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Tilastot ja tutkijat
putoavat vauhdista

Diabetes on yleistynyt viime vuosina sellaista 
vauhtia, että tilastot ja tutkijat uhkaavat pudota 
vauhdista. Eri lähteitä yhdistelemällä on pää-
dytty arvioon, että lääkärin hoidossa on diabe-
teksen vuoksi noin 300 000 suomalaista. Kun 
arvioon lisätään ne, jotka eivät vielä tiedä dia-
beteksestaan, ylitetään puolen miljoonan raja.

MBO vaaraksi silmille
 
Keskivartalolihavuus ja muut metabolisen 
oireyhtymän osatekijät lisäävät verkkokalvo-
sairauden todennäköisyyttä. Siksi metabolisen 
oireyhtymän estäminen ja hoitaminen on nostet-
tu keskeiseksi tavoitteeksi diabeettisen retino-
patian Käypä hoito -suosituksessa.

Ehkäisypilleri diabetekseen?

DREAM-tutkimus osoitti, että tyypin 2 diabetes-
ta voidaan ehkäistä lääkehoidolla. Hoidon haitat 
kuitenkin arveluttavat. Siksi terveellinen ruoka, 
riittävä liikunta, normaali paino ja tupakoimatto-
muus ovat edelleen voittamattomia diabeteksen 
ehkäisemisessä.
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Ajankohtaista  

DPS:n jatkotutkimus:

Tehostettu elintapaohjaus suojaa 
tyypin 2 diabetekselta pitkään

diabetekseen pieneni alle puoleen verrokkeihin nähden 
ohjausjakson aikana. 

Tehostettua ohjausta saaneiden sairastuvuus oli kol-
men vuoden kuluttua ohjauksen päättymisestä edelleen 
yli kolmanneksen pienempi kuin verrokeilla. Heidän ruo-
kavalionsa ja liikuntatottumuksensa säilyivät suotuisam-
pina kuin verrokkeilla, ja myös heidän painonsa oli pysy-
nyt matalampana. Pysyvä laihtuminen pienensi selväsi 
diabeteksen vaaraa: niiden, joiden paino oli edelleen 
viisi prosenttia tai enemmän lähtöpainon alapuolella, 
sairastuvuus diabetekseen oli seuranta-aikana puolta 
pienempi verrattuna niihin, jotka eivät saavuttaneet vii-
den prosentin painonlaskutavoitetta. 

Lähde: Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, 
Eriksson JG, Hemiö K, Hämäläinen H, Härkönen P, Keinänen-
 Kiukaanniemi S, Laakso M, Louheranta A, Mannelin M, Rastas 
M, Sundvall J, Valle TT, Uusitupa M, Tuomilehto J. on behalf of 
the Finnish Diabetes Prevention Study Group. Sustained reduc-
tion in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention:  
follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 
2006; 368:1673-1679.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelma 
Dehko 2000–2010 ja siihen liittyvä Tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyhanke D2D ovat saaneet Maailman terveys-
järjestön WHO:n lihavuudenehkäisypalkinnon.  

Valintaperusteluissaan WHO toteaa, että Diabetes-
liiton koordinoima kansallinen diabetesohjelma Dehko 
on vertaansa vailla maailmassa ja että siitä on alettu 
ottaa mallia myös muissa maissa. Palkinnosta kilpaili 

Suomalaisen Diabeteksen ehkäisytutkimuksen ( Diabe-
tes Prevention Study, DPS) seurantatulokset osoittavat, 
että tehostetun ohjausjakson vaikutus elintapoihin ja 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen säilyy ainakin 
kolmen vuoden ajan ohjauksen päättymisen jälkeen. Tu-
lokset julkaistiin The Lancet -lehdessä marraskuussa.

DPS-tutkimus osoitti vuonna 2001, että elintapaoh-
jaus ehkäisee tehokkaasti tyypin 2 diabetesta. Tulosten 
pysyvyydestä oli kuitenkin epäilyksiä. DPS-tutkimukseen 
osallistui liikapainoisia henkilöitä, joiden glukoosinsieto 
oli heikentynyt. Puolet tutkimukseen osallistuneista sai 
tehostettua ruokavalio- ja liikuntaohjausta keskimäärin 
neljän vuoden ajan. Tavoitteena oli laihtuminen, ruoka-
valion rasvan, erityisesti tyydyttyneen rasvan määrän 
vähentäminen sekä kuidun saannin ja liikunnan lisää-
minen. Tehostettuun ohjaukseen sisältyi seitsemän ra-
vitsemusterapeutin tapaamista ensimmäisen vuoden 
aikana ja myöhemmin kolmen kuukauden välein. Lisäksi 
osallistujille tarjottiin mahdollisuus osallistua ohjattuun 
liikuntaan. Tehostettua ohjausta saaneiden sairastuvuus 

WHO palkitsi Dehkon ja D2D:n
Dehkon ja D2D:n ohella 201 hanketta 35 eri maasta.

Palkinnon vastaanotti Diabetesliiton toimitusjohtaja 
Jorma Huttunen Istanbulissa marraskuussa. Palkintose-
remonia kuului WHO:n Euroopan lihavuudentorjunnan 
ministerikokouksen ohjelmaan. Suomen hallituksesta 
ko  koukseen osallistui peruspalveluministeri Liisa Hys-
sälä. 
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Pääkirjoitus

• Liisa Hiltunen

Diabeteksen esiintyvyydestä Suomessa ei ole tiedossa tarkkoja 
lukuja, koska maassamme ei ole kattavaa diabetesrekisteriä. 
Tietolähteitä yhdistämällä saadaan diabeetikoiden määrästä ar-
vio, joka on varsin huolestuttava. Lisäsairauksien ilmaantuvuu-
den ilahduttavasta vähenemisestä huolimatta (Antti Reunanen, 
sivu 7) nykysuuntaus johtanee siihen, että diabetes kuormittaa 
terveydenhuoltoa tulevaisuudessa yhä enemmän. Dehkon Tyy-
pin 2 diabeteksen ehkäisyhanke ja muut diabeteksen ehkäisyyn 
tähtäävät hankkeet ovat käynnistyneet viime hetkillä. Entäpä 
jos elintapamuutokset, jotka kiistatta ja tehokkaasti ehkäisevät 
diabetesta, eivät onnistu tai riitä taittamaan diabetesepidemian 

nopeaa kasvua? Pitäisikö diabeteksen ehkäisemisessä käyttää myös lääkkeitä? Missä tilanteissa 
se olisi järkevää kustannukset huomioon ottaen? Muun muassa metformiinin on todettu vähen-
tävän tyypin 2 diabeteksen puhkeamista, kun sitä on annettu henkilöille, joiden vaara sairastua 
diabetekseen on suurentunut: amerikkalaisessa Diabetes Prevention Program (DPP) -tutki-
muksessa sairastumisen riski pieneni metformiiniryhmässä 30 prosenttia. Tuoreessa Dream-
tutkimuksessa rosiglitatsoni vähensi diabeteksen vaaraa noin 60 prosentilla, mutta silläkin oli 
hintansa (Satu Vehkavaara, sivu 20). On mielenkiintoista nähdä, millainen kanta lähiaikoina 
odotettavissa olevissa kansainvälisissä julkilausumissa otetaan lääkkeiden käyttöön diabetek-
sen ehkäisyssä. Diabetesepidemiasta väestön terveydelle aiheutuva uhka ja taakka edellyttävät 
joka tapauksessa terveydenhuollon ja yhteiskunnan muiden tahojen vahvaa yhteistyötä niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

Metabolisen oireyhtymän estäminen ja hoitaminen ovat myös yksi kesäkuussa julkaistun 
ensimmäisen diabetesaiheisen, diabeettista retinopatiaa käsittelevän Käypä hoito -suosituksen 
keskeisistä tavoitteista. Saimme siinä näyttöön perustuvat ohjeet retinopatian seulonnasta, 
seurannasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Suosituksen mukaan silmänpohjakuvaus on oftalmos-
kopiaa herkempi ja myös kustannuksiin nähden tehokas menetelmä retinopatian toteamiseen. 
Työryhmän puheenjohtaja Paula Summanen toteaa (sivu 12), että maassamme arviolta vain 
kahdessa kolmesta kunnasta on mahdollisuus silmänpohjakuvauksiin. Diabeetikoiden pääsyssä 
tutkimuksiin ja hoitoon on meillä muutenkin alueellisia eroja muun muassa pitkien etäisyyksien 
ja lääkäripulan takia. Näiden erojen tasaamiseksi tarvitaan uusia ratkaisumalleja. Resurssipu-
lasta kärsivillä alueilla jo muutamien vuosien ajan jatkunut diabetes-etävastaanottotoiminta on 
hyvä esimerkki innovatiivisuudesta, samoin silmänpohjakuvauksien jalkauttaminen potilaan 
luo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Suomen ja Euroopan ensimmäinen liik-
kuva silmäklinikka Silmo on aloittanut siellä äskettäin toimintansa.

Hyviä lukuhetkiä joulua odotellessa!
  

Uusia ratkaisumalleja
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Diabeteksen esiintyvyyden arviointi on vaikeaa, 
koska Suomessa ei ole diabetesrekisteriä, ja 
luvut ovat väistämättä julkaisuhetkellä jo 
vanhentuneita. Lähimmäksi totuutta osunee eri 
lähteitä yhdistelemällä saatu arvio, että lääkärin-
hoidossa on noin 300 000 diabeetikkoa. Kun 
mukaan lasketaan ne, jotka eivät tiedä sairasta-
vansa diabetesta, ylittää diabeetikoiden määrä 
maassamme puolen miljoonan rajan.

 Diabetes kuuluu kroonisiin sairauksiin, joiden 
esiintyvyys kasvaa koko ajan Suomessa, kuten 
useissa muissakin maissa. Diabeteksen esiintyvyy-
den raportoija tuleekin helposti epätoivoiseksi, 
koska tietää esittämiensä lukujen olevan jo niiden 
julkaisuhetkellä vanhentuneita. Olen kuvannut täs-
sä lehdessä pari kertaa aiemmin diabeteksen esiin-
tyvyyttä Suomessa (1,2). Nopean kehityksen takia 
tietojen päivitys on kuitenkin tullut jälleen ajan-
kohtaiseksi. Samalla on syytä kertoa, mitä uutta 
esiintyvyyden tutkimuksen piirissä on vireillä. Eri-
tyisesti on aiheellista tuoda esiin äskettäin ilmesty-
nyt mittava raportti, joka kertoo, miten diabetek-
sen esiintyvyyttä ja lisäsairauksia voidaan kuvata 
yhteensovittamalla suomalaisten virallisten rekis-
terien tiedot (3). 

Kelan tiedot arvion perustana
Koko maan kattavaa diabetesre-
kisteriä ei Suomessa ole, mutta 
nykyisen muotoinen lääkkeiden 
erityiskorvausjärjestelmä ja sen 
tuottamat rekisteritiedot luovat 
hyvän ja ennen kaikkea säännölli-
sesti päivittyvän pohjan kansallisen 
esiintyvyyden arvioimiselle. Tietoja 

on kuitenkin tarpeen täydentää väestötutkimusten 
antamilla tiedoilla. Edellisissä aihetta käsitelleis-
sä esiintyvyysartikkeleissa käytin runkona tietoja 
lääkkeiden erityiskorvaukseen oikeutettujen mää-
rästä ja täydensin niitä Terveys 2000 -tutkimuk-
sesta saaduilla tiedoilla erityisesti ilman lääkkeitä 
hoidettujen tyypin 2 diabeetikoiden osalta. Taulu-
kossa 1 (sivulla 8) on esitetty tätä lähestymistapaa 
käyttäen arvio diabeteksen esiintyvyydestä ja dia-
beetikoiden määrästä Suomessa vuoden 2005 lo-
pussa. Tällä tavoin arvioiden Suomessa oli vuoden 
2005 lopussa noin 240 000 henkilöä, jotka olivat 
lääkärin hoidossa diabeteksen vuoksi. 

Arviota voidaan kuitenkin pitää aliarviona use-
asta syystä. Lääkkeiden erityiskorvausoikeuden 
saaneiden määrän pitäminen arvion kulmakive-
nä johtuu pyrkimyksestäni säilyttää vertailukel-
poisuus aiempiin arvioihin (1,2). Tiedetään, että 
lääkkeiden erityiskorvausoikeuden saaneiden li-
säksi osa diabeetikoista käyttää diabeteslääkkeitä, 
vaikka heillä ei olekaan erityiskorvausoikeutta. 
Suurimmalla osalla näistä henkilöistä lääkehoito 
on aloitettu niin äskettäin, ettei erityiskorvaus-
oikeutta ole vielä myönnetty tai he eivät syystä 
tai toisesta ole erityiskorvausoikeutta hakeneet. 
Näiden diabeteslääkkeitä käyttävien, ilman eri-
tyiskorvausoikeutta olevien diabeetikoiden määrä 
vaihtelee, mutta on keskimäärin 20 prosenttia eri-

tyiskorvausoikeuden saaneiden 
määrästä. Vuoden 2005 lopus-
sa diabeteslääkkeitä osti aptee-
keista 207 697 henkilöä. Kun 
tämä ryhmä otetaan huomioon, 
voidaan äskettäin ilmestyneessä 
Diabetesbarometri 2005:ssä (4) 
esitettyä arviota hoidossa ole-
vien diabeetikoiden määrästä, 
280 000 henkilöä, pitää osu-

Diabetes yleistyy Suomessa 
entistä kiivaammin, 
mutta diabeetikoiden ennuste paranee ja 
lisäsairauksien ilmaantuminen vähenee

• Antti Reunanen

   
Nykyisen muotoinen lääkkeiden 

erityiskorvausjärjestelmä ja 
sen tuottamat rekisteritiedot 

luovat hyvän ja ennen kaikkea 
säännöllisesti päivittyvän 

pohjan diabeteksen esiinty-
vyyden arvioimiselle. 
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vampana, joskin sekin on todennäköisesti aliar-
vio. Ehkäpä parhaiten oikeaan osuu arvio, jonka 
mukaan nyt, vuonna 2006, Suomessa on 300 000 
lääkärin hoidossa olevaa diabeetikkoa. Näin ollen 
hoidossa olevien tyypin 2 diabeetikoiden määrä on 
yli neljännesmiljoona.

Joka toisella aikuisella häiriöitä
glukoosiaineenvaihdunnassa?
Esiintyvyysarvion toisena pilarina käytetyt Terve-
ys 2000 -tutkimuksen luvut pohjautuvat vuosina 
2000–2001 tehtyyn terveystar-
kastukseen, ja ne ovat todennä-
köisesti sen jälkeen muuttuneet 
hiukan suuremmiksi. Tähän vai-
kuttaa toisaalta se, että sairauden 
todellinen esiintyvyys suurenee, ja 
toisaalta se, että terveydenhuolto 
toimii entistä tehokkaammin oi-
reettomien diabetesta sairastavien 
toteamiseksi.

Hoidossa olevien diabeetikoiden määrän kas-
vu havainnollistuu, kun tarkastellaan diabeteksen 
takia lääkkeiden erityiskorvausoikeuden saaneiden 
määrän kehitystä kymmenen viime vuoden aikana 
(kuva 1). Määrän suureneminen näyttää kiihty-
neen viime vuosina, jolloin vuosittainen lisäys on 
keskimäärin jopa viisi prosenttia. Tätä kehitys-
tä on saattanut vahvistaa terveydenhuollon yhä 
valppaampi toiminta uusien oireettomien tyypin 2 
diabetesta sairastavien löytämiseksi. 

Niin Terveys 2000 -tutkimuksesta (2) kuin äs-
kettäin julkaistusta Diabeteksen ehkäisyn ja hoi-
don kehittämisohjelman Dehkon 2D -hankkeen 
(D2D) peruskartoituksesta (5) käy yksiselitteisesti 
ilmi se jo pitkään tiedossa ollut tosiasia, että tau-
distaan tietämättömiä työ- tai eläkeikäisiä tyypin 2 
diabeetikoita on vähintään samansuuruinen määrä 
kuin hoidossa oleviakin. Ottamalla lisäksi huo-
mioon henkilöt, joilla glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöt ilmenevät heikentyneenä glukoosinsieto-
na (IGT) tai suurentuneena paastoglukoosiarvona 

(IFG) sokerirasituskokeessa, pää-
dytään siihen, että työikäisestä ja 
sitä vanhemmasta suomalaisesta 
väestöstä lähes joka toisella on 
jokin häiriö glukoosiaineenvaih-
dunnassa (2,5). Määrä kasvaa en-
tisestään, jos käytetään yhdysval-
talaisten suosittelemaa pienem-
pää paastoglukoosin raja-arvoa 

Maailman terveysjärjestön WHO:n määrittelemän 
suurentuneen paastoglukoosipitoisuuden (6) raja-
arvon sijasta 

Käytetäänpä mitä diagnosointikriteeriä hyvän-
sä, voidaan arvioida, että hoidettujen ja taudistaan 
tietämättömien diabeetikoiden määrä ylittää Suo-
messa nyt puolen miljoonan rajan. 

Kuvailin edellisessä katsauksessani (2) tulevai-
suudennäkymiä diabeetikoiden määrän kehitykses-
tä maassamme. En ryhdy näitä näkemyksiä päivit-
tämään, koska uusimmat tiedot viittaavat aiempien 

 

  Ikäryhmä (v)  

 0–29        30–64          65 + Kaikki

Tyypin 1 diabetes 0,5               0,8 1,7 0,9   
 (10 000) (21 000)         (14 000)                 (45 000)

Tyypin 2 diabetes 0,06             3,3                13,0                        3,7   
 (1 500) (83 000) (109 000)                 (193 500)

     – Lääkehoito 0,06            2,1                  8,5                   2,4   
 (1 000)          (54 000)         (71 000)           (126 000)

     – Ruokavalio 0,03            1,2                  4,5                          1,3   
 (500)           (29 000)       (38 000)                  (67 500)

Erityiskorvauksen 0,6               3,0                10,1                       3,3  
saaneet yhteensä (11 000)        (75 000)         (85 000)               (171 000)

Kaikki diabeetikot  0,6                4,1                 14,6                  4,5  
yhteensä (11 500)        (104 000)        (123 000)              (238 500)

   
Työikäisestä ja sitä 

vanhemmasta suomalaisesta 
väestöstä lähes joka toisella on 

jokin häiriö glukoosiaineen-
vaihdunnassa.

