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• Suoliston puolustustusjärjestelmä    
 ja tyypin 1 diabeksen synty
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Täsmälääkkeitä

Nykyisillä tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävillä 
lääkkeillä on vaikea saada aterianjälkeistä verensoke-
rin nousua hallintaan. Suolihormonien eli inkretiinien 
kautta vaikuttavista uusista lääkeaineista odotetaan 
täsmähoitoa tähän ongelmaan.

Miksi viivytellä?

Kaikki tietävät, että elämäntapojen muuttaminen on 
vaikeaa. Harva onnistuu laihduttamisessa, vaikka se 
olisi paras ja halvin tapa vaikuttaa kohonneeseen ve-
rensokeritasoon. Amerikan diabetesliitto ja Euroopan 
diabetestutkijat pitävät yhteisessä suosituksessaan 
turhana jäädä odottelemaan elämäntapamuutosten 
vaikutuksia, koska suurin osa tyypin 2 diabeetikoista 
joutuu joka tapauksessa aloittamaan lääkkeiden syö-
misen. Mitä nopeammin verensokeri saadaan hallin-
taan, sitä parempi.

Suolistohypoteesi 

Tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden lasten ohut-
suolesta otetuista näytteistä on havaittu tulehduk-
seen viittaavia merkkejä. Lievä, oireeton tulehdus ei 
yleensä aiheuta oireita, mutta sillä ajatellaan olevan 
keskeinen osa tapahtumaketjussa, joka johtaa tyypin 
1 diabetekseen.

Valikoima kasvaa
 
Hoitopaikoissa on ollut käytössä jatkuvaan glukoo-
sinseurantaan tarkoitettuja laitteita jo  usean vuoden 
ajan. Laitevalikoima monipuolistuu vähitellen. Jokin 
aika sitten tuli Suomessa markkinoille insuliinipump-
pu, joka mittaa kudosnesteen glukoosipitoisuutta 
jatkuvasti. Tänä vuonna myyntiin on tulossa omaseu-
rantaan tarkoitettu laite. 
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Ajankohtaista  

Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat laatineet yhteisen 
vaaliohjelman eduskuntavaaleja varten. Ohjelmassa 
liitot vaativat tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta 
toimia ”kansan terveyden puolesta”. Diabetesliitolle 
tärkeitä teemoja ovat diabeteksen ehkäisy ja hyvän 
hoidon takaaminen kaikille suomalaisille diabeeti-
koille. Sydänliitto ja Diabetesliitto järjestävät helmi–
maaliskuussa kansalaistilaisuuksia vaalipiireittäin. 
Tilaisuuksiin kutsutaan kansanedustajaehdokkaita, 
ja yleisö on tervetullut esittämään heille kysymyksiä. 
Vaaliohjelma on esitteenä helmikuun Diabetes-leh-
den välissä ja siihen voi tutustua myös Diabetesliiton 
verkkosivuilla www.diabetes.fi . Tilaisuuksien ajat ja 
paikat löytyvät sekä verkosta että helmikuun Diabe-
tes-lehdestä.

YK:lta historiallinen 
diabetespäätöslauselma
Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 
joulun alla päätöslauselman maailmaa uhkaavasta 
diabetesepidemiasta. Ensimmäistä kertaa valtiot 
ovat tunnustaneet, että ei-tarttuva tauti aiheut-
taa yhtä vakavan vaaran ihmiskunnan terveydelle 
kuin tartuntataudit, esimerkiksi AIDS, tuberkuloo-
si ja malaria. Päätöslauselman myötä Maailman 
diabetespäivästä 14. marraskuuta tulee yksi YK:
n julistamista vuosipäivistä syksystä 2007 lähtien. 

Päätöslauselma kutsuu kaikkia YK:n jäsenmaita 
viettämään päivää ja kaikkia kansakuntia kehit-
tämään kansallisia toimintaohjelmia diabeteksen 
ehkäisyyn ja hoitoon. YK:n päätöslauselma on osa 
Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n johtamaa Unite 
for Diabetes -kampanjaa www.unitefordiabetes.
org, joka pyrkii suuntamaan huomiota diabeteksen 
vakavuuteen ja rohkaisee taistelemaan epidemiaa 
vastaan. Suomen Diabetesliiton liittohallitus käsit-
telee YK:n päätöslauselmaa ja sen merkitystä toi-
minnalleen helmikuussa. 

Vuoden Porkkana 2006   
Diabeteskeskuksen emännälle
Diabeteskeskuksen keittiön emäntä Anja Majala-
Eklund sai joulukuussa Kotimaiset Kasvikset ry:n 
myöntämän Vuoden Porkkana -palkinnon tunnus-
tuksena esimerkillisestä työstä kasvisten kulutuksen 
lisäämiseksi. Koko Diabeteskeskuksen seitsemän-
henkinen keittiötiimi on käytännössä osoittanut, 
kuinka arkinenkin ruoka voi olla kaunista, maukas-
ta ja samalla ravitsemussuositusten mukaista. Dia-
beteskeskuksen asiakkaiden ruokavaliossa kasvisten 
osuus jopa ylittää puolen kilon päivittäisen minimi-
tavoitteen: seurantajakson aikana asiakkaat söivät 
kasviksia keskimäärin 750 grammaa päivässä. 

Vaaleihin 
kansan terveyden puolesta
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Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

Olemme lehden toimituksessa 
pitkään suunnitelleet artikkelia 
aiheesta tyypin 2 diabeteksen 
hyperglykemian hoito. Aihe on 
siinä määrin laaja ja monivivah-
teinen, ettei kirjoittajaa oikein 
ole tahtonut löytyä.  Tässä leh-
dessä kuitenkin on Satu Vehka-
vaaran informatiivinen artikkeli, 
joka referoi ADA:n ja EASD:n 
yhteistä suositusta tyypin 2 dia-
beteksen hoidon aloituksesta ja 
tehostamisesta. Artikkelin mu-
kaan yksi muutos aikaisempaan 
suositukseen on se, että ensim-

mäinen lääkitys suositellaan aloitettavaksi heti taudin toteamisen jälkeen yhtaikaisesti elin-
tapamuutosten kanssa, eikä vasta sitten, kun pelkkien elintapamuutosten tehoa on arvioitu. 
Aikaisemmalla suosituksella haluttiin ilmeisesti välttää tilannetta, jolloin potilaat vain aloittivat 
tablettien syömisen viitsimättä tehdä lainkaan elintapamuutoksia. Yleinen tietämys elintapojen, 
lähinnä liikunnan ja ruokavalion, tärkeydestä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa on 
kuitenkin selvästi lisääntynyt viime vuosina, joten tämä uusi linjaus voi olla perusteltu. Jos hyvin 
käy, potilas ryhtyy innokkaasti toteuttamaan tarvittavia elintapamuutoksia ja samalla saa lääk-
keestä tehokasta apua hyperglykemian tainnuttamiseen. Taudin toteamisvaiheessa ilman lääk-
keiden antamaa apua voi olla mahdotonta löytää puhtia ryhtyä elintapamuutoksiin, kun korkea 
verensokeri väsyttää jatkuvasti. Tällöin seurauksena on vain epäonnistumisen tunne, joka ehkä 
värittää potilaan suhtautumista omahoitoon ja elintapamuutoksiin pitkälle tulevaisuuteen.

