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Monen tyypin diabetes

Diabeteksen toteaminen ja diabetestyypin määrit-
täminen ei ole aina helppoa. Diabeteskeskuksen 
ylilääkäri kokosi katsauksen siihen, mitä esitietoja 
ja tutkimuksia diabetesta epäiltäessä tarvitaan ja 
mitä tutkimuksia uudelle diabeetikolle tehdään.

Liikaa insuliinia, liian vähän testosteronia

Liikapaino ja siihen liittyvä insuliininrunsaus vähen-
tävät miessukuhormonien eritystä miehillä, mikä 
voi johtaa hypogonadismiksi kutsuttuun tilaan. 
Paras tapa lisätä miessukuhormonin vaikutusta on 
laihdutus.

Kysy potenssiongelmista 

Moniin yleissairauksiin liittyy erektiohäiriöitä, ja 
myös diabeetkoilla ne ovat yleisempiä kuin ei-
diabeetikoilla. Erektiohäiriöiden tunnistaminen ja 
hoitaminen kuuluu diabeteksen hyvään, kokonais-
valtaiseen hoitoon. Joskus erektiohäiriö voi olla 
keski-ikäisellä miehellä ensimmäinen merkki sydän- 
ja verisuonisairaudesta. 

Rasva tulehduttaa

Käsitykset rasvakudoksesta ovat muuttuneet viime 
vuosina: vyötärölle kertyvä höttö ei olekaan pelkkä 
triglyseridien varasto, vaan rasvakerros vaikuttaa 
aktiivisesti aineenvaihduntaan tuottamalla hormoni-
en tapaan vaikuttavia ja tulehdusreaktiota välittäviä 
tekijöitä. Keskivartalolihavuuteen liittyy koko elimis-
tön krooninen tulehdus, ja se puolestaan ennakoi 
niin diabetesta kuin valtimonkovettumistautiakin. 
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Suomalainen diabetestutkimus sai tämänvuotises-
sa EASD-kokouksessa (42nd Annual Meeting of 
the European Association for the Study of Diabe-
tes) erityisen paljon huomiota: 14.–17. syyskuuta 
Kööpenhaminassa palkittiin kolme ansioitunutta 
suomalaistutkijaa.

Kuopion yliopiston akatemiaprofessori Mark-
ku Laakso sai 21:nnen Castelli Pedroli -palkinnon 
tunnustuksena muun muassa tyypin 2 diabeteksen 
genetiikan tutkimuksistaan. Noin 400 tieteellistä 
artikkelia ja 70 katsausartikkelia kirjoittanut Laak-
so piti palkintoluentonsa aiheesta Pathogenesis of 
cardiovascular disease in type 2 diabetes: role of 
insulin resistance and hyperglycaemia.

Pohjanmaalla tehtävistä Botnia-tutkimuksis-
taan tunnettu Ruotsin Lundin yliopiston professori 
Leif Groop oli puolestaan valittu 38:nnen Claude 
Bernard -palkinnon saajaksi. Hänen palkintolu-
entonsa aihe oli The genetic complexity of type 2 
diabetes – from nightmare to sunrise. Groop kertoi, 
että lähiviikkoina saadaan kartoitettua 75 prosent-
tia tyypin 2 diabeteksen geeneistä. Läpimurto on 
merkittävä, sillä aiemmin sairauden geeneistä on 
tunnettu yksi prosentti.

Palkittuihin kuului lisäksi Helsingin yliopis-
ton professori Marja-Riitta Taskinen, joka sai No-
vartiksen diabetespalkinnon. Palkinnon arvo on 
25  000 dollaria. Taskinen luennoi EASD:n kokouk-
sessa aiheesta The optimal management of diabetic 

Kolme suomalaista huippututkijaa
palkittiin EASD:n kokouksessa 

dyslipidemia: new lessons from the FIELD Study.
Myös Suomen Diabetesliitto oli Kööpenhami-

nan-kokouksessa näyttävästi esillä. Liiton osastolla 
esiteltiin vuonna 2008 maassamme järjestettävää dia-
beteksen ja sen komplikaatioiden ehkäisyn 5. maa-
ilmankongressia (WCPD 2008), 2nd International 
Reporting Days -tapahtumaa (FIN-D2D Meeting 
2007) sekä Dehkosta julkaistua uutta englanninkie-
listä materiaalia. Myös Diabetesbarometri ja Dia-
betes Suomessa julkaistaan englanniksi. Seuraavan 
kerran suomalaiset diabetesohjelmat ja diabetesosaa-
minen ovat esillä IDF:n kokouksessa Kapkaupungis-
sa joulukuussa.

Maailman diabetespäivänä 14.11.
puhutaan terveyden tasa-arvosta
Maailman diabetespäivän teemana on tänä vuon-
na terveyden tasa-arvo. Asian puolesta kampan-
joidaan otsikolla Hyvä hoito kuuluu kaikille. 
Suomen Diabetesliitto haluaa diabetespäivänä 
kiinnittää huomiota muun muassa hoidon saa-
tavuuden ja laadun alueellisiin eroihin maassam-
me. Kansainvälinen diabetesliitto korostaa, ettei 
diabeteksen hoito saa riippua esimerkiksi varal-
lisuudesta, etnisestä taustasta, iästä tai sukupuo -
lesta. Lisätietoja Maailman diabetespäivästä löy-
tyy internetistä osoitteista www.diabetes.fi ja 
www.worlddiabetesday.org.

Ajankohtaista  



Eläkeikää lähestyvät sisätautilääkärit muistavat 
varmasti uransa alkuajoilta, miten aikuisiän dia-
beteksen katsottiin olevan lievä ja helppohoitoinen 
diabeteksen muoto. Siihen aikaan vaikea ja moni-
mutkainen diabetestyyppi oli nuoruusiän diabetes, 
johon liittyi usein ennenaikainen kuolema lisäsai-
rauksien takia ja hankalasti toteutettavissa oleva 
insuliinihoito. Ajan myötä insuliinihoito on, jos ei 
yksinkertaistunut, niin ainakin tullut ”käyttäjäys-
tävällisemmäksi” diabetesta sairastavan näkökul-
masta. Ja hyvän hoitotasapainon tiedetään vähen-
tävän pitkäaikaiskomplikaatioiden vaaraa. 

Käsityksemme aikuisiän diabeteksesta sen si-
jaan vain mutkistuu. Nimi on muuttunut tyypin 
2 diabetekseksi, hoito on todettu vaillinaiseksi, 
lisäsairauksia tiedetään esiintyvän ennen taudin 
toteamista ja edelleen syntymekanismit ovat poh-

jimmiltaan tuntemattomat. Mitä enemmän tiedetään erilaisista riskitekijöistä ja niiden interaktiosta, sitä 
enemmän avautuu uusia näkökulmia ja herää uusia kysymyksiä. Tutkijan kannalta tämä on sekä erittäin 
turhauttavaa että erittäin kiehtovaa. Tässä lehdessä on kaksi mielenkiintoista artikkelia, joissa kerrotaan 
tyypin 2 diabeteksen riskitekijöistä ja sairauden syntymekanismeista. Eeva Leinosen artikkelissa (sivu 23) 
aloitetaan liiallisesta ravinnonsaannista sekä vähäisestä liikunnasta ja edetään obesiteettiin, keskivarta-
lolihavuuteen, rasvahappoihin, rasvamaksaan, dyslipidemiaan, valtimonkovettumistautiin, endoteelin 
tulehdukseen, CRP:hen, interleukiini-6:een, TNF-alfaan, makrofagien kertymiseen rasvakudokseen ja 
matalaan adiponektiiniin. Valaiseva katsaus obesiteetin, rasvakudoksen tulehduksen ja insuliiniresis-
tenssin yhteyksistä! Hannu Martikaisen artikkelissa (sivu 11) avautuu taas uusi maailma: testosteronin 
yhteys insuliiniresistenssiin, sydän- ja verisuonitauteihin ja riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Tör-
määmme vanhoihin tuttuihin: leptiiniin, greliiniin ja metaboliseen oireyhtymään nyt suhteutettuina tes-
tosteroniin. Miehen hypogonadismi onkin uudempi tulokas tyypin 2 diabeteksen riskitekijänä, ja uutta 
tietoa on tullut testosteronin tehtävästä glukoosi- ja rasva-aineenvaihdunnan säätelyssä.

Näiden uusia kysymyksiä herättävien artikkelien lomassa on varmaan hyvä lukea jotain, joka antaa 
enemmän vastauksia kuin herättää kysymyksiä: Pirjo Ilanne-Parikka antaa keittokirjamaiset ohjeet 
siitä, mitä tehdä, kun epäilee diabetesta tai kohtaa potilaan, jonka diabetesdiagnoosi on tuore (sivu 6). 
Pekka Kuneliuksen artikkeli erektiohäiriön hoidosta (sivu 16) on Viagra-roskapostista huolimatta hyvin 
tärkeää asiaa kaikille diabeetikoita ja sydän- ja verisuonitauteja hoitaville.
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Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

Testosteroni, diabetes ja 
erektiohäiriöt



Diabeteksen toteaminen perustuu plasman poik-
keavaan sokeripitoisuuteen. Silloinkin, kun oireet 
ovat selvät, diagnoosi varmistetaan verensokerin 
mittaamisella. Diabetestyypin määrittämiseksi 
voidaan tarvita lisätutkimuksia. Sairauden totea-
misvaiheessa tutkitaan myös aina, onko lisä-
sairauksia mahdollisesti jo ilmaantunut. 

Diabetes on aineenvaihduntahäiriö, jonka etiolo-
gia on monimuotoinen. Sille on luonteenomaista 
pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri ja häiriöt hii-
lihydraatti-, rasva- ja valkuaisaineenvaihdunnassa. 
Nämä aineenvaihdunnan muutokset johtuvat in-
suliinin erityksen tai insuliinin toiminnan häiriin-
tymisestä tai näistä molemmista. Pitkään koholla 
oleva verensokeri vaurioittaa monia elimiä ja saa 
niissä aikaan toimintahäiriöitä. Erityisesti näitä 
muutoksia ilmenee silmissä, munuaisissa, hermois-
sa, sydämessä ja verisuonissa (1–3).

Diabetes jaetaan neljään päätyyppiin (taulukko 
1) (2–3).

Diabeteksen toteaminen
Diabetes todetaan oireiden ja plasman glukoosipi-
toisuuden perusteella. Diabeteksen puhkeamisen 
voivat laukaista muun muassa akuutti tulehdus-
tauti ja fyysinen tai psyykkinen stressi. Diabeteksen 
tyypillisiä oireita ovat virtsaneri-
tyksen lisääntyminen, jano, taha-
ton laihtuminen, likitaittoisuus ja 
väsymys. 

Oireet ilmaantuvat tyypin 1 
diabeetikoille yleensä melko no-
peasti, muutamassa viikossa, mut-
ta noin 10–20 prosentille sairaus 
kehittyy hitaammin. Diagnoosivaiheessa on yleen-
sä todettavissa ketoaineiden kertymistä. Vaikeim-
missa tilanteissa potilaalla on jo ketoasidoosi eli 
happomyrkytys. 

Tyypin 2 diabeetikoilla oireet ovat yleensä 

vähäisemmät, ja sairaus kehittyy salakavalasti ja 
hiipien. Väsymyksen lisäksi tavallisia oireita ovat 
mielialan lasku, ärtyneisyys, jalkavaivat (kuten 
puutuminen, säryt, kouristelu ja levottomat jalat), 
limakalvojen ärtyminen ja tulehdukset (taulukko 
2). Oireettomuuteen tai vähäoireisuuteen liittyvän 
diagnostisen viiveen sekä insuliiniresistenssiin liit-
tyvien häiriöiden vuoksi tyypin 2 diabeetikoista 
jopa puolella todetaan lisäsairauksia jo diagnoosi-
vaiheessa.   

Jos oireet ovat selvät, diagnoosiin riittää, että 
veren satunnainen glukoosipitoisuus on yli 11,1 
millimoolia litrassa (mmol/l) (taulukko 3, sivu 9). 
Jos oireet eivät ole selvät, tarvitaan diabeteksen 
toteamiseksi vähintään kahdesti mitattu korkea 
glukoosiarvo. Glukoosipitoisuus mitataan aamul-
la, vähintään kahdeksan tunnin paaston jälkeen tai 
kahden tunnin glukoosirasitustutkimuksella.

Erotusdiagnostiikka 
Henkilön esitiedot, oireet ja kliininen kuva anta-
vat viitteitä diabetestyypistä. Tyypin 1 diabetek-
seen viittaavat lähisuvun tyypin 1 diabetes, muut 
autoimmuunisairaudet, nuorempi sairastumisikä 
(vaikka tyypin 1 diabetekseen voi sairastua minkä 
ikäisenä tahansa), normaali paino (vaikka liikapai-
no ei poissulje tyypin 1 diabetesta), vaikeat ja suh-
teellisen nopeasti kehittyneet oireet ja ketoosi.  

Tyypin 2 diabetekseen viittaavat vanhempi 
sairastumisikä (vaikka tyypin 2 
diabetekseen voi sairastua jo nuo-
ruusiässä), vyötärölihavuus, ko-
honnut verenpaine ja dyslipidemia 
sekä toteamisvaiheen komplikaati-
ot (valtimotauti, retinopatia, neu-
ropatia). Tyypin 2 diabeetikolla 
voi myös esiintyä ketoosia, joskin 

se on harvinaisempi kuin tyypin 1 diabeetikolla.
C-peptidin mittauksella voidaan selvittää insu-

liinin eritystä. Hyvin pieni arvo (alle 0,2–0,3 nmol/l) 
viittaa selvään insuliinin puutteeseen ja tyypin 1 
diabetekseen. Toisaalta C-peptidipitoisuus voi  olla 

Diabeteksen toteaminen aikuiselta  
ja toteamisen yhteydessä tehtävät tutkimukset

• Pirjo Ilanne-Parikka
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 Tyypin 2 diabeetikoista jopa 
puolella todetaan lisäsairauk-

sia jo diagnoosivaiheessa.  



   

   

Taulukko 1. Diabetestyypit (WHO 1999).

1)  Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes
 • nopeasti kehittyvä insuliininpuutos
 • hitaasti kehittyvä insuliininpuutos = LADA 
  (latent autoimmune diabetes in adults)
 • autovasta-aineita todettavissa (~ 80–90 %)
 • autovasta-aineita ei todeta käytössä olevilla  
  menetelmillä (~ 10–20 %)

2)  Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetes
 • yleensä osa metabolista oireyhtymää 
 • insuliiniresistenssi ja vaihtelevan asteinen  
  beetasolujen toimintahäiriö

Taulukko 2. Diabeteksen toteamisen yhteydessä tehtävät tutkimukset.

Esitiedot
• Suvun sairaudet
 - tyypin 1 tai 2 diabetes, valtimotaudit, kohonnut  
  verenpaine, muut autoimmuunisairaudet
• Omat aikaisemmat sairaudet, niiden hoitotulos ja  
 käytössä oleva lääkehoito
• Elintavat
 - liikuntatottumukset: mitä ja kuinka usein
 - ruokailut: tavallisen päivän aterioiden ajoittuminen,  
  määrä ja laatu, suolan käyttö, rasvan käyttö, mitä  
  ruokajuomana/janojuomana, kasvisten ja hedel- 
  mien käyttö 
 - alkoholin tai muiden päihteiden käyttö: mitä,   
  kuinka paljon, kuinka usein
 - tupakointivuodet ja tupakoinnin määrä
 - painohistoria ja laihdutusjaksot
• Käynnit hammastarkastuksessa/-hoidossa
• Naisen raskaudet ja ehkäisy
• Perhesuhteet ja tukiverkostot
• Työ ja harrastukset
• Tiedot ja ajatukset diabeteksesta

Oireet
• Diabeteksen oireet
• Diabeteksen harvinaisiin syihin viittaavat oireet
• Mahdollisten lisäsairauksien oireet
 - rasituksen sieto, onko sepelvaltimotautiin viittaavia  
  oireita
 - näkökyky
 - neuropatiaoireet
 - erektiohäiriö
• Mieliala
 - apuna voidaan käyttää esim. WHO-5- kyselyä     
  tai depressioseulaa 
  WHO-5-kysely julkaistu eri kielillä, mm. suomeksi  
  osoitteessa www.who-5.org

Kliininen tutkiminen
• Paino, pituus, painoindeksi, vyötärönympärys 
• Verenpaineen kaksoismittaus
• Sydämen, keuhkojen ja suurten valtimoiden kuuntelu
• Suun ja hampaiden kunto
• Kilpirauhasen tunnustelu
• Vatsan painelu; maksan koko 
• Nilkka- ja jalkaterävaltimoiden tunnustelu
 - jos pulssit eivät tunnu � nilkkapaineen mittaa- 
  minen dopplerilla ja vertaaminen käsivarren   
  verenpaineeseen 
• Jalat
 - turvotukset, ihon kunto
 - patella- ja akillesrefl eksit
 - jalkapohjien kosketustunto monofi lamentilla
 - värinätunto 128 Hz:n ääniraudalla I-varpaista 
  (varvasnivelen päältä) ja malleoleista
 - ihon ja kynsien kunto, kovettumat, asentovirheet
 - jalkineiden sopivuus 
• Näkö ja silmänpohjien valokuvaus 

Alkuvaiheen laboratoriotutkimukset
• Plasman paastoglukoosi/tarvittaessa 2 tunnin   
 glukoosirasitus 
• HbA1c 
• Veren ketoaineet akuuttivaiheessa
• P-Kol, P-HDL-Kol, P-LDL-Kol, P-Trigly 
• P-Krea, tarvittaessa glomerulusfi ltraationopeuden   
 (CFR) laskeminen esim. Terveysportin  
 (www.terveysportti.fi ) laskurilla  
• Yövirtsan albumiinineritys
• S-TSH
• S-ALAT  
• GAD-vasta-aineet ja seerumin paasto-C-peptidiarvo, 
  jos epävarmuutta diabeteksen tyypistä
• EKG

3)  Muusta syystä johtuva diabetes
 • beetasolujen toiminnan perinnöllinen häiriö   
  (kuten MODY, maturity onset diabetes of the young) 
 • endokriiniset sairaudet (kuten lisämunuaisen  
  liikatoiminta)
 • eksokriininen haiman sairaus (kuten haima- 
  tulehdus, kasvain, leikkaus, hemokromatoosi) 

4)  Raskausdiabetes: ensi kertaa raskauden aikana  
 havaittava glukoosiaineenvaihdunnan häiriö
 • huom. sokerirasituksen raja-arvot perustuvat  
  sikiön kasvuun ja ovat alhaisemmat kuin   
  tavallisessa sokerirasituskokeessa
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Markkinoiden turvallisin 
glukoosin mittausmenetelmä 

on nyt entistä parempi…

Helppo, nopea ja joustava – mittausalueen ylärajaa on nostettu ja 
kyvetit ovat huoneenlämmössä säilytettäviä.

