intia, Japani, Alankomaat, Norja, Puola, Ruotsi, 
Espanja, Britannia ja Yhdysvallat. Tutkimusmene-
telmänä olivat puhelinhaastattelut, jotka kestivät 
30–50 minuuttia.

Tutkimuksen tulokset kertoivat, että pelkät lää-
ketieteellisesti määritellyt tavoitteet eivät riitä hyvään 
diabeteksen hoitoon. 42 prosenttia diabetesta sai-
rastavista ihmisistä arvioi  hyvinvointinsa huonoksi. 
Heistä noin 15 prosentilla arvioitiin olevan taustalla 
masennusta. Psykososiaalinen huonovointisuus hei-
jastuu diabeteksen hoitoon ja kuluttaa omahoitoon 
käytettävissä olevia voimavaroja. Diabetesta sairas-
tavien hoito vaatii uudenlaista lähestymistapaa, joka 
ei perustu ainoastaan verensokeriarvoihin tai ruoka-
valio-ohjeisiin, vaan jossa otetaan huomioon ihmi-
nen kokonaisuutena. Kokonaisvaltainen ja asiakas-
lähtöinen hoito ovat  käsitteinä olleet terveydenhuol-
lossa tuttuja jo vuosien ajan, mutta ne ovat jääneet 
käytännössä toteutumatta (1, 2). 

Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset on esitet-
ty taulukossa 2. 

DAWN etsii ratkaisuja kroonisen sairauden aiheuttamiin 
psykososiaalisiin ongelmiin:

Miten autan jaksamaan? • Sari Härmä-Rodriguez

Taulukko 1. DAWN-tutkimuksen tavoitteet:

• lisätä ymmärrystä diabetesta sairastavia   
 ihmisiä ja heidän elämäänsä kohtaan
• tukea kansallisten diabetesohjelmien   
 kehittämistä lisäämällä diabeetikkoja hoita-  
 vien terveydenhuollon ammattilaisten sekä  
 asioista päättävien ihmisten tietoisuutta dia- 
 betesta sairastavien ajatuksista 
• vaikuttaa poliitikkojen, päättäjien ja tervey-  
 denhuollon ammattilaisten asenteisiin
• löytää hyvän omahoidon tärkeimmät psyko - 
 sosiaaliset esteet ja ratkaisuja niiden   
 poistamiseksi
• löytää keinoja tukea paremmin ihmisten   
 psykososiaalisia tarpeita
• löytää keinoja parantaa yhteistyötä ja   
 kommunikaatiota diabeetikkoja hoitavien   
 ammattilaisten ja diabetesta sairastavien   
 ihmisten välillä.

Firenze 27.–30.4.2006
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DAWN haastaa toimimaan
DAWN-tutkimus käynnisti heti ensimmäisten tu-
losten jälkeen kiivaan keskustelun ja nosti esiin 
diabeteksen nykyhoidon ja hoitokäytäntöjen puut-
teet. Päättäjät yli 40 maassa ovat ottaneet DAWNin 
haasteen vastaan parantaakseen diabetesta sairasta-
vien ihmisten selviämistä sairautensa kanssa. Maa-
ilman terveysjärjestö WHO, Euroopan diabetes-
tutkijoiden järjestö (European Association for the 
Study of Diabetes, EASD) ja Euroopan diabeteshoi-
tajien järjestö (Federation of European Nurses in 
Diabetes, FEND) ovat tulleet mukaan tukemaan 
ohjelmaa. DAWNin lähettiläät ovat kiertäneet eri 
maissa kertomassa ohjelmasta ja tutkimuksen tu-
loksista. He ovat myös olleet mukana suunnittele-
massa ja ohjaamassa kansallisia diabetekseen liit-
tyviä ohjelmia. 