Jorma Lahtelan artikkeli inkretiineistä ja niihin vaikuttavista lääkkeistä täydentää hyvin 
Vehkavaaran artikkelia. Uusia täsmälääkkeitä kaivataan tyypin 2 diabeteksen hyperglykemian 
hoitoon, ja esimerkiksi GLP-1:n kautta vaikuttavat lääkkeet ovat hyvin mielenkiintoisia.

Outi Vaarala esittelee pitkäkestoisen ja määrätietoisen tutkimustyön tuloksena syntynyt-
tä suolistohypoteesia tyypin 1 diabeteksen synnyssä ja kertoo myös uusimmat tiedot tästä 
aiheesta.

Soinin miehet -artikkeli on kannustava tarina, joka osoittaa, kuinka paljon voidaan saada 
aikaan hieman epätavallisella yhteistyöllä eri tahojen välillä ja miten tärkeitä elintapamuutok-
set ovat taistelussa hyperglykemiaa ja hyperlipidemiaa vastaan. Kuvauksesta tulee hyvä mieli 
ja usko tulevaisuuteen. Kontrasti on jyrkkä IDF-referaattiin, joka kuvaa diabeteksen tilannetta 
Afrikassa ja muissa kehittyvissä maissa.

Diabetesta vastaan 
taistelu monella rintamalla
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PIENI PÄIVÄSSÄ

TIESITKÖ, ETTÄ PUOLEN TUNNIN PÄIVITTÄINEN HYÖTYLIIKUNTA ON VIISAAMPAA KUIN UUVUTTAVA RÄÄKKI PARI

KOLME KERTAA KUUSSA? KÄYTÄ PORTAITA, PYÖRÄILE TÖIHIN TAI KÄY KÄVELLEN KAUPASSA. SÄÄNNÖLLISELLÄ

LIIKUNNALLA KULUTAT MONTA KILOA YLIMÄÄRÄISTÄ RASVAA VUODESSA.      WWW.PIENIPAATOSPAIVASSA.FI



Inkretiineihin vaikuttavat lääkkeet
– täsmähoitoa aterianjälkeisen 
verensokerin hallintaan • Jorma Lahtela

potilaista saavuttaa nämä arvot ja sairaus etenee 
usein hoitoyrityksistä huolimatta. Tarvitsemme 
sekä nykyistä tehokkaampia että patofysiologisesti 
tarkempia diabeteslääkkeitä.

Suolipeptidit ja
sokeriaineenvaihdunta
Heti insuliinin määritysmenetelmien keksimisen 
jälkeen 1960-luvulla voitiin osoittaa, että suun 
kautta annettava sokeri saa aikaan voimakkaam-
man insuliininerityksen kuin suoraan suoneen an-
nettu (kuva 1, sivu 8) (2). Tällainen hypoteesi oli 

esitetty jo paljon aiemmin, 1900-lu-
vun alkuvuosina. Suoleen liittyviä 
sokeriaineenvaihduntaa sääteleviä 
tekijöitä alettiin kutsua inkretiineiksi 
1920-luvulla. Inkretiinien arvellaan 
vastaavan 30–70 prosentista aterian 
jälkeen erittyvästä insuliinista (ku-
va 2). Tärkeimmiksi inkretiineiksi 
osoittautuivat GIP (gastric inhibito-
ry polypeptide) ja GLP-1 (glucagon 

like peptide 1). GIP erittyy proksimaalisen suolen 
(duodenum) K-soluista ja GLP-1 distaalisen suolen 
(ileum ja koolon) L-soluista. Kummatkin sääte-
levät sokeripitoisuudesta riippuvaisesti insuliinin 
erittymistä haiman saarekkeista (taulukko 1).

Taulukko 1. Haiman saarekkeiden alfa- ja 
beetasolujen toiminta. 

Alfasolut
•  noin 35 % haiman endokriinisesta massasta
•  tuottavat glukagonin
•  glukagonin vapautuminen matalan verensokerin  
 seurauksena

Beetasolut     
• noin 50 % haiman endokriinisesta massasta
• tuottavat insuliinin ja amyliinin
• insuliinin vapautuminen verensokerin nousun   
 stimuloimana
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Suoliston hormoneilla, inkretiineillä, on suuri mer-
kitys sokeriaineenvaihdunnassa erityisesti ate-
rianjälkeisen verensokeritason säätelyssä. Tyypin 
2 diabeteksen nykyisillä lääkehoidoilla ei pystytä 
riittävästi hallitsemaan aterianjälkeistä verenso-
kerin nousua, siksi inkretiinien kautta vaikuttaviin 
uusiin lääkkeisiin kohdistuukin paljon odotuksia. 

Tyypin 2 diabetesta sairastaa 3–7 prosenttia länsi-
maiden väestöstä, ja määrän arvioidaan kasvavan 
nopeasti (1). Valtimonkovettumis-
tauti on tärkein diabetekseen liittyvä 
lisäsairaus ja kuolinsyy. Diabeteksen 
hoitoon ja pitkäaikaiseen ennustee-
seen keskittyneissä tutkimuksissa 
on havaittu mikrovaskulaaritaudin 
komplikaatioiden vähentyneen tai 
estyneen diabeteksen tehokkaalla 
hoidolla, mutta tulokset isojen suon-
ten sairauden osalta ovat huonom-
pia. Isojen suonten arvellaan sairastuvan varhain, 
jo ennen varsinaisen diabeteksen diagnosointia.

Diabeteksen nykyisten hoitokeinojen ongelma-
na on puutteellinen aterianjälkeisen verensokerin 
hallinta. Perinteisesti on ajateltu, että diabetek-
sen patogeneesia hallitsevat insuliiniresistenssi ja 
häiriintynyt insuliinineritys beetasoluista. Ilman 
puutteellista beetasolujen toimintaa ei synny diabe-
testa. Viime aikoina on alettu ymmärtää paremmin 
glukagonin ja suolihormonien merkitys aterian-
jälkeisen verensokerin säätelyssä. Näistä näyttää-
kin löytyvän uusia lupaavia hoitokeinoja, joilla 
voidaan vaikuttaa mahan tyhjenemisnopeuteen, 
insuliininerityksen stimulaatioon ja glukagonineri-
tykseen. Diabeteksen hoitotasapainon vaatimukset 
ovat myös tiukentuneet, ja hyvän hoidon raja-ar-
voiksi suositellaan yleisesti alle 6,5 %:n tai alle 7 
%:n  HbA1c-tasoa. Nykyisillä lääkkeillä vain osa 

 Tarvitsemme sekä 
nykyistä tehokkaampia 
että patofysiologisesti 
tarkempia diabetes-

lääkkeitä.