Taulukko 1. Diabeteksen esiintyvyys (%) ja diabeetikoiden määrä (sulkeissa) diabetestyypeittäin ja 
ikäryhmittäin Suomessa vuoden 2005 lopussa. Taulukko perustuu Kelan tilastoon diabeteslääkkeiden 
erityiskorvausoikeuksista ja Terveys 2000 -tutkimukseen. Erityisesti tyypin 2 diabeetikoiden osalta luvut  
ovat aliarvioita.



arvioiden olleen selviä aliarvioita. Jätän kullekin 
lukijalle mahdollisuuden omien visioidensa luomi-
seen. Tällöin on syytä ottaa huomioon ikäraken-
teen vanhenemisen ohella diabeetikoiden määrän 
kasvuvauhti viime vuosina (kuva 1). 

Herkemmän diagnosoinnin ohella diabeetikoi-
den määrän kasvuun vaikuttaa epäilemättä myös 
elinajan odotteen myönteinen kehitys (3). Suotui-
saan kehitykseen on varmasti vaikuttanut diabe-
teksen hoitokäytäntöjen parantuminen. On vaikea 
arvioida, kuinka paljon elinajan odotteen paran-
tumisesta voidaan laskea sen tiliin, että nykyisin 
diabetes todetaan aiempaa useammin varhaisessa 
vaiheessa. 

Kela kirjaa nykyisin
myös diabeteksen tyypin 
Diabetesta koskevia suomalaisia terveydenhuollon 
rekistereitä hyödynnettäessä ei toistaiseksi ole voi-
tu varmasti erottaa eri diabetestyyppejä toisistaan. 
Edellä mainitussa  terveydenhuollon rekistereitä 
hyödyntäneessä tutkimuksessa (3) diabetestyyppi-
en erottamiseksi käytettiin useita erilaisia määri-
telmiä. Uusien lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia 
tilastoitaessa on viime vuosina alettu kirjata myös 
lääkkeen määränneen lääkärin arvio diabetestyy-
pistä. Tämän tiedon perusteella voidaan nykyi-
sin ensi kertaa seurata diabeteksen eri tyyppien 
ilmaantuvuutta (kuvat 2 ja 3). Tieto on tallennettu 
B-lausunnon kirjoittaneen lääkärin merkintöjen 
mukaisena. 

B-lausuntoihin liittyy pieniä diagnostisia erheitä 
ja merkitsemispulmia, mutta diagnoosien pitävyyt-
tä koskevan alustavan tarkistuksen perusteella tie-
toja voidaan pitää suurimmaksi osaksi luotettavi-
na ja vain vähän virheellisyyksiä sisältävinä. Niitä 

Kuva 1. Diabeteksen 
takia lääkkeiden 
erityiskorvausoikeuden 
saaneiden määrä vuosina 
1995–2005. Pylväiden 
yläpuolella oikeuden 
saaneiden määrän lisäys (%) 
edelliseen vuoteen nähden.
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Kuva 2. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus
(100 000:ta asukasta kohden) Suomessa 
ikä ryhmittäin vuonna 2005 lääkkeiden erityis-
korvausoikeuden saaneiden tilaston mukaan.

Kuva 3. Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus 
(100 000:ta asukasta kohden) Suomessa ikä-
ryhmittäin vuonna 2005 lääkkeiden erityiskorvaus-
oikeuden saaneiden tilaston mukaan. Kuvia 2 ja 3 
verrattaessa on syytä ottaa huomioon pystyakselei-
den asteikkojen eroavuudet.
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voidaan näin ollen vastaisuudes-
sa hyvin käyttää molempien dia-
betestyyppien ilmaantuvuuden 
seurantaan. Valitettavasti tiedot 
diabetestyypistä kerätään vain 
uusien  lääkekorvausoikeuksien 
osalta. Siten päätelmiä ei voida 
tehdä kaikista lääkkeiden erityis-
korvausoikeuden saaneista.

Tyypin 2 diabetes lapsilla
vielä poikkeuksellinen ilmiö
Jo pitkään on tiedetty, että tyypin 1 diabeteksen il-
maantuvuus on Suomessa maailman suurin. Tämä 
kärkiasema ei näytä toistaiseksi olevan uhattuna. 
Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus lapsilla näyt-
tää lisäksi suurenevan jatkuvasti Suomessa, kuten 
useimmissa muissakin maissa. Suureneminen ei ole 
vuosittain aivan tasaista, mutta pitkähkön tarkkai-
lujakson kuluessa sen on laskettu olevan noin kol-
me prosenttia vuosittain. Aiemmin on ollut jossain 
määrin epävarmaa, kuinka suuri tyypin 1 diabetek-
sen ilmaantuvuus on varhaisen nuoruusiän jälkeen. 
Uusien erityiskorvausoikeuksien perusteella (kuva 2, 
sivu 9) varmentuu vanha olettamus, että lapsuusiän 
huippuilmaantuvuuden jälkeen luvut alkavat nuo-
ruusiän jälkeen selvästi pienentyä, joskin tyypin 1 
diabetekseen sairastuu ihmisiä aina eläkeikään asti.

Tyypin 2 diabeetikot muodostavat määrällisesti 
ylivoimaisen enemmistön kaikista diabeetikoista. 
Vaikka tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus suurentuu 
tasaisesti, aiheutuu diabeetikoiden kokonaismäärän 
kasvu pääasiallisesti tyypin 2 diabeteksen yleistymi-
sestä. Tämän ilmiön eittämättömiä syitä ovat väes-
tön lihominen ja vähentynyt arkiliikunta. Jo usean 
vuoden ajan on kannettu huolta nuorten ja keski-
ikäisten miesten lihomisesta ja lihomisen yhteydestä 
tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden kasvuun. Va-
litettavasti näyttää siltä, että sukupuolten väliset erot  
ovat tässä suhteessa tasaantumaan päin.

Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden painot-
tumista yhä nuorempiin ikäryhmiin on pidetty 
huolestuttavana. Erityiskorvaustietojen mukaan 
tyypin 2 diabeteksen ilmeneminen lapsuusiällä on 
hyvin poikkeuksellinen ilmiö (kuva 3, sivu 9), mut-
ta ilmaantuvuus näyttää selvästi kasvavan jo 20 
ikävuoden jälkeen. Nuorten aikuisten (20–29-vuo-
tiaiden) joukossa tyypin 2 diabeteksen ilmaantu-
vuus on jo runsas viidennes diabeteksen kokonais-
ilmaantuvuudesta.

Elinajan odotteen paranemi-
sen ohella on keskeisimpien lisä-
sairauksien ilmaantuvuus diabee-
tikoilla koko ajan pienentynyt (3). 
Tämä tulee ilmi erityisesti ateros-
kleroosiin pohjaavien lisäsairauk-
sien ilmaantuvuutta seurattaessa. 
Lisäksi ainakin munuaisten va-
jaatoiminnan on todettu vähen-
tyneen tyypin 1 diabetesta sairas-
tavilla syntymäkohorteittain (7). 

Diabeettisen retinopatian ilmaantuvuuden muu-
toksista kaivattaisiin kipeästi tietoja, mutta toistai-
seksi niitä ei ole saatavissa.

Lopuksi
Diabeteksen esiintyvyyttä koskevat päivitetyt tiedot 
osoittavat, että sairaus yleistyy entistä kiivaammin. 
Tilastot ja tutkijat eivät aina pysy tahdissa mukana. 
Väestön lihominen ja liikunnan väheneminen ovat 
suurimpia syitä tähän epidemiaan. Onnellista tilan-
teessa on ainoastaan se, että diabetesta sairastavien 
odotettavissa oleva elinaika näyttää pidentyneen ja 
useiden lisäsairauksien ilmaantuminen on vähenty-
nyt. Hyvistä uutisista huolimatta on vastaisuudessa 
entistä pontevammin Dehkon tavoin ponnisteltava 
niin sairauden ehkäisemiseksi kuin hoidon eri osa-
alueiden kohentamiseksikin.

•  Antti Reunanen
Tutkimusprofessori
Kansanterveyslaitos
antti.reunanen@ktl.fi 
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Erityiskorvaustietojen 
mukaan tyypin 2 diabeteksen 
ilmeneminen lapsuusiällä on 
hyvin poikkeuksellinen ilmiö, 
mutta ilmaantuvuus näyttää 
selvästi kasvavan jo 20 ikä-

vuoden jälkeen.
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Kesäkuun alussa julkaistiin Duodecim-lehdessä 
(Duodecim 2006;122(11):1388–1400) ensimmäi-
nen diabetekseen liittyvä Käypä hoito -suositus, 
Diabeettinen retinopatia.

Suositus vastaa tärkeisiin kysymyksiin: siinä 
otetaan kantaa seulonnan ajoitukseen ja seuran-
nan tiheyteen sekä silmänpohjien kuvausmenetel-
män ja hoitomenetelmien valintaan eri tilanteissa. 
Myös kuntoutuksesta annetaan ohjeet. Työryhmän 
puheenjohtaja käy tässä artikkelissa läpi suosituk-
sen keskeisen sisällön ja tärkeimmät perustelut 
yksittäisten suositusten osalta. 

Taudinkuva ja luokitus
Retinopatia on monimuotoinen tauti, eivätkä sii-
hen liittyvät muutokset ole luonteenomaisia vain 
diabetekselle. Siksi tämä Käypä hoito -suositukseen 
liittyvä kertaus on hyödyksi muitakin verkkokal-
von sairauksia, kuten esimerkiksi laskimopuolen 
verenkiertohäiriöitä, tulehduksia, keskeisen osan 
ikärappeumaa ja koholla olevaa verenpainetta aja-

tellen. Tyypillisiä silmänpohjamuutoksia on näh-
tävissä suositukseen ja tähän artikkeliin liitetyissä 
kuvissa.

Retinopatiamuutoksia on voitava luokitella mie-
lekkäästi. Perusjako ei-proliferatiiviseen eli tausta-
retinopatiaan ja proliferatiiviseen retinopatiaan on 
selkeä, mutta taustaretinopatian jako eri vaikeusas-
teisiin on vaihdellut muun muassa preproliferatii-
visen retinopatian osalta. Tutkimustyössä on käy-
tetty tarkkaa luokittelua, joka on kliiniseen työhön 
liian työläs. Se perustuu  kultaisen standardin eli 
seitsemän 30 asteen stereokuvaparin tarkasteluun 
muutos muutokselta ja kenttä kentältä. Muutosten 
vaikeusastetta verrataan mallikuviin. Eri erikois-
aloilla toimivien lääkäreiden keskinäiseen kommu-
nikaatioon on kaivattu käytännöllistä luokittelua 
ja toisaalta on ollut tarvetta saada diabeettista re-
tinopatiaa hoitaville lääkäreille kliiniseen työhön 
sopiva luokittelu. Luokittelua yksinkertaistettiin 
vuonna 1998, ja edellä esitetty toive toteutui: tässä 
luokittelussa silmänpohja jaetaan papillista kuvit-
teellisiin neljänneksiin, joissa muutoksia tarkastel-
laan. Käytännöllinen, esimerkiksi seulontaan sopi-

Suositus kuvineen löytyy verkosta
Diabeettinen retinopatia – Käypä hoito -suositus ja siihen liittyvä kuva-aineisto on julkaistu interne-
tissä osoitteessa www.kaypahoito.fi . Verkkoversiossa ovat painalluksen päässä myös suosituksen 
kirjallisuusluettelo ja väittämiin liittyvät näytönastekatsaukset eli ”NAKit”. Oheisen artikkelin kirjoittaja 
Paula Summanen toimi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja 
Diabetesliiton lääkärineuvoston asettaman suositustyöryhmän puheenjohtajana. Muut työryhmän jä-
senet olivat Vuokko Kallioniemi, Jorma Komulainen, joka oli Käypä hoito -toimittaja, Heikki Lamminen, 
Helena Levänen, Eeva Orhanen, Sirkku Tulokas, Tiina Virtamo ja Gunvor von Wendt. Työryhmän jä-
senet edustivat yleislääketiedettä, sisätauteja ja lastentauteja silmätautien lisäksi. Heikki Lammisella 
on myös diplomi-insinöörin koulutus ja hän toimii Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn 
laitoksella. Hänen vahva tietämyksensä digitaalisesta kuvantamisesta ja Gunvor von Wendtin vuosien 
kokemus silmänpohjakuvauksesta retinopatian seulonnassa olivat työryhmän erityisvahvuuksia.

Keskivartalolihavuus 
ja muut metabolisen oireyhtymän vaaratekijät 
lisäävät retinopatian todennäköisyyttä

Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus korostaa perustaudin hyvää 
hoitoa ja vastaa seulonnan ja hoidon tärkeisiin kysymyksiin 

• Paula Summanen
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va luokittelu julkaistiin vuonna 2003. Molemmat 
luokittelut ilmestyivät juuri sopivasti suomalaista 
suositusta ajatellen. 

Taustaretinopatian jako lievään, kohtalaiseen ja 
vaikeaan eli uudissuonikasvua enteilevään prepro-
liferatiiviseen retinopatiaan on selkeä ja perustuu 
vuosikymmenien kokemukseen taudille ominaises-
ta kulusta. Tämä tieto on kertynyt laserhoitotutki-
musten yhteydessä otetuista silmänpohjakuvista. 
Muutoksista kolme eli verkkokalvon sisäiset ve-
renvuodot, laskimoiden seinämän helminauhamai-
suus eli selvä venopatia ja verkkokalvon sisäisten 
hiussuonten tukkeutuminen, laajeneminen ja mut-
kitteleva kulku (IRMA, intraretinal microvascu-
lar angiopathy) ennustavat parhaiten retinopatian 
etenemistä, eivät esimerkiksi verkkokalvon mik-
roinfarktit, kuten aiemmin arveltiin. Vuodot ovat 
helposti tunnistettavia, mutta venopatia ja IRMA 
eivät. Siksi kuvien tulkinnassa tarvitaan opetusta. 
Käypä hoito -suositukseen on liitetty silmänpohja-
kuvia tätä tarkoitusta varten.

Retinopatia on lievä, jos silmänpohjassa on 
vain mikroaneurysmia. Jos verenvuotoja on yli 
20 kaikissa neljänneksissä (4/4) tai kahdessa nel-
jänneksessä on selvä venopatia (2/4) tai yhdessä 
neljänneksessä on selvä IRMA (1/4), kyseessä on 
vaikea taustaretinopatia (4-2-1-sääntö). Kohta-
lainen taustaretinopatia jää lievän retinopatian ja 

vaikean taustaretinopatian väliin. 4-2-1-säännön 
lisäksi Käypä hoito -suosituksessa esitellään myös 
2-1-4-sääntö. Sen yhteydessä korostetaan, että jos 
4-2-1-säännön ehdoista toteutuu kaksi, kyseessä on 
erittäin vaikea taustaretinopatia. Tällöin kehittyy 
kolmen vuoden kuluessa vaikea proliferatiivinen 
retinopatia yli 60 prosenttiin ja vaikeassa tausta-
retinopatiassa 40 prosenttiin silmistä ilman laser-
hoitoa. On huomattava, että lievä proliferatiivinen 
retinopatia johtaa ilman hoitoa näköä uhkaavaan 
tilaan vajaassa 50 prosentissa silmistä, eli pieni pai-
kallinen verkkokalvon uudissuoni on ennusteensa 
perusteella lievempi tila kuin koko verkkokalvon 
vaikeaa verisuonivauriota kuvaava erittäin vaikea 
taustaretinopatia (kuva 1).

Silmätautien erikoislääkäreille tarkoitetussa 
luokittelussa jaetaan myös proliferatiivinen retino-
patia kolmeen eri vaikeusasteeseen sen perusteella, 
ovatko uudissuonet verkkokalvolla vai papillissa, 
minkä kokoisia ne ovat ja ovatko ne vuotaneet 
verta verkkokalvon pinnalle tai lasiaiseen.

Toinen diabetesta sairastavan näköä uhkaa-
va muutos on makulaturvotus. Turvotus on mah-
dollista arvioida varmasti vain stereoskooppisella 
biomikroskooppitutkimuksella – ja nykyisin sekä 
määrällisesti että laadullisesti verkkokalvon valo-
kerroskuvauksella. Valokuvin tapahtuvassa seulon-
nassa turvotuksen toteaminen tai epäily perustuu 
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Kuva 1. Eriasteisen retinopatian eteneminen ilman hoitoa vaikeaksi proliferatiiviseksi 
retinopatiaksi yhdysvaltalaiseen ETDRS-tutkimukseen osallistuneilla.
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lipidikertymiin. Jos turvotus ulottuu makulan kes-
kiosaan, näkö heikkenee. Tällaiset potilaat hakeu-
tuvat tutkimuksiin ja hoitoon oireilun perusteella. 
Lipidikertymien sijainti makulan keskustaan näh-
den jakaa makulaturvotuksen lievään, kohtalaiseen 
tai vaikeaan. 

Laserhoitoa varten on oma luokittelunsa. Sii-
nä otetaan kantaa siihen, onko makulaturvotus 
kliinisesti merkittävää. Näin on, jos turvotuksen 
etäisyys on korkeintaan 0,5 mm fovean keskustas-
ta. Jos turvotus on kauempana, mutta kuitenkin 
papillin mitan sisällä fovean keskustasta, sen tu-
lee olla kooltaan vähintään papillin läpimittainen. 
Suosituksessa korostetaan, että makulaturvotusta 
on useaa tyyppiä. Ne poikkeavat toisistaan kliini-
seltä kuvaltaan, vaaratekijöiltään ja ennusteeltaan. 
Valitettavasti edellä mainitusta ei ole vielä tietoa 
näytönastekatsaukseksi asti. Uusia tautimuotoja, 
jotka on todettu verkkokalvon valokerroskuvauk-
sen ansiosta, ovat vitreofoveaalisen vedon aiheutta-
ma turvotus ja nesteinen makulan irtauma.