HemoCue tuo markkinoille uuden glukoosilaitteen vierianalytiikkaan.
HemoCue Glucose 201 RT. Uuden laitteen edut ovat samat kuin 
aikaisempien HemoCue-laitteiden. 

• Voidaan käyttää diabeteksen diagnosointiin, seulontaan ja seurantaan
• Antaa erittäin tarkat ja luotettavat tulokset
• Kyvettien valmistuserien välillä ei ole vaihtelua ja laitteita ei tarvitse 

uudelleen kalibroida.

HemoCue Oy, Kivenlahdenkatu 1 B, 02320 Espoo. Puhelin 09-819 0070. Fax 09-819 00717.

info@hemocue.fi  www.hemocue.com

Uutuus! HemoCue Glucose 201 RT



   

   

pieni pitkään korkeana pysyneen verensokerin ai-
heuttaman glukoositoksisiteetin vuoksi. Se voi olla 
pieni myös, jos plasman glukoosipitoisuus on näyt-
teenottohetkellä pieni. Siksi glukoosipitoisuus tulee 
mitata samanaikaisesti C-peptidin 
kanssa. Glukoosipitoisuuden tu-
lee olla vähintään 7 mmol/l, jotta 
C-peptidin pitoisuudesta ja insu-
liinin erityksestä voidaaan tehdä 
luotettavasti johtopäätöksiä. Jos 
seerumin paasto-C-peptidi (fS-C-
Pept) on 0,2–0,6 nmol/l, voidaan määrittää ateri-
an jälkeinen C-peptidipitoisuus. Potilas syö reilun 
aamupalan, ja kahden tunnin kuluttua otetaan 
verikoe C-peptidin ja plasman glukoosin määrittä-
miseksi. Jos aterian jälkeinen seerumin C-peptidin 
arvo on alle 0,6–0,7 nmol/l, tarvitaan yleensä insu-
liinihoitoa. Suuri C-peptidiarvo on vaikea tulkita; 
yleensä se viittaa insuliiniresistenssiin.

Hitaasti kehittyvä tyypin 1 diabetes sekoite-
taan usein tyypin 2 diabetekseen.  Autoimmuni-
teetin toteamiseksi on suositeltavaa tutkia GAD  
(glutamaattidekarboksylaasi) -vasta-aineet erityi-

sesti, jos potilaan taudinkuva on epätyypillinen. 
Lisätutkimukset muiden diabetessyiden selvittämi-
seksi ovat paikallaan, jos tyypin 2 diabeetikolla ei 
todeta metabolista oireyhtymää eikä GAD-vasta-
aineita tai oireet ja kliininen kuva muuten antavat 
aihetta.  

MODY-diabetes puhkeaa yleensä nuorehkolle 
ihmiselle, jonka suvussa on diabetesta useassa su-
kupolvessa. Muita MODY-diabetekseen viittaavia 
piirteitä ovat insuliinin vaihtelevan asteinen puute 
sekä insuliini- ja hypoglykemiaherkkyys.

Tuoreen diabeetikon tutkimukset
Uuden diabeetikon tutkimusten tavoite on selvittää 
diabeteksen etiologiaa eli määrittää oikea diabe-
testyyppi, selvittää tilanne lisäsairauksien vaara-
tekijöiden osalta, todeta mahdolliset lisäsairaudet 
sekä luoda perusta yhteiselle hoito- ja kuntoutus-
suunnitelmalle. Hoitotiimissä tulee olla sovittuna ja 
kirjattuna lääkärin ja hoitajan sekä muiden tervey-
denhuollon ammattilaisten työnjako tutkimusten 
osalta. 

Diagnosoimattoman diabeteksen seulonta
Dehkon 2D-hankkeen väestötutkimuksessa selvi-
tettiin glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiin-
tyvyyttä. Tutkittavat olivat 45–74-vuotiaita. En-
nestään toteamaton tyypin 2 diabetes löytyi 8,3 
prosentilta miehistä ja 6,9 prosentilta naisista. 
Tutkimus vahvistaa tiedon, että oireeton, aiemmin 
tunnistamaton tyypin 2 diabetes on vähintään yhtä 

yleinen väestössä kuin jo tunnis-
tettu, diagnosoitu diabetes (7). 

Oireettoman diabeteksen seu-
lonta on suositeltavaa terveyden-
huollon kontaktien yhteydessä. 
Apteekeissa, terveystarkastuksissa 
ja lääkärin tai hoitajan vastaan-

otolla arvioidaan henkilön sairastumisvaaraa esi-
merkiksi tyypin 2 diabeteksen riskitestin (www.dia-
betes.fi ) avulla. Jos henkilö saa testissä 15 pistettä 
tai yli tai kuuluu muuten suuren sairastumisvaaran 
ryhmään (taulukko 4), suositellaan seulontaan kah-
den tunnin glukoosirasitusta (4,8). Jos glukoosirasi-
tuskoetta ei ole resursseja tai mahdollisuutta tehdä 
kaikille, niin vähintään se pitää tehdä henkilöille, 
joiden paastoplasman glukoosi on 5,6–6,9 mmol/l 
(5). Jos diabeteksen diagnoosirajat eivät ylity,  tut-
kimus on suositeltavaa tehdä kolmen vuoden kulut-
tua uudelleen. Jos paastoplasman glukoosi on ≥ 7,0 

Taulukko 3. Diabetesdiagnoosin kriteerit.

1)  Selvät oireet ja satunnainen plasman   
 glukoosipitoisuus ≥ 11,1 mmol/l

2)  Oireettomalla toistetusti
 •  vähintään 8 tunnin paaston jälkeen mitattu  
  plasman glukoosipitoisuus ≥ 7,0 mmol/l tai
    75 g:n glukoosirasituksen 2 tunnin arvo ≥  
  11,1 mmol/l

Taulukko 4. Sokerirasitustutkimus on suositeltavaa 
tehdä kaikille, joiden riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen on suuri. Tyypin 2 diabeteksen 
riskiryhmiä ovat:

• tyypin 2 diabeteksen riskitestissä yli 15   
 pistettä saaneet
• raskausdiabeteksen sairastaneet
• munasarjojen monirakkulatautiin sairastuneet  
 (PCOS, polycystic ovary syndrome)
• valtimotautipotilaat
• henkilöt, joilla on metabolinen oireyhtymä
• kortisonihoitoa suun kautta saavat
• henkilöt, joiden paastoglukoosi on koholla:  
 5,5–6,9 mmol/l
• henkilöt, joilla on aiemmin todettu heiken-  
 tynyt sokerinsieto sokerirasitustutkimuksessa.   
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 Hitaasti kehittyvä tyypin 

1 diabetes sekoitetaan usein 
tyypin 2 diabetekseen.



mmol/l tai kahden tunnin arvo sokerirasituksessa 
≥ 11,1 mmol/l, diabeteksen diagnoosi varmistetaan 
uudella paastoglukoosi- tai sokerirasitustutkimuk-
sella. 
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LL, ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri, 
diabeteksen hoidon erityispätevyys
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TULOSSA
Uusi hoitosuositus diabeteksesta
Duodecimin Käypä hoito -sarjassa valmistellaan 
parhaillaan hoitosuositusta diabeteksesta. Suosi-
tuksen on tarkoitus valmistua vuonna 2007. Suosi-
tuksessa päivitetään myös tämän artikkelin tiedot. 
Uusi hoitosuositus esitellään aikanaan Diabetes ja 
lääkäri -lehdessä.

EASD:n ja ADA:n uusi yhteinen suositus:

Metformiinihoito aiheellista aloittaa heti 
tyypin 2 diabeteksen toteamisen yhteydessä
EASD (European Association for the Study of Dia-
betes) ja ADA (American Diabetes Association) 
ovat julkaisseet yhteisen tyypin 2 diabeetikoiden 
hoidonaloitusta koskevan suosituksen. Suosituk-
sen ydin on, että metformiinihoito pitäisi aloittaa 
tyypin 2 diabeteksen toteamisen yhteydessä saman-
aikaisesti elintapojen muuttamiseen tähtäävien toi-
mien kanssa, ellei hoidolle ole vasta-aiheita. 

Tähän asti on suositeltu verensokeria alenta-
van oraalisen lääkehoidon aloittamista vasta sen 
jälkeen, kun on nähty, paraneeko verensokeritasa-
paino elintapamuutoksin. Näitä tarpeellisia elinta-
pamuutoksia ovat muun muassa laihduttaminen ja 
liikunnan lisääminen.

Perusteluissaan EASD:n ja ADA:n asiantunti-
jaryhmä toteaa, että elintapamuutoksin päästään 
vain harvoin sokeritasapainon osalta tavoitteeseen. 
Suurin osa potilaista tarvitsee myös metformiini-
hoitoa, ja siksi lääkityksen aloittamisessa ei pi-
täisi viivytellä. Metformiinihoitoon liittyy melko 
harvoin sivuvaikutuksia ja hoito on suhteellisen 
edullista. Asiantuntijaryhmä suosittaa, että met-
formiinihoito säädetään 1–2 kuukauden kuluessa 
tasolle, joka on mahdollisimman tehokas, mutta 
jolla haittavaikutuksia ei esiinny. Vasta sen jälkeen 
lisätään hoitoon toinen lääke, ellei verensokerita-
voitetta ole saavutettu. 
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Miehen hypogonadismi ja 
metabolinen oireyhtymä • Hannu Martikainen

Viime vuosina on saatu uutta tietoa miehen 
sukuelinten toiminnan yhteydestä metaboliseen 
oireyhtymään, tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja 
verisuonitauteihin. Miessukuhormonin, testoste-
ronin, on osoitettu säätelevän sokeri- ja rasva-
aineenvaihduntaa, joskaan kaikkia yksityiskohtia 
ei vielä tunneta. 
     Liikapaino ja siihen liittyvä insuliininrunsaus 
vaikuttavat eri tavalla miesten ja naisten mieshor-
monien eritykseen: miehellä mieshormonien eri-
tys vähentyy, naisella lisääntyy. Liikapaino lisää 
sukupuolihormonien vajaaerityksestä johtuvan 
tilan, hypogonadismin vaaraa. Liikapaino on yhä 
yleisempi ongelma, ja siksi myös hypogonadis-
min havaitsemista tulisi nykyisestään parantaa. 

 
Hypogonadismilla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
alentuneeseen testosteronipitoisuuteen liittyy tiet-
tyjä oireita, kuten alentunut libido, elinvoimai-
suuden lasku, erektiohäiriöt, alentunut lihasmas-
sa ja luuntiheys, masentuneisuus ja anemia. Kun 
oireet esiintyvät vanhemmilla miehillä, puhutaan 
andropaussista, miehen vaihde-
vuosista. 

Miehen testosteronipitoisuus 
laskee vähitellen iän mukana (1). 
Samalla aivolisäkkeen gonado-
tropiinipitoisuus nousee hieman. 
Toisaalta paino vaikuttaa testos-
teronipitoisuuteen: mitä korkeampi painoindeksi, 
sitä alempi veren kokonaistestosteronipitoisuus. 
Lantio-vyötärösuhteen ja testosteronipitoisuuden 
välillä vallitsee käänteinen korrelaatio. Oman tut-
kimukseni väestöpohjaisessa, Pohjois-Suomessa 
1966 syntyneiden miesten aineistossa todettiin 
merkittävästi alentunut kokonaistestosteronipitoi-
suus (alle 10 nmol/l) noin kymmenellä prosentilla 
niistä, joiden painoindeksi BMI (body mass index) 
oli vähintään 30 kg/m2.

Testosteronipitoisuutta säätelevät useat eri me-
kanismit. Gonadotropiinien ohella testosteronipi-
toisuuteen vaikuttavat insuliinipitoisuus ja mah-
dollinen insuliiniresistenssi. Kohonnut insuliinipi-
toisuus laskee veren sukupuolihormoneja sitovan 
valkuaisaineen (sex hormone binding globulin, 
SHBG) pitoisuutta maksassa, mikä johtaa testoste-
ronipitoisuuden laskuun. Liikapaino alentaa myös 
aivolisäkkeen gonadotropiinieritystä, mikä sekin 
vaikuttaa testosteronitasoa laskevasti. Insuliini-
resistenssiin on todettu liittyvän alentunut vaste 
gonadotropiineille (2).

Rasvakudos voi vaikuttaa aivolisäke-kivesak-
selin toimintaan leptiinin välityksellä. Leptiinin pi-
toisuus nousee painoindeksin mukana. Estrogeeni 
lisää ja testosteroni vähentää leptiinin pitoisuutta, 
mikä selittänee naisilla todetun korkeamman lep-
tiinitason. Hypotalamuksessa ja kiveskudokses-
sa on leptiinireseptoreita, mikä selittää leptiinin 
vaikutuksia sukuelinten toimintaan. Leptiini- ja 
sukuhormonipitoisuuksien välillä on todettu yh-
teys, ja leptiinin on ajateltu osallistuvan testoste-
ronituotannon säätelyyn. Tätä ajatusta tukee se, 
että hypogonadaalisilla miehillä on kohonnut lep-
tiinitaso, joka palautuu normaalitasolle testoste-

ronihoidolla. On myös osoitettu, 
että pitkäaikainen testosteroni-
hoito vähentää leptiinin ilme-
nemistä rasvasoluissa. Toisaalta 
liikapainoisilla todettu kivesten 
alentunut vaste gonadotropiinille 
riippuu merkittävästi leptiinistä, 

muttei SHBG:n, luteinisoivan hormonin (LH) ja 
estradiolin pitoisuuksista. On todennäköistä, et-
tä kohonnut leptiinipitoisuus johtaa alentunee-
seen testosteronipitoisuuteen liikapainoisilla mie-
hillä. Se, onko tämä seurausta gonadotropiinien 
vapauttajahormonin erityksen vähenemisestä ja 
aivolisäkkeen alentuneesta herkkyydestä leptiinin 
vaikutukselle (tai jommastakummasta), on vielä 
selvittämättä (2).
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 Testosteronipitoisuus tulisi 

määrittää paljon nykyistä 
useammin.





    
SHBG-tasoa ja andro-
geenivajausta voitaisiin 

käyttää kardiovaskulaari-
sairauksien ennustetekijöinä.

Kasvuhormonin eritystä lisää-
vän greliinin pitoisuus on alentu-
nut liikapainoisilla miehillä. Ki-
veksen Leydigin soluissa on grelii-
nireseptoreita, joiden välityksellä 
se voi säädellä testosteronituotan-
toa. Eläinkokeissa greliinin on to-
dettu alentavan kiveksen vastetta gonadotropiineil-
le. Hypogonadaalisilla miehillä greliinipitoisuus 
on alentunut, mutta testosteronihoidolla muutos 
on korjattavissa riippumatta painossa tai insuliini-
herkkyydessä tapahtuvista muutoksista (2).

Useissa länsimaissa on todettu, että siemennes-
teen laatu on heikentynyt merkittävästi. Laadun 
heikkenemiseen liittyy usein alentunut testostero-
nieritys (3). Suomessa keskimääräinen siittiöpitoi-
suus on säilynyt suhteellisen hyvin, mutta omien 
havaintojemme mukaan siittiöiden liikkuvuus on 
huonontunut jatkuvasti, mikä heikentänee hedel-
möittämiskykyä. Nämä muutokset saattavat aina-
kin osittain liittyä lisääntyneeseen liikapainoon.