GLP-1 estää maksan glukoosintuottoa estämällä 
glukagonin erittymistä alfasoluista, hidastaa ma-
han tyhjentymistä sekä lisää kylläisyydentunnetta 
ja auttaa kontrolloimaan syödyn ruuan määrää. 
GIP ei vaikuta glukagonin erittymiseen tai kyl-
läisyyteen, mutta vähentää vähän suolen liikku-
vuutta ja mahan tyhjentymistä. Kummatkin lisää-
vät beetasolujen uudismuodostusta ja vähentävät 
apoptoosia eli ohjelmoitunutta solukuolemaa koe-
eläimillä ja soluviljelmissä. GLP-1:llä on selvä vai-
kutus aterianjälkeiseen insuliinineritykseen, mutta 
GIP ei tähän vaikuta (3). Tyypin 2 diabeteksessa 
beetasolujen toiminta huononee progressiivisesti ja 
hoitoa joudutaan toistuvasti tehostamaan, kunnes 
lopulta päädytään insuliiniin. Glukagonipitoisuus 
on suuri sekä paastossa että aterioiden jälkeen. 
Pieni insuliinipitoisuus liittyneenä suureen gluka-
gonipitoisuuteen johtaa glukoosin uudismuodos-
tuksen lisääntymiseen sekä paaston aikana että 
ateroiden jälkeen. 

Tyypin 2 diabeteksessa GLP-1:n erittyminen on 
voimakkaasti vähentynyt ja beetasolujen herkkyys 
GLP-1:lle on alentunut. GIP:n eritys on vain vähän 
alentunut, mutta beetasolujen vaste sille puuttuu 
lähes täysin. GLP-1 voisi näin tarjota lääkkeelli-
sen keinon vaikuttaa hyperglykemiaan tyypin 2 
diabeetikoilla.

GLP-1:n fysiologiset vaikutukset
GLP-1 on glukagonigeenin tuote, joka ilmenee 
sekä haiman alfasoluissa että suolen L-soluissa. 

Proglukagoni pilkkoutuu alfasoluissa glukagoniksi 
ja suolen L-soluissa GLP-1:ksi. GLP-1:n plasmapi-
toisuus muuttuu ateriastimulaatiolla samoin kuin 
insuliinin. GPL-1 pilkkoutuu nopeasti epäaktiivi-
seksi seriiniproteaasin avulla (dipeptidyl peptidase 
IV, DPP-IV).  Verenkierrossa puoliintumisaika on 
1–2 minuuttia. GLP-1-spesifi nen reseptori löytyy 
lähes kaikista kudoksista maksaa, luurankolihasta 
ja rasvakudosta lukuunottamatta (4). 

GLP-1 vaikuttaa  suoraan reseptorivälitteisesti 
muun muassa haimaan (insuliinineritykseen). Vai-
kutuksen voimakkuus on suhteessa glukoosipitoi-
suuteen. Hypoglykemiaan johtavaa vaikutusta sillä 
ei kuitenkaan ole. Hyvin mielenkiintoinen havainto 
on, että GLP-1 aiheuttaa beetasolujen uudiskas-
vua koe-eläimillä. Toistaiseksi uudiskasvun me-
kanismeja ei tunneta eikä tiedetä, esiintyykö sitä 
ihmisellä. Myös alfasoluvaikutus on suora, resep-
toriaktivaatioon liittyvä tapahtuma, joka riippuu 
glukoosipitoisuudesta. Se johtaa glukagonin erityk-
sen vähenemiseen. GLP-1 ei estä hypoglykemiaan 
liittyvää glukoosin uudismuodostusta.

Alfasoluvaikutus voi osin olla hermostovälittei-
nen, kuten se on myös suolen liikkuvuuden osalta. 
Keskushermostossa on GLP-1-reseptoreita, ja vai-
kutukset kylläisyyteen sekä painoon voivat syn-
tyä tätä kautta. GLP-1-reseptoreita ei ole löytynyt 
maksasta. Kokeelliset tutkimukset kuitenkin viit-
taisivat siihen, että GLP-1:n vaikutus glukoosin uu-
dismuodostukseen olisi osin suoraa eikä pelkästään 
glukagonin tai insuliinin välittämää. Insuliiniherk-

Kuva 1. Suun kautta otetun ja laskimoon annetun glukoosin vaikutus plasman insuliinipitoisuuteen terveillä ja 
tyypin 2 diabeetikoilla. Plasman sokeripitoisuus terveillä 3,9–6,7 mmol/l ja diabeetikoilla 4,7–12,2 mmol/l (2).
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kyyteen GLP-1 ei vaikuta lyhytaikaisessa käytössä, 
mutta pitkäaikaiskäytössä herkkyys paranee. 

GLP-1 diabeteksen hoidossa
GLP-1:n eritys on voimakkaasti häiriintynyt tyypin 
2 diabeteksessa, ja sen pitoisuutta nostamalla voi-
daan vaikuttaa insuliini- ja glukagonipitoisuuksiin 
sekä glukoosin uudismuodostukseen, kylläisyy-
teen ja ylipäätään verensokerin tasoon. Kuvassa 
3 on esitetty kaavamaisesti GLP-1:n fysiologia ja 
kohdat, joissa pitoisuuksiin voitaisiin vaikuttaa. 
Tutkijat ja teollisuus ovat lähteneet etsimään rat-
kaisuja molemmista kohdista. Luonnollista GLP-1:
tä pitäisi antaa jatkuvana infuusiona, jotta pitoi-
suudet saataisiin hoidolliselle tasolle. Tästä on saa-
tu lupaavia tuloksia tilanteissa, joissa muutenkin 
tarvitaan infuusiota ja verensokerin normalisointi 
on tärkeätä. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa 
akuutti koronaarisyndrooma ja tehohoito (4). 

DPP-IV-entsyymiä vastaan on lähdetty joko 
GLP-1-mimeeteillä tai spesifi sillä entsyymin inhi-
biittoreilla. Mimeeteillä (GLP-1-R-agonisti) tarkoi-
tetaan GLP-1-molekyylin muokkaamista siten, että 
sen puoliintumisaika pitenee mutta sitoutuminen 
GLP-1-reseptoriin säilyy. Liraglutidissa (NN2211, 
Novo Nordisk) on C-16-rasvahapposivuketju, jo-
ka sitoutuu albumiiniin ja saa puoliintumisajan pi-
dentymään noin 12 tuntiin. Prekliinisissä kokeissa 
vaikutukset ovat olleet samankaltaiset kuin GLP-1-
infuusiolla. Lyhytkestoisissa (alle kuusi kuukautta 
kestäneissä) tyypin 2 diabeetikoiden hoitotutkimuk-
sissa liraglutidin tehon on havaittu olevan samaa 
luokkaa kuin sulfonyyliureoiden. Liraglutidia on 
annettu yksi pistos vuorokaudessa. HbA1c-taso las-
kee hoidolla prosenttiyksikön verran. Paino pysyy 
ennallaan tai laskee jonkin verran. Pienellä osalla 

potilaista on ollut pahoinvointia tai ripulia, mutta 
yli 95 prosenttia heistä on jatkanut tutkimuk-

sissa loppuun saakka. Kokeellisissa töissä 
on voitu havaita myös beetasolumassan 

lisääntymistä.