Asioiden nostaminen diabetesta sairastavien ih-
misten sekä päätöksentekijöiden ja terveydenhuol-
lon ammattilaisten tietoisuuteen oli ensimmäinen 
askel. Seuraavaksi aloitettiin käytännön toimien 
suunnittelu. Tutkimuksen julkaisemisen jälkeen on 
järjestetty kaksi tapaamista, vuosina 2002 ja 2003, 
joihin on koottu asiantuntijoita terveydenhuollon 
alalta sekä päätöksentekijöitä, eri järjestöjen edus-
tajia ja diabetesta sairastavia ihmisiä yli 30 maasta. 
Näissä tapaamisissa on  mietitty, miten DAWN-
tutkimuksen esille nostamiin haasteisiin voitaisiin 
vastata. 

 
Mitä on saatu aikaan?
Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyyn se-
kä hoidon tavoitteisiin liittyvää terveydenhuollon 
ammattilaisten koulutusta on lisätty niin Suomes-
sa kuin muuallakin. Koulutuksessa on kiinnitetty 
huomiota erityisesti asiakkaan kuuntelemisen ja 
kommunikaatiotaitojen parantamiseen. Terveyden-
huollossa tulisi edelleen lisätä perusosaamista psy-
kologisten ongelmien tunnistamisessa, seulonnassa 
ja jatkohoitoon ohjaamisessa.

Monissa maissa on pyritty muuttamaan ter-
veydenhuollon rakenteita siten, että ne tukevat 
kroonisten sairauksien hoitoa (WHO:n malli). Psy-
kososiaaliseen puoleen liittyvää tutkimusta tulisi 
edelleen lisätä ja nostaa esiin. DAWNin asiantun-
tijatyöryhmä on suositellut muutamia työkaluja, 
joilla voidaan mitata psykososiaalista hyvinvointia 

Taulukko 2. DAWN-tutkimuksen (2001) keskeiset 
johtopäätökset.

1. Terveydenhuollon ammattilaisten ja dia-  
 betesta sairastavien ihmisten välistä   
 kommunikaatiota on tuettava ja parannettava.
• Terveydenhuollon ammattilaiset kokevat, että   
 heillä on liian vähän aikaa asiakkailleen.
• Asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset eivät  
 ymmärrä toisiaan diabetekseen liittyvistä ongel- 
 mista puhuttaessa.
• 60 prosenttia terveydenhuollon ammattilaisista  
 haluaa kehittää kommunikointitaitojaan.

2. Tiimien yhteistyötä terveydenhuollossa olisi  
 parannettava.
• Alle puolet diabetesta sairastavista uskoo hoito- 
 tiimin jäsenten keskustelevan potilaan hoidosta   
 keskenään. 
• Terveydenhuollon ammattilaisten mielestä tiimeis- 
 sä tarvittaisiin enemmän kommunikaatiota. 
• Diabeteshoitajien halutaan ottavan entistä kes-  
 keisemmän roolin hoitoprosessissa.

3. Diabetesta sairastavien aktiivista omahoitoa  
 on tuettava.
• Useimmat diabetesta sairastavat eivät   
 noudata saamiaan hoito-ohjeita.
• Monet diabetesta sairastavat ajattelevat, että   
 diabeteksen hoito on liian vaativaa ja rajoittaa   
 heidän elämäänsä.
• Terveydenhuollon ammattilaisten mielestä   
 psykososiaaliset tekijät vaikuttavat vahvasti   
 omahoidon hallintaan ja toteuttamiseen.

4. Hyvän hoidon psyykkiset esteet olisi   
 tunnistettava entistä paremmin.
• Yli puolet tyypin 2 diabeetikoista pelkää insuliini- 
 hoidon aloittamista.
• Puolet heistä uskoo, että insuliinin aloittaminen  
 johtuu heidän epäonnistumisestaan hoidossa.
• Vain yksi viidestä uskoo insuliinihoidosta olevan  
 apua hoidossa.
• Kolmasosa lääkäreistä siirtää insuliinihoidon   
 aloitusta, kunnes se on ”aivan välttämätöntä”.