Oman kokemukseni mukaan nuorillakin mie-
hillä todetaan usein huomattavasti normaalia 
alempi testosteronipitoisuus (8–13 nmol/l) silloin, 
jos sperman laatu on heikentynyt. Terveellä, noin 
30-vuotiaalla miehellä testosteronipitoisuus on 
keskimäärin noin 20 nmol/l, ja vaikka pitoisuus 
olisi vielä normaalialueella (noin 10–13 nmol/l), 
saattaa esiintyä selviä hypogonadismioireita, kuten 
väsymystä, haluttomuutta, särkyjä ja libidon hei-
kentymistä. Testosteronipitoisuus tulisi määrittää 
paljon nykyistä useammin ja samalla tulisi ottaa 
huomioon aiemmin mahdollisesti todettu sperman 
laadun heikentyminen. 

Käytännön työssä on helpointa tutkia koko-
naistestosteroni- sekä SHBG-pitoisuudet. Vapaan 
testosteronin mittauksesta tai niin sanotun vapaan 
androgeeni-indeksin (free androgen index, FAI) 
käytöstä androgeenivaikutuksen arvioinnissa ei ole 
osoitettu olevan hyötyä.

Testosteroni ja metabolinen syndrooma
Tähän mennessä useissa tutkimuksissa on todettu, 
että sukupuolihormoneilla on yhteys metaboliseen 
oireyhtymään. Tämän tapahtumaketjun kaikkia 
yksityiskohtia ei ole vielä selvitetty. On oletettu, 
että testosteroni säätelee suoraan HDL-koleste-
rolin pitoisuutta lisäämällä maksassa apolipopro-
teiini-A:n tuotantoa. Endogeenisen testosteronin 
vaikutukset triglyseriditasoihin voivat puolestaan 

selittyä sen vaikutuksilla rasva-
kudoksen jakautumiseen ja hiili-
hydraattiaineenvaihduntaan (2). 
HDL-kolesteroli- ja SHBG-pitoi-
suuksien välillä on todettu mer-
kittävä korrelaatio sekä miehillä 
että naisilla.

Äskettäin on julkaistu väestöpohjainen, pros-
pektiivinen tutkimus, jonka mukaan erityisesti nor-
maalipainoisilla, keski-ikäisillä miehillä matalaan 
SHBG- ja kokonaistestosteronipitoisuuteen liittyi 
selvästi lisääntynyt metabolisen oireyhtymän riski 
(4). Näin ollen SHBG-tasoa ja androgeenivajaus-
ta voitaisiin käyttää kardiovaskulaarisairauksien 
ennustetekijöinä, mikä mahdollistaisi varhaisen 
intervention. 

Testosteronitason yhteyttä miehen terveyteen 
on tutkittu myös Suomessa. Turkulaisessa tutki-
muksessa analysoitiin 239:n 40–70-vuotiaan lipidi- 
ja sukupuolihormonipitoisuudet, andropaussioireet 
sekä mitattiin kaulavaltimon intima-mediapak-
suus. Tulokset osoittivat oireiden ja testosteroni-
vajeen olevan yhteydessä verisuonimuutoksiin (5). 
Tutkijat päättelivät normaalin testosteronitason 
suojaavan ateroskleroosin kehittymiseltä, ja tämän 
perusteella testosteronihoito voisi olla hyödyllistä.

Kuopiolaisessa tutkimuksessa matalan testos-
teroni- ja SHBG-pitoisuuden todettiin ennustavan 
metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen 
kehittymistä keski-ikäisillä miehillä (6), ja toisaalta 
metabolisen oireyhtymän todettiin altistavan hypo-
gonadismin kehittymiselle (7). Näin ollen metabo-
linen oireyhtymä voi myös olla syy hypogonadis-
miin, eikä ainoastaan sen seuraus.

Yhdysvaltalaisessa poikkileikkaustutkimuk-
sessa, jossa oli mukana 40–80-vuotiaita miehiä, 
todettiin korkeamman kokonaistestosteronin ja 
SHBG-pitoisuuden alentavan merkittävästi meta-
bolisen oireyhtymän riskiä ja liittyvän suurempaan 
insuliiniherkkyyteen (8).

SHBG:n käyttöä metabolisen oireyhtymän ris-
kin arvioinnissa tukevat myös monet muut aiemmin 
julkaistut tutkimukset. Tanskalaisessa aineistossa 
matalan SHBG-pitoisuuden osoitettiin olevan yhte-
ydessä aterogeeniseen lipidiprofi iliin (matala HDL-
kolesteroli), ja SHBG:n pääteltiin olevan avainase-
massa sukupuolihormonien ja lipidien välisessä 
vuorovaikutuksessa (9). Tätä johtopäätöstä tukee 
myös oma, vielä julkaisematon tutkimuksemme, 
joka perustuu väestöpohjaiseen Pohjois-Suomen 
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Paras tapa lisätä mies-

sukuhormonin vaikutusta 
on laihdutus.

    
Hypogonadismidiagnoosi 
jää usein tekemättä jopa 
hedelmättömyyshoitojen 

yhteydessä.

kohortti-66 -aineistoon.  Tässä 
aineistossa matalimpaan SHBG-
kvartiiliin kuuluneilla normaali-
painoisilla 31-vuotiailla miehillä 
todettiin madaltunut HDL-kole-
sterolipitoisuus, kohonnut trigly-
seridipitoisuus ja kohonnut verenpaine kohonnee-
seen insuliinipitoisuuteen liittyneinä. 

Suomalaisessa 70–89-vuotiaiden miesten ko-
horttitutkimuksessa osoitettiin matalan SHBG-tason 
olevan yhteydessä poikkeavaan glukoosinsietoon, 
metaboliseen oireyhtymään sekä lisääntyneeseen 
kuolleisuuteen kardiovaskulaarisairauksiin (10).

Testosteronin vaikutukset verisuonistoon voi-
vat, ainakin osittain, välittyä estrogeenin välityk-
sellä. Ennenaikaisesti ilmenneet verisuonimuutok-
set nimittäin korjaantuvat estrogeenihoidolla sil-
loin, kun miehen estrogeenivaikutus on normaalia 
heikompaa aromataasientsyymin puutteen tai re-
septoritason poikkeavuuden vuoksi (11).

Hypogonadismin hoito
Aiemmin sukupuolten välillä havaittu sydän- ja 
verisuonisairauksien esiintyvyyden ero liitettiin 
usein erilaisiin testosteronipitoisuuksiin. Yhtään 
interventiotutkimusta pitkäaikai-
sen testosteronihoidon vaikutuk-
sesta kardiovaskulaarisairauk-
sien esiintyvyyteen ei ole tehty. 
On osoitettu, että androgeenien 
vaikutukset veren rasvoihin riip-
puvat käytetystä annoksesta, 
annostelutavasta (suun vai ihon 
kautta), käytetystä androgeenista 
sekä myös kohdeväestöstä (nuori vai vanha, hypo-
gonadaalinen vai ei) (12). 

Testosteroni vaikuttaa rasvakudoksen aineen-
vaihduntaan spesifisten reseptorien välityksellä. 
Reseptorien ominaisuudet ja esiintyminen vaih-
televat eri paikoissa rasvakudosta. Korkeimmat 
pitoisuudet on todettu vatsan alueella rasvasolujen 
esimuodoissa (preadiposyyteissä).  

Ylisuuret testosteroniannokset vähentävät 
HDL-kolesterolin pitoisuutta, kun taas fysiologi-
set annokset eivät vaikuta haitallisesti kardiovas-
kulaarisairauksien riskitekijöihin (12). Anabolinen 
androgeeni alentaa tehokkaasti vanhempien mies-
ten rasvakudoksen määrää ja parantaa insuliini-
herkkyyttä. Niiden lipidivaikutukset ovat kuiten-
kin epäedullisia (13), minkä vuoksi ne eivät sovi 
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pitkäaikaiskäyttöön.
Hypogonadaalisilla miehillä 

testosteronihoidon vaikutukset 
ovat edullisia. Testosteroni vä-
hentää rasvakudoksen määrää ja 
lisää rasvojen vapautumista vis-

keraalisesta, sisäelimiin ja niiden ympärille ker-
tyneestä rasvasta. On myös osoitettu, että hoito 
voi laskea kokonaiskolesterolin pitoisuutta sekä 
normalisoida tulehdusta osoittavien sytokiinien pi-
toisuutta (14). Lisäksi hoito parantaa elämänlaatua 
ja ylläpitää luuntiheyttä.

Insuliiniresistenteillä naisilla metformiinihoi-
don on todettu parantavan sukuelinten toimintaa 
merkittävästi ja lisäävän hedelmällisyyttä, mutta 
toistaiseksi vastaavia tutkimuksia ei ole tehty insu-
liiniresistenteille miehille. Nähtäväksi jää, voidaan-
ko metformiinihoidolla lisätä testosteronitasoa. 

Nykytiedon mukaan sydän- ja verisuonitautien 
riskin kannalta edullisin veren testosteronipitoi-
suus on normaalialueen keskitasolla. Sen ala- tai 
yläpuolella olevat pitoisuudet voivat liittyä lisään-
tyneeseen sairastavuuteen. 

Yleensä testosteronihoito toteutetaan nykyisin 
ihon kautta annosteltavalla geelillä tai injektioil-

la. Ennen hoitoa tulee sulkea pois 
eturauhassyövän mahdollisuus. 
Hoidon teho on syytä varmistaa 
2–3 kuukauden kuluttua hoidon 
aloituksesta. Tällöin mitataan tes-
tosteronipitoisuus sekä hemato 
kriitti- tai hemoglobiinipitoisuus. 
Kun sopiva annos on löytynyt, 
riittää vuosittainen seuranta (15).

Kun testosteronihoitoa harkitaan perheenpe-
rustamisiässä oleville miehille, on syytä muistaa, 
että hoito estää siittiötuotantoa. Hypogonadismi-
tapauksissa testosteronihoidon aloitus voi johtaa 
siittiötuotannon täydelliseen loppumiseen ja hedel-
möityskyvyn menettämiseen.

Paras tapa lisätä miessukuhormonin vaikutusta 
on laihdutus. Laihdutus parantaa sukuelinten toi-
mintaa miehillä, kuten naisillakin. Sekä testostero-
ni- että SHBG-pitoisuudet nousevat (16). 

Varsinkin alentuneeseen hedelmöittämiskykyyn 
liittyvä hypogonadismi jää usein diagnosoimatta ja 
hoitamatta. Siksi tarvitaan lisätietoa sen mahdol-
lisesta vaikutuksesta metabolisen oireyhtymän ja 
kardiovaskulaarisairauksien esiintyvyyteen.
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Lopuksi
Kaikki viimeaikaiset tutkimukset tukevat oletus-
ta, että alentunut testosteronitaso on yhteydessä 
lisääntyneeseen metabolisen oireyhtymän, tyypin 
2 diabeteksen ja kardiovaskulaarisairauksien ris-
kiin. Lisääntynyt insuliinineritys alentaa SHBG-
pitoisuutta, joka säätelee androgeenivaikutusta 
elimistössä. Vaikka testosteronihoidon on osoitettu 
vaikuttavan edullisesti moniin metabolisen oireyh-
tymän osatekijöihin, ei korvaushoidon merkityk-
sestä edellä mainittujen sairauksien ehkäisyssä ole 
tieteellistä näyttöä.

Hypogonadismia esiintyy myös nuorilla mie-
hillä, usein alentuneeseen hedelmällisyyteen liitty-
neenä. Diagnoosi jää usein tekemättä jopa hedel-
mättömyyshoitojen yhteydessä. Tällä saattaa olla 
yksilön terveyden kannalta huomattava merkitys. 
Testosteronimäärityksiä tulisikin tehdä nykyistä 
enemmän.

• Hannu Martikainen
Dosentti
Naistentautien ja synnytysklinikka, OYS
Oulun yliopisto
hannu.martikainen@oulu.fi 
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Viimeisimmissä kansain-
välisissä erektiohäiriötä 

koskevissa tutkimuksissa 
on tuotu selkeästi esille, että 

erektiohäiriö voi olla 
keski-ikäisellä miehellä 

myös ensimmäinen merkki  
sydän- ja verisuonisairaudesta.

    
Hyvä anamneesi on 

diagnostiikan avaintekijä.

Erektiohäiriön nykyhoito • Pekka Kunelius
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Erektiohäiriö voi liittyä mihin tahansa yleissairau-
teen, kuten valtimonkovettumistautiin ja diabetek-
seen. Erektiohäiriön tunnistaminen ja hoito ovat 
osa yleissairauden hyvää kokonaishoitoa. 
        PDE5-entsyymin estäjät sildenafi ili, tadalafi ili 
ja vardenafi ili ovat muuttaneet erektiohäiriöiden 
hoitoa ja diagnostiikkaa oleellisesti viime vuosi-
na. Nyt tutkitaan myös, voitaisiinko niitä käyttää 
tietyissä riskiryhmissä erektiohäiriöiden ennalta-
ehkäisyyn.

Erektiohäiriö ilmenee kyvyttömyytenä saavuttaa 
tai säilyttää yhdyntään tarvittava erektio. Häiriö 
lisääntyy iän myötä ja samalla myös elimellisten 
tekijöiden osuus erektiohäiriön syistä kasvaa. Alle 
40-vuotiailla miehillä erektiohäiriöt ovat yleensä 
sattumanvaraisia ja palautuvia, 
eikä niihin ole vielä yleisesti to-
tuttu hakemaan apua. Silti moni 
kokee häiriön haittaavan parisuh-
detta jo tuossa vaiheessa. Erek-
tiohäiriön kokonaisesiintyvyys 
on 40-vuotiailla miehillä noin 40 
prosenttia, 50-vuotiailla 50 pro-
senttia ja 60-vuotiailla 60 pro-
senttia (1). 

Erektiohäiriö voi liittyä mihin 
tahansa yleissairauteen, ja siksi 
sen tunnistaminen ja hoito ovat 
osa hyvää kokonaishoitoa. Erektiohäiriön taustal-
la on usein monia syitä, joista jokin voi olla hal-
litseva. Elimellisen erektiohäiriön esiintyvyyteen 
vaikuttavat tekijät liittyvät useimmiten kroonisiin 
sairauksiin (muun muassa valtimonkovettumis-
tauti, diabetes, kilpirauhasen liika- ja vajaatoimin-
ta), leikkauksiin (esimerkiksi radikaali eturauhasen 
poisto), traumoihin, lääkkeisiin, tupakointiin tai al-
koholin liikakäyttöön. Elimellisen 
erektiohäiriön yleisin taustatekijä 
on paisuvaiskudoksen heikenty-
nyt verenkierto, jota esiintyy ylei-
sesti valtimonkovettumistautia ja 

diabetesta sairastavilla (kuva 1). Erektiohäiriö on 
myös yleinen komplikaatio lantion alueen vammo-
jen ja leikkausten, selkäydinvammojen ja lantion 
sädehoidon jälkeen. Keskimäärin 78 prosentilla 
potilaista erektiohäiriön syyt ovat elimellisiä joko 
yksin tai yhdessä psykogeenisten tekijöiden kanssa 
(1–3). 

Viimeisimmissä kansainvälisissä erektiohäiriötä 
koskevissa tutkimuksissa on tuotu selkeästi esille, 
että erektiohäiriö voi olla keski-ikäisellä miehellä 
myös ensimmäinen merkki sydän- ja verisuoni-
sairaudesta (1,3). Erektiohäiriö ei liity ainoastaan 
siittimeen vaan koko mieheen. Lisäksi ongelma 
koskettaa kumppania ja heijastuu erilaisina hait-
toina myös ympäristöön.

Diagnostiikka yksinkertaistui
Tehokkaiden, helposti annosteltavien ja turvallis-

ten erektiohäiriölääkkeiden myö-
tä diagnostiikka on yksinkertais-
tunut. Myös erektiohäiriön inva-
siivisten hoitomuotojen käyttö on 
vähentynyt viiden viime vuoden 
aikana. Diagnostiikkaan riittää 
yleis- ja seksuaalianamneesi sekä 
selvitys potilaan käyttämistä lääk-
keistä. Kliinisiksi tutkimuksiksi 
suositellaan tarvittaessa veren-
paineen mittausta, sydämen aus-
kultaatiota, ulkoisten sukuelinten 
tutkimista ja eturauhasen palpaa-

tiota. Hyvä anamneesi on diagnostiikan avainte-
kijä. Tässä voi käyttää apuna valmista kyselykaa-
vaketta (International index of erectile function, 
IIEF), joka on käytössä monissa maissa. Erityisen 
tärkeää on selvittää, millainen potilaan aiempi ja 
nykyinen seksuaalianamneesi on. Usein kyseessä 
on erektiohäiriö, mutta toisinaan pääoireena voi 
olla alentunut libido, ejakulaatio-ongelma, vaikeus 

saada orgasmi tai muita urologisia 
ongelmia. Seksuaalihäiriön alun 
ajankohta ja häiriön kehittyminen 
selvitetään. Kysytään, esiintyykö 
potilaalla yöllisiä erektioita, onko 



    
Erektiokyvyn heikentyminen 
on yhteydessä ikääntymiseen, 
ja se tulisi hyväksyä elämän 

normaalina ilmiönä. 
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hänellä mahdollisesti kontakteja eri partnereiden 
kanssa ja onnistuuko erektio joidenkin partnerei-
den kanssa. Psykososiaalisten syiden selvittäminen 
on usein vaikeaa ja vaatii avointa ja luottamuksel-
lista potilas-lääkärisuhdetta sekä lääkäriltä taitoa 
ja kokemusta havaita nämä syyt. Tarvittaessa tut-
kimuksia voi täydentää seuraavin laboratoriotutki-
muksin: pieni verenkuva, verensokeri, lipidit, tes-
tosteroni ja prostataspesifi nen antigeeni. Harvoin 
tarvitaan enää lisätutkimuksia, 
mutta tarvittaessa voidaan tehdä 
niin sanottu pistostesti pistämäl-
lä paisuvaiskudokseen alprosta-
diilia. Verenkierron tarkemmak-
si selvittämiseksi on mahdollista 
tehdä peniksen kaksoisdopple-
rultraäänitutkimus.