Eksenatidi ehti myyntiin
ensimmäisenä

Eksendiini-4 (exendin-4) 
eristettiin gilaliskon syl-

jestä joitakin vuosia 
sitten. Eksendiini-

molekyylin ha-
vaittiin ole-

Kuva 2. Kaavakuva laskimoon annetun ja suun kautta 
otetun glukoosin vaikutuksesta insuliinineritykseen. 
Sama määrä suun kautta otettua sokeria saa aikaan 
noin viisi kertaa suuremman insuliininerityksen 
vasteen.
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Kuva 3. 
Kaavakuva GLP-1:n 
erittymisestä suolesta ja 
inaktiivoitumisesta DPP-IV-ensyymin 
avulla. Kohteet, joihin lääkkeellinen 
mielenkiinto kohdistuu, on merkitty 
nuolilla.



van rakenteeltaan 53-prosenttisesti samanlainen 
GLP-1:n kanssa. Eksendiini sitoutuu GLP-1-re-
septoriin ja vaikuttaa samankaltaisesti kuin ihmi-
sen luonnollinen GLP-1. Puoliintumisaika on noin 
neljä tuntia, kun aine annetaan ihon alle pistokse-
na. Infuusion jälkeen insuliinipitoisuuden nousu 
jatkuu noin kolme tuntia. Synteettinen eksenatidi 
on ensimmäinen inkretiiniryhmän lääke, jonka Yh-
dysvaltain ylin lääkeviranomainen FDA (Food and 
Drug Administration) on hyväksynyt lääkemark-
kinoille. Tämä tapahtui huhtikuussa 2005 (Byet-
ta®, Amylin Pharmaceuticals ja Lilly). Eksenatidi 
annostellaan ihon alle kahtena pistoksena päivässä. 
Kehitteillä on myös pitkävaikutteinen valmiste. 
Merkittävin haittavaikutus on pahoinvointi, josta 
raportoi 30–50 prosenttia potilaista (verrokkiryh-
missä 7–23 prosenttia). Hoidon keskeytymiseen se 
on kuitenkin johtanut vain 3–5 prosentilla potilais-
ta. Eksenatidi alentaa HbA1c-tasoa noin prosent-
tiyksikön verran. Painonmuutos on ollut edullinen: 
puolen vuoden tutkimuksessa tutkittavien paino 
laski keskimäärin noin 2,5 kiloa ja pisimmissä, 
noin kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa kes-
kimäärin viisi kiloa. Kun eksenatidi yhdistetään 
sulfonyyliureahoitoon, hypoglykemioiden määrä 
lisääntyy. Näin ei kuitenkaan käy, kun eksenatidi 
yhdistetään metformiinihoitoon. 

DPP-IV-entsyymin inhibiittorit lisäävät plas-
man luonnollisen GLP-1:n pitoisuuksia hidasta-
malla eliminaatiota (5). DPP-IV-inhibiittorit hi-
dastavat myös GIP:n ja mahdollisesti useiden 
muidenkin peptidien pilkkoutumista. Vaikutukset 
sokeritasapainoon voivat siten olla seurausta osin 
muidenkin kuin GLP-1:n pitoisuuden muutoksista. 
Sitagliptiini on jo ehtinyt saada myyntiluvankin 
FDA:lta Januvia(MSD)-nimellä ja Euroopan myyn-
tilupaa odotellaan lähiaikoina. Vitagliptiini on saa-
nut myyntiluvan Meksikossa.

 DPP-IV-inhibiittorien on havaittu lisäävän ate-
rian yhteydessä insuliinipitoisuuksia tyypin 2 dia-
beetikoilla sekä yksinään että sulfonyyliureaan tai 
metformiiniin yhdistettyinä. HbA1c-tason lasku on 
suhteessa lähtötasoon: jos HbA1c on alussa noin 
8 %, DPP-IV-inhibiittorihoito laskee sitä yhden 
prosenttiyksikön verran. Painoon hoito ei vaikuta. 
Haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä, mukaan 
lukien suolistovaikutukset, eivätkä ne ole eronneet 
lumelääkkeen vaikutuksista. 

Pitkäaikaistutkimusten
tuloksia odotellaan vielä
Tyypin 2 diabeteksen hoitoon on tulossa uusia pa-
togeneesin eri kohtiin vaikuttavia lääkkeitä. Tois-
taiseksi ei ole mahdollista verrata luotettavasti 
GLP-1-mimeettien ja DPP-IV-entsyymi-inhibiitto-
reiden vaikutuksia. Lääkkeillä on kuitenkin selvät 
erot. Mimeetit annetaan pistoksina, kuten insulii-
ni. Niillä saavutetaan huomattavasti suuremmat 
plasmapitoisuudet kuin endogeenisen GLP-1:n 
hajoamista estävillä lääkkeillä. Vaikutukset pai-
noon ja ruokahaluun sekä pahoinvointi voivat 
liittyä tähän. Entsyymi-inhibiittorit vaikuttavat 
monien muidenkin peptidien pitoisuuksiin, mutta 
tuskin suurentavat niitä yli fysiologisen tason. 
Entsyymi-inhibiittoreilla ei ole havaittu mitään 
merkittäviä haittavaikutuksia. Toistaiseksi ei ole 
raportteja GLP-1-analogien ja DPP-IV-inhibiit-
torien yhteiskäytöstä. Pitkäkestoisten tutkimus-
ten tuloksia joudutaan myös odottamaan vielä. 
Joka tapauksessa näyttää varmalta, että GLP-1-
lääkkeet tulevat kliiniseen käyttöön diabeteksen 
hoidossa (6).

• Jorma Lahtela
LKT, dosentti
Tays, Sisätautien klinikka
jorma.lahtela@iki.fi 

Kirjallisuutta
1. Peltonen M, Korpi-Hyövälti E, Oksa H, Puolijoki H, Saltevo J, 
Vanhala M, Saaristo T, Saarikoski T, Sundvall J, Tuomilehto J. 
Lihavuuden, diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. SLL 
2006;3:163-170.
2. Perley MJ, Kipnis DM. Plasma insulin responses to oral and 
intravenous glucose: studies in normal and diabetic subjects. J 
Clin Invest. 1967;46:1954-62.
3. Kendall DM, Kim D, Maggs D. Incretin mimetics and dipep-
tidyl peptidase-IV inhibitors: a review of emerging therapies for 
type 2 diabetes. Diabetes Technol Ther 2006;8:385-96.
4. Salehi M, D’alessio D. New therapies for type 2 diabe-
tes based on glucagons-like peptide 1. Cleve Clin J Med. 
2006;73:382-9.
5. Deacon CF, Holst JJ. Dipeptidyl peptidase IV inhibitors: a pro-
mising new therapeutic approach for the management of type 
2 diabetes. Int J Biochem Cell Biol 2006;38:831-44.
6. Riddle MC, Drucker DJ. Emerging therapies mimicking the 
effects of amylin and glucagon-like peptide 1. Diabetes Care 
2006;29:435-49.