5. Psykologisen tuen tarpeen tunnistaminen  
 vaatii lisää koulutusta.
• Yli 40 prosenttia diabetesta sairastavista voi   
 huonosti, heidän elämänlaatunsa on heikentynyt. 
• Monet diabetesta sairastavat tunnistavat   
 diabeteksen aiheuttavan heille emotionaalista   
 stressiä ja ahdistusta.
• Yli kolmasosa terveydenhuollon ammattilaisista ei  
 tunne osaavansa vastata potilaiden emotionaalisiin  
 tarpeisiin.
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ja elämänlaatua. Näitä ovat muun muassa WHO-
5, joka on Maailman terveysjärjestön viiden kysy-
myksen hyvinvointiasteikko (kuva 2 sivulla 27), 
ja PAID (Problem Areas in Diabetes), joka on 20 
kysymyksen lomake. Ne on todettu kansainvälises-
ti  luotettaviksi mittareiksi, jotka on helppo täyttää 
vastaanoton lomassa 5–7 minuutissa. Kyselyiden ja 
lomakkeiden täyttäminen antaa sekä asiakkaalle 
että häntä hoitavalle henkilölle mahdollisuuden 
nostaa psyykkinen hyvinvointi keskusteluun. Mui-
ta DAWNin asiantuntijoiden suosittelemia itseref-
lektioon tarkoitettuja työkaluja ovat muun muassa 
Your plans to change your way of life- ja Room for 
diabetes in your life -lomakkeet. Näitä työkaluja 
saa repäisylehtiöinä, tosin toistaiseksi vain englan-
ninkielisinä.

Tutkimusverkosto tavoitteena 
Kolmas DAWN-ohjelman tapaaminen järjestettiin 
Therapeutic Patient Education (TPE) -kongressin 
yhteydessä Firenzessä huhtikuussa. Kongressien 
aihepiirit tukivat erinomaisesti toisiaan. 

DAWN-kongressissa esiteltiin sekä suullisesti 
että lukuisin posterein, miten tutkimuksen tuloksia 
on eri maissa hyödynnetty. Elämänlaadun arvioin-
tiin sopivia käytännön työkaluja pääsi jokainen 
kokeilemaan ohjattuna. Parhaat käytännön toteu-
tukset (best practises) kuultiin suullisesti. Ne on 
julkaistu myös DAWNin internetsivustolla (www.
dawnstudy.com).

DAWN-ohjelma on siirtymässä uuteen vaihee-
seen. Tavoitteena on laajentaa käytännön toimien 
jälkeen jälleen tutkimusta. Tarkoituksena on luoda 
tutkimusverkostoja, lisätä edelleen ihmisten tietoi-
suutta diabeteksen kanssa elämiseen liittyvistä asi-
oista  ja kehittää asiakaslähtöistä hoitoa. Edelleen 
on tarvetta lisätä kuuntelemiseen ja kommunikaa-
tiotaitoihin liittyvää koulutusta. Tällaisen koulu-
tuksen tulisi olla jatkuvaa. Elämänlaatua mittaavia 
mittareita kehitetään koko ajan lisää. Sähköiset 
potilaskertomukset olisivat hyvä tuki myös psyko-
sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien asioiden kirjaa-
miselle ja hoidon arvioinnille.

DAWN-ohjelmaan aiotaan liittää myös lasten 
ja nuorten diabeteksen hoidon tukeminen. Lasten 
ja nuorten hoidon tueksi tarvitaan koko perhe, ja 
koko perheen elämänlaatuun liittyvät kysymykset 
ovat tärkeitä. Lisäksi lasten ja nuorten diabeteksen 
hoidossa on huomioitava erilaiset etniset ryhmät ja 
heidän erityistarpeensa.

• Sari Härmä-Rodriguez
Opetushoitaja, YTM
Diabetesliitto / Diabeteskeskus
sari.rodriguez@diabetes.fi 

Kiinnostavia internetsivuja
• www.dawnstudy.com
–  englanninkielisellä sivustolla perustiedot DAWN- 
 tutkimuksesta ja sen tuloksista
– keskusteluja 
– parhaat käytännöt (best practises)
– DAWN-uutiskirjeet 2004 ja 2005
– IDF:n julkaiseman Diabetes Voice -lehden DAWN- 
 aiheinen erikoisnumero 
– The DAWN Experiment -kommunikaatioharjoitus
– DAWNin Firenzen esitykset 