Hoito
Nykyisin erektiohäiriön hoitomahdollisuuksia on 
useita, eikä seksuaalista neuvontaa ja -terapiaa tu-
le jättää huomiotta. Erektion parantamiseksi on 
tarjolla suun kautta otettavia lääkkeitä, paikallisia 
injektioita paisuvaiskudokseen, virtsaputken sisälle 
annosteltavaa lääkehoitoa, tyhjiöpumppuja ja pe-
nisproteeseja. Taulukossa 1 on esitetty erektiohäi-
riön hoitomahdollisuuksia.

Elämäntapojen muutos
Ikääntyminen ja elämäntavat vaikuttavat erektio-
häiriön ilmaantumiseen. Erektiokyvyn heikenty-
minen on yhteydessä ikääntymiseen, ja se tulisi hy-
väksyä elämän normaalina ilmiönä. Tupakoinnin 
on todettu heikentävän erektioita niillä potilailla, 
joilla on sydän- ja verisuonisairauksia. Alkoholin 
liikakäyttö muuttaa ajan mittaan hormonitasa-
painoa: libido laskee ja erektio heikkenee. Tupa-
koinnin lopetus ja alkoholin käytön vähentäminen 
ovat avuksi vaivan parantamisessa. Yleiskunnon 
kohotus sopivasti liikuntaa lisäämällä, painon pu-
dottaminen ja parisuhteen mahdollisten ongelmien 
selvittäminen ovat tärkeitä. Potilaan itsetunnon 
parantaminen ja stressin vähentäminen auttavat 
erektiohäiriön hoidossa.

Psykiatrinen hoito ja seksuaaliterapia
Somaattiset sairaudet aiheuttavat usein ahdistusta 
ja masennusta, mikä heijastuu sukupuolielämään. 
Sairauksiin liittyvien kriisien ja masennuksen hoito 
on tärkeää. Seksuaaliterapeutti voi löytää ja osoit-

taa ne parisuhdeongelmat, jotka ovat johtaneet 
seksuaalihäiriöön ja ylläpitävät sitä. Erektiohäi-
riön lääkehoidon lisäksi kannattaa yrittää myös 
pariterapiaa. Tässä apuna voi käyttää psykologia 
tai psykiatria.
  
Johimbiini ja apomorfi ini
Johimbiinilääkkeen teho on heikko, eikä sitä juuri 
enää käytetä. Testosteroni ei paranna suoranaisesti 

erektiota, vaan suotuisa vaikutus 
johtuu ennen kaikkea libidon ja 
vireyden parantumisesta. Testos-
teronia käytetään hypogonadis-
min hoidossa. Apomorfiini on 
ensimmäinen keskushermoston 
kautta vaikuttava erektiohäiriöön 
tarkoitettu lääke. Se tuli markki-

noille sildenafi ilin jälkeen toisena lääkkeenä, jonka 
oli todettu olevan plaseboa tehokkaampi preklii-
nisissä tutkimuksissa (4). Se vaikuttaa pääasiassa 
aivojen dopaminergisen systeemin kautta. Kielen 
alle annosteltavan tabletin kerta-annos on kaksi 
tai kolme milligrammaa. Lääkkeen vaikutus al-
kaa nopeasti, noin 20 minuutin kuluttua. Laajassa 

Kuva 1. Erektiohäiriön esiintyvyys yli 40-vuotiailla 
suomalaisilla miehillä.
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kliinisessä tutkimuksessa on osoitettu, että apo-
morfi ini parantaa yhdyntään johtaneita erektioita 
47–55 prosentilla koehenkilöistä. Rajallisen tehon 
ja toisaalta muiden tehokkaiden erektiolääkkeiden 
vuoksi apomorfi inin käyttö on nykyisin vähäistä. 
Ainoa teoreettinen etu muihin suun kautta otet-
taviin lääkkeisiin verrattuna on, että apomorfi ini 
sopii myös nitraattilääkitystä käyttäville miehille. 

Fosfodiesteraasi 5 (PDE5) -inhibiittorit
Erilaisia fosfodiesteraasin isomeerejä on löydetty jo 
yli 50. PDE5-entsyymiä on runsaasti siittimen pai-
suvaisessa. Tämän entsyymin määrä säilyy hyvänä 
myös erektiohäiriössä, ja tähän perustuu PDE5-
inhibiittoreiden teho. PDE5-inhibiittorit estävät 
selektiivisesti syklistä guonosiinimonofosfaattia 
(cGMP) metaboloivan entsyymin, fosfodiesteraasi 
tyyppi 5:n toimintaa. Etenkin seksuaalisen stimu-
laation seurauksena cGMP:n pitoisuus nousee, mi-
kä rentouttaa paisuvaislihasta ja lisää paisuvaisen 
verenkiertoa.

Kliinisessä käytössä on kolme PDE5-inhibiitto-
ria: sildenafi ili, tadalafi ili ja vardenafi ili. Sildenafi i-
lin ja vardenafi ilin molekyylirakenteet muistuttavat 
toisiaan. Sen sijaan tadalafi ilin molekyylirakenne 
eroaa muista. Sildenafi ili on ollut käytössä runsaan 
neljän vuoden ajan. Tadalafi ili ja vardenafi ili ovat 
tulleet apteekkeihin alkuvuodesta 2003. Sildenafi i-
lin puoliintumisaika on 3,8 tuntia, tadalafi ilin 17,5 
tuntia ja vardenafi ilin 3,9 tuntia. Lääkkeiden tehos-
ta ei ole tehty vertailevaa tutkimusta. Lääkkeillä 
on hiukan erilaiset sivuvaikutukset, joten potilaille 
kannattaa todennäköisesti kokeilla muita PDE5-
inhibiittorivaihtoehtoja, jos yksi lääke aiheuttaa 
sivuvaikutuksia. PDE5:n inhibiittorit lisäävät nit-
raattien verenpainetta alentavaa vaikutusta, minkä 
vuoksi nitrojen ja pitkävaikutteisten nitraattien 
samanaikainen käyttö näiden lääkkeiden kanssa 
on kielletty (5–10).

Sildenafi ili. Lääke on ollut käytössä lähes puoli 
vuosikymmentä, ja se on todettu tehokkaaksi ja 
turvalliseksi. Sildenafi ili on ollut kiistatta yksi tär-
keimmistä edistysaskelista erektiohäiriön lääkehoi-
dossa. Laajassa meta-analyysissä, jossa oli mukana 
6 659 miestä, onnistuneiden yhdyntöjen määrä 
oli sildenafi iliryhmässä keskimäärin 57 prosenttia 
ja lumeryhmässä 21 prosenttia. Erektiohäiriöiden 
taustalla oli tässä tutkimuksessa monia erilaisia 
syitä. Sildenafi iliryhmässä 83 prosentilla ja lume-
ryhmässä 45 prosentilla oli vähintään yksi onnis-

tunut yhdyntä hoidon aikana. Haittavaikutukset 
olivat lieviä ja ohimeneviä, eivätkä ne keskeyttäneet 
yhdyntää: päänsärkyä (noin 11 prosentilla koehen-
kilöistä), kasvojen ja kaulan alueen ihon punoitusta 
(noin 12 prosentilla) ja vatsavaivoja (noin viidellä 
prosentilla). Myös näköaistin muutoksista on ra-
portoitu, mutta tällaiset sivuvaikutukset ovat olleet 
harvinaisia (noin kolmella prosentilla). Sildenafi ilin 
vaikutus alkaa noin 30 minuutin kuluttua tabletin 
otosta ja kestää yleensä 4–5 tuntia. Raskas ateria 
ennen lääkkeen ottoa saattaa viivästyttää vaiku-
tuksen alkamista. Yhtään vakavaa kardiovaskulaa-
rista tapahtumaa tai kuolemaa, joka olisi osoitettu 
sildenafi ilin aiheuttamaksi, ei ole todettu 27 lume-
kontrolloidussa tutkimuksessa. Näistä lääkkeistä 
pisimpään käytössä olleena sildenafi ililista on luon-
nollisesti julkaistu eniten tutkimustuloksia (5,6). 

Taulukko 1. Erektiohäiriön hoitomuodot.

1. Elämäntapojen muutokset
 • tupakanpolton lopettaminen
 • alkoholinkäytön vähentäminen    
  (jos liikakäyttöä)
 • stressin vähentäminen
 • kuntoilu
 • liikalihavuuden hoito
 • kolesterolin alentaminen
 • avoin keskustelu kumppanin kanssa
 • henkisen tasapainon ylläpitäminen

2. Suun kautta otettavat lääkkeet
 • fosfodiesteraasi tyyppi 5:n inhibiittorit
   - sildenafi ili (Viagra)
    - tadalafi ili  (Cialis)
    - vardenafi ili (Levitra)
 • muut suun kautta otettavat lääkkeet
   - johimbiini (Yohimbin, Potentol)
  - apomorfi ini (Uprima)

3. Muut hoitomahdollisuudet
 • alprostadiili: injektio paisuvaiseen   
  (Caverject Dual), asettimella virtsaputkeen  
  (MUSE)
 • valtimo- ja laskimokirurgia: joskus alle   
  40-vuotiaille, joilla primaari erektio-  
  heikkous tai lantion alueen vamman   
  jälkitila ja kavernosonografi assa selvä   
  laskimovuotoon viittaava löydös
 • proteesikirurgia
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Tadalafi ili. Tadalafi ili on PDE5:n selektiivi-
nen inhibiittori, jonka molekyylirakenne poikke-
aa huomattavasti kahden muun PDE5-inhibiitto-
rin molekyylirakenteesta. Tadalafi ili estää myös 
PDE11:tä, jota on muun muassa kiveksissä, aivois-
sa, sydämessä ja munuaisissa. Tadalafi ili ei kuiten-
kaan vaikuta siittiöiden määrään, morfologiaan, 
liikkuvuuteen eikä pitoisuuteen. Se ei myöskään 
vaikuta seerumin testosteroni- ja gonadotropiini-
pitoisuuksiin. Tadalafi ili ei aiheuta näköhäiriöitä. 
Tadalafi ilin puoliintumisaika on varsin pitkä eli 
17,5 tuntia, mikä onkin lääkkeen mielenkiintoi-
sin piirre: tadalafi ili mahdollistaa hyvän erektion 
seksuaalisen stimulaation jälkeen jopa 36 tuntia 
lääkkeen ottamisesta. Laajassa, yli 1 000 potilaan 
lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa, 
jossa potilaiden keski-ikä oli 59 vuotta, yhdyntä 
onnistui 75 prosentilla tadalafi ilia saaneista. Ta-
dalafi ilia saaneista miehistä 81 prosenttia rapor-
toi erektion parantuneen, kun vastaava prosentti 
lumeryhmässä oli 35. Erektio parantui kaikissa 
ikäryhmissä riippumatta erektion vaikeusasteesta. 
Tutkimuksessa mukana olleiden potilaiden erek-
tiohäiriö vaihteli lievästä vaikeaan, eikä ruoan ja 
alkoholin suhteen ollut rajoituksia. 

Tadalafi ilin vaikutus alkaa jopa 16 minuutis-
sa. Tadalafi ilia ei saa antaa nitraattien käyttäjille, 
kuten ei sildenafi iliakaan. Sivuvaikutukset ovat 
lieviä ja ohimeneviä: päänsärkyä (15 prosentilla 
koehenkilöistä) ja vatsaoireita (10 prosentilla) 
esiintyy, mutta ne eivät kuitenkaan estä yhdyntää 
(7,8).

Vardenafi ili. Vardenafi ili on myös selektiivi-
nen PDE5-inhibiittori. Se on niinikään todettu te-
hokkaaksi ja turvalliseksi erektiohäiriölääkkeeksi. 
Vardenafi ili mahdollisti onnistuneen yhdynnän 
71–75 prosentilla koehenkilöistä, kun lumeryh-
mässä vastaava luku oli 39 prosenttia. Vastaavasti 
erektio parantui 79–82 prosentilla vardenafi iliryh-
mässä. Vardenafi ili on todettu varsin tehokkaaksi 
vaikeiden erektiohäiriöiden hoidossa, kun taus-
talla on diabetes tai potilaalle on tehty radikaali 
eturauhasenpoistoleikkaus. Sivuvaikutukset ovat 
olleet vähäisiä: päänsärkyä (noin 15 prosentilla 
koehenkilöistä), kasvojen ja kaulan punoitusta 
(12 prosentilla), nenän tukkoisuutta (12 prosentil-
la) ja vatsaoireita (viidellä prosentilla) (9,10).

 
Muut erektiohäiriön hoitomahdollisuudet 
Muita erektiohäiriön hoitomahdollisuuksia jou-

dutaan harkitsemaan, ellei hoito onnistu PDE5-
inhibiittoreilla. Alprostadiili injektiohoitona tai 
virtsaputkeen laitettuna on tehokas erektiohäi-
riön hoitomuoto, joka ei välttämättä vaadi sek-
suaalista stimulusta. Lääke laajentaa siittimen 
valtimoita ja rentouttaa paisuvaislihasta. Erektio 
ja siemensyöksy ovat mahdollisia, mutta siitin ei 
aina veltostu laukeamisen jälkeen. Jos päädytään 
pistoshoitoon, potilaan tulee olla hyvin motivoi-
tunut. Hoito edellyttää, että potilaan kädet toi-
mivat kohtalaisesti. Läheskään kaikki potilaat 
eivät kykene pistämään itseään. Tällöin vaihto-
ehtona on virtsaputkeen laitettava alprostadiili. 
Tämä ei kuitenkaan ole läheskään niin tehokas 
kuin pistoksena annettu. Injektiolääkkeisiin liit-
tyy priapismin eli pitkittyneen, kivuliaan erektion 
vaara, mistä tulee etukäteen varoittaa potilasta 
(11,12). 

Valtimo- tai laskimokirurgia tulee nykyään 
enää harvoin kyseeseen erektiohäiriön hoidossa. 
Verisuonikirurgisia hoitoja voidaan harkita sil-
loin, kun kyseessä on alle 40-vuotias mies, jolla 
ei ole koskaan ollut kunnollista erektiota tai erek-
tiohäiriö on ilmaantunut lantioon kohdistuneen 
vamman seurauksena, eivätkä muut hoitomuodot 
tehoa. Siittimen sisälle laitettava proteesi mah-
dollistaa hyvän ja pitkäkestoisen erektion. Sekä 
potilaan että partnerin tyytyväisyys seksuaalisiin 
toimintoihin on proteesikirurgian jälkeen yleensä 
hyvä. Toimenpide on kuitenkin lopullinen, eikä 
paluuta lääkehoitoon enää ole. Leikkaukseen liit-
tyy aina myös komplikaatioiden riski (13,14).

Lopuksi
Viimeksi kuluneen puolen vuosikymmenen aikana 
erektiohäiriön hoito on vakiintunut samalla kun 
ongelman laajuuteen, riskitekijöihin ja ennalta-
ehkäisyyn on alettu kiinnittää entistä enemmän 
huomiota. Erektion parantaminen onnistuu useim-
miten helposti suun kautta otettavalla lääkkeellä 
(PDE5-inhibiittoreilla sildenafi ililla, tadalafi ililla ja 
vardenafi ililla), ja tarvittaessa apuna voi olla muu-
kin lääkehoito (injektiot, virtsaputkeen asetettava 
lääke). Terveellisten elämäntapojen noudattaminen 
ja erektiohäiriöiden taustalla vaikuttavien sairauk-
sien ehkäisy on tuotu viimeaikaisissa tutkimuksissa 
järkevästi keskusteluun (1,3).

Parhaillaan tutkitaan, voidaanko lääkehoitoa 
käyttää myös erektiohäiriöiden ennaltaehkäisemi-
seksi tietyissä riskiryhmissä (potilaat, joille on tehty 



Rimonabantti tehoaa sydän- ja verisuonitautien 
vaaratekijöihin ja laihduttaa samalla
Suomessa äskettäin markkinoille tullut uusi lääkeaine 
rimonabantti tehoaa sydän- ja verisuonitautien riski-
tekijöihin ja laihduttaa samalla. Valmistajan mukaan 
rimonabantti vähentää 20 milligramman vuorokausian-
noksin merkitsevästi painoa, pienentää vyötärönympä-
rystä, nostaa HDL-kolesterolia, laskee triglyseridiarvoja 
sekä parantaa tyypin 2 diabeetikoiden sokeritasapainoa. 
Noin puolet rimonabantin myönteisistä vaikutuksista 
veren sokeri- ja rasva-arvoihin on tutkimusten mukaan 
painonlaskusta riippumatonta.