Yleisyys ja vaaratekijät
Retinopatia on yleinen diabeteksen liitännäissairaus, 
mutta ei väistämätön. Poikkileikkaustutkimuksis-
ta saadun tiedon perusteella noin 5–10 prosentilla 
tyypin 1 diabetesta sairastavista ei ole retinopatiaa 
20 sairausvuoden kuluttua. Vastaavan ajan kulut-
tua noin puolella tyypin 2 diabetesta sairastavista 
tabletti- ja ruokavaliohoitoisista ei myöskään ole 
retinopatiaa. Vastaavana aikana proliferatiivista 
retinopatiaa kehittyy neljälle kymmenestä tyypin 
1 diabetesta sairastavasta ja noin 5–20 prosentille 
tyypin 2 diabetesta sairastavista. Näköä uhkaavaa 
makulaturvotusta kehittyy 10–25 prosentille kaikis-
ta diabeetikoista. Tyypin 2 diabetesta sairastavista 
2–3:lla kymmenestä on retinopatiaa jo diabetek-
sen toteamishetkellä. Lapsuusiässä sairastuneille ei 
tule juurikaan muutoksia ennen murrosikää. Kun 

Kuvat 2, 3 ja 4. Potilaan silmänpohjia ei 
tutkittu vuosikausiin potilaan ulkomailla 
työskentelyn ja työkiireiden takia. Kun näkö 
heikkeni, muutokset olivat edenneet jo pitkälle, 
eikä laserhoito tai lasiaisleikkaus pystynyt 
enää pelastamaan näköä. Verisuonten 
tukkeutuminen oli edennyt liian pitkälle.

Kuvat 5 ja 6. 28-
vuotiaalla potilaalla on 
ollut tyypin 1 diabetes 
2-vuotiaasta. Uudissuonia 
todettiin vuonna 2002, 
minkä jälkeen aloitettiin 
laserhoito. Vasempaan 
silmään tuli laaja 
lasiaisvuoto vuonna 
2004 (kuva 5). Se on nyt 
täysin hävinnyt (kuva 6).

14 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   JOULUKUU 2006

Ku
va

t: 
HU

S/
HY

KS
 s

ilm
äk

lin
ik

ka

Ku
va

t: 
HU

S/
HY

KS
 s

ilm
äk

lin
ik

ka



muutoksia on todettu, ne etenevät sitä nopeammin, 
mitä vaikeampia ne ovat. Jo mikroaneurysmien suuri 
määrä ennustaa uudissuonten ilmaantumista.

Tärkein retinopatian vaaratekijä on kohonnut 
verensokeritaso eli hyperglykemia. Sokeritasapainon 
korjaaminen vähentää retinopatian ilmaantumista 
ja etenemistä sekä laserhoidon tarvetta niin tyypin 
1 kuin tyypin 2 diabetestakin sairastavilla. Tästä 
on A-tason näyttö. Verenpaineen tehostettu hoito 
vähentää retinopatiamuutosten ilmaantumista ja ete-
nemistä tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Tyypin 1 
diabetetesta sairastavien osalta ei ole vastaavanlaista 
interventionäyttöä. Eri tutkimusten havainnot reti-
nopatian ja kohonneen verenpaineen (hypertension) 
yhteydestä vaihtelevat: joskus diastolinen verenpai-
ne, toisinaan systolinen ja välillä molemmat ovat 
yhteydessä retinopatiaan. Joissakin tutkimuksissa 
yhteyttä ei ole havaittu kummankaan osalta. 

Veren häiriintyneen rasvatasapainon eli dysli-
pidemian osalta ei ole interventiotutkimusnäyttöä. 
Univariaattianalyyseissä yhteys on osoitettu, mutta 
monimuuttujamallissa yhteys häviää. On huomat-
tava, että munuaistautiin ja vähäiseen valkuaisen 
erittymiseen virtsaan liittyy retinopatian kehittymi-
sen vaara – samalla sekä verenpaine että rasva-arvot 
pyrkivät muuttumaan huonoon suuntaan. Myös 
anemia on retinopatian vaaratekijä. Kaihileikkaus 
saattaa puolestaan  lisätä makulaturvotusta. Uu-
den pienen viillon tekniikan eduista tavanomaiseen 
kaihileikkausmenetelmään verrattuna ei vielä ole 
tutkittua tietoa.

Metabolisen oireyhtymän estäminen ja hoita-
minen mainitaan Käypä hoito -suosituksen alussa 
suosituksen keskeiseksi sanomaksi. Retinopatian 
vaaratekijöihin voidaankin liittää muun muassa 
keskivartalolihavuus. Se näyttää lisäävän retinopa-
tian etenemistä tyypin 1 diabetesta sairastavilla, ja 
se saattaa lisätä retinopatian ilmaantumista myös 
tyypin 2 diabetesta sairastavilla. Perheenjäsenen 
retinopatia lisää potilaan retinopatian todennäköi-
syyttä. Toistaiseksi ei tiedetä, ovatko syynä saman-
laiset elintavat, samanlainen asenne perustaudin 
hoitoon vai perintötekijät.

Koska yhdensuuntainen näyttö tupakoinnin 
retinopatiaa pahentavasta vaikutuksesta puuttuu, 
työryhmä päätyi viittaamaan tupakoinnin lopet-
tamista käsittelevään Käypä hoito -suositukseen 
– emme halunneet kenenkään tulkitsevan tekstiä tu-
pakointia suosivasti. Jatkossa yhteistyö myös muita 
keskeisiä vaaratekijöitä, kuten kohonnutta veren-

painetta ja dyslipidemiaa, koskevien Käypä hoito 
-suositusten kirjoittajien kanssa on tärkeää. 

Suosituksessa mainittu yhdysvaltalaisen ja kan-
sainvälisen hoitosuosituksen verenpainetavoite, 
alle 130/80 mmHg, on sama, jonka suomalainen 
verenpaineen Käypä hoito -suositus asettaa veren-
painetaudin hoitotavoitteeksi silloin, kun diabetek-
seen liittyy munuaissairaus tai mikroalbuminuria 
tai potilaalla on ei-diabeettinen munuaissairaus tai 
merkittävä proteinuria. Vaikka silmälle ihanteellista 
verenpainetasoa ei tunneta, kannattaa muistaa, että 
optimaalinen verenpainetaso 22–64-vuotiaille on 
alle 120/80 mmHg. 

Seulonta ja seuranta
Diabeettinen retinopatia täyttää kaikki seulottavalle 
tilalle asetetut vaatimukset: kohdeväestö on selkeästi 
rajattu, käytettävissä on tehokas ja edullinen seulon-
tamenetelmä (silmänpohjien valokuvaus), taudin-
kulku tunnetaan ja tautiin on tehokas hoito.

Silmänpohjamuutokset eivät näy ulospäin, ja 
ne ovat pitkään oireettomia. Jos silmä on kipeä ja 
punainen, tila on saattanut edetä uudissuoniglau-
kooman asteelle. Tällöin hoito on auttamattomasti 
myöhässä ja edellytykset palauttaa hyvä näkö ovat 
pienet. Jotta retinopatia todettaisiin ajoissa ja hoito 
voitaisiin aloittaa riittävän aikaisin, silmänpohjia 
on seurattava säännöllisin väliajoin (kuvat 2, 3 ja 
4, sivu 14). 

Silmänpohjakuvaus on oftalmoskopiaa herkem-
pi menetelmä retinopatian toteamiseksi,. Tästä on 
A-tason näyttö. Seulonta ehkäisee näkövammai-
suutta, ja se on tehokasta kustannuksiin nähden 
(B-tason näyttö). Jo edellinen, vuonna 1992 ilmes-
tynyt Diabetesliiton retinopatiatyöryhmän laatima 
suositus korosti valokuvaseulonnan etuja. Suositus 
ilmestyi juuri laman aikaan, mutta kameroiden han-
kinta jatkui laman hellitettyä otettaan. On arvioitu, 
että kahdessa kolmesta kunnasta diabeetikoiden sil-
mänpohjia seulotaan ja seurataan kuvin. Kuvausta 
voidaan käyttää lievien muutosten seurantaan. Re-
tinopatia muuttuu koko ajan: uusia muutoksia voi 
ilmaantua, mutta toisaalta osa muutoksista, kuten 
yksittäiset mikroaneurysmat, vuodot, lipidikertymät 
ja mikroinfarktit, voivat hävitä itsestään.

Ajoitus
Suosituksen keskeinen viesti liittyy seulonnan ajoi-
tukseen (taulukko 1, sivu 16). Tämä taulukko on 
heti Käypä hoito -suosituksen alussa. Epidemiolo-
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giseen tutkimukseen perustuen seulontaväliä on 
voitu pidentää kahteen tai jopa kolmeen vuoteen. 
Tämä edellyttää tietysti, että seulontamenetelmä 
on riittävän herkkä ja kuvakenttä riittävän laaja. 
Vuotta pidempää seulontaväliä suositellaan esimer-
kiksi tyypin 1 diabetesta sairastavalle, jos silmän-
pohjassa ei ole lainkaan retinopatiaa, ja tyypin 2 
diabetesta sairastavalle, jos hänellä on vain vähäi-
siä muutoksia. Jos  tyypin 2 diabetesta sairastavalla 
ei ole muutoksia lainkaan, seulontaväli voi olla 
kolme vuotta. Vastaavasti, mikäli todetaan lievää 
runsaampia muutoksia, mutta ei mitään selvästi 
hoitoa vaativaa, kuvaus toistetaan vuosittain tai 
tiheämmin. Suomalainen suositus on edelläkävijä, 
sillä esimerkiksi Englannissa on pitäydytty kaikki-
en potilaiden osalta vuosittaiseen tai sitä tiheäm-
pään silmänpohjakuvaukseen. Seulontaan osallis-
tuva lääkärikunta kokee näin tiheän seurannan 
helposti turhaksi. Ruotsissa tyypin 1 diabeteksesta 
sairastavat kuvataan vuosittain, mutta hyvässä hoi-
totasapainossa olevat ruokavaliohoitoiset tyypin 
2 diabeetikot, joilla ei ole retinopatiaa, kuvataan 
neljän vuoden välein. 

Kuvaus on tärkeää järjestää tyypin 2 diabe-
tekseen sairastuneille viivyttelemättä sairauden to-

teamisen jälkeen. Lapsena sairastuneiden silmän-
pohjakuvaus aloitetaan kymmenen vuoden iässä. 
Vanhempana tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden 
osalta ei enää mainita eräistä suosituksista tuttua 
viiden vuoden ”odotusaikaa”: uuden suosituksen 
mukaan kuvaus kannattaa tehdä joka toinen vuo-
si, kunnes muutoksia todetaan. Kuvausväli on ai-
na hoidosta vastaavan lääkärin valittavissa. Jos 
vaaratekijät eivät ole hallinnassa, silmänpohjat 
kannattaa kuvata edellä mainittua tiheämmin. On 
huomattava, että huonossa sokeritasapainossa ole-
villa tavallinen löydös, yleinen laskimoiden laajene-
minen, ei ole vaaraton vaan ennustaa retinopatian 
ilmaantumista.

Laajennustippojen käyttö
Suositus korostaa laajennustippojen käytön merki-
tystä silmänpohjakuvauksissa, vaikka kuvat otet-
taisiinkin pienen mustuaisen kameralla. Laajen-
nustippojen käyttö parantaa kuvan laatua (A-tason 
näyttö). Lisäksi korostetaan, että verkkokalvon 
uudissuonista noin puolet jää yhden makulakes-
keisen ja neljännes kahden 45 asteen kuvakentän 
ulkopuolelle verrattuna kahteen 60 asteen kuvaan. 
Digitaalikuvantamisen myötä kuvamäärää on help-
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Taulukko 1. Diabeettisen retinopatian seulonnan ajoitus.

Seulottavat ryhmät  Seulontaväli

Tyypin 1 diabeetikot
 • sairastumisikä alle 10 vuotta Kymmenen vuoden iästä lähtien joka toinen vuosi niin kauan kuin   
     löydös on normaali; muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai   
     tiheämmin 
 • sairastumisikä yli 10 vuotta Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen joka toinen vuosi niin kauan   
     kuin löydös on normaali; muutosten toteamisen jälkeen    
     vuosittain tai tiheämmin
    
Tyypin 2 diabeetikot  Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen kolmen vuoden välein niin   
     kauan kuin löydös on normaali; kahden vuoden välein, jos todetaan  
     vähän muutoksia (1–2 mikroaneurysmaa makulan ulkopuolella); jos  
     muutoksia on enemmän, vuosittain tai  tiheämmin

Raskaana olevat   Raskautta suunniteltaessa tai heti raskauden alussa
     Raskauden aikana retinopatian asteen, nefropatian ja verenpaineen  
     mukaan (Whiten luokat B ja C; ei tarvetta joka trimesterissä)
     Raskausdiabetesta sairastavat (Whiten luokat A ja A/B) eivät   
     tarvitse silmänpohjaseurantaa
     Raskauden jälkeen vuoden ajan tavanomaista tiheämmin, jos   
     todetaan kohtalaisia muutoksia

Lähde: Duodecim 2006;122:1388–400



po lisätä. Digitaalisten kameroiden erotuskyky ja 
pikselimäärät eivät enää ole ongelma. Kuvien tal-
lennukseen ja siirtoon kuvaus- ja hoitopaikan välil-
lä liittyy sen sijaan yhä avoimia kysymyksiä.

Makula- ja papillikeskeisen kuvan lisäksi ku-
via tulisikin aina ottaa alueilta, joilla on poikkea-
via muutoksia. Kuvausmenetelmistä suositukses-
sa todetaan, että vihersuodatinta käyttäen otetut 
mustavalkokuvat osoittavat värikuvia tarkemmin 
hemoglobiinia sisältävät rakenteet ja että polaroid-
kuvien erotuskyky ei riitä. Toistaiseksi ei tiedetä, 
onko retinopatia paremmin nähtävissä digitaali-
kuvista, jos kuvauksessa käytetään vihersuoda-
tinta kuin jos natiivivärikuvat arvioidaan vihreän 
kanavan läpi. Natiivivärikuvien arvioiminen vih-
reän kanavan läpi edesauttaa mikroaneurysmien 
ja pienten vuotojen, IRMA:n, laskimomuutosten 
ja uudissuonten havaitsemista.

Käytännön toimintatapoihin otetaan kantaa 
arvioitsijan osalta: kuvat voi alustavasti arvioida 
tehtävään koulutettu valokuvaaja, hoitaja tai oma-
lääkäri. Silmätautien erikoislääkärin on kuitenkin 
oltava toiminnassa mukana. Hänelle ohjataan ne 
kuvat, joissa on lievää runsaampia muutoksia. Vii-
veen välttämiseksi kaikki kuvat, joissa on selkeästi 
hoitoa vaativia muutoksia, tulee ohjata suoraan 
hoitavaan yksikköön. Myös kuvat, joissa on muita 
kuin retinopatiamuutoksia, tulee ohjata silmälää-
kärille, joka toimii konsulttina kuvaukseen liitty-
vissä asioissa.

Koska seulonta kohdistuu oireettomiin henki-
löihin määräajoin, kuvauksissa tulee vastaan etu-
päässä normaaleja silmänpohjakuvia. Vain noin 
kahdeksan prosenttia seulontaan osallistuneista 
lähetetään hoitoon. Verkkokalvon valtimomuu-
toksia ei oteta huomioon diabeettisen retinopati-
an luokittelussa. Lääkärin kannattaa ne kuiten-
kin huomioida, koska verkkokalvon valtimoiden 
kunto kuvastaa yleisesti pienten valtimoiden tilaa. 
Kannattaa siis katsoa, onko arterioloskleroottisia 
muutoksia eli ovatko valtimot yleisesti kaventu-
neet, onko paikallisia kaventumia, onko seinämä-
heijaste korostunut tai onko risteysoireita.

Hoito

Lähtökohtana aina ehkäisy

Hyvä sokeritasapaino ja verenpainetaso vähen-
tävät retinopatian ilmaantumista ja etenemistä. 

Tähänastisen tutkimustiedon perusteella näihin 
vaaratekijöihin vaikuttavien eri lääkeaineiden vä-
lillä ei liene eroa. Tärkeintä on hyvä sokeri- ja ve-
renpainetaso. Verenpainelääkkein lienee jatkossa 
mahdollista estää valtimon seinämän elastisuuden 
vähenemistä eli skleroosia, mikä on tärkeää myös 
verkkokalvon valtimoita ajatellen. 

Asetyylisalisyylihapon on todettu vähentävän 
mikroaneurysmien muodostusta. Tämä ei ole vä-
häpätöinen löydös, sillä mikroaneurysmiin liittyy 
aina hiussuonten tukkeutumista. Tutkimuksessa, 
josta tieto on saatu, asetyylisalisyyliannos oli ny-
kyisin käytettävää suurempi, 650–990 mg vuoro-
kaudessa. On huomattava, ettei minkäänasteinen 
retinopatia ole ASA-hoidon vasta-aihe.