• www.diabetes-stories.com
– diabetestarinoita: 50 ihmistä, joiden diabetes  
 on diagnosoitu 1927–1997, kertoo (äänen kera)  
 elämästään diabeteksen kanssa 
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Euroopan lastenendokrinologiyhdistys palkitsi 
Mikael Knipin

Helsingin yliopiston lastentautien professori Mikael Knip on saanut Euroopan lastenendokrinologi-
yhdistyksen (ESPE) tutkijanpalkinnon. Palkinto on 5 000 euroa. Se jaetaan vuosittain tunnustuksena 
korkeatasoisesta ja laadukkaasta tieteellisestä toiminnasta tutkijalle, joka on tuottanut merkittävää 
uutta tietoa lastenendokrinologiasta. 
Professori Knip tutkii tyypin 1 diabeteksen syntytapaa ja kehittymistä. Hänen tutkimusryhmänsä 
lähtökohtana on, että ulkoinen tekijä laukaisee perinnöllisesti alttiilla yksilöllä diabetekseen johtavan 
tautiprosessiin. Jokin toinen ulkoinen tekijä vie tautiprosessia eteenpäin kuukausien ja vuosien kuluessa 
diabeteksen puhkeamiseen saakka. Menossa olevassa tutkimuksessa (Diabetes Prediction and Preven-
tion, DIPP) tavoitteena on tunnistaa sekä tautiprosessin laukaiseva tekijä että sitä edistävä tekijä.

Voimaantunut pystyy hölläämään otetta
■ Yksi mielenkiintoisista postereista valaisi sitä, 
miten potilaat kokevat  empowermentin, niin sa-
notun voimaannuttamisen, omahoitonsa tukena (I. 
Aujoulat, Health and Patient Education Unit RE-
SO, Université Catholique De Louvain, Belgia).

Empowerment mielletään usein prosessiksi, 
jossa pyritään muuttamaan tietynlainen tilanne ja 
voimattomuuden tunne päinvastaisiksi. Pitkäai-
kaissairauden kyseessä ollessa tilanne on usein pa-
radoksaalinen, koska vallitsevaa tilannetta eli sai-
rautta ei pysty muuttamaan tai taikomaan pois.

Tutkijat haastattelivat 40 pitkäaikaissairasta 
saadakseen tietoa potilaiden kokemuksista: Mi-
ten sairauden aiheuttama voimattomuus voidaan 
kääntää voimaksi ja miten empowerment tukee 
sairauteen sopeutumisessa? Vastauksia oli tulkittu 
laadullisin menetelmin.

Tulokset auttoivat mieltämään empower-
mentprosessin askelittain etenemiseksi. Potilaat 
kokevat sairauden aiheuttavan häiriöitä itsetunte-
muksessa. Sairaus ikään kuin rikkoo persoonalli-
suutta. He reagoivat käyttämällä erilaisia sopeutu-
misstrategioita lisätäkseen hallinnan tunnetta. 

Monesti ajatellaan, että jo tämä on empower-
mentia, voimaantumista. Itse asiassa potilaat ko-
kivat, että todellista empowermentia oli vasta se, 

kun he pystyivät hölläämään otettaan. Tällöin he 
tulevat tietoisiksi sairauden aiheuttamista rajoituk-
sista, mutta oppivat myös, millaisia voimavaroja 
heillä on. Potilaat kokivat, että empowerment on 
itse asiassa uudenlaista eheyttä, jossa päätösvalta 
sairauteen liittyvissä asioissa (ja samalla omassa 
elämässä) on jälleen heillä itsellään. SK

■  Italialaisessa posterissa (N. Piana, La Biocca 
-yliopisto) aiheena olivat 13–20-vuotiaille järjeste-
tyt kesäleirit. Yhdeksänpäiväisen leirin tarkoituk-
sena on antaa nuorille mahdollisuus kertoa diabe-
tekseen liittyvistä tunteistaan erilaisten toiminnal-
listen menetelmien kautta. Nuoret saavat ilmaista 
tunteitaan laulamalla, kirjoittamalla proosaa ja 
runoja, näyttelemällä ja maalaamalla.                                                                                      

Osallistujille kuuden ja 18 kuukauden kulut-
tua leiristä tehdyt kyselyt toivat selvästi esiin leirin 
myönteiset vaikutukset. Leirikokemukset olivat 
auttaneet tunnistamaan diabetekseen liittyviä tun-
teita ja sitä kautta saavuttamaan parempia oma-
hoitotuloksia. Leirin ohjelmasta ja toteutuksesta 
vastaavat henkilöt kertoivat oppineensa itsekin 
paljon. Leirin jälkeen yhteistyö  nuorten kanssa 
onnistuu helpommin ja hoitosuhde paranee.  SK
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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.