Rimonabantti on tarkoitettu liikapainoisille ja li-
haville eli niille, joiden painoindeksi (BMI, body mass 
index) on yli 27 kg/m2 ja joilla on vähintään yksi sy-
dän- ja verisuonitautien vaaratekijä sekä niille, joiden 
painoindeksi on vähintään 30 kg/m2. Kosmeettiseen 
laihduttamiseen lääkettä ei ole tarkoitettu.

Endokannabinoidijärjestelmän yliaktiivisuus on yh-
teydessä pitkäaikaiseen liialliseen syömiseen, ja rimo-
nabantti salpaa tämän järjestelmän CB1-reseptoreita.

Näitä reseptoreita on vatsan alueen rasvassa, mak-
sassa, ruoansulatuskanavassa, lihaksissa ja aivoissa. 
Reseptoreiden salpaaminen vähentää syömistä, alentaa 
painoa sekä vaikuttaa suotuisasti sydän- ja verisuoni-
tautien vaaratekijöihin. Rimonabanttia on tutkittu RIO 
(Rimonabant in Obesity) -tutkimusohjelmissa (RIO-
Europe, RIO-Lipid, RIO-Diabetes ja RIO-North Ame-
rica), joihin osallistui yli 6 600 ihmistä. Lääkehoidon 
lisäksi tutkimukseen osallistuneiden ruokavaliota ke-
vennettiin 600 kilokalorilla päivää kohden ja liikuntaa 
lisättiin.

Ensimmäisen vuoden aikana vyötärönympärys pie-
neni keskimäärin 8,5 senttimetriä ja paino laski 8,6 
kiloa. Triglyseridiarvo laski yli 10 prosenttia verrattuna 
lumelääkettä saaneisiin, ja diabeetikoiden sokeritasapai-
no parani 0,6 prosenttiyksikköä. Myös HDL-kolesteroli 
nousi merkittävästi tutkimusryhmään kuuluneilla.

Lääkkeen on Suomessa tuonut markkinoille Aventis 
Pharma Oy.
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radikaali eturauhasenpoisto, diabeetikot ja veren-
painepotilaat). Lisäksi selvitetään PDE5-inhibiit-
toreiden mahdollisia muita suotuisia vaikutuksia 
urogenitaaliongelmiin, kuten virtsavaivoihin (15).

• Pekka Kunelius
LT, apulaisylilääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala
Oulun yliopisto
pekka.kunelius@oulu.fi 
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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





    
Maksa- ja lihaskudokseen 

kerääntyvä rasva on 
voimakkaasti yhteydessä 

insuliiniresistenssiin tyypin 
2 diabeetikoilla.

Tyypin 2 diabetes ja insuliiniresistenssin, 
valtimosairauden, tulehduksen ja 
rasvakudoksen yhteydet • Eeva Leinonen
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Viime vuosikymmenen aikana on osoitettu vakuut-
tavasti, että aineenvaihdunnan ja immuunivasteen 
välillä on tiivis yhteys. Keskivartalolihavuuteen 
liittyy krooninen tulehdusreaktio ja myös valti-
moiden sisäkalvolla käynnistyy tulehdusprosessi. 
Krooninen tulehdus ennakoikin väestötutkimuk-
sissa sekä diabeteksen että valtimonkovettumis-
taudin kehittymistä.

Tyypin 2 diabetekselle on luonteenomaista insulii-
niresistenssi. Se tarkoittaa, että insuliinin vaikutus 
on heikentynyt niissä kudoksissa, joiden toimintaa 
insuliini säätelee. Kudoksissa normaalisti kiertä-
vän insuliinin aiheuttama vaste on siis alentunut 
(1). Insuliiniresistenssin on osoitettu edeltävän ja 
ennustavan tyypin 2 diabeteksen kehittymistä (2). 
Toisaalta on osoitettu, että insuliiniresistenssin 
korjaaminen lääkkein estää diabeteksen kehitty-
mistä (3).

Liiallinen ravinnonsaanti yhdistettynä vähäi-
seen liikuntaan johtaa energiaylimäärään. Tästä 
seuraava lihominen, etenkin keskivartalolihavuus, 
aiheuttaa insuliiniresistenssiä. Rasvakudoksen 
kasvaessa plasman kiertävät vapaat rasvahapot 
lisääntyvät. Vapaat rasvahapot 
heikentävät insuliinin vaikutusta 
lihaskudoksessa ja lisäävät glyko-
geenin hajoamista maksassa (4). 
Normaalisti insuliini estää glyko-
geenin hajoamista maksassa, mut-
ta vapaat rasvahapot heikentävät 
tätä insuliinin vaikutusta. 

Maksa- ja lihaskudokseen ke-
rääntyvän rasvan määrä on voi-
makkaasti yhteydessä insuliiniresistenssiin tyypin 
2 diabeetikoilla, heidän sukulaisillaan, henkilöillä, 
joiden sokerinsieto on heikentynyt, ja lihavilla yk-
silöillä (1). Muuten terveillä, mutta insuliiniresis-

tenteillä henkilöillä on voitu todeta rasvamaksa 
jo paljon ennen sokeriaineenvaihdunnan häiriön 
ilmaantumista (5). Insuliiniherkistäjillä (glitatso-
neilla) maksan rasvapitoisuutta saadaan vähennet-
tyä noin 50 prosenttia (6). Tämä onkin ilmeisesti 
glitatsonien tärkeä sokeriaineenvaihduntaa korjaa-
va mekanismi. 

Tutkimusten perusteella todennäköisiä meka-
nismeja, joilla rasva kertyy ektooppisiin, ”vääriin” 
kudoksiin, ovat rasvahappojen lisääntynyt otto ku-
doksiin, kudoksissa tapahtuva lipidisynteesi sekä 
vähentynyt rasvahappojen hapettuminen ja pois-
tuminen (1). Vapaiden rasvahappojen aiheuttamil-
le aineenvaihduntareaktioille altistavat ulkoisten 
tekijöiden lisäksi perinnölliset ominaisuudet (1).

Tulehdus, MBO ja 
valtimonkovettumistaudin vaara
Koko elimistön matala-asteisen tulehdusreaktion 
merkityksestä valtimonkovettumistaudin käynnis-
tymisessä ja etenemisessä sekä äkillisten sydän- ja 
verisuonitapahtumien ilmaantumisessa on laaja ja 
vakuuttava näyttö (7,8,9). Tulehduksen aste liittyy 
kiinteästi insuliiniresistenssin ja metabolisen oi-
reyhtymän (MBO) vaikeusasteeseen sekä väestöta-
solla (10) että tyypin 2 diabeetikoilla (11). 

MBO on kokoelma keskivartalolihavuuteen 
liittyviä valtimonkovettumis-
taudin vaaratekijöitä: sille ovat 
ominaisia kohonnut verenpaine, 
matala HDL-kolesteroli, suuri tri-
glyseridipitoisuus ja sokeriaineen-
vaihdunnan häiriö. Näin ollen on 
ilmeistä, että MBO altistaa voi-
makkaasti valtimonkovettumis-
taudille. Framingham-tietokan-
nassa MBO oli syynä noin neljäs-

osaan sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta (12). 
Suomalaisessa väestössä ja diabetessuvuissa MBO 
on samoin lisännyt sydän- ja verisuonisairastuvuu-
den ja -kuolleisuuden moninkertaiseksi (13–15).



    
Käsitys rasvakudoksesta 

metabolisesti epäaktiivisena 
triglyseridivarastona on 
vaihtunut tiedoksi rasva-

kudoksen aktiivisesta aineen-
vaihdunnallisesta roolista. 
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Tulehdus ennakoi valtimonko-
vettumistaudin kehittymisen lisäk-
si diabeteksen ilmaantumista (16). 
Suomalaisessa väestöpohjaisessa 
seurantatutkimuksessa lähtötason 
korkeat C-reaktiivisen proteiinin 
(CRP) tasot ennustivat sekä dia-
beteksen että myös MBO:n kehit-
tymistä (17). Tämä yhteys ei se-
littynyt sosioekonomisilla ja elä-
mäntapatekijöillä. Yhteys säilyi osittain vielä sen-
kin jälkeen, kun vyötärö-lantiosuhteen ja muiden 
MBO:n osatekijöiden vaikutus otettiin huomioon. 
Tulehdusreaktio ilmenee siten erittäin varhain, jopa 
ennen MBO:n ilmaantumista.

Verisuonten endoteelin tulehdusreaktio 
Verisuonen yhden solukerroksen paksuinen sisäkal-
vo, endoteeli, ylläpitää verisuoniston tasapainotilaa 
tuottamalla ja vapauttamalla vasoaktiivisia aineita 
reaktiona hemodynaamisiin ja verenkierrosta tule-
viin ärsykkeisiin. Endoteeli säätelee verisuonten jän-
teyttä, veren hyytymistä, valkosolujen tarttumista 
ja siirtymistä, endoteelin läpäisevyyttä, verisuonen 

keskikerroksen (media) lihassolu-
jen kasvua sekä endoteelin alais-
ta matriksia (18). Terve endoteeli 
hylkii kiertäviä tulehdustekijöitä 
ja valkosoluja.

Insuliiniresistenssissä endo-
teelin toiminta häiriintyy ja en-
doteeli tulehtuu (kuva 1). Tästä 
seuraa, että valkosolujen tarttu-
minen endoteeliin ja kulkeutumi-

nen verisuonen sisäkerrokseen (intima) lisääntyy, 
tromboositaipumus kasvaa ja typpioksidivälittei-
nen verisuonen laajeneminen heikentyy (18,19). 

Kun endoteeli tulehtuu, se alkaa tuottaa immu-
noglobuliiniperheeseen kuuluvia ”liimatekijöitä” 
eli adheesiomolekyylejä (cell adhesion molecules, 
CAM) sekä selektiinejä. Nämä houkuttelevat mo-
nosyyttejä ja muita valkosoluja ja saavat ne pyö-
rimään endoteelin pinnalla, mikä johtaa niiden 
tarttumiseen endoteelille ja kulkeutumiseen endo-
teelin läpi intimaan. Kun valtimoon alkaa kehittyä 
plakkia, intimaan kulkeutuneet monosyytit muun-
tuvat makrofageiksi. Tulehtuneen endoteelin lä-
päisevyyden kasvaessa myös haitallisten lipidien 

Kuva 1. Verisuonen kovetuspesäkkeen kehittymisen alkuvaiheet verisuonen 
seinämässä (20, 36). 

VCAM = vascular cell adhesion molecule
ICAM = intercellular adhesion molecule
M-CSF = monocyte colony-stimulating factor
VLDL = very low density lipoprotein
LDL = low density lipoprotein
OxLDL = oxidized LDL
LPL= lipoprotein lipase



    
Miksi osa meistä lihoo, 

kun toiset näköjään ilman 
suuria ponnisteluja pysyvät 

normaalipainoisina? 
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pääsy intimaan helpottuu. Lipi-
dien otto makrofageihin johtaa 
vaahtosolujen muodostumiseen. 
Tulehdukselliset prosessit säätele-
vät muissakin vaiheissa valtimon-
kovettumistaudin etenemistä: si-
leälihassolujen lisääntymistä, ate-
rooman muodostumista, plakin 
sidekudoskuoren ohenemista, plakkirepeämää ja 
lopulta hyytymän muodostusta repeämän kohdalle 
(9,20). 

Endoteelin tuottamien tulehdustekijöiden pitoi-
suudet verenkierrossa ovat koholla diabeteksessa 
(21,22) ja vastaavuussuhteessa valtimonkovettumis-
taudin vaaratekijöihin ja esiintyvyyteen (23). Adhee-
siomolekyylien pitoisuudet nousevat insuliiniresis-
tenssin ja MBO:n vaikeutumisen myötä sekä tyypin 
2 diabeteksessa (11) että väestötasolla (24).

Rasvakudoksen tulehdus
Vyötärölihavuus, viskeraalisen eli sisäelinrasvan 
lisääntyminen sekä rasvan esiintyminen ”väärässä” 
paikassa, kuten maksa- ja lihaskudoksessa, liitty-
vät insuliiniresistenssiin. Käsitys rasvakudoksesta 
metabolisesti epäaktiivisena triglyseridivarastona 
on vaihtunut tiedoksi rasvakudoksen aktiivises-
ta aineenvaihdunnallisesta roolista. Rasvakudos 
erittää hormonin kaltaisia aktiivisia aineita, adi-
posytokiineja, ja esimerkiksi leptiiniä, resistiiniä ja 
adiponektiinia (25,26,27).

Kroonisen tulehdusreaktion vai-
keusaste on sidoksissa rasvaku-
doksen määrään ja vyötäröliha-
vuuteen (23) sekä insuliiniresis-
tenssiin (28). Esimerkiksi CRP:n 
kiertävä pitoisuus korreloi in-
suliiniresistenssiin (10,11,24) ja 

rasvakudoksen määrään (29). Rasvakudos tuot-
taa huomattavia määriä tulehdusreaktion akuu-
tin vaiheen keskeistä sytokiinivälittäjäainetta in-
terleukiini-6:ta (26). Lihavilla yksilöillä jopa 30 
prosenttia kiertävästä interleukiini-6:sta voi olla 
peräisin rasvakudoksesta (30). 

Viskeraalinen rasvakudos erittää tulehdustekijöi-
tä (CRP:tä, interleukiini-6:ta, TNF-alfaa, PAI-1:tä ja 
niin edelleen) huomattavasti enemmän kuin iho-
nalainen rasvakudos. Painoindeksiltään samanlais-
ten yksilöiden kiertävien tulehdusmerkkiaineiden 
pitoisuudet, ja insuliiniresistenssin vaikeusaste, 
riippuvat sisäelin- ja ihonalaisen rasvakudoksen 
suhteesta (27). 

Viime vuosina on ilmennyt, että lihavuuteen 
liittyy makrofagien kertymistä rasvakudokseen 
(31). Makrofagit ja rasvasolut (adiposyytit) ilmen-
tävät monin osin samoja geenejä, ja myös adipo-
syyteillä on infl ammatorisia ominaisuuksia. Adipo-
syytit tuottavat useita akuutin vaiheen reaktantteja 
ja tulehduksen välittäjäaineita vasteena infektio- ja 
inflammaatioärsykkeisiin (27). Rasvakudoksen 

Kuva 2. Infl ammaatio ja insuliiniresistenssi luovat taustan tyypin 2 diabeteksen ja 
valtimonkovettumistaudin kehittymiselle.
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tulehdukselliseen aktiviteettiin osallistuvat siis sekä 
adiposyytit että rasvakudoksen makrofagit. 

Adiponektiini ja insuliiniherkkyys
Adiponektiini on rasvakudoksen tuottama pro-
teiini, jonka pitoisuus pienenee lihavuuden ja in-
suliiniresistenssin yhteydessä (27, 24). Pienet adi-
ponektiinipitoisuudet ennustavat voimakkaasti ja 
muista vaaratekijöistä riippumatta sydäninfarkti-
sairastuvuutta (32). Vähäinen adiponektiinipitoi-
suus liittyy tulehdusreaktioon: yleistynyt tulehdus 
estää adiponektiinin tuotantoa, toisaalta adipo-
nektiinilla on mahdollisesti tulehdusta hillitseviä 
vaikutuksia (27). 

Matala adiponektiinipitoisuus liittyy myös epä-
edulliseen rasvaprofi iliin ja maksan rasvapitoisuu-
teen, joten adiponektiini on monipuolinen metabo-
lisen tilan kuvastaja (33,34).

Lopuksi
Diabeteksen ja valtimonkovettumistaudin puhkea-
mista edeltää keskivartalolihavuuteen liittyvä epä-
edullinen aineenvaihdunnallinen tila, metabolinen 
oireyhtymä. Sille on ominaista insuliiniresistenssi, 
krooninen matala-asteinen tulehdusreaktio, soke-
riaineenvaihdunnan asteittainen heikkeneminen 
ja epäedullinen rasvaprofi ili (kuva 2). Aineenvaih-
dunta häiriintyy sekä paastotilassa että varsinkin 
aterian jälkeen (35). 

Toistaiseksi vallitsee erilaisia käsityksiä siitä, 
mikä on lopulta tämän aineenvaihduntaprosessin 
perimmäinen ja varhaisin syy: tulehdus vai insulii-
niresistenssi. Jos häiriö alun perin käynnistyy sisä-
elinrasvakudoksesta, niin tulehtuuko rasvakudos 
ensin vai muuttuuko adiponektiinin tuotanto en-
sin? Toistaiseksi on vain rajallisesti tietoa siitäkin, 
mitkä tekijät vaikuttavat rasvakudoksen jakautu-
miseen sisäelin- ja ihonalaiseen rasvaan. 

Tutkimuksissa etsitään vastauksia moniin ky-
symyksiin: Miksi osa meistä lihoo, kun toiset nä-
köjään ilman suuria ponnisteluja pysyvät normaa-
lipainoisina? Mikä on ruokahalun säätelymekanis-
mien osuus lihomistaipumuksessa? Käynnistääkö 
lihavuus sinänsä tulehdusreaktion, vai seuraako 
infl ammaatio sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan 
häiriintymisestä? Mitä perinnöllisiä tai insuliinire-
sistenssiin liittyviä muutoksia on perus- ja aterian-
jälkeisessä energiankulutuksessa? Vaikuttavatko 
perityt ominaisuudet liikunnallisuuteen? – Lihomi-
selle, rasvakudoksen infl ammaatiolle ja insuliinire-

sistenssille altistavien perintötekijöiden tutkimus on 
vasta alkuvaiheessa.