Laserhoito
Ajatus valopolttojen mahdollisesta hyödystä sil-
mänpohjan tulehduspesäkkeiden ja kasvainten 
hoidossa syntyi jo 1940-luvulla. Aluksi käytettiin 
auringon valoa ja myöhemmin ksenonlampun va-
loa. Tulokset olivat myönteisiä, mutta jotta uutta 
hoitoa voitiin alkaa käyttää laajamittaisesti, sen 
teho ja turvallisuus piti osoittaa. Vuonna 1971 Yh-
dysvalloissa aloitettiin lääketieteen ensimmäinen 
satunnaistettu, kontrolloitu, etenevä monikeskus-
tutkimus Diabetic Retinopthy Study (DRS). Kse-
nonvalon tehoa ja turvallisuutta verrattiin uuteen 
argonlaseriin vaikean taustaretinopatian ja prolife-
ratiivisen retinopatian hoidossa. Argonlaserilla oli 
mahdollista tehdä pieniä tarkkoja polttojälkiä. Ha-
javalopolttohoidon tuloksissa ei ollut selvää eroa, 
sillä molemmat pysäyttivät tehokkaasti uudissuon-
ten kasvun. Uusi hoito kuitenkin voitti vanhan, 
koska argonlaserin pienemmät poltot aiheuttivat 
vähemmän näkökentän kapenemista ja keskeisen 
näön heikkenemistä. Näin siirryttiin laserhoitoai-
kaan. Alun perin tutkimuksessa oli tarkoituksena 
hoitaa toinen silmä toisen silmän toimiessa ver-
rokkina. Jo kahden vuoden kuluessa todettiin hoi-
tamatta jättäminen epäeettiseksi, jos uudissuonet 
uhkasivat näkökykyä. 

Laserhoito pysäyttää uudissuonikasvun, ja hoi-
don teho kestää vuosikymmeniä. Viipymättä an-
nettu hoito puolittaa vakavan näönmenetyksen 
vaaran. Näyttö on A-tasoa. Hoito tulee aloittaa 
päivystysluontoisesti, jos silmään on kehittynyt 
uudissuoniglaukooma.

Kymmenen vuotta myöhemmin tehtiin maku-
laturvotuksen laserhoidon tehoa ja turvallisuutta 
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selvittänyt Early Treatment of Diabetic Retino-
pathy Study (ETDRS), joka oli satunnaistettu, 
kontrolloitu, etenevä monikeskustutkimus. Siinä 
osoitettiin, että jos silmässä on kliinisesti merkit-
tävä makulaturvotus, laserhoito vähentää kohta-
laisen näön heikkenemisen puoleen. Lievemmissä 
tiloissa ei hoidon ja pelkän seurannan välillä ollut 
eroa.

Makulamuutosten hoidossa oli kaksi päälin-
jaa: suora hoito tihkuviin mikroaneurysmiin tai 
epäsuora niin sanottu seulahoito (ikään kuin pie-
noishajavalopolttohoito) turvotusalueelle, jossa ei 
ole selvästi nähtävissä tyypillisiä tihkumispistei-
tä. Tihkuminen on tuolloin peräisin laajentuneis-
ta verisuonista, suonitukos- ja/tai IRMA-alueel-
ta. Aluksi hoito ulotettiin 0,5:n, jopa 0,3 mm:n 
päähän tarkannäkemisen alueen keskusta, mikäli 
näkö oli alentunut. Vuosien mittaan pigmentti-
epiteeliin muodostuneiden laserarpien on todettu 
laajentuneen tarkannäkemisen alueen keskustaa 
kohti. Tästä syystä emme enää suosittele alkuai-
koina käytettyä foveaa ympäröivää seulahoitoa. 
Yksittäisiä mikroaneurysmiakaan ei tule laseroi-
da, mikäli ne ovat fovean verisuonettoman alueen 
reunassa. Normaalisti fovean verisuoneton alue 
on kooltaan 0,3–0,5 mm, mutta se voi hiussuon-
ten tukkeuduttua laajentua moninkertaiseksi. Mi-
käli mikro aneurysmat sijaitsevat lähellä fovean 
keskustaa tai makulassa on lisäksi laikkuvuoto-
ja, mikroinfarkteja tai IRMA:a merkkinä suonten 
tukkeutumisesta, väriainetutkimus on aiheellinen 
tihkumiskohtien ja niiden hoitomahdollisuuksien 
selvittämiseksi. 

Seulahoitoperiaate on edelleen käyttökelpoinen 
makulan reunaosissa. Makulan ympäristön iske-
mia näyttää myös pahentavan makulaturvotusta, 
joten sen ja keskiperiferian laserhoito vähentää 
kuukausien kuluessa makulaturvotusta. Tämä kos-
kee erityisesti epätarkkarajaista, sekamuotoista ja 
iskeemistä turvotusta. Toisaalta vaikean prolifera-
tiivisen retinopatian laaja-alainen hajavalopoltto-
hoito voi aiheuttaa tai pahentaa makulaturvotusta. 
Yleensä tämä on väliaikaista, mutta turvotus voi 
kestää päivien ja viikkojen sijasta kuukausia. Kos-
ka laaja ja tiivis hoito voi lisäksi heikentää hämä-
ränäköä ja kaventaa näkökenttää, panretinaalinen 
laserhoito on aiheellinen vain vaikeassa prolifera-
tiivisessa retinopatiassa (kuvat 5 ja 6). Lievemmis-
sä tilanteissa laserhoito tehdään sektoraalisesti tai 
kevyemmin keskiperiferiaan. Uudissuonet, joihin ei 

liity verkkokalvoa nostavaa arpikalvoa, tulee myös 
hoitaa paikallisesti. 

Hoidon tehoa seurataan, ja sitä jatketaan vas-
teen mukaan. Tarvittava polttomäärä on aina yk-
silöllinen. Mikäli uudissuonet vuotavat eikä hoito 
ole mahdollista, tulee etenkin nuori potilas ohjata 
lasiaisleikkaukseen muutaman kuukauden kulues-
sa, vaikkei ultraäänitutkimuksessa olisikaan viitet-
tä makulaan kohdistuvasta vedosta. Näin mene-
tellään, koska retinopatia etenee vuodon aikana, 
ellei silmänpohjaa pystytä laseroimaan lainkaan tai 
jos vain reuna-alueet voidaan hoitaa. Ultraäänen 
erotuskyky ei riitä poissulkemaan kaikkia maku-
lamuutoksia.

Myös vaikean taustaretinopatian eli preproli-
feratiivisen retinopatian laserhoito kannattaa. Se 
vähentää lasiaisvuotojen ilmaantumista ja lasiais-
verkkokalvokirurgian tarvetta sekä tyypin 1 että 2 
diabetesta sairastavilla. Mikäli potilaalla, etenkin 
tyypin 2 diabetesta sairastavalla, on samanaikaises-
ti makulaturvotusta, se tulee hoitaa samalla kertaa 
tai ennen keskiperiferian hoitoa. Päätös laserhoi-
dosta on näissä tilanteissa aina yksilöllinen. Jos on 
pelättävissä makulamuutosten pahenevan laserhoi-
dosta, tilaa seurataan esimerkiksi 3–4 kuukauden 
välein. Useimmiten laserhoito kannattaa aloittaa 
viimeistään siinä vaiheessa, kun todetaan erittäin 
vaikea taustaretinopatia (kuva 1).

Laserhoidosta on yli 30 vuoden kokemus. 
Laskimojen veritäyteisyys vähenee, verkkokalvon 
verenvuodot häviävät ja uudissuonet kutistuvat 
kuukausien mittaan. Hoito pysäyttää muuten ak-
tiivisena jatkuvan uudissuonikasvun ja silmänpoh-
jan hiussuonten etenevän tukkeutumisen (kuvat 
2–3). Kun laserhoito aloitetaan uudissuonten ol-
lessa pieniä, ei verkkokalvoa uhkaavaa arpiku-
dosta myöskään ehdi muodostua (kuvat 2 ja 4). 
Makulaturvotuksen laserhoidon teho ei ole samalla 
lailla pysyvä, vaan turvotus voi uusia tai hoito ei 
näytä tehoavan lainkaan. Tämä on tavallista, jos 
verenpaine on koholla. Makulaturvotus voi olla 
myös seurausta yleisestä turvotustilasta, joka liit-
tyy sydämen- ja/tai munuaisten vajaatoimintaan. 
Turvotusta esiintyy myös, jos potilaalla on veren 
albumiinin niukkuus. Se lisää kudosten onkoot-
tista painetta vereen nähden. Pääperiaate on, että 
makula-alueen laserhoidon tulee olla säästeliästä. 
Uudissuonikasvun pysäyttämiseksi tarvitaan suu-
riakin polttomääriä.
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Lasiais-verkkokalvoleikkaus
Kirkastumaton lasiaisverenvuoto, regmatogeeni-
nen eli verkkokalvon reiästä johtuva irtauma ja 
makulaa uhkaava vetoirtauma ovat lasiais-verkko-
kalvoleikkauksen aiheita. Hoito otettiin käyttöön 
1970-luvun alussa. Lasiaisen ja arpikalvon poisto 
on aiheellinen myös, mikäli makulaturvotusta ai-
heuttaa lasiaisen ja fovean välinen veto. Tämän 
havaitsemisessa verkkokalvon valokerroskuvaus 
on arvokas lisätutkimus, sillä hento kalvo ei näy 
biomikroskooppitutkimuksessa. Myös paksu ja 
jäykkä, verkkokalvosta irtoamaton takalasiainen 
on leikkausaihe kroonisen makulaturvotuksen yh-
teydessä. Ilman näitä piirteitä leikkauksesta ei näytä 
olevan apua. Viime keväänä, suosituksen valmistu-
misen aikoihin, julkaistiin Isossa-Britanniassa tehty 
satunnaistettu kontrolloitu seurantatutkimus. Sen 
tulokset vahvistivat, että kirurgiaan on aiheellista 
ottaa pidättyväinen kanta, ellei edellä mainittuja 
leikkausaiheita ole.

Mikäli todetaan makulaa uhkaavaa vetoa, reg-
matogeeninen verkkokalvon irtauma tai näiden 
yhdistelmä, leikkaus tulee tehdä viiveettä. Lasiais-
vuodon kirkastumista voi odottaa kuukausia, jos 
silmänpohjaa on jo ehditty laserhoitaa ja jos toises-
sa silmässä on riittävä näkö. Myös näiltä osin hoi-
tosuositus perustuu satunnaistettuihin, kontrolloi-
tuihin monikeskustutkimuksiin. Leikkaustulokset 
ovat viime vuosina tulleet alkuaikoja paremmiksi, 
koska leikkauksen yhteydessä on mahdollista käyt-
tää myös laseria. Sen käyttö edistää uudissuonten 
pienenemistä ja vähentää lasiaisvuotojen vaaraa 
leikkauksen jälkeen.

Uudet hoitomuodot
Uusien hoitomuotojen osalta päähuomio on keskit-
tynyt endoteelikasvutekijä VEGF:n estoon. Tämä 
syöpätutkimuksessa löydetty, verisuonten normaa-
liin ja patologiseen kasvuun vaikuttava kasvutekijä 
lisää myös verisuonten läpäisevyyttä ja liittyy verk-
kokalvolla lisääntyneeseen verenvirtaukseen. 

Endoteelikasvutekijää muodostuu ylen määrin 
verkkokalvolla, kun verensokeripitoisuus on ko-
holla. Lasiaiseen ruiskutetun anti-VEGF-aptamerin 
pegaptanibin on osoitettu vähentävän suonten tih-
kumista ja makulaturvotusta. Suosituksen valmis-
tumisen jälkeen on julkaistu myönteisiä tuloksia 
lasiaiseen ruiskutetusta VEGF:n monoklonaalisesta 
humanisoidusta vasta-aineesta ranibitsumabista ma-
kulaturvotuksen hoidossa. Se vähentää myös uudis-

suonten kasvua, kuten sen suolistosyövän hoidossa 
käytetty vastine bevasitsumabikin. Näiden hoito-
muotojen vaikutus ei ole pysyvä, vaan lääkeainetta 
on ruiskutettava lasiaistilaan 4–6 viikon välein. 

VEGF:ään vaikuttavien uusien lääkkeiden te-
hosta ja turvallisuudesta diabeettisen retinopati-
an hoidossa ei ole vielä riittävää näyttöä. Niistä 
saattaa tulla tukihoito laserhoidon rinnalle tai ne 
saattavat korvata makulaturvotuksen laserhoidon. 
Tukihoitona voidaan käyttää myös lasiaiseen ruis-
kutettua triamsinolonia, joka vähentää nopeasti ja 
tehokkaasti laserhoitoon reagoimatonta makula-
turvotusta. Triamsinolonin vaikutus kestää noin 
3–4 kuukautta. Hoidon haittavaikutuksia ovat sil-
mänpaineen nousu ja kaihinmuodostus. Lisäksi 
pistokseen liittyy aina silmämunan sisäosien yleis-
tulehduksen eli endoftalmiitin vaara. Suurin into, 
joka aluksi kohdistui triamsinoloniin laserhoitoon 
reagoimattoman makulaturvotuksen hoidossa, 
näyttää olevan laantumassa. Käyttöaiheeksi saattaa 
jäädä vaikean makulaturvotuksen ja proliferatiivi-
sen retinopatian yhdistelmä, jolloin laaja-alainen 
laserhoito voi entisestään lisätä makulaturvotusta. 
Suun kautta annosteltava proteiinikinaasi C:n bee-
tamuodon estolääke vähentää myös makulaturvo-
tusta, mutta hoidon tehosta pitkän ajan kuluessa 
ei ole vielä tietoa. Statiinihoidon on tapausselos-
tuksissa kuvattu vähentävän lipidikertymiä, mutta 
kontrolloidut tutkimukset puuttuvat.

Kuntoutus
Potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan tarvi-
taan silmälääkärin kannanotto sen jälkeen, kun 
näköä uhkaavia silmänpohjamuutoksia on todettu. 
Lääkinnällinen kuntoutus on osa hoitoa. Kuntou-
tukseen liittyy muun muassa apuvälineiden sovitus 
ja tarvittaessa esimerkiksi liikkumistaidon opetus-
ta. Kansaneläkelaitos ja vakuutuslaitokset järjestä-
vät ammatillista kuntoutusta niille, joiden työkyky 
on vaarassa. Pysyvästi sokealla on oikeus erityis-
vammaistukeen.

• Paula Summanen
LKT, dosentti, osastonylilääkäri
HUS/HYKS silmätautien klinikan diabetespoliklinikka
paula.summanen@hus.fi 

Diabeettinen retinopatia – Käypä hoito -suositus 
päivitetään parin vuoden kuluttua. Kaikki muutos- ja 
kehitysehdotukset ovat tervetulleita työryhmälle.
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Elämäntapamuutokset yhä paras 
tapa ehkäistä tyypin 2 diabetesta

DREAM-tutkimuksen tulosten julkaiseminen oli Euroopan diabetestutkijoiden järjestön EASD:n  
tämänvuotisen kokouksen päätapahtuma. Tutkimuksessa selvitettiin, voitaisiinko ACE-estäjä 
ramipriililla tai insuliiniherkistäjä rosiglitatsonilla ehkäistä tyypin 2 diabetesta. Lääkkeelliseen 
ehkäisyyn liittyi kuitenkin niin paljon ongelmia, ettei elämäntapamuutosten yrittämisestä kannata 
luopua. Unelma diabeteksen ehkäisypilleristä ei vielä toteutunut.
      Seuraaville sivuille on DREAM-tutkimuksen esittelyn lisäksi poimittu EASD:n kokouksessa 
esillä olleiden suomalaisten diabetestutkimusten tuloksia. 

DREAM-tutkimus osoitti, että insuliiniherkistäjä-
hoidolla voidaan ehkäistä tyypin 2 diabetesta. 
Hoito kuitenkin lisäsi sydämen vajaatoiminnan 
vaaraa, eikä tuloksen pysyvyydestäkään ole tois-
taiseksi tietoa. 
     ACE-estäjähoitoa ei kannata tämän tutkimuk-
sen perusteella aloittaa diabeteksen ehkäisemi-
seksi, vaikka sillä oli kiistatta myönteisiä vaiku-
tuksia sokeriaineenvaihduntaan. Lisähyötyä tästä 
ominaisuudesta saavat ne potilasryhmät, joille 
ACE-estäjä on muista syistä tarpeellinen.

Diabetes on viidenneksi yleisin kuolinsyy maailmas-
sa ja tärkeä sydän- ja verisuonisairauksille altistava 
tekijä. Kliiniset hoitotutkimukset ovat osoittaneet, 
että elämäntapamuutoksilla voidaan merkittävästi 
vähentää tyypin 2 diabeteksen puhkeamista suuren 

DREAM-tutkimus:

Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä lääkkein  
– ei kuitenkaan ilman vakavia haittoja • Satu Vehkavaara

riskin potilailla, joilla on heikentynyt sokerinsieto 
(1). 

ACE-estäjäryhmän lääkkeet jarruttavat reniini-
angiotensiinijärjestelmän toimintaa, ja niiden tiede-
tään laskevan verenpainetta ja vähentävän kuollei-
suutta sekä sydäninfarkteja ja aivohalvauksia poti-
lailla, joiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen 
on suuri. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viittei-
tä myös siitä, että ACE-estäjät saattaisivat ehkäistä 
diabetesta (3). Näiden tutkimusten heikkoutena on 
kuitenkin ollut, että niissä sokeriaineenvaihduntaa 
ei ole tutkittu sokerirasituskokein hoidon alussa ja 
lopussa. Tästä syystä diabetes on saattanut jäädä 
diagnosoimatta osalla tutkittavista. Lisäksi diabe-
teksen kriteerit ovat vaihdelleet eikä diabeteksen 
ehkäisy ole ollut ensisijainen tutkimuksessa seurat-
tu päätetapahtuma. 
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Insuliiniherkkyyden lisääjät ovat puolestaan 
uusi diabeteslääkeryhmä. Tähän ryhmään kuuluvia 
lääkkeitä käytettäessä insuliiniherkkyys lisääntyy 
muun muassa maksassa ja muissa kohdekudoksis-
sa. Tämän ryhmän lääkkeet vaikuttavat edullisesti 
myös omaan insuliinineritykseen (3,4).