● ● ● Diabeteshoitajat

 
    

                                                        

Tärkeimmät hoidonohjauksen onnistumiseen 
vaikuttavat tekijät ovat diabeteshoitajan asian-
tuntemus, hoitotyön johdon tuki, selkeä työnjako 
lääkärin kanssa ja poliklinikkatoiminnan jousta-
vuus. Näin vastasivat yliopistollisten sairaaloiden 
ja keskussairaaloiden diabetespoliklinikoissa 
työskentelevät diabeteshoitajat tutkimuksessa, 
jossa selvitettiin diabeteshoitajien näkemyksiä 
hoidonohjauksen nykytilasta.

Lisääntynyt diabetestietous ja hoitomenetelmien 
kehittyminen eivät ole parantaneet tyypin 1 dia-
beteksen hoitoa, ja tyypin 1 diabeetikoiden veren-
sokerin hoitotasapaino on pysynyt samanlaisena 
kymmenen viime vuoden ajan (1,2). 

Suomessa tyypin 1 diabeetikoiden hoidonoh-
jausta ei ole aikaisemmin juurikaan tutkittu dia-
beteshoitajien näkökulmasta. Pääpaino on ollut 
Suomessa potilaisiin kohdistuvissa tutkimuksissa, 
kuten diabeetikoiden omahoidossa ja hoitoon si-
toutumisessa (3-5) sekä hoitotyytyväisyydessä (6).

Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen (7) tarkoituksena oli kuvata 
tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjauksen nykykäy-
täntöjä erikoissairaanhoidon diabetespoliklinikassa 
diabeteshoitajien näkökulmasta. Tutkimuksen ta-
voitteena oli saada tietoa siitä, mi-
ten diabeteshoitajat suunnittelevat, 
toteuttavat ja arvioivat hoidonoh-
jausta ja mitkä tekijät diabeteshoi-
tajien mielestä edistävät ja mitkä 
estävät hoidonohjauksen toteu-
tumista. Tutkimukseen osallistui 
Suomen jokaisesta sairaanhoito-
piiristä, viidestä yliopistollisesta ja 

viidestätoista keskussairaalasta yksi diabetespoli-
klinikassa työskentelevä diabeteshoitaja (n = 20). 
Aineisto kerättiin haastattelemalla ja analysoitiin 
induktiivisella sisällönanalyysillä.

Hoidonohjauksen suunnittelu, toteutus ja 
arviointi
Diabeteshoitajien mukaan hoidonohjauksen suun-
nittelun lähtökohta on pääsääntöisesti diabeetikon 
senhetkinen tarve, mutta hoidonohjauksen tarpeen 
voivat määritellä laboratoriotulosten perusteella 
myös diabeteslääkäri ja -hoitaja yhdessä ennen dia-
beetikon seurantakäynnille tuloa. Diabeteshoitajat 
toivat esille, että vaikka tavoitteellisuutta on tullut 
ohjaukseen viime vuosina, tulisi tavoitteet asettaa 
yhdessä diabeetikon kanssa nykyistä useammin. 

Hoidonohjaus on pääsääntöisesti yksilöohjaus-
ta. Vain muutamassa sairaalassa oli mahdollisuus 
ryhmäohjaukseen. Vastasairastuneen diabeetikon 
hoidonohjaus toteutettiin useimmin sisätautien 
vuodeosastolla. Viidessä sairaalassa alkuohjaus an-
nettiin polikliinisesti. Polikliininen hoidonohjaus 
koettiin hyväksi keinoksi edetä ohjauksessa suunni-
telmallisesti ja systemaattisesti. Diabeteshoitajalla 
oli mahdollisuus syventyä yksilöllisesti diabeetikon 
oppimistapoihin, ja diabeetikko saattoi hyödyntää 
kokemuksellista oppimista, jolloin tiedot sisäistyi-
vät taidoiksi.