10 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HELMIKUU 2007





on mahdollista ilman haittaavia liian matalia ve-
rensokereita eli hypoglykemioita. Niinpä aina kun 
ollaan HbA1c-tason 7,0 % yläpuolella, hoitoa tulisi 
tehostaa. Jokaisen potilaan osalta on yksilöllisesti 
pohdittava, onko tekijöitä, jotka puoltavat tyyty-
mistä korkeampaan HbA1c-tavoitteeseen. Tällaisia 
tekijöitä voivat olla muun muassa liian matalan 
verensokerin oireiden puuttuminen ja potilaan kor-
kea ikä. 

Elintapamuutokset tärkeitä
hoitotavoitteesta riippumatta 
Tyypin 2 diabeteksen hoidon kannalta on oleellista, 
että tauti diagnosoidaan mahdollisimman varhain. 
Tällöin elintapamuutokset tehoavat parhaiten 
diabetekseen liittyviin aineenvaihduntahäiriöihin 
ja tarvitaan vähemmän ja miedompia lääkkeitä. 
Laihdutus, jos on liikapainoa, liikunta ja ruoka-
valiomuutokset (esimerkiksi kuidun määrän lisäys 

ja tyydyttyneen rasvan määrän vä-
hentäminen) korjaavat tehokkaasti 
sokeritasapainoa. Jo muutaman ki-
lon painonpudotus vaikuttaa myön-
teisesti sokeritasapainoon. Laihdu-
tus on tehokas ja halpa hoito, joka 
vaikuttaa edullisesti myös sydän- ja 
verisuonitautien muihin riskitekijöi-
hin, kuten verenpaineeseen ja rasva-
arvoihin. Kliiniset hoitotutkimukset 
ja käytännön kokemus ovat kuiten-
kin osoittaneet, että laihdutuksen ja 
elintapamuutosten ylläpitäminen on 
vaikeaa. Lisäksi tyypin 2 diabetes on 
etenevä sairaus, joten sokeritasapai-
no heikkenee usein ajan kuluessa ja 
lääkitystä on lisättävä.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoidot 
Metformiini. Elintapamuutosten lisäksi hoidon en-
simmäiseen portaaseen kuuluu metformiini, joka 
vaikuttaa pääasiallisesti maksan sokerintuottoa 

Amerikan diabetesliitto ADA ja Euroopan dia-
betestutkijoiden järjestö EASD ovat antaneet 
yhteisen suosituksen tyypin 2 diabeetikon hoidon 
aloituksesta ja hoidon tehostamisesta. Aikaisem-
mista suosituksista yhteinen konsensuslausuma 
poikkeaa siinä, että se suosittelee metformiinihoi-
don aloitusta heti hoidon alusta samanaikaisesti 
elintapamuutosten kanssa.  Aiemmin verensoke-
ria alentavan oraalisen lääkehoidon aloittamista 
on suositeltu vasta sen jälkeen, kun on nähty, 
miten elintapamuutokset vaikuttavat. 

Viime kesänä julkaistiin Amerikan diabetesliiton 
ADA:n (American Diabetes Association) ja Eu-
roopan diabetestutkijoiden järjestö EASD:n (Eu-
ropean Association for the Study of 
Diabetes) yhteinen konsensuslau-
suma tyypin 2 diabeteksen hoidon 
aloituksesta ja hoidon tehostami-
sesta, jota tässä artikkelissa pitkäl-
ti referoin (1,2). Diabeteksen lisä-
sairauksien ilmaantumista voidaan 
vähentää pyrkimällä normaaliin ve-
rensokeritasoon tehokkain interven-
tioin (3–5). Niinpä edellä mainitun 
lausuman päämääränä on ollut, että 
diabeetikoiden hoidossa päästäisiin 
mahdollisimman lähelle normaalia 
verensokeritasoa ja että tätä tasoa 
pidettäisiin sen jälkeen yllä. Pitkä-
aikaista keskimääräistä verensoke-
ritasoa kuvastavan HbA1c:n osalta 
pyrkimyksenä on päästä vähintään tasolle 7 %. 
Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n (International 
Diabetes Federation) asettama tavoite on jopa tä-
män alle: 6,5 %. Yleisesti tulisi tavoitella vieläkin 
matalampaa HbA1c-tasoa, alle 6 %, mikäli tämä 

 ADA:n ja EASD:n yhteinen suositus tyypin 2 diabeetikon korkean verensokerin hoidosta

Metformiinihoidon aloitusta   
turha viivyttää • Satu Vehkavaara
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vähentämällä ja laskemalla paastoverensokerita-
soja. Keskimäärin metformiini laskee HbA1c-arvoa 
noin 1,5 prosenttia maksimiannoksella. Sen taval-
lisimmat haittavaikutukset kohdistuvat ruoansula-
tuskanavaan (ripuli, pahoinvointi, metallinmaku 
suussa). Se aiheuttaa hyvin harvoin yksinään hy-
poglykemiaa. Se on myös yksi harvoista diabetes-
lääkkeistä, johon ei liity painonnousutaipumusta.

Elintapamuutosten ja metformiinin jälkeen hoi-
dossa siirrytään toiselle portaalle, johon kuuluvat 
insuliinineritystä lisäävät sulfonyyliureat ja glini-
dit, insuliiniherkkyyden lisääjät eli glitatsonit sekä 
insuliinit.

Sulfonyyliureat. Sulfonyyliureat lisäävät insu-
liinineritystä. Niiden teho on samaa luokkaa kuin 
metformiinin HbA1c-arvolla mitattuna. Niiden ta-
vallisin haittavaikutus on hypoglykemia, jota ilme-
nee muita enemmän iäkkäillä lääkkeen käyttäjillä. 
Uudet sulfonyyliureavalmisteet ovat vanhoja tur-
vallisempia tässä suhteessa. Hoidon alussa paino 
nousee usein muutaman kilon.

Glinidit. Glinidit lisäävät insuliinineritystä, 
kuten sulfonyyliureatkin. Näitä lääkkeitä täytyy 
annostella useamman kerran päivässä niiden lyhy-
en puoliintumisajan vuoksi. Tämän lääkeryhmän 
teho on noin 1 –1,5 % HbA1c-arvolla mitattuna. 
Hypoglykemian vaara on pienempi kuin sulfonyy-
liureoilla, mutta myös glinideihin liittyy painon-
nousutaipumus.