Tutkimuksen tarkoitus
ja tutkimusasetelma
DREAM (Diabetes REduction Assessment with 
ramipril and rosiglitazone Medication) -tutkimuk-
sen tarkoituksena oli selvittää, ehkäisevätkö ACE-
estäjäryhmän lääke ramipriili (15 mg / päivä) tai 
insuliiniherkistäjäryhmän lääke 
rosiglitatsoni (8 mg / päivä) diabe-
testa. Tähän lumekontrolloituun 
tutkimukseen satunnaistettiin yh-
teensä 5 269 potilasta 21 maasta. 
Kaikki potilaat olivat yli 30-vuoti-
aita, ja he kuuluivat sokerirasitus-
kokeen perusteella heikentyneen 
sokeriaineenvaihdunnan ryhmään 
(IGT, impaired glucose tolerance = 
paastosokeri alle 7 mmol/l ja kahden tunnin arvo 
7,8–11 mmol/l ja/tai IFG, impaired fasting glucose 
= paastoarvo 6,1–6,9 mmol/l). Potilaat olivat kes-
kimäärin 55-vuotiaita, ja heistä 60 % oli naisia. 
IGT-potilaita oli 58 prosenttia ja IFG-potilaita 14 
prosenttia. Kolmannes potilaista täytti molemmat 
kriteerit. Verenpaine oli koholla vajaalla puolella 
(43,5 % potilaista) ja saman verran oli tupakoivia 
(tai aiemmin tupakoineita) potilaita (44,6 %). Kes-
kipaino oli 84,9 kiloa ja painoindeksi (BMI, body 
mass index) 30,9 kg/m2. Lähtötilanteessa paasto-
verensokeri oli keskimäärin 5,8 mmol/l ja kahden 
tunnin arvo sokerirasituksessa 8,7 mmol/l. Tutki-
muksen ensisijaisina päätetapahtumina olivat uu-
det diabetestapaukset tai kuolemat. Tutkimus kesti 
keskimäärin kolmen vuoden ajan.

Ramipriili vaikutti myönteisesti 
sokeriaineenvaihduntaan
Lääkitystä käytti tutkimuksen lopussa 75 prosent-
tia ramipriiliryhmän ja 81 prosenttia verrokkiryh-
män potilaista. Joka kymmenes potilas joutui lopet-
tamaan lääkkeen käytön ramipriiliryhmässä yskän 
(tavallisin sivuvaikutus) vuoksi. Liian matalan ve-
renpaineen vuoksi lääkityksen joutui lopettamaan 
vain alle yksi prosentti potilaista. Ramipriili laski 
merkittävästi verenpainetta tutkimuksen lopus-

sa, ja ero verrokkiryhmään oli 4/2,3 mmHg 
(p < 0.0001). Maksa-arvot (ALAT) laskivat 
merkittävästi ramipriiliryhmässä (p = 0.04) 
jo heti hoidon alussa. Paino ei muuttunut tutki-
muksen aikana merkittävästi ryhmien välillä. 

Ensisijaisten päätetapahtumien määrissä ei 
todettu eroja tutkimusryhmien välillä (p = 0.15).       
Uusia diabetestapauksia todettiin keskimäärin kol-
men vuoden hoidon jälkeen ramipriiliryhmässä 
449 ja verrokkiryhmässä 489. Tutkimuksen aika-
na kuoli yhteensä 63 potilasta; vain yksi enem-
män verrokkiryhmässä kuin ramipriiliryhmässä. 
Sen sijaan toissijaisen päätetapahtuman osalta 

ryhmät erosivat toisistaan toisesta 
vuodesta eteenpäin, sillä sokeriai-
neenvaihdunta normaalistui tutki-
muksen lopussa 42,6 prosentilla 
ramipriiliryhmässä ja 38,3 prosen-
tilla verrokkiryhmässä (p < 0.001). 
Keskimäärin paastoverensokeri oli 
tutkimuksen lopussa ramipriili-
ryhmässä 5,7 mmol/l ja verrokki-
ryhmässä 5,74 mmol/l (p = 0.07) 

ja kahden tunnin arvo sokerirasituskokeessa 7,5 
mmol/ ja 7,8 mmol/l (p = 0.01). Sydän- ja verisuo-
nitautipäätetapahtumissa ei todettu eroja ryhmien 
välillä. 

Lisähyötyä ACE-estäjähoidosta 
Ramipriili vaikutti edullisesti sokeriaineenvaihdun-
taan: 16 prosentilla potilaista sokeriaineenvaih-
dunta normaalistui ja sokerirasituskokeen kahden 
tunnin arvo oli matalampi kuin verrokkiryhmällä. 
Lisäksi ramipriili laski merkittävästi verenpainetta 
ja korjasi maksan toimintaa. Vaikka diabetesta to-
dettiin ramipriiliryhmässä 9 prosenttia vähemmän 
kuin verrokkiryhmässä, tämä ero ei ollut tilastolli-
sesti merkittävä. 

Lääkitystä ei voida suositella tutkimuksessa 
mukana olleiden kaltaisille potilaille diabeteksen 
ehkäisyyn. Kuitenkin ne potilaat, joilla on jokin 
muu syy lääkkeen käyttöön (tavallisimmin veren-
painetauti tai sydämen vajaatoiminta), saavat hoi-
dosta lisähyötyä myönteisten sokeriaineenvaihdun-
nallisten vaikutusten ansiosta.  

Rosiglitatsoni ehkäisi diabetesta,
muttei ilman vakavia haittoja
Lääkitystä käytti tutkimuksen lopussa 79,5 pro-
senttia rosiglitatsoniryhmän ja 84 prosenttia ver-

   
Vaikka diabetesta todettiin 

ramipriiliryhmässä 
9 prosenttia vähemmän kuin 
verrokkiryhmässä, tämä ero 

ei ollut tilastollisesti 
merkittävä. 
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rokkiryhmän potilaista. Turvotus (5 %) ja 
painonnousu (2 %) olivat yleisimmät hait-
tavaikutukset rosiglitatsoniryhmässä. Ro-

siglitatsoni laski merkittävästi verenpainetta tutki-
muksen lopussa. Ero verrokkiryhmään oli 1,7/1,4 
mmHg (p < 0.0001). Maksa-arvot (ALAT) laskivat 
erittäin merkittävästi rosiglitatsoniryhmässä (p < 
0.0001) jo neljän kuukauden hoi-
don jälkeen. Paino nousi rosiglitat-
soniryhmässä (0,67 kiloa / vuosi) 
ja laski verrokkiryhmässä (0,09 ki-
loa / vuosi) (p < 0.0001). Etenkin 
lantion ympärysmitta kasvoi ro-
siglitatsoniryhmässä (p < 0.0001). 
Ensisijaisten päätetapahtumien 
määrissä oli merkittävä ero tutki-
musryhmien välillä (p < 0.0001). 
Uusi diabetes todettiin keskimäärin 
kolmen vuoden hoidon jälkeen ro-
siglitatsoniryhmässä 280:lla (10,6 
%:lla) ja verrokkiryhmässä 658:lla (25 %:lla) (p 
< 0.0001). Tutkimuksen aikana kuoli yhteensä 63 
potilasta. Kuolleita oli vain kolme enemmän ver-
rokkiryhmässä kuin rosiglitatsoniryhmässä, joten 
hoito ei vähentänyt kuolleisuutta merkittävästi. 
Myös toissijaisen päätetapahtuman osalta ryhmät 
erosivat toisistaan merkittävästi, sillä sokeriaineen-
vaihdunta normaalistui tutkimuksen lopussa 50,5 
prosentilla rosiglitatsoniryhmässä ja 30,3 prosen-
tilla verrokkiryhmässä (p < 0.0001). Keskimäärin 
paastoverensokeri oli tutkimuksen lopussa rosig-
litatsoniryhmässä 5,5 mmol/l, verrokkiryhmässä 
6,0 mmol/l (p < 0.0001) ja kahden tunnin arvo 
sokerirasituskokeessa 6,9 mmol/l ja 8,5 mmol/l (p 
< 0.0001). 

Alaryhmäanalyysien mukaan rosiglitatsoni-
hoidosta oli sitä enemmän hyötyä diabeteksen 
ehkäisyssä mitä enemmän henkilö painoi ja mitä 
suurempia BMI ja vyötärö-lantiosuhde olivat. Sy-
dän- ja verisuonitautipäätetapahtumissa ei koko-
naisuudessaan todettu ryhmien välillä eroja. Sy-
dämen vajaatoiminnan riskiä rosiglitatsonihoito 
lisäsi (rosiglitatsoniryhmä 14 potilasta (0,5 %) ja 
verrokkiryhmä 2 potilasta (0,1 %) (p = 0.01).

Elämäntapamuutokset yhä paras keino
tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi
Rosiglitatsoni (8 mg / päivä) vähensi diabeteksen 
puhkeamista 60 prosentilla potilailla, joilla oli to-

dettu IGT tai IFG sokerirasituskokeessa. Rosig-
litatsoni normaalisti sokeriaineenvaihdunnan 70 
prosentilla potilaista. Lisäksi rosiglitatsoni laski 
jonkin verran verenpainetta ja korjasi merkittävästi 
maksan toimintaa. Paino nousi rosiglitatsoniryh-
mässä noin kolme kiloa ja sydämen vajaatoiminnan 
riski lisääntyi. Muissa sydän- ja verisuonipääteta-

pahtumissa ei ollut eroja ryhmien 
välillä. Jokaisesta tuhannesta kol-
men vuoden ajan rosiglitatsonilla 
hoidetusta potilaasta 144:llä eh-
käistään diabetes. Toisaalta heis-
tä neljälle kehittyy hoidon vuoksi 
sydämen vajaatoiminta. 

Rosiglitatsonin edulliset vai-
kutukset sokeriaineenvaihduntaan 
olivat samaa luokkaa kuin tulok-
set, joita aiemmissa tutkimuksissa 
on saavutettu elämäntapamuutok-
silla. Elämäntapamuutosten (laih-

dutus, kuidun lisäys ruokavalioon, liikunta, tyydyt-
tyneen rasvan vähentäminen) vaikutusten on myös 
osoitettu säilyvän pitkäaikaisseurannassa. Rosigli-
tatsonin käyttöön diabeteksen ehkäisyssä taas liit-
tyy monia mieltä askarruttavia asioita, kuten lääk-
keen vaikutuksen pysyvyys – häviävätkö edulliset  
vaikutukset, kun lääkitys lopetetaan? – painon-
nousutaipumus (vaikka tämä onkin suurelta osin 
turvotusta) ja lisääntynyt sydämen vajaatoiminnan 
vaara. Lääke tulee diabeteksen ehkäisyssä myös 
kalliimmaksi kuin elämäntapamuutokset. 

Tärkein diabeteksen ehkäisykeino suuren riskin 
potilaille on yhä yrittää vaikuttaa riskitekijöihin 
elämäntapamuutoksin. Toistaiseksi ei ole näköpii-
rissä lääkettä, joka voittaisi pysyvät elämäntapa-
muutokset. 

Tulosten pysyvyydestä
tietoa luvassa joulukuussa
Rosiglitatsoni vähentää merkittävästi diabeteksen 
puhkeamista ja normaalistaa sokeriaineenvaihdun-
taa ja myös ramipriililla todettiin edullisia vaiku-
tuksia sokeriaineenvaihduntaan. Kuinka pysyviä 
nämä vaikutukset ovat, selviää lääkkeettömän vai-
heen jatkoanalyyseissä. Niiden tuloksia kuulemme 
vuoden lopulla Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n
(International Diabetes Federation) kokouksessa 
Etelä-Afrikassa. 

   
Alaryhmäanalyysien 

mukaan rosiglitatsoni -
 hoidosta oli sitä enemmän 

hyötyä diabeteksen 
ehkäisyssä, mitä enemmän 

henkilö painoi ja mitä 
suurempia BMI ja vyötärö-

lantiosuhde olivat.

22 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   JOULUKUU 2006



• Satu Vehkavaara
LT, sairaalalääkäri HYKS
Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen poliklinikka
satu.vehkavaara@fi mnet.fi 

Dream-tutkimuksen diat löytyvät internetistä 
osoitteesta www.phri.ca/dream sekä julkaisut 
ramipriiliosiosta osoitteesta http://content.nejm.org 
ja rosiglitatsoniosiosta osoitteesta www.thelancet 
com
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Markku LaaksoLeif Groop Marja-Riitta Taskinen
 

Suomalainen diabetestutkimus sai runsain mitoin tunnustusta Kööpenhaminan-Malmön kokouksessa. Lundin 
yliopiston professori Leif Groop valittiin 38:nnen Claude Bernard -palkinnon saajaksi. Groop tunnetaan erityisesti 
Botnia-tutkimuksistaan. Akatemiaprofessori Markku Laakso Kuopion yliopistosta sai 21:sen Castelli Pedroli 
-palkinnon tunnustuksena muun muassa tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkimuksistaan. Helsingin yliopiston 
professori Marja-Riitta Taskinen puolestaan sai Novartiksen 25 000 dollarin diabetespalkinnon.

Tunnustusta suomalaisille

Euroopan diabetestutkijoilta ja kardiologeilta yhteinen suositus
Euroopan diabetestutkijoiden yhdistys EASD (Euro-
pean Association for the Study of Diabetes) ja Eu-
roopan kardiologiyhdistys ESC (European Society 
of Cardiology) ovat antaneet yhteisen Diabetes ja 
sydän -suosituksen. 
Suosituksen keskeinen sanoma on, että diabetes ja 
sydän- ja verisuonitaudit esiintyvät usein yhdessä ja 
että niiden onnistunut hoito edellyttää lääketieteen 
erikoisalojen välistä yhteistyötä. Kun jompikumpi 
sairaus todetaan, tulee aina selvittää myös sokeriai-

neenvaihdunnan ja vaihtoehtoisesti sydän- ja veren-
kiertoelimistön tila. Veren lipidihäiriöiden sekä ko-
honneen verenpaineen ja verensokerin hoidolle suo-
situstyöryhmä on määritellyt uudet tavoitearvot. 
Diabetes ja sydän -suositus on tarkoitettu diabe-
tologeille, kardiologeille ja perusterveydenhuollon 
lääkäreille. Suosituksen tiivistelmä on julkaistu 
Diabetologia- ja Euro Heart Journal -lehdissä. Ko-
ko suositus kirjallisuusviitteineen löytyy internetistä 
osoitteesta www.escardio.org. 
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Tyypin 2 diabeteksen geneettisen taustan moni-
muotoisuutta kuvastaa, että huolimatta vuosikau-
sia jatkuneesta työstä sairauden perinnöllisen 
taustan selvittämiseksi vahvoja geeniehdokkaita 
ei ole löytynyt. Puolisen vuotta sitten julkaistussa 
tutkimuksessa kuvattiin uusi geeni, joka näytti 
assosioituvan tyypin 2 diabetekseen islantilaises-
sa väestössä. Nyt geenin on osoitettu liittyvän 
tyypin 2 diabetekseen myös suomalaisilla ja 
ruotsalaisilla.

Noin puoli vuotta sitten havaittiin, että perinnöl-
liset emäsparivaihtelut transkriptiotekijä 7 -kal-
taisessa 2-geenissä (TCF7L2) assosioituvat tyypin 
2 diabetekseen islantilaisväestössä. Vahva assosi-
aatiolöydös kyettiin toistamaan myös tanskalais-
väestössä ja eurooppalaisperäisessä amerikkalais-
väestössä. Tämänvuotisessa EASD:n kokouksessa 
esiteltiin kaksi tutkimusta, jotka koskivat TCF7L2:n 
roolia suomalais- ja ruotsalaisväestöissä sekä gee-
nin toiminnallisia, diabeteksen riskiin vaikuttavia 
mekanismeja. Tutkimukset on tehty professori Leif 
Groopin johdolla Lundin yliopistossa.

Yli 10 000 ihmisen 
geenit tutkittiin
Kaksi islantilaisessa alkuperäistutkimuksessa 
vahvimmin tyypin 2 diabetekseen assosioitunutta 
geenivariaatiota (koodinimiltään rs7903146 ja 
rs12255372) analysoitiin kolmessa aineistossa.
Ensimmäinen ryhmä koostui 751:stä tyypin 2 dia-
beetikosta (399 miestä ja 352 naista, ikä 60±10 v, 
painoindeksi 29±5 kg/m2) ja 706 verrokista (346 
miestä ja 370 naista, ikä 54±11 v, painoindek-
si 26±4 kg/m2), jotka osallistuivat suomalaiseen 
Botnia-tutkimukseen. Toiseen ryhmään kuului 
2 293 henkilöä, joiden perheissä esiintyy tyypin 
2 diabetesta ja jotka ovat kuuden vuoden ajan 
osallistuneet Botnia T2D -seurantatutkimukseen             
(1 051 miestä ja 1 242 naista, ikä 45±14 v, painoin-
deksi 25±4 kg/m2). Seurantaan osallistuvilla on 
perhetaustansa vuoksi suurentunut vaara sairastua 
diabetekseen. Heidän sokerinsietokykynsä seuran-
nan alussa oli joko normaali tai heikentynyt. Kol-
manteen ryhmään kuului 7 061 ruotsalaista, jotka 

Vahva tyypin 2 diabeteksen
aiheuttajageeni löytyi vihdoin • Marju Orho-Melander

ovat 22 vuoden ajan osallistuneet tyypin 2 diabe-
teksen seurantatutkimukseen (MPP) Malmössä (4 
392 miestä ja 2 669 naista, ikä 46±6 v, painoindeksi 
24±3 kg/m2, 24,5 %:lla heikentynyt sokerinsieto-
kyky, IGT/IFG). 