Hoidonohjauksen arviointi koettiin vaikeak-
si. Arvioinnissa käytettiin apuna 
omaseurannan tuloksia ja HbA1c-
arvoa. 

Omahoidon hallintaa arvioi-
tiin kotiutumisen vaiheessa haas-
tattelemalla diabeetikkoa. Diabe-
teshoitajat kaipasivat omahoidon 
arviointiin yhtenäistä (valtakun-
nallista) käytäntöä.

Tiedonsiirrosta 
vuorovaikutukselliseen ohjaamiseen
– tyypin 1 diabeetikon hoidonohjaus 
diabeteshoitajien kuvaamana • Marja-Anneli Rissanen
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Hoidonohjausta edistävät 
tekijät
Hoidonohjausta edistäviksi te-
kijöiksi nousivat diabeteshoita-
jan asiantuntemus, hoitotyön 
johdon tuki, joka mahdollisti 
hoidonohjauksen kehittämisen, selkeä työnjako 
lääkärin kanssa ja organisaation poliklinikkatoi-
minnan joustavuus. Merkittävimpänä hoidonohja-
usta edistävänä tekijänä pidettiin diabeteshoitajan 
itsenäistä asiantuntijuutta, selkeää diabeteshoitajan 
roolia hoidonohjaajana ja hoidonohjauksen auto-
nomiaa. Hoidonohjaus ja itsenäinen asiantuntijuus 
onnistuivat silloin, kun diabeteshoitajan asiantun-
tijuuteen luotettiin ja hän sai vastata laaja-alai-
sesti diabeetikon hoidonohjauksen suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Tällainen suhtautuminen ilmeni 
muun muassa diabeteshoitajien omina vastaanot-
topäivinä, jolloin heillä oli mahdollisuus paneutua 
hoidonohjaukseen kunnolla. 

Diabeteshoitajien asiantuntijuuteen ja hoidon-
ohjauksen autonomiaan on ottanut kantaa myös 
Tuomi (8) artikkelissaan Miksi 
tyypin 1 diabeteksen hoito ei pa-
rane? Hänen mukaansa diabe-
teshoitajien rooli potilaan ohja-
uksessa on merkittävä ja diabe-
teshoitaja tekee monella osa-alu-
eella tosiasialliset hoitopäätökset. 
Diabeteshoitajien asema tulisi vi-
rallistaa ja sopia selkeä työnjako 
lääkäreiden ja diabeteshoitajien välillä painottaen 
diabeteshoitajan roolia hoidossa ja seurannassa 
(8).

Myös yhtenäisellä kirjaamiskäytännöllä oli 
tärkeä osuus hyvässä hoidonohjauksessa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki diabeetikon hoidon-
ohjaukseen osallistuvat henkilöt kirjaavat tiedot 
yhtenäisin periaattein ja hyödyntävät kirjaamista 
diabeetikon opetuksessa ja hoidossa. Diabeteshoi-
tajien mukaan kahdessa sairaalassa oli toimiva ja 
laadukas kirjaamiskäytäntö. Toimintamallin kehit-
tämiseen oli kulunut monta vuotta ja sen käyttöön 
ottaminen oli vaatinut intensiivisen koulutuksen.

Hoidonohjausta estävät tekijät
Merkittävimmät hoidonohjausta estävät tekijät oli-
vat diabeteshoitajien mukaan riittävien resurssien 
puute ja organisaation joustamattomat rakenteet. 