• Eeva Leinonen
LT, sisätautien erikoislääkäri, diabeteksen hoidon 
erityispätevyys
Asiantuntijalääkäri
Oy Eli Lilly Finland Ab
eeva.leinonen@lilly.com
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EU hyväksyi ensimmäisen insuliinianalogin raskaana olevien hoitoon

Sitagliptiini hyväksyttiin käyttöön Meksikossa

Euroopan komissio on hyväksynyt aspartinsuliinin 
(NovoRapid®) käytettäväksi raskaana olevien dia-
beetikoiden hoitoon. Aspartinsuliini on toistaiseksi 
ainoa insuliinianalogi, joka on virallisesti hyväk-
sytty tähän tarkoitukseen. 

Aspartinsuliini on nopeavaikutteinen insu-
liinianalogi, jota käytetään aterioiden yhteydessä. 
Se voidaan tarvittaessa annostella myös heti ate-
rian jälkeen. 

Aspartinsuliini sopii erityisesti diabeetikoille, 
joilla liittyy perinteisten lyhytvaikutteisten insulii-
nien käyttöön toistuvasti liiallista yöllistä veren-
sokerin laskua tai pelkoa siitä. Se sopii myös poti-
laille, joiden aterianjälkeiset verensokeriarvot ovat 
toistuvasti koholla. Aspartinsuliinin käyttöön ime-
tysaikana ei liity mitään rajoituksia. 

Aspartinsuliini kuuluu Novo Nordiskin tuote-
valikoimaan.

Ensimmäinen DPP-4-estäjä maailmassa on hyväk-
sytty tyypin 2 diabeteksen hoitoon Meksikossa. 
Valmisteen vaikuttava aine on sitagliptiini, ja lää-
ke otetaan kerran päivässä suun kautta. Kliinisten 
tutkimusten mukaan valmiste laskee merkitsevästi 
veren kohonneita sokeriarvoja. Sen vaikutusmeka-
nismi poikkeaa muista markkinoilla olevista val-
misteista.

DPP-4-estäjät (dipeptidyyli-peptidaasi-4-estä-
jät) edistävät elimistön omaa kykyä laskea kohon-

nutta verensokeria.
Sitagliptiini lisää elimistön inkretiinihormo-

nien tasoa. Kun verensokeri on koholla, inkretii-
nit säätelevät veren sokeritasoa kahdella tavalla: 
ne edistävät haiman insuliinineritystä ja antavat 
maksalle signaalin vähentää glukoosin eli sokerin 
tuotantoa. 

Uusi DPP-4-estäjien ryhmään kuuluva valmiste 
on lääkeyhtiö MSD:n (Merck & Co., Inc.) kehit-
tämä. 
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Ihmisten tietoisuutta 
tekijöistä, jotka piilo-

vaikuttavat heidän ruoka-
haluunsa, tulisi lisätä. 
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Pohjoismaisten ravitsemusterapeuttien kaksipäi-
väinen tapaaminen pidettiin Islannissa Reykjavi-
kissa elokuussa. Kongressin teemat olivat hyvin 
ajankohtaisia ja käsittelivät samalla ravitsemus-
tieteen peruskysymyksiä, kuten ruokahalun sää-
telyä, kehon koostumusta ja energiatasapainoa, 
D-vitamiinia, glykeemistä indeksiä, ravitsemus-
tilan arviointia ja tietenkin kalan terveellisyyttä, 
Islannissa kun oltiin.  

Pohjoismainen ravitsemusterapeuttien kongressi 
pidettiin nyt yhdeksännen kerran. Osallistujia oli 
kaikista Pohjoismaista yhteensä 80: ravitsemuste-
rapeutteja ja ravitsemusasiantuntijoita avotervey-
denhuollosta, sairaaloista ja elintarviketeollisuu-
desta. Suomesta mukana oli 21 osallistujaa. 

Olemme poimineet kongressin tarjonnasta 
muutamia aiheita, jotka ovat kiinnostavia erityi-
sesti käytännön diabetestyön ja diabeteksen eh-
käisyn kannalta.

 
• Ruokahalun säätely
Tohtori, ravitsemustutkija Leila Karhunen,  
Kuopion yliopisto

Ruokahalun säätely on monimutkainen proses-
si. Vaikka syöty ruokamäärä vaihtelee päivittäin 
hyvinkin paljon, kehon paino pysyy suhteellisen 
muuttumattomana pitkän ajan kuluessa. Tämä 
osoittaa säätelymekanismin olemassaolon. Ravin-
nonoton säätely voidaan jakaa kahteen erilaiseen 
vuorovaikutteiseen malliin: lyhy-
en ja pitkän ajan säätelyyn.

Pitkän ajan kuluessa on hel-
pompaa syödä liikaa kuin liian 
vähän, vaikka säätelymekanis-
mi periaatteessa toimiikin. Pit-
käaikaiseen energiatasapainoon 

vaikuttavat muun muassa rasvakudoksen määrä 
ja ajanjakson aikana kulutetun energian määrä. 
Energiatasapainon avainsäätelijöitä pitkän ajan 
kuluessa ovat leptiini ja insuliini, joita muodostuu 
suhteessa elimistön rasvakudoksen määrään.

Lyhyen ajan kuluessa ravinnonoton säätelyyn 
vaikuttavat ruoansulatuskanavan alueelta ja aivois-
ta sekä subjektiivisista kokemuksista ja ympäristös-
tä tulevat signaalit.

Ruoasta johtuvia tekijöitä ovat ruokailun ajoi-
tus, aterian koko, yksittäisten aterioiden koostu-
mus ja ruoan rakenne. 

Rakenteeltaan karkea ruoka kulkee hitaammin 
ruoansulatuksen läpi ja lisää kylläisyyden tunnetta 
enemmän kuin hienompirakenteinen ruoka. Edel-
leenkin painonhallitsijalle suositellaan runsaskui-
tuisia ruokia. Lisäksi ”opittu kylläisyys” vaikut-
taa. Ihminen voi oppia tulemaan kylläiseksi tietystä 
määrästä ruokaa. Jos ruoan energiapitoisuus muut-
tuu suuremmaksi, seurauksena on lihominen, koska 
ihminen oppii tulemaan kylläiseksi ruoan tilavuu-
den, ei energiasisällön perusteella. Siksi ruoan vesi-
pitoisuus on hyvä asia: vesipitoinen, vähän energiaa 
sisältävä ruoka, kuten keittoruoat ja kasvikset, ovat 
avuksi painonhallinnassa. Nestettä sisältävän ate-
rian jälkeen kylläisyyden tunne on suurempi kuin 
kiinteän aterian jälkeen. Myös ruokaan lisätty ilma, 
kuten vatkaaminen, lisää ruoan volyymiä, mutta 
saattaa aiheuttaa ilmavaivoja. Makroravintoaineis-
ta proteiinit ja hiilihydraatit pitävät paremmin kyl-
läisyyden tunnetta yllä kuin rasva.

Ympäristöllä, sosiaalisella tilanteella, tunneti-
lalla ja kognitiivisilla tekijöillä on huomattavasti 

vaikutusta ravinnonottoon. Ruo-
an näkeminen, haistaminen ja 
ajatteleminen lisäävät ruokahalua. 
Mitä herkullisempaa ruokaa, sitä 
enemmän sitä syödään. Aterioin-
titilanteen kesto ja muiden kanssa 
syöminen vaikuttavat ruokamää-

Pohjoismaiset ravitsemusterapeutit koolla Islannissa

Ravitsemuksen peruskysymysten 
äärellä • Liisa Heinonen ja Tuula Heikkinen



Liikunnan avulla saadaan 
perusaineenvaihdunta 

lisääntymään, mikä auttaa 
painonhallintaa.
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riin ja -valintoihin. Kun on aikaa, syödään moni-
puolisemmin. Ruokaseura toimii roolimallina niin 
hyvässä kuin pahassa. Ruokamäärien kontrolli pet-
tää helposti silloin, kun syödään 
muun tekemisen ohessa. 

Myös lautasen kokoon kan-
nattaa kiinnittää huomiota. Mitä 
suurempi lautanen, sen suurem-
pi annos, koska ihminen halu-
aa nähdä annoskoon suhteessa 
lautaseen samanlaisena. Erittäin 
hyödyllistä on muistaa painonhallinnan ohjauk-
sessa, että ympäristötekijät vaikuttavat biologisia 
säätelyjärjestelmiä enemmän.

Ihmisten tietoisuutta tekijöistä, jotka piilo-
vaikuttavat heidän ruokahaluunsa, tulisi lisätä. 
Syömään altistavia tekijöitä on nykymaailmassa 
enemmän kuin syömistä estäviä. Näiden salaka-
valien piilovaikuttajien, kuten mainosten, lehtien, 
televisio-ohjelmien, ja esillä olevien ruokien takia 
on paljon helpompaa saada paino nousemaan kuin 
laskemaan.

• Liika- ja normaalipainoisen kehon   
koostumus ja energiatasapaino
Tohtori, ravitsemusterapeutti Ingrid Larsson,   
Sahlgrenin yliopistollisen sairaalan    
lihavuusyksikkö, Göteborg

Ingrid Larssonin luento vahvisti käsitystä, että laih-
duttaminen ja painonhallinta on haasteellista. Pe-
rusaineenvaihduntaan kuluvan energian määrä voi 
vaihdella hyvin paljon lihavien ihmisten välillä. 
Perusaineenvaihduntaan vaikuttaa kehon koostu-
mus, eli se, miten paljon kehossa on varastorasva-
kudosta ja miten paljon rasvatonta kudosta. Sekä 
normaalipainoisen että liikapainoisen glykogee-
nivarastot ovat suurin piirtein yhtä suuret. Niin 
liikapainoisen ihmisen rasvakudoksen määrä kuin 
rasvattomankin kudoksen määrä on suurempi kuin 
normaalipainoisen. Nämä kehon koostumuserot 
vaikuttavat suuresti  kokonaisenergiankulutuk-
seen ja perusaineenvaihduntaan. Normaalipainoi-
sen henkilön energiantarve voi vaihdella 2 000:sta           
3 500 kilokaloriin päivässä. Jos nuori mies painaa 
150 kiloa, hänen energiantarpeensa voi olla jopa 
monta tuhatta kilokaloria enemmän. Mitä enem-
män henkilö painaa, sitä enemmän rasvakudosta 
kertyy myös keskivartaloon, ja metaboliseen oi-
reyhtymään liittyvät vaarat kasvavat.

Liikapainoisten ihmisten perusaineenvaihdunta 
vaihtelee erittäin paljon, ja  se myös selittää energi-
an kokonaistarpeen välillä yllättävän suuria eroja. 

Esimerkiksi 120 kiloa painavien 
naisten energiantarve voi vaihdella 
Ingrid Larssonin tutkimusten mu-
kaan jopa 1 800 kilokalorista 3 
500 kilokaloriin päivässä. Jos siis 
liikapainoinen henkilö tulee ravit-
semusneuvontaan ja kertoo syö-
vänsä vain vähän, se saattaa olla 

totta. Ajattelemme ehkä liian usein, että asiakkaat 
aliraportoivat syömisiään.

Larssonin luento vahvisti käsitystä pienten elin-
tapamuutosten merkityksestä: liikapainon kehit-
tyminen on hyvin pienestä kiinni. Ei tarvita kuin 
50–100 kilokaloria liikaa päivässä kulutukseen 
nähden, ja painoa kertyy 3–5 kiloa vuodessa.  50–
100 kilokaloria on esimerkiksi 10–20 grammassa 
suklaata, 10–20 grammassa perunalastuja, 15–30 
grammassa juustoa, 15–30 grammassa makeisia 
ja 125–250 grammassa virvoitusjuomaa. Vastaa-
vasti on tutkimusnäyttöä energiankulutuksen vä-
henemisestä: kotitaloustöiden koneellistaminen 
(pyykinpesu ja astianpesu koneella), työmatkojen 
kulkeminen autolla ja hissin käyttö portaiden nou-
sun sijasta vähentävät yhteensä energiankulutusta 
keskimäärin 100 kilokaloria päivässä.

Painonhallinta on kuitenkin mahdollista mo-
nille: yhdysvaltalaisen National Weight Control 
Registryn tekemän tutkimuksen mukaan yhteisiä 
piirteitä painonhallinnassa onnistuneille on, että he 
ovat omaksuneet heille sopivan ateriarytmin, syö-
vät aamiaisen, ovat pystyneet vähentämään ener-
gian saantia ja rasvan käyttöä, punnitsevat itsensä 
säännöllisesti ja tarkkailevat mitä syövät.

Liikunta on erittäin tärkeää painon hallinnas-
sa: syömisen säätely ei toimi, jos ei liiku lainkaan. 
Liikunnan avulla saadaan perusaineenvaihdunta li-
sääntymään, mikä auttaa painonhallintaa. Erittäin 
vähän energiaa kuluttavan liikapainoisen henkilön 
(jonka perusaineenvaihdunta on pieni) laihdutta-
misessa liikunnan lisääminen on tärkeää. Tällöin 
liikunnan on oltava aluksi todella pienimuotoista 
ja liikunnasta vieraantuneelle sopivaa. Usein Suo-
messa on totuttu ajattelemaan, että liikapainoinen 
laihduttaja voi aloittaa liikunnan vasta, kun paino 
on ensin pudonnut jonkin verran.



   
 Glykeemisen indeksin hyö-
dyntämisessä voidaan mennä 

helposti harhaan.
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• D-vitamiinin ja kalsiumin merkitys   
luuston terveydelle
Professori Gunnar Sigurdsson, Reykjavikin   
yliopistollisen sairaalan endokrinologinen ja   
metabolinen osasto

Luuston terveyden kannalta D-vitamiinin saanti on 
tärkeämpää kuin runsas kalsiumin saanti. Pelkäs-
tään kalsiumin saannin lisääminen ei paranna luus-
ton kalkkitasapainoa. 800 milligrammaa kalsiumia 
päivässä riittää, kunhan D-vitamiinin saanti on riit-
tävä. D-vitamiinilisä on tarpeellinen pohjoisessa, 
missä on talvella vain vähän auringonpaistetta. Jo 
leveyspiirillä 52 astetta (suunnilleen Kanadan Ed-
montonin, Oulun ja Kajaanin korkeudella) on lii-
an vähän auringonvaloa lokakuusta huhtikuuhun. 
D-vitamiinilisää tulisi näillä leveysasteilla käyttää 
lähes koko vuoden, ja ainakin pimeimpinä kuukau-
sia. Suositeltava määrä on 10–20 mikrogrammaa 
päivässä. Etenkin vanhukset, suurin osa vaihde-
vuosi-ikäisistä naisista ja steroidipitoisia ihovoiteita 
paljon käyttäneet atoopikot tarvitsisivat Sigurdsso-
nin mukaan D-vitamiinilisää.

•  Kala ja liikapaino -tutkimus  
Professori Inga Dorsdottir, Reykjavikin   
yliopistollisen sairaalan ravitsemustieteellinen   
tutkimusyksikkö

Runsaasti kalaa sisältävä ruokavalio paransi neljän 
viikon tutkimusjakson aikana yhden kilon verran 
liikapainoisten nuorten miesten laihdutustulosta. 
Ruokavalio oli vähäkalorinen se-
kä kalatuotteita käyttäneessä tut-
kimusryhmässä että verrokkiryh-
mässä. Kalatuotteina käytettiin 
rasvaista ja rasvatonta kalaa sekä 
kalaöljyä. Myös rasvattomalla ka-
lalla oli terveysvaikutuksia, joten 
kalan terveellisyys ei selity pelkästään kalan rasvoil-
la. Ilmeisesti vaikuttava tekijä saattaa löytyä kalan 
proteiinin aminohapoista (tauriini). Tutkijat arvele-
vat, että kalan ainesosat vaikuttavat edullisesti pai-
nonhallintaan energiatasapainon säätelyn kautta.

• Kalatuotteiden imagon parantaminen 
tarpeen – Kalan käyttö vähenee Islannissa
Kemian insinööri Emilia Martinsdottir, Islannin 
kalanjalostamoiden laboratoriot (Icelandic Fisheries 
Laboratories)

Kala on perinteisesti ollut olennainen osa islan-
tilaisten ruokavaliota, ja sitä syödään Islannissa 
selvästi enemmän kuin muualla Euroopassa. Nyt 
islantilaiset ovat kuitenkin huolissaan kalan käy-
tön vähenemisestä nuorten keskuudessa. Nuor-
ten asenteet kalaruokia kohtaan ovat muuttuneet 
kielteisempään suuntaan. Islannissa on parhaillaan 
käynnistynyt suuri yhteistyöhanke, jossa ovat mu-
kana myös Reykjavikin yliopiston ravitsemustie-
teen laitos, sosiaalitieteiden tutkimuslaitos ja ka-
lastusministeriön säätiö (Fund of the Ministry of 
Fisheries in Iceland). Tavoitteena on saada kalan 
kulutus lisääntymään. Hankkeeseen kuuluu koulu-
tusta, opetusta, kalan saatavuuden parantamista ja 
kuluttajia miellyttävien kalatuotteiden kehittelyä.