Islantilaisessa tutkimuksessa määritellyt, tyypin 
2 diabeteksen riskiin liittyvät emäsparivaihtelut 
(T-alleelit) olivat tilastollisesti yleisempiä tyypin 2 
diabeetikoilla kuin verrokeilla (rs7903146: 41,0 
vs. 31,0 %, p = 0.000097; rs12255372 39,0 vs. 
29,9 %, p = 0.00027). Vastaavasti T-alleelit lisäsi-
vät tyypin 2 diabeteksen vaaraa noin 50 prosenttia 
(rs7903146: suhteellinen riski 1,54 [1,24–1,92], 
p = 0.00010; rs12255372: 1,50 [1,20–1,86], p = 
0.00028). T-alleeleita kantavilla verrokeilla oli kor-
keammat paastoarvot (5,6±0,6 vs. 5,5 ±0,6 mmol/
l, p = 0.031) ja kahden tunnin sokerirasitusarvot 
(6,5±1,6 vs. 6,2±1,6 mmol/l, p = 0.00028) sekä 
matalampi insuliininerityskyky verrattuna verrok-
keihin, joilla ei ollut yhtään T-alleelia. 

Seurantatutkimukset sekä suomalais- että ruot-
salaisväestöissä osoittivat lisäksi, että T-geenivari-
aatiota kantavien vaara sairastua tyypin 2 diabe-
tekseen oli noin 50 prosenttia suurempi verrattuna 
henkilöihin, jotka eivät olleet perineet yhtään T-
alleelia. 

Perinnölliset emäsparivaihtelut TCF7L2-gee-
nissä assosioituvat vahvasti tyypin 2 diabetekseen 
ja ennakoivat henkilön riskiä sairastua. Botnia-
tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että 
emäsparivaihtelut TCF7L2-geenissä vaikuttavat 
insuliininerityksen säätelyyn.

• Marju Orho-Melander
Dosentti (kokeellinen endokrinologia), biokemisti
Department of Clinical Sciences (Endocrinology 
and Diabetes Research), Clinical Research Center, 
Malmö, Lund University 
marju.orho-melander@med.lu.se
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Metaboliset vaaratekijät muuttavat 
aivojen aineenvaihduntaa jo varhain • Outi Heikkilä

Kohonnut verensokeripitoisuus näyttää olevan 
yhteydessä aivosolujen aineenvaihdunnan muu-
toksiin. Nämä muutokset ovat nähtävissä jo 
paljon ennen varsinaista diabetesta. Diabetesta 
edeltävän vaiheen, jolloin sokeriaineenvaihdunta 
on jo häiriintynyt, ja varhaisten metabolisten 
vaaratekijöiden vaikutusta aivojen rakenteeseen 
ja aineenvaihduntaan ei ole aiemmin tutkittu. 

Metabolisten vaaratekijöiden ja oireettomien ai-
voinfarktien välinen yhteys on lineaarinen: mitä 
useampi vaaratekijä, sitä suurempi todennäköisyys 
saada aivoinfarkti. Tiedetään myös, että tyypin 2 
diabeetikoilla dementian vaara on kasvanut. Selvi-
äminen kognitiivisissa testeissä on todettu hieman 
keskimääräistä heikommaksi jo suhteellisen nuo-
rillakin tyypin 2 diabeetikoilla. Toisaalta on saatu 
viitteitä lääkityksen aloittamisen ja paastoveren-
sokeritason alenemisen edullisista vaikutuksista 
työmuistiin. Valkoisen aineen signaalilisää, jonka 
lievää muotoa pidetään normaalilöydöksenä yli 
55-vuotiailla, havaitaan tyypin 2 diabeetikoiden 
aivoissa tavallista varhemmin. Signaalilisää pide-
tään merkkinä solujen paikallisesta hapenpuuttees-
ta ja siihen liittyvästä tukikudosreaktiosta. Myös 
kohonneen verenpaineen ja arteroskleroosin tiede-
tään aiheuttavan näitä muutoksia. 

Suomalaistutkimuksessa koottiin kaksi kes-
kimäärin 35-vuotiaiden (23–43 v), terveiden ja 
tupakoimattomien miesten ryhmää, joista toisessa 
tutkittavilla oli tyypin 2 diabetesta sairastava lähi-
sukulainen ja lisäksi lievänä 2–4 seuraavista vaa-
ratekijöistä: keskivartalolihavuus, kohonnut ve-
renpaine, kohonnut paastoverensokeri, kohonnut 
tri glyseridipitoisuus ja matala HDL-pitoisuus. Mo-
lemmissa ryhmissä oli yhdeksän miestä. Aivojen 
rakenteellisen magneettikuvauksen (MRI) lisäksi 
aivosolujen aineenvaihduntaa tutkittiin magneetti-
resonanssispektroskopialla (MRS) neljällä aivoalu-
eella: pikkuaivoissa, otsalohkon kuorikerroksessa, 
otsalohkon valkoisessa aineessa sekä harmaata 
ainetta olevassa talamuksessa. 

Aivot sopeutuvat –
oireet ilmaantuvat myöhään

Ryhmässä, jossa tyypin 2 diabeteksen vaara oli ko-
honnut, valkoisen aineen signaalilisää oli tukisolu-
reaktion merkkinä neljällä yhdeksästä tutkitusta. 
Yhdeksän verrokin ryhmässä näitä muutoksia ei 
havaittu lainkaan. 

Aivojen kreatiinipitoisuuden kohoaminen on 
merkki tukisolujen toiminnan häiriöstä. Talamuk-
sen kreatiinipitoisuus oli tyypin 2 diabeteksen 
riskiryhmässä 19 prosenttia korkeampi kuin ver-
rokkiryhmässä. Kreatiinipitoisuus oli myös sitä 
suurempi, mitä korkeampia paastoverensokeri tai 
sokerirasituksen kahden tunnin arvo olivat. Tämä 
on mielenkiintoinen löydös, koska juuri talamus 
on se aivojen osa, johon ensimmäiset oireettomat 
aivoinfarktit usein tulevat.

Vaikka paastoverensokerissa oli pieni, mut-
ta merkitsevä ero ryhmien välillä (riskiryhmässä 
5,3±0,5 ja kontrolleilla 4,7±0,3 mmol/l), aivojen 
sokeripitoisuus oli samaa tasoa. Johtopäätökse-
nä on, että riskiryhmässä glukoosin ja kreatiinin 
luonnollinen aineenvaihdunnan yhteys näyttäisi 
häiriintyneen. Tämä johtuu todennäköisimmin her-
mosolujen heikentyneestä sokeriherkkyydestä. 

Näyttää siltä, että metaboliset vaaratekijät ja 
erityisesti verensokeripitoisuus ovat yhteydessä 
aivojen solujen aineenvaihdunnan muutoksiin jo 
varsin varhaisessa vaiheessa. Aivot ovat kuitenkin 
niin sopeutuvainen elin, että mahdolliset vauriot 
aiheuttavat näkyviä oireita vasta paljon myöhem-
min. Tämän tutkimuksen perusteella prediabetek-
sen aktiivinen hoito ja diabeteksen ennaltaehkäisy 
on suositeltavaa myös aivojen kannalta. 

• Outi Heikkilä 
LL, maa- ja metsätieteiden yo 
Folkhälsanin tutkimuskeskus
HYKS sisätaudit, nefrologian klinikka
outi.heikkila@helsinki.fi 
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Pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen sairasta-
minen lisää diabeettisen munuaistaudin ilmaan-
tumisen todennäköisyyttä. Miksi näin käy, on yhä 
arvoitus. Selittävä tekijä saattaa löytyä verisuon-
ten endoteelilta. 

Pre-eklampsia on raskauteen liittyvä sairaus, jonka 
oireita ovat verenpaineen nousu ja valkuaisvirtai-
suus. Sairaus ilmenee raskauden loppupuolella. 
Sitä esiintyy 3–5 prosentissa kaikista raskauksista 
ja yli 10 prosentissa tyypin 1 diabeetikoiden raska-
uksista. Pre-eklampsian vaaratekijöitä ovat diabee-
tikoilla mikroalbuminuria tai proteinuria, huono 
verensokeritasapaino, retinopatia, synnyttämättö-
myys ja diabeteksen pitkä kesto. Pre-eklampsian 
on osoitettu olevan sydän- ja verisuonitautien vaa-
ratekijä ei-diabeettisessa väestössä. Diabeetikoilla 
pre-eklampsian on osoitettu lisäävän myös mikro-
vaskulaarisia komplikaatioita, kuten retinopatiaa.  

Diabeettista munuaistautia eli nefropatiaa 
esiintyy noin kolmasosalla tyypin 1 diabeetikois-
ta. Nefropatian keskeisimpiä vaaratekijöitä ovat 
tupakointi, huono verensokeritasapaino, veren-
painetauti ja geneettiset tekijät. Pre-eklampsialla ja 
diabeettisella nefropatialla on täten useita yhteisiä 
tekijöitä, mikä antaisi aihetta olettaa, että näillä 
kahdella sairaudella voisi olla yhteinen patoge-
neesi. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, 
lisääkö pre-eklampsia tai raskaudenaikainen ve-
renpaineen nousu diabeettisen nefropatian esiin-
tyvyyttä.

Selitys löytyy endoteeliltä 
Tutkimus tehtiin Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalan naistenklinikan ja Folkhälsanin tutkimus-
keskuksen yhteistyönä. Vuosina 1988–1996 syn-
nyttäneitä tyypin 1 diabeetikoita seurattiin HYKS:n 
naistenklinikalla. Synnyttäjät kutsuttiin seuran-
takäynnille (seuranta-aika 10,6 vuotta) FinnDia-
ne-tutkimukseen (Finnish Diabetic Nephropathy 
Study). FinnDiane on koko maan kattava tutki-

mus, jossa pyritään tunnistamaan ympäristö- ja 
perintötekijöitä, jotka altistavat diabeettisille liitän-
näissairauksille. Seurantakäynnillä potilaille tehtiin 
kliininen tutkimus ja otettiin veri- ja virtsanäytteitä. 
Nefropatia todettiin kolmen 24 tunnin virtsankerä-
yksen perusteella. 

Diabeettinen nefropatia kehittyi 41,9 prosen-
tille niistä tutkittavista, joilla oli ollut raskauden 
aikana pre-eklampsia. Vastaava luku oli 8,9 pro-
senttia, jos verenpaine oli ollut raskauden aikana 
normaali. Nefropatian ilmaantuminen ei lisäänty-
nyt ryhmässä, johon kuuluneiden verenpaine oli 
noussut raskauden aikana (10,3 %), mutta joilla 
ei ollut ollut proteinuriaa. Tulostemme mukaan 
pre-eklampsia ja raskaudenaikainen verenpaineen 
nousu näyttävät olevan eri tauteja. Kun monimuut-
tuja-analyysissä otettiin huomioon painoindeksi, 
seuranta-aika, tupakointi, ikä, diabeteksen kesto 
ja raskausajan keskimääräinen HbA1c-taso, oli pre-
eklampsiapotilaiden riski sairastua nefropatiaan 
7,7-kertainen verrattuna tyypin 1 diabeetikoihin, 
joilla ei ollut ollut pre-eklampsiaa (95 %:n luotta-
musväli 1,6–36,1).

Herää kysymys, mikä yhdistää pre-eklampsian 
ja diabeettisen nefropatian. Selitys voisi olla molem-
piin sairauksiin liittyvä endoteelin (verisuonten si-
säpintoja verhoavan solukerroksen) toimintahäiriö. 
Raskauden aikana se tulee esiin pre-eklampsiana ja 
myöhemmin diabeettisena nefropatiana. Syy-yhte-
ydestä riippumatta tyypin 1 diabeetikoita hoitavien 
lääkäreiden tulisi herkästi aloittaa asianmukainen 
lääkitys diabeettisen nefropatian ehkäisemiseksi, 
jos potilaalla on ollut pre-eklampsia.  

• Daniel Gordin, LK
Folkhälsanin tutkimuskeskus
HYKS sisätaudit, nefrologian klinikka
daniel.gordin@helsinki.fi 
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Tyypin 1 diabeetikon raskausmyrkytys 
moninkertaistaa munuaistaudin vaaran • Daniel Gordin
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Kuopiolaisessa Genobin-tutkimuksessa havait-
tiin, että laihduttaminen vähensi solunulkoisen 
 matriksin geenien ilmentymistä rasvakudokses-
sa, kun tutkittavilla oli metabolisen oireyhtymän 
piirteitä. 

Elintavat ja geneettiset tekijät vaikuttavat lihavuu-
den, insuliiniresistenssin ja metabolisen oireyhty-
män, ja siten tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja ve-
risuonisairauksien, syntyyn yhtäläisesti (1). Edullis-
ten elintapamuutosten, erityisesti painonpudotuk-
sen ja edullisten ruokavaliomuutosten, on osoitettu 
selkeästi vähentävän sairastumisen vaaraa tyypin 
2 diabetekseen (2–4). Näiden muutosten vaikutus-
mekanismeja tunnetaan toistaiseksi huonosti. Kuo-
pion yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikön, 
Kuopion liikuntalääketieteellisen tutkimuslaitok-
sen ja Kuopion yliopistosairaalan sisätautien klini-
kan yhteistyönä tekemässä Genobin-tutkimuksessa 
selvitettiin laihdutuksen vaikutusta geenien ilmen-
tymiseen rasvakudoksessa tutkittavilla, joilla oli 
metabolisen oireyhtymän piirteitä.  

Tutkimukseen osallistui 75 henkilöä, jotka sa-
tunnaistettiin neljään tutkimusryhmään: ruoka-
valio- (n = 28), kestävyysliikunta- (n = 14), lihas-
kuntoliikunta- (n = 15) ja vertailuryhmään (n = 
18). EASD:n kokouksessa esitel-
tiin ruokavalioryhmän tuloksia 
ja verrattiin niitä vertailuryhmän 
tuloksiin. Tutkittavilla oli tutki-
muksen alussa joko heikentynyt 
sokerinsieto (kahden tunnin glu-
koosipitoisuus 7,8–11,0 mmol/
l) tai kohonnut paastoglukoosi-
pitoisuus (6,1–7,0 mmol/l) sekä 
lisäksi vähintään kaksi metabolisen oireyhtymän 
piirrettä (5).

Elintapainterventio kesti keskimäärin 33 viik-
koa. Ruokavalioryhmässä 12 viikon intensiivistä 
laihdutusjaksoa seurasi jakso, jonka vähimmäista-
voitteena oli pitää saavutettu painonlasku. Ennen 
interventiota ja sen jälkeen tehtiin glukoosimeta-

Ruokavalioryhmässä 
glukoosiaineenvaihdunta 

parani painon, painoindeksin 
ja vyötärönympäryksen 
pienenemisen mukana. 

boliaa selvittävät tutkimukset, oraalinen sokerira-
situs- (OGTT) ja suonensisäinen sokerirasituskoe 
(FSIGT), sekä otettiin rasvakudosnäytteet. Lisäksi 
seurattiin painon ja kehonkoostumuksen muutok-
sia. Geenien ilmentymistä tutkittiin rasvakudos-
näytteistä mikrosiruanalytiikkaa käyttäen (Affy-
metrix HG-U133 Plus 2.0 GeneChip). Näytteet 
analysoitiin yhdeksältä tutkittavalta ruokavalio-
ryhmästä ja kymmeneltä tutkittavalta vertailuryh-
mästä ennen ja jälkeen intervention.  

Glukoosiaineenvaihdunta parani
ruokavalioryhmässä
Ruokavalioryhmässä glukoosiaineenvaihdunta pa-
rani painon, painoindeksin ja vyötärönympäryksen 
pienenemisen mukana. Ruokavalioryhmä jaettiin 
painonlaskun perusteella niihin, jotka olivat laih-
tuneet viisi prosenttia tai enemmän (n = 11) tai  
alle viisi prosenttia (n = 17) lähtöpainosta. Insu-
liiniherkkyys parani niillä, jotka olivat laihtuneet 
viisi prosenttia tai enemmän, verrattuna muihin 
ruokavalioryhmäläisiin. 

Geenien ilmentyminen analysoitiin ruokavalio-
ryhmän osalta näytteistä, joiden luovuttajat olivat 
pudottaneet painoaan vähintään viisi prosenttia. 
Tässä ryhmässä havaittiin yleinen geenien ilmen-

tymisen väheneminen laihtumi-
sen myötä. 105 geenistä, joiden 
ilmentyminen oli muuttunut, 82 
prosentin ilmeneminen oli vähen-
tynyt. Sen sijaan vertailuryhmässä 
havaittiin päinvastainen vaikutus: 
82 prosentissa muutoksista ilmen-
tyminen lisääntyi. Tosin molem-
missa ryhmissä muutokset olivat 

hyvin maltillisia, fold change -arvot olivat ruoka-
valioryhmässä 0,67–1,68. Arvo yksi tarkoittaa ”ei 
muutosta”. Sen alittavat arvot merkitsevät ilmenty-
misen vähenemistä ja ylittävät arvot ilmentymisen 
lisääntymistä. 

Seuraavaksi selvitettiin, muodostavatko nämä 
105 geeniä klustereita. Analyysin tuloksena ha-

Genobin-tutkimus selvitti geenien ilmentymistä 
metabolisen oireyhtymän yhteydessä • Marjukka Kolehmainen
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Molemmat pikainsuliinit sopivat raskaana oleville
 

Pikavaikutteiset insuliinianalogit ovat nykytiedon mukaan turvallisia käyttää raskauden aikana. 
Tämä koskee sekä lisproinsuliinia (Humalog) että aspartinsuliinia (NovoRapid), jonka raskauden-
aikaisesta käytöstä kerrottiin Diabetes ja lääkärin lokakuun numerossa (sivu 27). Kummankin 
insuliinin valmisteyhteenvedossa on maininta valmisteen raskaudenaikaisesta käytöstä. Lispro-
insuliinin osalta raskaudenaikaista hoitoa koskeva nykyinen valmisteyhteenvedon teksti on hyväk-
sytty vuonna 2003 ja aspartinsuliinin osalta heinäkuussa 2006. Kummankaan insuliinivalmisteen 
varsinainen käyttöaihe ei ole muuttunut.

vaittiin, että geenit, jotka kuuluivat ekstrasellu-
laarimatriksi-, solusykli- ja proliferaatioklusteriin, 
olivat reagoineet laihdutukseen.  