Diabeteshoitajien mukaan ajanva-
rauspoliklinikan 20 minuutin aika 
potilasta kohti ei ole riittävä, jos 
diabeetikon hoitoon tehdään muu-
toksia tai hän tarvitsee muuten pe-
rusteellisempaa ohjausta. Lisäksi 
diabeteshoitajien tehtävänkuva ei 

kaikissa sairaaloissa ole edelleenkään täysin sel-
keä. Usein diabeteshoitajien työtä kuormittavat 
osastosihteerien työt ja hoitajien tehtävät muissa 
poliklinikoissa. Diabeteshoitajat toivat lisäksi esille 
hoitotyön johdon tuen puutteen hoidonohjauksen 
onnistumista estävänä tekijänä. Hoitotyön johtajat 
eivät aina ymmärrä hoidonohjauksen laaja-alai-
suutta ja vaativuutta. Tällaisessa tilanteessa esimer-
kiksi ryhmäohjauksen järjestäminen koettiin täysin 
mahdottomaksi.

Jatkotutkimusehdotuksia
Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää tyypin 
1 diabeetikon hoidonohjauksen kehittämisessä eri-
koissairaanhoidon poliklinikoissa. Tulokset antoi-
vat tietoa ensisijaisesti vastasairastuneen diabeeti-

kon hoidonohjauksesta.
Maassamme tyypin 1 diabee-

tikoiden hoidon aloittanut sai-
raala vastaa hoidosta yleensä 1–2 
vuoden ajan. Kun hoitotilanne on 
vakaa, alkuhoitotavoitteet saavu-
tettu ja diabeetikko kykenee otta-
maan päävastuun omasta hoidos-
taan, hänet voidaan siirtää perus-

terveydenhuollon piiriin, jossa tulee olla riittävät 
valmiudet tyypin 1 diabeetikon hoitoon (9). Tutki-
musten mukaan hoidonohjaus keskittyy sairauden 
alkuvaiheeseen (6). Hoidonohjaus olisi kuitenkin 
hyödyllisempää ajoittaa vaiheeseen, jolloin diabee-
tikon oma insuliinineritys on kokonaan loppunut 
(10,11). Mielenkiintoista olisi tutkia, miten tyypin 
1 diabeetikoiden jatko-ohjaus on maassamme jär-
jestetty. 

Hoitotyytyväisyyskyselyn mukaan tyypin 1 dia-
beetikot ovat tyytymättömiä hoidon joustavuu-
teen ja diabeteksen hoitoon liittyvään opetukseen. 
Sekä hoidolta että hoidonohjaukselta odotetaan 
kokonaisvaltaisempaa, yksilöllisemmin räätälöityä 
otetta ja toivotaan, että vastaanottojärjestelmiä ke-
hitetään joustavammiksi (6) Tyypin 1 diabeteksen 
hoitoa tulee tehostaa ja on arvioitava, tulisiko hoi-
donohjaus organisoida kokonaan toisella tavalla, 
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 Mielenkiintoista olisi tutkia, 
miten tyypin 1 diabeetikoiden 
jatko-ohjaus on maassamme 

järjestetty. 

   
 Diabeteshoitajat kaipasivat 

omahoidon arviointiin 
yhtenäistä (valtakunnallista) 

käytäntöä.



jotta omahoito paranisi nykyisestä (2).
Tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaus ei ole 

pelkkää tiedonsiirtoa, vaan vuorovaikutuksellista 
ohjaamista ja tukea taitavaan ja joustavaan oma-
hoitoon. Tällaisen ohjauksen mahdollistavat riittä-
vät resurssit ja ammattitaitoiset diabeteshoitajat.

• Marja-Anneli Rissanen
TtM, lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu   
Terveysala, Kuopio
marja.rissanen@savonia-amk.fi 
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Koulutusta ammattilaisille syksy 2006

Diabeetikon hoidon peruskurssit  
2.–6.10., 6.–10.11.
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 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
30.10.–1.11. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikon hoidosta vastaavat 
hoitotiimit ja yksittäiset diabeetikon hoitoon ja 
hoidonohjaukseen osallistuvat, diabeteksen hoidon 
perusasiat hallitsevat terveydenhuollon ammatti-
laiset
Sisältö: Tyypin 1 diabeetikon hoito ja hoidon-
ohjaus, insuliinin, ruuan ja liikunnan yhteensovitta-
misen ja joustavan hoidon periaatteet, diabetesta 
sairastavan ihmisen kokonaistilanteen huomioimi-
nen 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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Koulutusta ammattilaisille kevät 2007

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 %.