• Glykeeminen indeksi: Tiedettä vai 
käytännön ravitsemusohjausta?
Tohtori, ravitsemusterapeutti ja -tutkija Bryndis Eva 
Birgisdottir, Reykjavikin yliopistollisen sairaalan 
ravitsemustieteellinen tutkimusyksikkö 

Glykeemisen indeksin (GI) merkityksestä tyypin 2 
diabeteksen ja lihavuuden ruokavaliohoidossa sekä 
sen vaikutuksista huonontuneeseen sokerinsietoon 
on keskusteltu jo muutaman vuoden ajan. Yleisesti 

ottaen näyttäisi siltä, että pienen 
GI:n ruokien valitseminen on hyö-
dyllistä. 

Kuitenkin GI:n hyödyntämi-
sessä voidaan helposti mennä har-
haan. Ruokien GI-arvoja tulisi 
vertailla vain saman ruokaryhmän 

sisällä ja riittävän suurina annoksina. GI:n sovel-
tamisessa tulee muistaa kokonaisravitsemus, eikä 
ruokia tulisi valita pelkästään GI:n mukaan. Esi-
merkiksi rasvaisten ruokien GI on usein pienempi 
kuin rasvattomien. Tulisi myös tietää paikallisten 
ruokien GI:t ennen kuin ruokia aletaan valita GI:n 
perusteella. Yleiset GI-taulukot eivät päde kaikkial-
la (esimerkiksi suomalaisten ruokien glykeemisiä 
indeksejä ei ole tutkittu systemaattisesti). GI ei ole 
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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.



Kelalta ohje 

Kalleimmat kolesterolilääkkeet atorva- ja rosuvasta-
tiini ovat 1.10.2006 alkaen rajoitetusti korvattavia 
lääkkeitä. Ne ovat peruskorvattavia (korvaus 42 %) 
vain vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön 
hoidossa korkean riskin potilailla, kun ruokavaliolla, 
laihdutuksella ja fl uva-, lova-, prava- tai simvasta-
niinilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa 
tai niitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haitta-
vaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten takia. 
Näiden lääkkeiden riittämättömän tehon osoittami-
nen edellyttää, että vähintään yhtä niistä on käytet-
ty asianmukaisin hoitoannoksin. Peruskorvauksen 
edellytyksenä on, että lääkäri on tehnyt lääkemäärä-
ykseen kohtaan Lääkärin perustelut merkinnän ”vai-
keahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö”.  

Ohjeissa mainittuja korkean riskin potilaita ovat 
ne, joilla on todettu ahtauttava valtimotauti (sepel-
valtimo-, aivovaltimo- tai jalkojen valtimoahtau-
matauti) tai joilla on tyypin 2 diabetes, ja ne tyypin 
1 diabeetikot, joilla on valkuaista virtsassa. Suuren 
riskin ryhmään kuuluvat myös ne, joilla kansainvä-
lisen luokituksen mukaan on seuraavan kymmenen 
vuoden aikana valtimotaudista johtuva, vähintään 
viiden prosentin kuolemanvaara. Oireeton henkilö 

kuuluu tähän ryhmään, jos hänellä on useita vaara-
tekijöitä tai yksi hyvin suuri, kuten kokonaiskolest-
roli yli 8 mmol/l. 

Toivottavalla kolesterolitasolla puolestaan tar-
koitetaan näyttöön perustuvien suositusten  mukai-
sia tavoitteita. Dyslipidemioiden Käypä hoito -suosi-
tuksen mukaiset tavoitteet korkean riskin henkilöllä 
ovat: kokonaiskolesteroli alle 4,5 mmol/l, LDL-ko-
lesteroli alle 2,5 mmol/l, triglyseridit alle 2,0 mmol/l 
ja HDL-kolesteroli yli 1 mmol/l.

Atorvastatiini on erityiskorvattava (korvaus 72 
%) periytyvien rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden 
(erityiskorvausoikeus 211) ja krooniseen sepelvaltio-
motautiin liittyvän rasva-aineenvaihdunnan häiriön 
hoidossa (erityiskorvausoikeus 213). Korvauksen 
edellytyksenä on, että ensin on kokeiltu jotakin edel-
lä mainituista halvemmista statiineista ja että lääkäri 
on tehnyt lääkemääräykseen merkinnän ”vaikeahoi-
toinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö”.

Lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksia koske-
vaa tietoa ja tiedotteita on internetissä osoitteessa 
www.kela.fi  > Yrityksen ja yhteisöt > Lääkärit ja 
terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkekorvaukset.

atorva- ja rosuvastatiinin korvauskäytännöstä 
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ravintoaine, eikä se ole samalla tavoin määritettä-
vissä ruoista kuin ravintoaineet. GI on vain yksi 
näkökulma terveelliseen ruokavalioon. Lisää pitkä-
aikaistutkimuksia tarvittaisiin, sillä tutkimusnäyttö 
pienen GI:n ruokien suosimisen terveellisyydestä 
kaipaa vielä vahvistusta.

• Tarvitaanko juomista suositusta?
Ravitsemusterapeutti Sofi a Hallberg,    
Ruotsin Unilever

Ravitsemusneuvonnassa käytetään erilaisia suo-
situksia ja malleja havainnollistamaan terveellistä 
ruokavaliota. Ravintopyramidia, ruokakolmiota 
ja lautasmallia käytetään paljon. Varsinaista ope-
tukseen soveltuvaa mallia ei kuitenkaan ole vielä 
kehitetty juomien valinnan avuksi. Jonkinlainen 
suositus tai ohjausmalli juomien valitsemiseen voisi 
olla perusteltu siksi, että juomista saadaan helposti 
erittäin paljon energiaa. Amerikassa yli kaksivuoti-
aat saavat juomista yli 21 prosenttia kokonaisener-
giasta. Siksi juuri amerikkalaiset ravintoasiantun-
tijat ovat kehitelleet juomien valitsemiseen mallia. 

Pohjoismaissakin juomien käyttö on lisääntymään 
päin.

Amerikkalaisessa juomasuosituksessa juomat 
jaetaan kuuteen ryhmään energiasisältönsä perus-
teella:

1. vesi  (590–1 475 ml/päivä ), 2. kahvi ja tee 
(enintään 1 180 ml/päivä), 3. vähärasvainen maito 
ja soijajuomat (0–470 ml/päivä), 4. kalorittomat 
virvoitusjuomat  ja -mehut (0–940 ml/päivä ), 5. 
kaloripitoiset juomat, joissa vähän ravintoaineita 
(0–240 ml/päivä) ja 6. kaloripitoisilla makeuttajilla 
makeutetut juomat (0–240 ml/päivä).

Tarvittaisiinko myös pohjoismainen suositus 
juomista? – Kysymys jäi pohdittavaksi.

• Liisa Heinonen
Ravitsemusterapeutti  
Suomen Diabetesliitto ja PSHP:n D2D-hanke
liisa.heinonen@diabetes.fi 

• Tuula Heikkinen
Ravitsemusterapeutti 
Helsingin kaupungin terveysvirasto
tuula.heikkinen@hel.fi 
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Kasvamme YHDESSÄ 

Diabeteshoitajat ry:n jäsenmäärä on yhdistyksen 
toimintavuosien aikana tasaisesti lisääntynyt. 
Diabeetikoiden hoito ja hoidonohjaus kiinnostavat 
nykyään yhä useampaa hoitoalan ammattilaista. 
Muutos on myönteinen, sillä tulevaisuudessa 
 diabeetikoiden määrä kasvaa entisestään. Kas-
vaviin haasteisiin vastaaminen edellyttää tervey-
denhuollon ammattilaisilta jatkuvaa oppimista 
sekä työn ja toimintakäytäntöjen kehittämistä. 
Diabeteksen ennaltaehkäisytyö ja hyvän hoidon 
toteutuminen vaativat tekijöiltään erityisosaamista 
sekä säännöllistä tietojen päivittämistä.  

Jäsenistön kasvun myötä (kuva 1) Diabeteshoitajat 
ry on lähtenyt kehittämään omaa toimintaansa. 
Yhdistyksen ”työrukkasen” eli hallituksen tueksi 
on perustettu toimikuntia, jotka tulevaisuudessa 
tukevat ja kehittävät yhdistyksen toimintaa yhä 
laaja-alaisemmin (www.diabetes.fi /ammattilaiset/
diabeteshoitajat). Haastava kehitystyö on synnyt-
tänyt idean kasvun puusta, jossa kasvuston alus-
tana, maaperänä ovat diabeetikot. Tämä maaperä 
versoi puun, joka symbolisoi diabeteshoitajien yh-
distyksen syntyä runsaat 20 vuotta sitten. Puuhun 
on näinä vuosina kasvanut oksia, jotka kertovat 
diabeteshoitotyöstä. Lehdet kertovat niistä haas-
teista, joita nykytilanne ja tulevaisuus näyttävät 
tuovan tullessaan (kuva 2).

Työssä jaksaminen
huolen aiheena
Kasvun puu oli tarkastelun kohteena Diabeteshoi-
tajien valtakunnallisilla koulutuspäivillä 2006 
Kajaanissa. Aihetta pohdittiin tämänhetkisen ti-
lanteen ja tulevaisuuden näkymien kautta yhteis-
keskustelussa. Keskustelu tuotti kasvun puuhun 
uusia aiheita ja teemoja. Kuten luonnossakin, puun 
varustus muokkaantuu eri aikakausien mukaises-
ti. Koulutuspäivien osallistujat olivat erityisesti 
huolissaan diabeteshoitajien jaksamisesta: miten 

puun oksat jaksavat kantaa raskaan taakkansa. 
Toivottiin diabeteshoitotyön tukemista sekä vi-
rallista diabeteshoitaja-nimikettä. Myös palkkaus 
nostettiin keskustelussa esille. Keskustelussa koros-
tettiin, että diabeteshoitajien ammatillinen kehitty-
minen ja riittävät diabeteshoitotyöhön kohdistetut 
resurssit mahdollistuvat vain, jos terveydenhuollon 
organisaatioiden taloudellinen ja hallinnollinen 
tuki on riittävää. Diabeteshoitotyöstä tiedottami-
nen, hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen, nähtiin 
parhaaksi tavaksi tehdä työtä tunnetuksi. Työn 
haasteellisuus koettiin voimavaraksi: haasteet vain 
vahvistavat kasvun puuta.

Tiimityö tärkeää, tosiasiassa 
hoitaja on usein yksin
Yhteiskeskustelussa diabeteshoitajat korostivat tii-
mityön ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä 
diabeteshoitotyön kehittämisessä. Työtä tehdään 
usein myös yksin. Kollegalta saatu vertaistuki an-
taa uutta näkökulmaa ja motivoi oman työn ja 
hoidon ohjaustaitojen kehittämiseen. Erityisosaa-
minen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpi-
tämistä. Hoidonohjauksen välineenä on ohjaajan 
persoona. Innovatiivisuus on vahvuus, joka mah-
dollistaa asiakaslähtöisen työskentelyn ohjaustilan-
teessa. Vuorovaikutustaidot ovatkin avainasemas-
sa diabeteshoitajan työssä. 

• Outi Himanen ja Marja Rautavirta

Diabeteshoitotyön haasteet
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Kuva 1. Diabeteshoitajat ry:n jäsenmäärän kehitys 
vuosina 1990–2005.
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Toiveena oli, että tulevaisuudessa kiinnitetään 
enemmän huomiota diabeteshoitaja-nimikkeen 
käyttöä tukevan koulutuksen kehittämiseen sekä 
diabetespotilaan hoitotyön opetuksen laadun ke-
hittämiseen ammatillisessa peruskoulutuksessa. 
Tulevaisuudessa tarvitaan myös lisää tutkimusta 
hoidonohjauksen vaikuttavuudesta.

Diabeteshoitajat ry on ollut aktiivisesti edis-
tämässä diabeteshoitajien täydennyskoulutuksen 
(1) ja erikoistumisopintojen kehittämistä viiden 
ammattikorkeakoulun kanssa (2).

Kasvu jatkuu
Puu jatkaa kasvuaan. Se toimii tulevaisuudessa 
Diabeteshoitajat ry:n suuntaviittana sekä symbo-
lina jäsenistön yhteisistä pyrkimyksistä. Yhdis-
tyksen hallitus pyrkii jatkossa viemään jäsenistön 
esille tuomia asioita eteenpäin. Yhteistyössä eri 

tahojen kanssa Diabeteshoitajat ry haluaa tukea 
jäsenistöään diabeetikoiden hyvän hoidon toteut-
tamisessa.

• Outi Himanen
Diabeteshoitajat ry:n hallituksen jäsen
outi.himanen@diabetes.fi 

• Marja Rautavirta
Diabeteshoitajat ry:n hallituksen jäsen
marja.rautavirta@satshp.fi 
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Kuva 2. Diabeteshoitajat ry:n toimintaa ohjaava kasvun puu.
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Maijaliisa Erkkola

Varhainen lisäravinnon aloittaminen
saattaa lisätä tyypin 1 diabeteksen vaaraa 

Elintarviketieteiden maisteri Maijaliisa Erkkolan 
väitöstutkimuksen merkittävimmät tulokset ker-
tovat, että raskausajan ja imeväisiän ruokavalio 
Suomessa ei kaikilta osin yllä suositusten tasolle. 
Äidin koulutus, ikä ja tupakointi sekä lapsen su-
kupuoli määrittävät vahvasti ruokavalion koos-
tumusta sekä imetyksen kestoa. Täysin uusi tu-
los on, että ensimmäisten kiinteiden lisäruokien 
suosituksia varhaisempi aloittaminen saattaa olla 
yhteydessä tyypin 1 diabetekseen.

Erkkolan väitöskirjatutkimuksessa seurattiin 
yhteensä 3 565  lapsen varhaisvaiheen ruokintaa 
ja diabeteksen esiasteen kehittymisestä kertovien 
vasta-aineiden ilmaantumista lapsille. Tutkimus on 
osa Tyypin 1 diabeteksen ennustaminen ja ehkäisy 
(DIPP) -tutkimusta.

Ruokavalion selvittämisessä menetelminä oli-
vat ruokapäiväkirja, lisäruokien aloitusikälomake 
sekä kyselylomake. Imeväisruokinnan kansalliset 
ja kansainväliset suositukset ovat Suomessa vielä 
saavuttamatta. Yksinomaisen imetyksen kesto oli 
väitöstutkimuksen mukaan keskimäärin puolitois-
ta kuukautta, kun suositus on puoli vuotta. Vain 
joka toinen lapsi sai vielä puolen vuoden iässä äi-
dinmaitoa, vaikka osittaista imetystä suositellaan 
vuoden ikään saakka. Ensimmäisiä lisäruokia ja 
maitovalmisteita lapset saivat suositeltua aiem-
min. Perheiden sosioekonomiset erot heijastuvat 
vahvasti imeväisruokintaan: yli 30-vuotiaan, hyvin 
koulutetun ja tupakoimattoman äidin tyttövau-
valla on suurin todennäköisyys tulla ruokituksi 
suositusten mukaisesti imeväisiässä. Suosituksia 
aikaisempi eli ennen neljän kuukauden ikää aloi-
tettu marjojen, hedelmien ja juuresten käyttö oli 
yhteydessä tyypin 1 diabetekseen kytkeytyvien 
autovasta-aineiden ilmaantuvuuteen. Tämä täy-
sin uusi havainto vaatii lisätutkimuksia. Seuraava 
askel on tutkia löydöksen toistettavuus isommal-
la aineistolla. Lisäksi on pyrittävä selvittämään, 
heijastaako kyseisten ruoka-aineiden varhainen 
aloitusikä joitakin muita, vielä määrittelemättömiä 
ympäristö- tai elintapatekijöitä. 

Tutkimustulokset tukevat nykyisiä imetykseen 
ja lisäruokien aloittamiseen liittyviä valtakunnalli-
sia ravitsemussuosituksia, joiden käytännön tasolle 
saattamisessa näyttäisi vielä riittävän haastetta. 

Niistä poikkeaviin ruokavaliomuutoksiin ei toistai-
seksi ole aihetta, vaikka lapsella olisikin poikkeuk-
sellisen suuri riski sairastua diabetekseen.

Suomalaisnaisten raskaudenaikaista ruoankäyt-
töä ja ravinnonsaantia selvitettiin 224 raskaana 
olevan oululaisäidin otoksesta frekvenssikyselyllä 
ja ruokakirjanpidolla. Monipuolisesti ja tasapai-
noisesti koostettu ruokavalio tyydyttää raskauden 
ajan lisääntyneen tarpeen D-vitamiinia ja rautaa 
lukuun ottamatta. Myös folaatin saanti jää helpos-
ti suositeltua pienemmäksi. Ravintovalmisteiden 
käyttö oli runsasta, mutta osittain väärin painottu-
nutta. D-vitamiinivalmisteiden talvikautisesta käy-
töstä annettua suositusta noudatettiin huonosti, 
kun taas monivitamiinivalmisteita käytettiin yli tar-
peen. Nuorten, vähän koulutettujen ja tupakoivien 
äitien ruokavalio oli kauimpana suosituksista. 