Genobin-tutkimuksessa laihduttaminen johti 
glukoosiaineenvaihdunnan parantumiseen ja gee-
nien ilmentymisen vähenemiseen rasvakudokses-
sa henkilöillä, joilla oli metabolisen oireyhtymän 
piirteitä. Erityisesti tämä nähtiin niiden geenien 
osalta, jotka kuuluvat ekstrasellulaarimatriksi-, 
solusykli- ja proliferaatioklusteriin. Näiden gee-
nien merkityksestä insuliiniresistenssin ja tyypin 2 
diabeteksen synnyssä on toistaiseksi vähän tietoa 
saatavilla. Solu- ja eläinmalleista (6–9) saatu tieto 
on tuonut kuitenkin esiin uusia mahdollisia meka-
nismeja tyypin 2 diabeteksen patogeneesin taustal-
la. Näiden mekanismien tutkiminen ihmisillä on 
parhaillaan käynnissä.   

• Marjukka Kolehmainen
FT, laillistettu ravitsemusterapeutti
Kuopion yliopisto, kliinisen ravitsemustieteen 
yksikkö
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Euroopan diabeteshoitajien liiton FENDin 
(Federation of the European Nurses in Diabetes) 
tämänvuotisen kongressin teemana oli diabetes 
maailmanlaajuisena epidemiana. Kongressissa 
etsittiin niitä keinoja, joilla diabeteksen räjähdys-
mäistä lisääntymistä voidaan jarruttaa. Viime 
vuonna on käynnistetty kaksi merkittävää han-
ketta, joissa FEND on ollut aktiivisesti mukana: 
Helmikuussa Wienissä Itävallassa järjestettiin 
tapaaminen EU-maiden terveydenhuollon päättäjil-
le sekä diabetestyössä ja tutkimuksessa mukana 
oleville. Toinen merkittävä askel on ollut Kansain-
välisen diabetesliiton IDF:n (International Diabetes 
Federation) ”Unite for Diabetes” -kampanjan 
tukeminen.

Wienissä  laadittiin ehdotus diabeteksen ottami-
seksi osaksi Euroopan unionin terveyspoliittista 
toimintaa (Vienna declaration on diabetes). Wienin 
kongressissa eri työryhmien aiheina olivat diabe-
teksen varhainen ehkäisy, diagnosointi, hoidon 
riittävän tehokas ja varhainen aloittaminen sekä 
lisäsairauksien ehkäisy. Diabeteksen lisääntymi-
nen edellyttää tiedon keräämistä EU:n alueella ja 
parhaiden käytäntöjen tuomista kaikkien jäsenval-
tioiden saataville. Wienin kokouksen loppuyhteen-
veto esiteltiin myöhemmin keväällä ja kesällä EU:n 
terveysasioista vastaavalle neuvostolle. 

IDF:n ”Unite for Diabetes” -kampanjan ta-
voitteena on nostaa maailmanlaajuinen diabetes-
epidemia Yhdistyneiden kansakuntien tunnus-
tamaksi terveyden uhaksi ja koko maailman tie-
toisuuteen. YK:n virallinen tuki kampanjalle on 
ensiarvoisen tärkeä, jotta diabeteksen ehkäisyyn 

ja hoitoon kiinnitettäisiin enemmän huomiota sen 
jäsenvaltioissa. Hanketta johtaa IDF:n tuleva presi-
dentti Martin Silink Australiasta. Hän piti FENDin 
kongressissa lämminhenkisen puheen kampanjan 
puolesta. Diabetes on yhtä yleinen kuolinsyy kuin 
aids (HIV). Vuonna 2003 noin kolme miljoonaa ih-
mistä kuoli diabeteksesta johtuvista syistä, ja luku 
on vielä suurempi, jos siihen lisätään diabetekseen 
liittyvät sydän- ja verisuonitaudit. Diabeteksesta 
aiheutuva humanitaarinen, sosiaalinen ja talou-
dellinen taakka kasvaa koko ajan. Tavoitteena on 
julkaista YK:n päätöslauselma Maailman diabetes-
päivänä 2007.

YK käsittelee asiaa helmikuussa 2007, ja tätä 
ennen eri maiden diabetesliitoilla on mahdollisuus 
lähettää tukensa hankkeelle. Samoin kehotettiin 
eri maiden diabeteshoitajien järjestöjä olemaan 
aktiivisia ja lähettämään oma kannanottonsa asian 
puolesta (www.unitefordiabetes.org).

Osallistujia nyt myös Kiinasta
FENDin kongressi kokosi tänä vuonna jälleen en-
nätysmäärän osallistujia, yli 600. Uutta ilmettä 
kongressiin toivat 20 kiinalaista diabeteshoitajaa, 
jotka olivat erittäin kiinnostuneita eurooppalaisten 
diabeteshoitajien työstä. Heidän maassaan työ on 
vasta alussa ja ammattikunta hakee sijaansa terve-
ydenhuollossa. 

Perusterveydenhuollon tiimityön tärkeys ja uu-
det toimintamallit (Xavier Cos, Espanja ja Lena 
Insulander, Ruotsi) ja Suomen Tyypin 2 diabetek-
sen ehkäisyhanke (D2D) olivat esillä ensimmäisen 
kongressipäivän esityksissä. Tanskalaiset diabe-
teshoitajat piristivät kongressipäivää esittelemällä 
sairaalaklovnit. Klovneiksi pukeutuneet hoitajat 
käyvät lohduttamassa ja esiintymässä sairaaloi-

EU:n ja YK:n tuki välttämätön 
diabetesepidemian torjunnassa

FENDin 11. kongressi Kööpenhaminassa 12.–13. syyskuuta 2006 

• Sari Härmä-Rodriguez

31DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   JOULUKUU 2006

● ● ● Diabeteshoitajat



den osastoilla, vanhainkodeissa 
ja lasten luona. Tavoitteena ei ole 
ainoastaan hauskuutus, vaan tar-
koitus on myös auttaa ihmisiä il-
maisemaan sairautta kohtaan tun-
temaansa pelkoa, surua ja muita 
tunteita. 

Geneven yliopistollisen sairaa-
lan tiimi (professori Alain Golay, 
psykologi Christina Anzules ja dia-
beteshoitaja Montserrat Castellsa-
gue) kertoivat kokemuksistaan taide- ja tanssitera-
pian hyödyntämisestä hoidonohjauksessa kongres-
sin toisena päivänä. Huono itsetunto ja erityisesti 
liikapainoisten ihmisten puutteellinen kehonkuva 
estävät elintapamuutosten tekemistä. Genevessä on 
jo usean vuoden ajan kokeiltu taide- ja tanssitera-
piaa osana hoidonohjausta. Taide- ja tanssiterapia 
on parantanut potilaiden itsetuntoa ja -tuntemusta. 
Se on auttanut heitä tunnistamaan paremmin, mitä 
tunteita oma keho ja sairaus herättävät. 

Lapsuudenaikaiset vaaratekijät
ja insuliiniresistenssi
Esitykset metabolisesta oireyhtymästä (Stefano del 
Prato, Espanja) ja uusista diabeteksen lääkehoi-
doista (Cliff Bailey, UK) täydensivät kongressin 
teemaa. Alison Jeffery (UK) kertoi Englannissa teh-
tävästä Earlybird -tutkimuksesta, jolla pyritään 
kartoittamaan lapsuuden ympäristö- ja perinnölli-
syystekijöitä, kuten syntymäpainoa, liikunnallista 
aktiivisuutta ja sukupuolta metabolisen oireyhty-
män ennustajina. Alustavissa tuloksissa syntymä-
painolla tai vauvaiän painonnousulla ei näytä ole-
van vaikutusta insuliiniresistenssin kehittymiseen. 
Tytöillä esiintyy enemmän insuliiniresistenssiä kuin 
pojilla. He ovat myös taipuvaisia liikapainoisuu-
teen ja vähäisempään fyysiseen aktiivisuuteen, mikä 
vaikuttaa heidän aineenvaihduntaansa. Insuliinire-
sistenssin, painoindeksin, vyö-
tärönympäryksen ja lihavuuden 
yhteys voimistuu 5–8 vuoden 
iässä, jolloin vyötärönympärys 
on tärkein insuliiniresistenssin 
ennustaja.

Kongressin lopuksi kuulimme Iso-Britannian 
(Deirdre Kyne Grzebalski), Ruotsin (Gunnel Wik-
lund) ja Saksan (Brigitte  Osterbrink) esimerkit 
näissä maissa toteutetuista hoidonohjauksen oh-
jelmista. Hyvään hoidonohjaukseen kuuluu tavoit-

teiden määrittely, ohjauksen 
toteutus ja arviointi. Kaikkien 
diabetesta sairastavien tulisi 
saada laadukasta hoidonohja-
usta. Hyvän hoidonohjauksen 
kriteerit täyttäviä kokonai-
suuksia ovat esimerkiksi Iso-
Britanniassa DAFNE (Dose 
adjustment for normal eating) 
ja DESMOND (Diabetes edu-
cation and self management 

for ongoing and newly diagnosed). Saksan dia-
betesliitto on myös määritellyt suositukset dia-
beteksen hoidosta ja hoidonohjauksesta. Saksan 
esimerkkinä hoidonohjauksen kokonaisuudesta 
oli omahoidon tukemiseen tähtäävä MEDIAS 2 
(Mehr DIAbetes - Selbstmanagement für Typ 2). 
Ruotsista kuultiin erilaisia esimerkkejä, joissa on 
hyödynnetty ryhmäohjausta ja ongelmalähtöisen 
oppimisen (problem based learning) -menetelmää 
nuorten hoidonohjauksessa.

Mielenterveys yhtenä aiheena pienryhmissä
Pienryhmissä (masterclasses) keskityttiin erilai-
siin aiheisiin, kuten psykososiaalisten tekijöiden 
huomioimiseen ja merkitykseen sekä psyykkisten 
ongelmien seulontaan ja interventioihin. Aiheen 
alusti Frans Pouwer, joka toimii tutkijana Amster-
damissa Psykologian tutkimusyksikössä. 

Osallistujat saivat tutustuttavakseen WHO-5-
hyvinvointikyselyn, PAID (problem areas in dia-
betes) -kyselylomakkeen, SF36 (tm) Health Sur-
vey:n ja Major (ICD-10) Depression Inventory 
-lomakkeen. Järjestelmällinen psykososiaalisten 
tekijöiden seulonta ja kartoitus on monessa dia-
beetikkoja hoitavassa yksikössä vasta ajatusten 
tasolla. Kuitenkin psykososiaalisten tekijöiden tie-
detään olevan selvässä yhteydessä jaksamiseen ja 
sairauden hoitoon.

Kysymyslomakkeiden käyt-
tökelpoisuus herätti runsaasti 
keskustelua. Ennen kyselylo-
makkeiden ja seulonnan käyt-
töönottoa on varmistettava, että 
hoitotiimissä on tarjolla riittävä 

psykologian asiantuntemus interventioita varten. 
”Mestariluokkien” muita aiheita olivat muun mu-
assa ravitsemus, jalkojen haavojen hoito ja diabe-
teshoitajien tutkimusverkoston jatkosuunnittelu.

IDF:n ”Unite for Diabetes” -
kampanjan tavoitteena on 
nostaa maailmanlaajuinen 

diabetesepidemia myös 
Yhdistyneiden kansakuntien 

tunnustamaksi terveyden uhaksi 
ja koko maailman tietoisuuteen.

Diabetes on yhtä yleinen 
kuolinsyy kuin aids.
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Posteripalkinnot 
Sveitsiin ja Espanjaan
Kongressissa palkittiin FENDin palkinnolla sveit-
siläisen Ketia Alexandren posteri diabetesta sai-
rastavien hoidonohjauksesta raskauden aikana 
sekä DESGin (Diabetes education study group) 
palkinnolla espanjalaisen Margarita Jansan posteri 
kroonisten sairauksien  hoidonohjauksen tarpeesta 
sairaaloissa. 

FENDin ENDCUP-koulutuksen läpäisi tänä 
vuonna 13 diabeteshoitajaa. Heidän joukossaan to-
distuksensa saivat kolme suomalaista diabeteshoi-
tajaa: Kaisa Huhkio, Kaija Jokela ja Johanna Ro-
senberg. 

Anne-Marie Felton jättää pitkäaikaisen puheen-
johtajan paikkansa FENDin hallituksessa ja siirtyy 

FENDin presidentiksi. Hän on FENDin edustaja 
EU:n, IDF:n ja muiden järjestöjen kanssa tehtäväs-
sä yhteistyössä ja vahvistaa näin diabeteshoitaji-
en asemaa neuvotteluissa. Feltonin työtä FENDin 
puheenjohtajana jatkaa Deirdre Kyne-Grzebalski 
Iso-Britanniasta.

Ensi vuonna FENDin kongressi pidetään Ams-
terdamissa 14.–15.9. FENDin uusi ENDCUP-kou-
lutus käynnistyy kesällä 2007. Hakuaika päättyy 
joulukuun loppuun mennessä (www.fend.org).

• Sari Härmä-Rodriguez
FENDin hallituksen jäsen
Opetushoitaja
Diabetesliitto
sari.rodriguez@diabetes.fi 

Dehko vauhdittaa
diabeteskoulutuksen kehittämistä
Diabetesosaamisen turvaaminen on nykyisin vaikeaa epäyhtenäisen ja alueellisesti epätasaisesti ja-
kaantuneen koulutuksen vuoksi. Erityisesti tyypin 2 diabeteksen rajun kasvun takia uusia kokopäi-
väisiä diabeteshoitajia tarvitaan moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna.

Näin todettiin marraskuussa Helsingissä pidetyssä Dehkon eli Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämisohjelman vuotuisessa toimijasymposiumissa. Symposiumin otsikkona oli ”Miten huoleh-
dimme hoitohenkilökunnan diabetesosaamisesta?” Symposiumissa keskityttiin tällä kertaa diabetes-
koulutuksen tilanteeseen eri ammattiryhmissä.

Jos laajassa keskustelussa tuotiinkin esille kehittämistarpeita, Suomen Kuntaliiton yhtiön Efekon 
koulutuspäällikkö Jari Koivisto muistutti, että kansainvälisessä vertailussa suomalaista koulutusta ei 
tarvitse hävetä. Eniten Koivisto näki muutostarpeita käytännön työn asenteissa ja hoivaprosesseissa. 
Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella terveydenhuollon lakisääteinen täydennyskoulutusvel-
voite on hänen mukaansa toiminut hyvin.

Diabetesosaamisen lisäämiseksi on professori Tero Kankaan mukaan ensiarvoisen tärkeää saa-
da Suomen terveydenhuoltoon 1 500 täysipäiväistä diabeteshoitajaa, kun määrä nykyisin on vajaa 
200.

Dehko-symposium toimi keskustelufoorumina alkuvuodesta käynnistettävälle työryhmälle, jon-
ka tehtävänä on laatia toimenpide-ehdotuksia diabetesosaamisen kehittämiseksi ja turvaamiseksi. 
Vuodenvaihteen jälkeen nimettävä työryhmä laatii raporttinsa vuoden 2007 aikana.

Glargiini erityiskorvattavaksi tyypin 2 diabeteksen hoidossa
Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt glargiini-insuliinin (Lantus) erityiskorvattavaksi tyypin 
2 diabeteksen hoidossa. Erityiskorvattavuus tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Glargiini-insuliini 
on ollut peruskorvattava 1.7.2003 alkaen. Tyypin 1 diabeteksen hoidossa glargiini on ollut erityis-
korvattava 1.11.2003 alkaen. 
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Väitöksiä  

Tanja Saarela

Diabetekselle altistavat geenit saattavat 
altistaa myös raskausmyrkytykselle

Lääketieteen lisensiaatti Tanja 
Saarelan väitöskirjatutkimukses-
sa etsittiin pre-eklampsialle eli 
raskausmyrkytykselle altistavia 
geenejä. Erityisesti kiinnostuksen 
kohteena olivat diabetekselle ja 
verisuonten sisäpinnan toimin-

tahäiriölle altistavat geenit ja niiden muutokset, 
polymorfi at. Tällaisten polymorfi oiden todettiin 
olevan yhteydessä pre-eklampsian ilmenemiseen 
kahdessa eri geenissä.

Tutkimukseen osallistui 133 pre-eklampsiaan 
ensiraskaudessaan sairastunutta naista ja 115 ter-
vettä synnyttäjää Kuopion yliopistollisesta sairaa-
lasta. Heiltä kerättiin verinäytteet, joista erotettiin 
DNA geneettisiä analyysejä varten. Kaikkien tut-
kittujen geenien on aikaisemmissa tutkimuksis-

sa todettu olevan yhteydessä insuliiniresistenssiin, 
diabetekseen, lihavuuteen, rasva-aineenvaihdun-
nan häiriöihin, verenpainetautiin sekä sydän- ja 
verisuonisairauksiin. Pre-eklampsia altistaa naisia 
juuri näille häiriöille sekä raskauden aikana että 
myöhemmin elämässä.

TNF-alfa-geenin kaksi eri polymorfi aa, C-850T 
ja G-308A, olivat yleisempiä pre-eklampsiapotilail-
la kuin terveillä synnyttäjillä. Myös adiponektiini-
geenin kaksi polymorfi aa, SNP45 (T>G) ja SNP276 
(G>T), olivat merkittävästi yhteydessä pre-eklamp-
sian ilmaantuvuuteen. Molemmissa geeneissä to-
dettiin haplotyyppiassosiaatio polymorfi oiden ja 
pre-eklampsian ilmenemisen välillä. Mekanismit 
näiden löydösten takana kaipaavat lisätutkimuk-
sia. 