Glitatsonit. Glitatsonit lisäävät 
lihasten, rasvakudoksen ja maksan 
insuliiniherkkyyttä. Niiden teho 
HbA1c-arvolla mitattuna on vaih-
dellut 0,5 :stä 1,4 %:iin. Tavallisin 
haittavaikutus on painonnousu ja 
nesteen kertyminen eli turvotus. 
Turvotuksen vuoksi muutamalle pro-
sentille potilaista ilmaantuu sydämen 
vajaatoimintataipumus tai jo aiem-
min todettu sydämen vajaatoiminta 
vaikeutuu. Yhdysvalloissa glitatso-
neja saa käyttää yhdessä insuliinin kanssa, mutta 
Euroopassa niiden käyttö tulee lopettaa insuliini-
hoitoon siirryttäessä.

Insuliini. Insuliini on pisimpään markkinoilla 
ollut diabeteslääke, ja siitä on myös eniten käyttö-
kokemusta. Se laskee verensokeria muita lääkkeitä 
tehokkaammin. Riittävällä annoksella ja oikein 
käytettynä se normaalistaa erittäin korkeankin 
HbA1c-tason. Insuliinille ei ole määritelty maksi-

miannoksia. Tavallisesti hoito aloitetaan perusin-
suliinilla, johon tarvittaessa yhdistetään myöhem-
min pikainsuliini yhtä tai useampaa ateriaa varten. 
Insuliinihoito vaikuttaa edullisesti rasva-arvoihin, 
mutta nostaa usein painoa vähentämällä virtsaan 
erittyvän sokerin määrää tasapainon korjaantues-
sa. Mitä huonompi sokeritasapaino, sitä suurempi 
painonnousutaipumus. Kun insuliinihoito aloite-
taan riittävän varhaisessa vaiheessa, painonnou-
sutaipumus vähenee selvästi. Tavallisin insuliini-
hoitoon liittyvä haittavaikutus on hypoglykemia. 
Vakava, toisen apua vaativa hypoglykemia on kui-
tenkin erittäin harvinainen tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa. Sekä pitkä- että pikavaikutteiset uudet 
insuliinianalogit vähentävät selvästi insuliinihoi-
toon liittyvää hypoglykemian vaaraa. 

Hoidon aloitus ja hoidon tehostaminen
Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hoito voi-
daan aloittaa polikiinisesti. Yleensä hoidon aloittaa 
oma lääkäri. Potilas on avainhenkilö diabeteksensa 
hoidossa, ja hänelle tulisikin opettaa verensokerin 
omaseuranta, toimiminen hypoglykemiatilanteissa 
sekä lääkityksen ja etenkin insuliinihoidon omasää-
tö. Paastoverensokeritavoite on yleensä 4–6 mmol/l 
ja aterian jälkeen enintään 8(10) mmol/l. Hoidon 
ensimmäinen vaihe koostuu elintapamuutoksista ja 
metformiinista. Jos näillä ei päästä tavoitteisiin, tu-

lee lääkitystä lisätä. ADA:n ja EASD:
n suosituksessa ei oteta kantaa siihen, 
mikä seuraavan lääkkeen tulisi olla. 
Todetaan ainoastaan, että sen tulisi 
olla sulfonyyliurea, glitatsoni tai in-
suliini. Valintaan vaikuttaa tietenkin 
sokeritasapaino. Jos HbA1c on hyvin 
korkea (yli 8,5 %), puoltaa se insulii-
nihoitoon siirtymistä. 

Kolmannessa vaiheessa hoitoa 
tehostetaan elämäntapamuutosten, 
metformiinin ja toisen lääkkeen li-
säämisen jälkeen. Jos toinen lääke 

ei ole jo ollut insuliini, tulee insuliinihoito yleensä 
aloittaa tässä vaiheessa. Joskus, jos ollaan lähellä 
hoitotavoitetta (HbA1c ainakin alle 8 %), voidaan 
harkita kolmannen tablettilääkkeen lisäämistä 
hoitoon eli siirtymistä kolmoislääkitykseen. Tämä 
lähestymistapa on kuitenkin yleensä kalliimpi ja 
usein tehottomampi kuin insuliinihoidon tehosta-
minen tai aloitus. Tässä vaiheessa insuliinihoidon 
tehostaminen yleensä tarkoittaa pikainsuliinin ot-
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lähellä hoitotavoitetta 

(HbA1c ainakin alle 
8 %), voidaan harki-
ta kolmannen tabletti-

lääkkeen lisäämistä 
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tamista mukaan hoitoon perusinsu-
liinin rinnalle. Pikainsuliinihoito on 
aiheellinen varsinkin, jos sekä paas-
toarvot että verensokeriarvot ennen 
aterioita ovat tavoitteissa, mutta ate-
rianjälkeiset verensokeriarvot ovat 
tästä huolimatta korkeita. Viimeis-
tään pikainsuliineihin siirryttäes-
sä tulee insuliinineritystä lisäävien 
tablettilääkkeiden käyttö lopettaa. 

Millaisiin yhdistelmähoitoihin   
voidaan päätyä?
Suurin osa potilaista tarvitsee useita lääkkeitä, jotta 
hoitotasapaino taudin edetessä pysyisi tavoitteissa. 
Lääkkeitä tulee pyrkiä yhdistelemään siten, että nii-
den vaikutukset tukevat toisiaan diabeteksen hoi-
dossa. Lääkevalintoihin vaikuttavaa myös lääkkei-
den siedettävyys. Jos jokin lääke ei sovi potilaalle, 
tulee siirtyä toisen ryhmän lääkkeeseen. Insuliini-
hoitoon voidaan erityisen hyvin yhdistää metfor-
miini. Sitä vastoin glitatsonin käyttö  tulee lopettaa 
insuliinihoitoon siirryttäessä. Tavallisimpia tablet-
tilääkeyhdistelmiä on metformiini yhdistettynä jo-
ko sulfonyyliureaan tai glitatsoniin. Mutta myös 
sulfonyyliurean voi yhdistää glitatsoniin etenkin, 
jos metformiini ei sovi.

Osa potilaista pysyy hyvässä hoitotasapainossa 
käyttämällä jopa kaikkia kolmea tablettilääkettä 
yhtä aikaa. Insuliinihoitoon yhdistetään puolestaan 
melkein aina metformiini ja ainakin osalla potilais-
ta myös sulfonyyliurea. Vaikka yleensä voidaan 
edetä rauhallisessa tahdissa tablettilääkkeitä vähi-
tellen lisäten, joskus on tarpeen aloittaa  jo taudin 
alkuvaiheessa lääkitys usemmalla tablettilääkkeellä 
kerralla tai siirtyä heti insuliinihoitoon. Tämä on 
tilanne ainakin silloin, kun verensokeri hipoo dia-
beteksen toteamisen yhteydessä 15–20 mmol:a/l 
tai HbA1c on yli 10 %. Elintapamuutokset yhdessä 
tehokkaimman hoidon eli insuliinin kanssa korjaa-
vat tilanteen nopeasti. Kun oireet ovat helpottaneet 
ja sokeritasapaino normaalistunut, voidaan insu-
liinihoito joskus jopa lopettaa ja jatkaa pelkällä 
tablettilääkityksellä. 