Diabeetikko vuodeosastolla – vuodeosastoilla 
työskenteleville 15.–17.1.
Diabeetikon hoidon peruskurssi 5.–9.2.   
• 26.–30.3.• 21.–25.5.
PPP Tampere 28.2.–2.3. ja 12.–13.4.• 
Helsinki 23.–25.1. ja 14.–15.2.
Lääkäreiden diabetespäivät 2.–3.4.
Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 
11.–13.4.
Insuliinipumppuhoidon kurssi 11.–13.4.
Lasten ja nuorten diabeteksen hoito, kurssi lasten 
alan hoitajille 2.–4.5.
Mielenterveys ja diabetes (Tampere, keskusta) 
2.–4.5.
Diabetes, jalat ja liikunta 2.–4.5.

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

Onko hoidossanne tyypin 2 diabeetikoita, 
joiden hoitoon toivotte tehostusta ja 
kannanottoa?

Tyypin 2 diabeetikon hoidon tehostaminen –  
kurssi terveydenhuollon maksusitoumuksen 
saaneille tyypin 2 diabeetikoille

23.–27.10. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Työikäiset eläkkeellä olevat tyypin 
2 diabeetikot
Sisältö: Omahoidon toteutumisen tarkastelu 
yhdessä asiakkaan kanssa, lääkehoidon tehosta-
minen tarvittaessa, jatkohoidon, tuen ja ohjauksen 
suunnittelu
Hinta: 850 euroa. Kurssi sisältää täysihoidon 
(majoitus ja ruokailut), lääkärin ja hoitajan henkilö-
kohtaiset vastaanotot sekä ravitsemusterapeutin, 
psykologin, liikuntasuunnittelijan ja jalkojenhoitajan 
ryhmäohjauksen ja vapaa-ajan ohjelmaa. Lisäksi 
osallistujilla on mahdollisuus varata aika maksulli-
seen jalkojenhoitoon.
Kurssille hakeutuminen: Kurssille haetaan Kelan 
KU 102 ja 104 -lomakkeilla. Liitteeksi lääkärinlau-
sunto ja terveydenhuollon maksusitoumus. Hake-
mukset lähetetään osoitteeseen Diabeteskeskus, 
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere. Kurssilainen 
voi hakea matkakorvausta Kelasta sairausvakuu-
tuslain mukaisesti.
Lisätietoja: kurssisihteeri Pirkko Toivonen, p. (03)  
2860 315, pirkko.toivonen@diabetes.fi 

Endopäivät 2006
12.–13.10.2006
Biomedicum, Helsinki
Diabetesaiheisia luentoja: 12.10. klo 11.30–15 
Onko vakava hypoglykemia hyvän hoidon välttä-
mätön seuraus? Timo Sane; Metabolisen muistin 
vaikutus liitännäissairauksien ilmenemiseen, Leo 
Niskanen;  Miten vähentää tyypin 1 diabeetikoiden 
kardiovaskulaarikuolleisuutta? Tapani Rönnemaa; 
Diabeettisen nefropatian ilmaantuminen ja ennuste 
Suomessa, Carola Grönhagen-Riska; Mitä uutta dia-
beettisen retinopatian hoidosta? Paula Summanen; 
13.10. klo 13.15 Tyypin 1 diabeteksen alkuhoidon 
toteutus insuliinianalogilla, Antti Virkamäki (Meet 
the experts -osuus)
Ilmoittautumislomakkeet: www.terveysportti.fi  
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Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 4/2006

■   Ajankohtaista: Retinopatian Käypä hoito -suositus painottaa diabeteksen hyvää perushoitoa

■   Pääkirjoitus: Uutta satoa ja näennäissäästöjä

■   ADA 2006

■   Rasvakudoksen peptidihormonit: MBO:n syy vai seuraus? 

■   Suomesta oppia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn 

■   TPE – Therapeutic Patient Education 2006

■   Diabeteshoitajat: Tiedonsiirrosta vuorovaikutukselliseen ohjaamiseen
 – tyypin 1 diabeetikon hoidonohjaus diabeteshoitajien kuvaamana

■   Koulutusta

 