Saarelan naistentautien ja synnytysten alaan 
kuuluva väitöskirja Susceptibility genes of diabetes 
and endothelial dysfunction inpreeclampsia, Dia-
beteksen ja endoteelin toimintahäiriön alttiusgeenit 
pre-eklampsiassa, tarkastettiin Kuopion yliopistos-
sa marraskuussa.  

Diabetestutkimussäätiön vuoden 2007 apurahat
Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 
tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 
lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutkimus-
hankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2007 apurahoina jaettava summa on 325 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen apu-
raha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimushankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 euroa) 
ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimusapurahoja. Pienemmät apurahat on tarkoitettu pääsään-
töisesti nuorten tutkijoiden henkilökohtaisiksi apurahoiksi. Apurahan saajalta edellytetään selvitystä 
apurahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista kahden vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Diabetestutkimussäätiön hallitukselle osoitetut, säätiön hakemuslomakkeelle laaditut suo-
men-, ruotsin- tai englanninkieliset hakemukset lähetetään seitsemänä kappaleena säätiön toimis-
toon (osoite: Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 33680 Tampere) 28.2.2007 (postileiman päivä-
määrä) mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan bud-
jetti ja hankkeen kokonaiskustannusarvio. Jos kyseessä on väitöskirjatyö, tulee hakemuksessa il-
metä, missä vaiheessa väitöskirjatyö on. Hakemuslomakkeen saa internetistä sivulta www.diabe-
tes.fi >  Diabetestutkimussäätiö >  Apurahat. Hakemuslomakkeita voi tilata myös Diabetes-
keskuksesta Seija Frangilta, p. (03) 2860 201, sp. seija.frang@diabetes.fi. Lisätietoja antaa tar-
vittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moilanen, p. (017) 173311/haku, gsm 040 595 0646, 
f. (017) 173 790, sp. leena.moilanen@kuh.fi .
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2013 Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 8,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

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

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

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

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

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

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

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

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.



  Koulutusta ammattilaisille 2007

Lääkäreiden diabetespäivät
2.–3.4. Diabeteskeskus, Tampere 
Kohderyhmä: Diabeetikoita hoitavat lääkärit terveys-
keskuksissa, työterveyshuollossa, sairaaloissa ja yksi-
tyissektorilla 
Keskeinen sisältö: Tutustuminen osallistujien hoitoyk-
siköiden toimintaan ja toimintaympäristöön; MBO:n ja 
tyypin 2 diabeteksen kokonaisvaltainen hoito ja ohjauk-
sen pääpiirteet (ruokavalio, painonhallinta, liikunta, lää-
kehoidot); tyypin 1 diabeetikon insuliinihoidon perusteet 
(insuliinihoidon sovittaminen ruokailuun ja liikuntaan, hiili-
hydraattien arviointi, insuliinipumppuhoidon periaatteet, 
ravitsemuksen ja liikunnan merkitys ja mahdollisuudet, 
insuliinihoito erityistilanteissa, insuliinisokin hoito, insu-
liinin pistäminen); pistosvälineet ja pistospaikat tyypin 
1 ja tyypin 2 diabeetikolla; verensokerin mittaaminen, 
mittausvälineet, omaseuranta ja vastausten hyödyntämi-
nen hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikolla; lääkärin vastaanoton 
sisältö ja seurantatutkimukset (jalkojen tutkiminen, taval-
liset jalkaongelmat, riskijalan tunnistaminen ja hoitoon 
ohjaaminen, haavanhoidon periaatteet, valtimotaudin, 
nefropatian, retinopatian ja neuropatian ehkäisy ja totea-
minen) 
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä ja itsenäinen työs-
kentely, vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, demonst-
raatiot ja omakohtainen harjoittelu sekä potilastapaus-
ten käsittely 
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoitajat, 
ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja sekä vierailevia 
asiantuntijoita teeman mukaan
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
332 euroa sekä majoitus 48 euroa. Kaikki yhteensä 380 
euroa. Alv 0 %. 
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityis-
pätevyyteen 2 pistettä/päivä. Koulutustilaisuus voidaan 
hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiede-
kunnan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 12.2.2004 
tekemän päätöksen mukaisesti teoreettiseksi koulutuk-
seksi yleislääketieteen, työterveyshuollon, sisätautien ja 
lastentautien erikoisaloille harkinnan mukaan. 

Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
11.–13.4. Diabeteskeskus, Tampere 
Kohderyhmä: Diabeetikon hoidosta vastaavat hoito-
tiimit ja yksittäiset diabeetikon hoitoon ja hoidonoh-
jaukseen osallistuvat, diabeteksen hoidon perusasiat 
hallitsevat terveydenhuollon ammattilaiset 
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 diabeetikon hoidon organi-
sointi, hoito ja hoidonohjaus; insuliinin, ruuan ja liikunnan 
yhteensovittamisen ja joustavan hoidon periaatteet; 
diabetesta sairastavan ihmisen kokonaistilanteen huomi-
oiminen potilasohjauksessa; parityöskentelyn ja tiimityön 
merkitys ja haasteet 
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, ryhmä-
työt, ongelmanratkaisutehtävät ja eläytymistä diabeeti-
kon rooliin omakohtaisen kokemuksen kautta 
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoitajat, 
ravitsemusterapeutti, psykologi, liikuntasuunnittelija 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 

460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampia kuin 
yksi työntekijä, kokonaishinta on 440 euroa/henkilö. Alv 
0 %.  

Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän haasteet
11.–13.4. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Kaikki insuliinipumpuista ja siihen liittyväs-
tä ohjauksesta kiinnostuneet hoitajat ja lääkärit 
Keskeinen sisältö: Miten aloitan insuliinipumpun käytön; 
tyypin 1 diabeetikoiden insuliinipumppuhoidon perusteet 
ja edellytykset; insuliinipumpun ohjauksen perusperiaat-
teet ja toteutumisen haasteet; insuliinipumput ja arkielä-
män tilanteet; insuliinin, ruoan ja liikunnan yhteensovitta-
minen pumppua käytettäessä; arkipäivän ongelmatilantei-
den ratkaisuja niin teoriassa kuin käytännössäkin 
Työskentelytavat: Luennot, pienryhmätyöskentely ja 
simuloituna pumppujen ja verensokerin seurannan opette-
lu käytännössä 
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, liikuntasuunnittelija, 
ravitsemusterapeutti, pumppuihin perehtyneet lastenlää-
käri ja sisätautien erikoislääkäri, lasten ja aikuisten dia-
beteshoitajat sekä pumppujen maahantuojien edustajat 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu useampia kuin 
yksi työntekijä, kokonaishinta on 440 euroa/henkilö. Alv 
0 %. 
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityis-
pätevyyteen 2 pistettä/päivä. Koulutustilaisuus voidaan 
hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekun-
nan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 12.2.2004 teke-
män päätöksen mukaisesti teoreettiseksi koulutukseksi 
yleislääketieteen, työterveyshuollon, sisätautien ja lasten-
tautien erikoisaloille harkinnan mukaan. 

Muut koulutukset 2007
Diabeetikko vuodeosastolla 15.–17.1. 
Diabeetikon hoidon peruskurssit • 5–9.2. • 26.–30.3. 
• 21.–25.5. • 3.–7.9.  • 1.–5.10.  • 19.–23.11.
Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille (PPP), 
Tampereen keskusta (5 pv) 28.2.–2.3. ja 12.–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.
Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
22.–23.8
Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille (PPP), 
Tampereen keskusta (5 pv) 1.–3.10. ja 15.–16.11.
Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 29.–31.10.
Diabetes ikä-ihmisellä 10.–12.12
Diabeetikko kuntoutujana 12.–14.12.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
koulutussihteeri Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi /
koulutus/ilmoittautuminen
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Diabetes ja lääkäri -lehden artikkelit vuonna 2006

Helmikuu 1/2006
• Ajankohtaista: Tyypin 2 diabetes ja liikapaino oletettuakin   
 yleisempiä Suomessa 4
• Pääkirjoitus: Unihäiriöt, diabetes ja Kir6.2 Carola Saloranta 5
• Unihäiriöt ja metabolinen oireyhtymä Tarja Saaresranta  6 
• Oraalinen lääkitys voi korvata insuliinin synnynnäisen   
 diabeteksen hoidossa Hanna Huopio ja Timo Otonkoski 18
• Diabeetikon hoitovälineiden asiantuntijaryhmä yhdenmukaisti   
 hoitovälinejakelua Oulun alueella Anne Niska ja Liisa Hiltunen 22
• Tyypin 1 diabeteksen hoitosuositus päivitettiin Timo Sane 24
• Diabeteshoitajat: Kokeilusta käytännöksi – Insuliinipumppu-  
 hoito Jorvin sairaalan lastenyksikössä Susanna Ruuskanen 28

Huhtikuu 2/2006
• Ajankohtaista: Diabetesbarometri: Hoito paranee, mutta   
 alueelliset erot liian suuret – myös sosiaaliryhmien   
 väliset erot kasvaneet 4
• Pääkirjoitus: Naisen haasteeellinen diabetes Liisa Hiltunen   5
• Diabeteksen hoito raskauden jälkeen Risto Kaaja 6
• Diabeetikon raskauden ehkäisy Anna-Liisa Hartikainen 13
• Monirakkulainen munasarjaoireyhtymä ja metabolinen oire-  
 yhtymä – saman taudin ilmentymiä? Laure Morin-Papunen 17
• STM:ltä selventävät ohjeet, Kenellä on vastuu diabeteksen   
 hoidosta koulupäivän aikana? Riitta Koivuneva 24
• Terveydenhuollon yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa   
• Seinäjoen keskussairaalan alueella Tarja Grönlund 26
• Dehko-päivillä otettiin oppia naapurista Mervi Pohjalainen 30
• Diabeteshoitajat: Voimisteluseura tukena lasten painon-  
 hallinnassa Katri Virtanen 36

Kesäkuu 3/2006
• Ajankohtaista: Suomalaisen diabetestutkimuksen juhlavuosi,  
 Diabetestutkimussäätiö 30 vuotta, Diabetestutkijoiden ja   
 diabetologien yhdistys 25 vuotta     4
• Pääkirjoitus: PPAR-gamma ja tyypin 2 diabetes   
 Carola Saloranta  5
• IDF:n maailmanlaajuinen suositus tyypin 2 diabeteksen   
 hoidosta, Kolmet ohjeet hoidon tason mukaan Markku   
 Vähätalo 6
• Diabeetikon ohitusleikkaus ja pallolaajennus, Terveyteen   
 liittyvä elämänlaatu paranee yhtä paljon kuin muidenkin   
 Eija Kattainen, Raimo Kettunen, Harri Sintonen ja   
 Pirkko Meriläinen 10
• Uutta tietoa PPAR-gamma2-geenin merkityksestä liha-  
 vuudessa, insuliiniresistenssissä ja tyypin 2 diabeteksessa   
 Virpi Lindi   19
• Nuori tutkija 2005: Rosiglitatsonihoito parantaa sepel-  
 valtimotautia sairastavien tyypin 2 diabeetikoiden   
 sydänlihaksen sokerinkäyttöä Riikka Lautamäki  23
• Diabetes-kirjasta uudistettu painos, Mainio yleisesitys   
 diabeteksesta ja sen hoidosta Jouko Saramies  27
• PPP-ohjelman seurantatutkimus: Painonhallinta onnistuu   
 ryhmissä, kunhan ohjauksen edellytyksistä huolehditaan   
 Riikka Turku  30
• Diabeteshoitajat: Diabeteshoitotyön haasteita   
 Tuula-Maria Rintala  35 

Syyskuu 4/2006
• Ajankohtaista: Retinopatian Käypä hoito -suositus painottaa   
 diabeteksen hyvää perushoitoa  4
• Pääkirjoitus: Uutta satoa ja näennäissäästöjä Liisa Hiltunen  5 
• ADA 2006 Leo Niskanen ja Jorm Lahtela  6
-  Insuliinin vaikutusta tehostavat hormonit ja hirviölisko   
   mielenkiinnon kohteina 

-  Hyperinsulinemia ja hypoglykemia mahalaukun ohitusleik-         
kauksen jälkeen – inkretiinien erityskö syynä beetasolujen           
 liikakasvuun? 
-  Pidättäkää henkeänne – inhaloitava insuliini tulee
-  Tyypin 2 diabeteksen insuliinihoitoa ei pidä siirtää
-  Kuuma aihe: Leikkauspotilaan korkean verensokerin hoito
-  Vihdoin veretön menetelmä?
-  Käyttämättömien jalkojen iho haurastuu
-  Toistuvista hypoglykemioista ei vaaraa aivoille? 
•  Rasvakudoksen peptidihormonit: MBO:n syy vai seuraus?          
   Olavi Ukkola  16
• Suomesta oppia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn         
   Enna Bierganns    22
• TPE – Therapeutic Patient Education 2006 Pirjo Ilanne-          
   Parikka, Sari Härmä-Rodriguez ja Satu Kankaanpää  24
-  Uusia näkökulmia, hyödyllisiä apuvälineitä
-  Tiedettä ja taidetta
-  DAWN etsii ratkaisuja kroonisen sairauden aiheuttamiin      
   psykososiaalisiin ongelmiin: Miten autan jaksamaan? 
-  Voimaantunut pystyy hölläämään otetta
•  Diabeteshoitajat: Tiedonsiirrosta vuorovaikutukselliseen    
 ohjaamiseen – tyypin 1 diabeetikon hoidonohjaus diabetes-   
 hoitajien kuvaamana Marja-Anneli Rissanen 35

Lokakuu 5/2006
• Ajankohtaista: Kolme suomalaista huippututkijaa palkittiin    
 EASD:n kokouksessa  4
• Pääkirjoitus: Testosteroni, diabetes ja erektiohäiriöt 
 Carola Saloranta  5
• Diabeteksen toteaminen aikuiselta ja toteamisen yhteydessä    
 tehtävät tutkimukset Pirjo Ilanne-Parikka  6
• Miehen hypogonadismi ja metabolinen oireyhtymä 
 Hannu Martikainen  11
• Erektiohäiriön nykyhoito Pekka Kunelius  16
• Tyypin 2 diabetes ja insuliiniresistenssin, valtimosairauden,    
 tulehduksen ja rasvakudoksen yhteydet  Eeva Leinonen  23
• Pohjoismaiset ravitsemusterapeutit koolla Islannissa,    
 Ravitsemuksen peruskysymysten äärellä Liisa Heinonen ja    
 Tuula Heikkinen  28
• Diabeteshoitajat: Kasvamme yhdessä, Diabeteshoitotyön    
 haasteet Outi Himanen ja Marja Rautavirta  34

Joulukuu 6/2006
• Ajankohtaista: DPS:n jatkotutkimus: Tehostettu 
 elintapaohjaus suojaa tyypin 2 diabetekselta pitkään 4
• Pääkirjoitus: Uusia ratkaisumalleja Liisa Hiltunen  5
• Diabetes yleistyy Suomessa entistä kiivaammin, mutta
 diabeetikoiden ennuste paranee ja lisäsairauksien    
 ilmaantuminen vähenee Antti Reunanen 7
• Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus korostaa    
 perustaudin hyvää hoitoa ja vastaa seulonnan ja hoidon    
 tärkeisiin kysymyksiin Paula Summanen 12  
EASD 2006: 20
-  DREAM-tutkimus: Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä    
 lääkkein – ei kuitenkaan ilman vakavia haittoja Satu Vehkavaara
-  Metaboliset vaaratekijät muuttavat aivojen aineenvaihduntaa     
   jo varhain Outi Heikkilä
-  Vahva tyypin 2 diabeteksen aiheuttajageeni löytyi vihdoin     
   Marju Orho-Melander
-  Tyypin 1 diabeetikon pre-eklampsia moninkertaistaa        
   munuaistaudin vaaran Daniel Gordin
-  Genobin-tutkimus selvitti geenien ilmentymistä metabolisen        
   oireyhtymän yhteydessä Marjukka Kolehmainen
• Diabeteshoitajat: FEND 2006: EU:n ja YK:n tuki välttämätön    
 diabetesepidemian torjunnassa Sari Härmä-Rodriguez 31



Ammattilaisaineistot

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä 

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

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

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

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Silmänpohjamuutokset

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 -opas 2,50 euroa
2021 Silmien laserhoito -lehtinen 2 euroa

Seuranta, sosiaaliturva

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

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

maksuton myös internetissä
 www.diabetes.fi/sosturva 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

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

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 3 euroa

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

Diabetesneuvonta

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

tyypin 1 diabeetikon   
hoidonohjaukseen 17 euroa

3063 Insuliinit ja annosteluvälineet, 
 eripainos Diabetes-lehden
 artikkeleista 1,50 euroa

Ruokavalio

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

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

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

Jalkojen ja hampaiden hoito

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

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

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa



Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 6/2006

■   Ajankohtaista: DPS:n jatkotutkimus: Tehostettu elintapaohjaus suojaa tyypin 2 
 diabetekselta pitkään

■  Pääkirjoitus: Uusia ratkaisumalleja    

■  Diabetes yleistyy Suomessa entistä kiivaammin, mutta
 diabeetikoiden ennuste paranee ja lisäsairauksien ilmaantuminen vähenee

■  Diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus korostaa perustaudin hyvää hoitoa ja  
 vastaa seulonnan ja hoidon tärkeisiin kysymyksiin  

■  EASD 2006:
 • DREAM-tutkimus: Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä lääkkein
    –  ei kuitenkaan ilman vakavia haittoja 
 • Vahva tyypin 2 diabeteksen aiheuttajageeni löytyi vihdoin
 • Metaboliset vaaratekijät muuttavat aivojen aineenvaihduntaa jo varhain 
 • Tyypin 1 diabeetikon raskausmyrkytys moninkertaistaa munuaistaudin vaaran 
 • Genobin-tutkimus selvitti geenien ilmentymistä metabolisen oireyhtymän yhteydessä 

■  Diabeteshoitajat: FEND 2006: EU:n ja YK:n tuki välttämätön diabetesepidemian   
 torjunnassa 

■  Väitöksiä

■  Koulutusta