Tulevaisuudennäkymiä
Vaikka diabeteksen hoitoon on paljon lääkevaihto-
ehtoja tarjolla jo nyt, hyvän hoitotasapainon saavut-
taminen on edelleen kaikille tyypin 2 diabetesta sai-
rastaville kova haaste. Hyvän hoitotasapainon saa-

vuttamiseksi kannattaa ponnistella: se 
näkyy parantuneena elämänlaatuna 
ja etenkin liitännäissairauksien riskin 
vähenemisenä. Uusien, tasaisemmin 
vaikuttavien insuliinianalogien lisäk-
si olemme saaneet lisää vaihtoehtoja 
myös tablettilääkkeisiin (muun mu-
assa glitatsonit, glinidit ja turvallisem-
mat sulfonyyliureat). Näiden lisäksi 
on tulossa useita aivan uudella tavalla 
vaikuttavia tablettilääkkeitä ja pistet-

täviä diabeteslääkkeitä, joita odotan mielenkiinnolla 
(ks. Jorma Lahtelan artikkeli inkretiinien eli suo-
lihormonien kautta vaikuttavista lääkkeistä tässä 
lehdessä sivulla 7).

Potilas on diabeteksen hoidossa avainasemas-
sa ja vaikuttaa omilla valinnoillaan merkittävästi 
sairautensa kulkuun. Vaikka sairaus on usein elin-
ikäinen, pienillä elintapamuutoksilla on merkittävä 
vaikutus myös sokeriaineenvaihduntaan – joten ne 
todellakin kannattavat ja kannustavat.

• Satu Vehkavaara
LT, sairaalalääkäri 
HYKS, sisätautien klinikka 
Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen 
poliklinikka
satu.vehkavaara@fi mnet.fi 
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Suoliston puolustusjärjestelmä 
ja tyypin 1 diabetes • Outi Vaarala

Viime vuosina on kertynyt enenevässä määrin 
tutkimustuloksia, jotka yhdistävät suoliston puo-
lustusjärjestelmän toiminnan tyypin 1 diabeteksen 
syntyyn. Myös suomalaisten tyypin 1 diabetek-
seen sairastuneiden lasten ohutsuolesta otetuis-
sa näytteissä on todettu merkkejä tulehduksesta. 
Parhaillaan tutkitaan, voitaisiinko tyypin 1 diabe-
testa ehkäistä suolistoon kohdistuvilla hoidoilla.

Tyypin 1 diabeteksessa insuliinia tuottavat haiman 
beetasolut tuhoutuvat, kun haiman saarekkeet tu-
lehtuvat. Tulehdusreaktion yhteydessä ilmaantuu 
autovasta-aineita beetasolujen rakenteita, kuten in-
suliinia ja eräitä entsyymejä kohtaan. Eläinmalleis-
sa on havaittu, että tulehtuneisiin saarekkeisiin ha-
keutuvat imusolut eli lymfosyytit ilmentävät suolen 
kotiutumisreseptoreita. Kotiutumisreseptorit ovat 
solun pinnan reseptoreita, joiden vaikutuksesta 
solu kiinnittyy tiettyyn kudokseen. Tulehtuneisiin 
saarekkeisiin hakeutuvien lymfosyyttien toiminnal-
lisiin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa muokkaa-
malla eläinten ruokavaliota. Ravitsemuksellisia te-
kijöitä ja suoliston enterovirusinfektioita epäillään 
myös ihmisen autoimmuunidiabetekseen johtavan 
prosessin laukaisijoiksi.

Tyypin 1 diabetes ja suoliston läpäisevyys
Tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla lapsilla on 
todettu useita suoliston puolustusjärjestelmän toi-
mintahäiriöitä. Jo 1986 julkaistiin artikkeli, jossa 
tutkijat raportoivat, että diabetesta sairastavilla 
suoliston läpäisevyys on usein poikkeavan suu-
ri (1). He varoittivat, että tällainen diabetekseen 
liittyvä ”väärä positiivinen” koetulos voi aiheut-
taa ongelmia, koska suolistosairautta epäillään 
turhaan. Myöhemmin useissa tutkimuksissa on 
vahvistettu, että tyypin 1 diabeetikoilla esiintyy 
lisääntynyttä suoliston läpäisevyyttä (2,3).  Nämä 
tutkimukset on useimmiten tehty käyttäen laktu-
loosi-mannitoli-imeytymiskoetta.

Suomalaisessa tutkimuksessa suoliston lisäänty-
nyt läpäisevyys oli yhteydessä HLA-DQB1*0201-
alleelin esiintymiseen (2). Mielenkiintoista on, että 
tämä HLA-alleeli on tyypin 1 diabeteksen ja kelia-
kian yhteinen vaaratekijä. 

Italialais-amerikkalainen tutkimusryhmä on 
selvittänyt suolen seinämän zonuliiniproteiinin 
merkitystä suoliston läpäisevyyden säätelyssä (3,4). 
Zonuliinia ilmentyy runsaasti keliakian yhteydessä, 
ja sen suuri määrä seerumissa liittyy lisääntynee-
seen suolen läpäisevyyteen. Autoimmuunidiabe-
teksen eläinmallissa, BB-rottamallissa, seerumin 
ja suolen suuri zonuliinitaso edeltää verensokerin 
nousua. Zonuliinitaso nousee samaan aikaan kun 
suoliston vastus (resistanssi) vähenee. Suoliston re-
sistanssia voidaan tutkia suolen koepalanäytteistä 
(4). Mielenkiintoista on, että diabetekseen liittyvä 
autoimmuunireaktio haiman saarekkeita kohtaan, 
kuten myös diabeteksen kehittyminen, voidaan 
estää salpaamalla zonuliinin toiminta tässä eläin-
mallissa. Sama tutkimusryhmä selvitti myös tyypin 
1 diabetekseen sairastuneiden lasten ja nuorten 
zonuliinitasoja. Työryhmä havaitsi, että tutkitta-
vien seerumin zonuliinipitoisuus oli suuri ja korre-
loi suoliston suureen läpäisevyyteen (3). Seerumin 
zonuliinitasot olivat kohonneet myös seitsemällä 
kymmenestä terveestä henkilöstä, joilla oli saare-
kesoluvasta-aineita ja lisääntynyt vaara sairastua 
diabetekseen.  