Äidin raskauden ja imetyksen aikaisen mai-
donkulutuksen yhteyttä lapsen immuunivasteisiin 
maitoproteiineille selvitettiin lapsuusiän diabetek-
sen ravintoperäisen ehkäisytutkimuksen (TRIGR) 
esitutkimusaineistossa. Ainutlaatuisessa tutkimus-
asetelmassa, jossa lasten ruokavaliosta puuttuivat 
kaikki lehmänmaitoaltisteet ensimmäisen puolen 
vuoden aikana, löydettiin vain muutama yhteys 
äidin raskauden tai imetyksenaikaisen maitotuot-
teiden käytön ja lapsen immuunivasteiden välillä.

Erkkolan väitöskirja Diet in early life and an-
tibody responses to cow’s milk and type 1 diabetes 
associated autoantigens, Ravinto raskauden aikana 
ja imeväisiässä ja lapsen vasta-aineet lehmänmai-
dolle ja tyypin 1 diabetekseen kytkeytyville aut-
oantigeeneille, tarkastettiin Tampereen yliopistossa 
tammikuussa. 

Saara Vainio

Solukalvon lipidit ehkä osatekijä 
insuliiniresistenssin synnyssä

Kolesterolin tehtävänä on toimia solukalvojen ra-
kennekomponenttina. Sen määrä kalvoissa sääte-
lee monia niiden ominaisuuksia, kuten jäykkyyttä 
ja läpäisevyyttä. Viime vuosina on todettu, että 
kolesteroli ja eräät muut solukalvon rasvat voi-
vat muodostaa muuta kalvoa järjestäytyneempiä 
alueita. Näitä alueita kutsutaan lipidilautoiksi, 
ja niiden on ajateltu osallistuvan moniin solun 
toimintoihin, kuten solusignalointiin. Solun ul-
kokalvolla sijaitseva insuliinireseptori on tärkeä 
signalointimolekyyli, johon sitoutumalla insulii-

Väitöksiä  
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Lääkettä 
totisuuteen!

Pekka Rahkosen lämpimän huumorin sävyttämiä 
sarjakuvia on julkaistu Diabetes-lehdessä vuodesta 
1995 lähtien. Sarjakuvista on koottu yhteistyössä 
tekijän kanssa ensimmäinen suomalainen diabe-
tesaiheinen albumi.
• Koko A5, sivuja 72, nelivärinen
• Hinta 8,50 euroa (lähetyskuluineen)
• www.diabetes.fi /aineistot

nihormoni välittää vaikutuksensa kohdesoluihin-
sa. On mahdollista, että lipidilautat osallistuvat 
insuliinireseptorin ja sen signalointijärjestelmän 
toimintaan. Tätä kautta niillä voisi olla yhteys 
insuliiniresistenssin kehittymiseen. 

Lääketieteen lisensiaatti Saara Vainion väitös-
kirjatyössä tutkittiin lipidilauttojen ja solukalvon 
kolesterolin merkitystä insuliinireseptorin toi-
minnalle maksasoluissa. Väitöskirjatyön tulokset 
osoittavat, että maksasoluissa insuliinireseptori 
liittyy lipidilauttoihin insuliinin läsnäollessa, ja 
lipidilauttoja hajottavat käsittelyt, kuten koleste-
rolin poistaminen solukalvolta, vähentävät  insu-
liinireseptorin aktiivisuutta. Lisäksi työssä havait-
tiin, että periytyvää kolesterolin kertymäsairautta 
(Niemann-Pick tyyppi C, NPC) potevista hiiristä 
eristetyissä maksasoluissa insuliinireseptorin toi-
minta on häiriintynyttä. NPC-soluissa kolestero-
li kertyy pääasiassa solun sisärakenteisiin, mutta 
tässä tutkimuksessa osoitettiin myös, että NPC-
solujen ulkokalvo sisältää normaalia enemmän 
kolesterolia. Ulkokalvon ylimääräisen kolesterolin 
poistaminen paransi insuliinireseptorin toimintaa 
merkittävästi. 

Vainion työssä tutkittiin lisäksi normaaleis-
sa maksasoluissa, miten solukalvon kolesterolin 
korvaaminen toisella sterolilla, desmosterolilla, 
vaikuttaa insuliinireseptorin toimintaan. 

Desmosterolia sisältävissä soluissa insuliinire-
septorin aktivoituminen estyi lähes kokonaan, ja 
kokeet osoittivat, että desmosterolin kyky muo-
dostaa lipidilauttoja on huomattavasti heikompi 
kuin kolesterolin. 

Yhdessä tulokset osoittavat, että solukalvon 
koostumus, erityisesti  kolesterolin määrä, vaikut-
taa insuliinireseptorin toiminnan säätelyyn maksa-
soluissa. Tämä vaikutus saattaa välittyä lipidilaut-
tojen kautta. Lipidilauttojen tarkkaa koostumusta 
ja toimintaa soluissa ei vielä tunneta riittävästi, ja 
aihe vaatii lisää tutkimusta. 

Tiedetään, että maksan rasvoittuminen (rasvai-
sen ruokavalion tai muun syyn seurauksena), liit-
tyy kiinteästi insuliiniresistenssiin. Maksasolujen 
sisään kertyneellä rasvalla on monia insuliiniherk-
kyyttä vähentäviä vaikutuksia. On mahdollista, 
että solukalvon lipidimuutokset ovat osatekijänä 
tässä prosessissa. 

Vainion väitöskirja Lipid microdomains in in-
sulin receptor signalling tarkastettiin Helsingin 
yliopistossa helmikuussa.

Väitöksiä  
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Valtakunnallinen diabetespäivä
3.11.2006 Dipoli, Espoo
Kohderyhmä: Kaikki diabeteksen hoidosta kiinnos-
tuneet
Järjestäjät: Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit 
ry yhteistyössä HUS Diabetestyöryhmän ja Diabe-
teshoitajat ry:n kanssa
Pääteemat: Miten toimitaan, kun diabeetikon sisa-
ruksella tai vanhemmalla todetaan positiiviset vasta-
aineet, Haiman saarekesolusiirrot, Tyypin 1 diabeeti-
kon ennuste; Hyperglykemian hoidon sudenkuoppia; 
Hypoglykemia; Tyypin 2 diabeteksen hoito; Omahoi-
tohankkeet Suomessa; Kokemuksia reaaliaikaisesta 
verensokeriseurannasta
Ilmoittautuminen ja ohjelma: www.diabetes.fi  > 
Ilmoittautuminen Valtakunnalliseen diabetespäivään 
alkoi
Osallistumismaksu: 20 euroa, maksettava viimeis-
tään 27.10.2006
Erikoistumiskoulutus: Haetaan Helsingin yliopis -
tolta
Lisätietoja: maaria.puupponen@hus.fi  tai 
jukka.westerbacka@hus.fi 

Koulutusta  



Diabeetikko vuodeosastolla UUSI
15.–17.1. Diabeteskeskus, Kirjoniementie 
15, 33680 Tampere
Kohderyhmä: Aikuisten ja vanhusten osastoilla 
työskentelevät sairaanhoitajat, lähi- ja perushoita-
jat
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes 
sairautena; diabeteksen lääkehoito ja haasteet 
erityistilanteissa; diabeetikon ruokailu vuodeosas-
tolla; verensokerin seuranta, tulkinta ja erityistilan-
teiden vaikutukset; diabeteksen hoito erityistilantei-
den yhteydessä: infektiot, toimenpiteet, leikkaus; 
diabeettisten lisäsairauksien ja muiden sairauksien 
huomioiminen
Työskentelytavat: Luennot ja pienryhmätyösken-
tely
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitaja, ravitsemuste-
rapeutti, jalkojenhoitaja, liikuntasuunnittelija sekä 
vierailevia asiantuntijoita teeman mukaan 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt 
tarjoilut 460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki 
yhteensä 550 euroa. Alv 0 %.
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Ryhmänohjauksen täydennyskoulutus-
päivät PPP-koulutuksen käyneille 
30.11.–1.12. Tampere
Kohderyhmä: Diabetesliiton ja Sydänliiton järjestä-
män PPP-ryhmänohjaajakoulutuksen v. 2001–2006 
käyneet ryhmänohjaajat (kurssille otetaan enintään 16 
osallistujaa)
Sisältö: Ryhmädynaamisen osaamisen syventäminen 
omia ohjauskokemuksia hyödyntäen, esim. oman 
ohjaustyylin arviointi ja kehittäminen, ohjaajan toimin-
ta ryhmäprosessin eri vaiheissa, ”vaikeat ryhmäläiset” 
-työpaja
Menetelmät: Opetuskeskustelut, alustukset, toimin-
nalliset harjoitukset. Mahdollisuus tuoda mukana omia 
ryhmätilannekuvauksia, joita käsitellään työnohjauk-
sellisesti koulutuksen aikana.
Kouluttajat: Työnohjaaja, ravitsemusterapeutti Liisa 
Heinonen ja psykologisten aineiden opettaja, psykolo-
gi Riikka Turku
Hinta: 240 euroa/henkilö (sisältää opetuksen), opis-
kelijat 192 euroa/henkilö. Jos samasta työpaikasta 
osallistuu kaksi tai useampia, hinta on 240 euroa 
yhdeltä ja 192 euroa muilta osallistujilta. Alv 0 %. 
Lounas ei sisälly hintaan.
Koulutuspaikka: Tampereen keskustassa
lmoittautumiset 15.11. mennessä: Suomen Dia-
betesliitto ry, Satu Kiuru, p. (03) 2860 253, satu.
kiuru@diabetes.fi 

Muita koulutuksia
• Diabeetikon hoidon peruskurssit • 5.–9.2. •   
 26.–30.3. •  21.–25.5.
• Lääkäreiden diabetespäivät 2.–3.4.
• Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 11.–13.4.
• Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän   
 haasteet 11.–13.4.
• Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidon-  
 ohjaus 2.–4.5.
• Mielenterveys ja diabetes (Tampereen keskusta)  
 2.–4.5.
• Diabetes, jalat ja liikunta 2.–4.5. 

Diabetesliiton järjestämä koulutus terveyden-
huollon ammattilaisille
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: koulutussihteeri 
Annette Mathlin, p. (03) 2860 338, annette.math-
lin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /koulutus/ilmoit-
tautuminen

Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille
• Tampere 28.2.–2.3. ja 12.–13.4. • Helsinki 23.–
25.1. ja 14.–15.2. (täynnä)  
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten 
terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, ravitsemusterapeutit 
ja lääkärit. Työpareittain osallistumista suositellaan, 
mutta yksinkin voi tulla. Koulutus soveltuu jo aiemmin 
painonhallintaryhmiä ohjanneille sekä ryhmänohjausta 
aloitteleville. 
Sisältö: Lääketieteellinen perusta (metabolinen 
oireyhtymä, painonhallinnan ja elämäntapamuutos-
ten merkitys, lääkehoito); ravitsemuksen perusta 
(painonhallinnan perusteet, syömisen hallinta, omien 
ruokatottumusten pohdinta, laadulliset/määrälliset 
muutokset); liikunnan perusta (liikunnan fyysinen ja 
psyykkinen merkitys elämänlaadun kohentajana, mo-
tivoiva aloittaminen, liikunnan ”annostelu”); ryhmänoh-
jauksen perusta (valmentava ote ryhmänohjaukseen, 
ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ohjaajan rooli ja 
tehtävät, ryhmämalli)
Koulutusmenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, 
vuorovaikutteiset luennot, toiminnalliset menetelmät 
ryhmämallia demonstroiden. Oheismateriaalina ohjaa-
jan kansio.
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantuntijat
Kesto: 3 pv + 2 pv. Jaksojen välillä n. 5 viikkoa, jona 
aikana työskennellään itsenäisesti. Koulutus sisältää 
myös käyttäjätunnuksen PPP-KOTI-verkon internetsi-
vuille, jossa mahdollisuus muun muassa työnohjauk-
selliseen verkkokeskusteluun koulutuksen jälkeen. 
Koulutuksen hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta 
järjestetään myös tilauskursseina terveydenhuollon 
organisaatioille sopimuksen mukaan.
Ilmoittautuminen Tampereen kurssille: Satu Kiuru, p. 
(03) 2860 253, satu.kiuru@diabetes.fi , järjestäjänä 
Suomen Diabetesliitto ry
Ilmoittautuminen Helsingin kurssille: Mari Väisänen, p. 
(09) 752 752 60, mari.vaisanen@sydanliitto.fi , järjes-
täjänä Suomen Sydänliitto ry
Lisätietoja: Outi Himanen, p. (03) 2860 318, 
outi.himanen@diabetes.fi  • Tuija Pusa, p. (09) 7527 
5230, tuija.pusa@sydanliitto.fi  • www.diabetes.fi  ja 
www.sydanliitto.fi 

Koulutusta  

Koulutusta ammattilaisille kevät 2007



Diabetestutkimussäätiö 30 vuotta – yleisöluennot syksyllä 2006

AJANKOHTAISTA DIABETEKSESTA 

HELSINKI
Keskiviikko 25.10.2006 klo 18–20

Biomedicum Helsinki, luentosali I, Haartmaninkatu 8

✦  Tervetuloa / Dosentti Per-Henrik Groop
✦  Tyypin 2 diabetes – perinnöllinen sairaus vai 
 hyvinvointiyhteiskunnan rangaistus? 

Professori Leif Groop
✦  Miksi tyypin 1 diabetes yleistyy?

Professori Mikael Knip
✦  Tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hyvä kokonais-
 valtainen hoito Erikoislääkäri Markku Saraheimo

TAMPERE
Lauantai 28.10.2006 klo 12–14

Tampereen yliopisto, juhlasali, Kalevantie 4

✦  Tervetuloa / Professori Heikki Hyöty
✦  Miksi tyypin 1 diabetes yleistyy? 

Professori Heikki Hyöty 
✦  Miksi tyypin 2 diabetes yleistyy? 

Ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka
✦  Uutta tyypin 1 diabeteksen hoidossa 

Apulaisylilääkäri Sirkku Tulokas
✦  Kehitysnäkymiä tyypin 2 diabeteksen hoitoon   

Apulaisylilääkäri Jorma Lahtela

TURKU
Keskiviikko 1.11.2006 klo 17.30–19.30

Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 A

✦  Tervetuloa / Professori Pirjo Nuutila
✦  Voidaanko tyypin 1 diabeteksen puhkeamista 
 ennustaa tai estää? Professori Olli Simell 
✦  Kehitysnäkymiä tyypin 1 diabeteksen hoitoon 

Erikoislääkäri Markku Vähätalo
✦  Miten tyypin 2 diabetes muuttaa 
 aineenvaihduntaa? Professori Pirjo Nuutila
✦  Tyypin 2 diabeteksen hoito kehittyy 

Professori Tapani Rönnemaa

KUOPIO
Lauantai 11.11.2006 klo 12–14 

Kuopion yliopisto, Mediteknian auditorio, 
Harjulantie 1

✦ Tervetuloa / Rehtori Matti Uusitupa
✦  Mitä uutta tyypin 1 diabeteksesta? 

Lääketieteen tohtori Hanna Huopio
✦  Geenit tyypin 2 diabeteksen taustalla 

Akatemiaprofessori Markku Laakso
✦  Diabetes ja ruokavalion haasteet 

Dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti 
 Ursula Schwab
✦  Voidaanko diabetesta ehkäistä? 

Rehtori, professori Matti Uusitupa

OULU
Lauantai 11.11.2006 klo 12–14

Oulun pääkirjasto, Pakkalan sali, Kaarlenväylä 3

✦  Tervetuloa / Professori Sirkka Keinänen-
 Kiukaanniemi
✦  Tyypin 1 diabeteksen nykyaikainen hoito 

Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri 
 Minna Koivikko
✦  Uutta tutkimustietoa lasten diabeteksesta: 
 hoito, ennuste ja ennaltaehkäisy 

Dosentti, erikoislääkäri Riitta Veijola
✦  Tyypin 2 diabeteksen tehokas täsmähoito 
 – varhainen aloitus ja oikea ajoitus 

Professori, diabeteslääkäri 
 Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi 

Luentotilaisuudet ovat maksuttomia 
eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Diabetestutkimussäätiö toivottaa kaikki 
kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi!

TERVETULOA!
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Tervetuloa / Rehtori Matti Uusitupa
 Mitä uutta tyypin 1 diabeteksesta? 
Lääketieteen tohtori Hanna Huopio 
 Geenit tyypin 2 diabeteksen taustalla 
Akatemiaprofessori Markku Laakso
 Diabetes ja ruokavalion haasteet 
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti 
Anne Louheranta 
 Voidaanko diabetesta ehkäistä? 
Rehtori, professori Matti Uusitupa
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■  Ajankohtaista: Kolme suomalaista huippututkijaa palkittiin EASD:n kokouksessa

■  Pääkirjoitus: Testosteroni, diabetes ja erektiohäiriöt                

■  Diabeteksen toteaminen aikuiselta ja toteamisen yhteydessä tehtävät tutkimukset 

■  Miehen hypogonadismi ja metabolinen oireyhtymä 

■  Erektiohäiriön nykyhoito 

■  Tyypin 2 diabetes ja insuliiniresistenssin, valtimosairauden, tulehduksen ja    
 rasvakudoksen yhteydet  

■  Pohjoismaiset ravitsemusterapeutit koolla Islannissa, Ravitsemuksen    
 peruskysymysten äärellä 

■  Diabeteshoitajat: Kasvamme yhdessä, Diabeteshoitotyön haasteet 

■  Väitöksiä

■  Koulutusta