Oireeton ohutsuolen tulehdus 
tyypin 1 diabeteksen synnyssä
Oma tutkimusryhmäni on selvittänyt yhteistyös-
sä professori Erkki Savilahden   tutkimusryhmän 
kanssa tyypin 1 diabetekseen liittyviä suoliston 
puolustusjärjestelmän muutoksia. Savilahden tutki-
musryhmä toimii Lasten ja nuorten sairaalassa Hel-
singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Olemme 
havainneet, että tyypin 1 diabetekseen sairastu-
neilla lapsilla on ohutsuolesta otetuissa näytteissä 
merkkejä tulehduksellisesta aktivaatiosta. Tämä 
näkyy poikkeuksellisen voimakkaana HLA II -luo-
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kan molekyylien ilmentymisenä epiteelisoluissa ja 
lymfosyyttien aktivaatioon liittyvien välittäjäainei-
den lisääntyneenä ilmentymisenä (5,6). Lisäksi val-
kosolujen aktivaatiota ja kudoksiin hakeutumista 
ohjaavien tarttumismolekyylien, kuten ICAM-1- ja 
MadCAM-1-molekyylien, ilmentyminen on lisään-
tynyt. Tämä ohutsuolessa esiintyvä lievä tulehdus-
reaktio ei yleensä aiheuta oireita. Sen esiintyminen 
ei rajoitu lapsiin, joilla on keliakian riskiin liittyvä 
HLA-DQB1*0201 -alleeli. 

Myös italialainen tutkimusryhmä on havain-
nut, että tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla lapsil-
la esiintyy merkkejä ohutsuolen tulehdusreaktiosta 
(7). He ovat raportoineet myös ICAM-1:n suuren-
tuneesta ilmentymisestä ja lisäksi IL-2-reseptoria 
ilmentävien lymfosyyttien suurentuneista määristä 
suolen seinämässä. Kun tyypin 1 diabetekseen sai-
rastuneiden lasten ohutsuolesta otettuja koepaloja 
viljeltiin vehnän gliadiinin kanssa, nähtiin, että 
IL-2-reseptoria ilmentävien lymfosyyttien määrä 
lisääntyi. Tätä ei havaittu, kun viljeltiin terveiden 
lasten ohutsuolesta otettuja koepaloja samalla ta-
valla. 

Italialaiset tutkijat totesivat, että tyypin 1 dia-
betekseen liittyy lievä, oireeton ohutsuolen tuleh-
dus, jossa ei ole keliakialle tyypillistä villusatrofi aa 

(nukkalisäkkeiden surkastumista) eikä transgluta-
minaasivasta-aineita. Vehnän gliadiini vahvistaa 
tätä tulehdusreaktiota ja voi siten olla diabetekseen 
liittyvän tulehdusreaktion aiheuttaja. Myös au-
toimmuunidiabeteksen eläinmalleissa niin NOD-
hiirillä kuin BB-rotillakin tehdyissä tutkimuksissa 
ruokavalion vehnä saa aikaan suolen tulehdus-
reaktion ja suolen imusolmukkeissa niin sanotun 
Th1-tyyppisen immuunireaktion aktivoitumisen. 
Th1-tyyppinen immuunivaste vahvistaa sytotoksi-
sia valkosoluja (8,9). 

Naudan insuliini ja 
tyypin 1 diabeteksen vaara 
Tyypin 1 diabetekseen liittyvät suoliston toiminnan 
häiriöt, kuten lisääntynyt läpäisevyys ja suoliston 
tulehdus, voivat olla syynä siihen, että useissa tutki-
muksissa on havaittu diabetekseen liittyvän poikke-
avan korkeita immuunivasteita ravinnon proteiineja 
kohtaan (10). Toisaalta useissa epidemiologisissa 
tutkimuksissa tyypin 1 diabeteksen sairastumisvaa-
raan on yhdistetty ravitsemuksellisia vaaratekijöitä, 
kuten altistuminen maidon proteiineille ja vehnän 
gluteiinille (10). Nämä havainnot herättävät ky-
symyksen siitä, voiko maidon tai vehnän tai nii-
den molempien proteiineissa olla jokin erityinen 

Kuva 1. Suolistohypoteesi tyypin 1 diabeteksen synnystä. Suolen tulehdusreaktiolla on keskeinen osa 
tapahtumaketjussa, joka johtaa sairastumiseen. 



17DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   HELMIKUU 2007

diabetesta aiheuttava tekijä. Me olemme tutkineet 
lehmänmaidon insuliinin merkitystä diabeteksen 
vaaratekijänä (11–12). Tutkimushypoteesi perustuu 
ihmisen ja naudan insuliinin rakenteelliseen eroon. 
Naudan insuliini eroaa ihmisen insuliinista kolmen 
aminohapon osalta. Se on siten ihmiselle vieras ja 
synnyttää voimakkaamman immuunivasteen kuin 
ihmisen insuliini. Altistuminen lehmänmaidolle ja sii-
nä olevalle naudan insuliinille aiheuttaa imeväisiässä 
herkistymisen eli immuunivasteen synnyn insuliinia 
kohtaan. Naudan insuliinia kohtaan syntynyt vasta-
aine tunnistaa myös ihmisen insuliinin. Jos suoliston 
puolustusjärjestelmä on terve, se säätelee syntynyttä 
immuunivastetta ja ravinnon valkuaisaineita koh-
taan kehittyy sietokyky eli toleranssi.

Tutkimustuloksemme osoittavat, että naudan 
insuliiniin sitoutuvat vasta-aineet lisääntyvät ve-
ressä lapsuusiän aikana sellaisilla lapsilla, jotka 
myöhemmin kehittävät diabetekseen liittyviä saa-
rekesoluvasta-aineita (11). Tämä viittaa suoliston 
puolustusjärjestelmän toiminnan häiriöön, jolloin 
puolustusjärjestelmä ei säätele immuunivastetta 
normaalisti ja toleranssi ruoan insuliinia kohtaan 
kehittyy huonosti. Suoliston epiteelin kypsyminen, 
suoliston bakteerikanta, rintaruokinta ja limakal-
von IgA-vasteen kypsyminen vaikuttavat ravinnon 
antigeeneja kohtaan syntyvän immuunivasteen 
säätelyyn (13,14). Ensimmäisen elinkuukauden ai-
kana suoliston läpäisevyys vähenee merkittävästi 
ja suolisto kypsyy. Äidinmaidonkorvikkeen aloit-
taminen lisää suoliston läpäisevyyttä ohimenevästi 
(15). Altistuminen naudan insuliinille aikana, jol-
loin suolisto on epäkypsä, voi siten vaurioittaa to-
leranssin syntymekanismia. Parhaillaan tutkitaan, 
voisiko lehmänmaidon valkuaista – ja insuliinia – 
varhaisessa imeväisiässä välttämällä ehkäistä tyy-
pin 1 diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden 
ja diabeteksen syntyä. Kansainvälisessä Trial to 
Reduce IDDM in the Genetically at Risk (TRIGR) 
-tutkimuksessa tutkitaan pilkottua äidinmaidon-
korviketta testikorvikkeena ja kotimaisessa Fin-
Dia-tutkimuksessa äidinmaidonkorviketta, josta 
naudan insuliini on poistettu. TRIGR:iin liittyvä 
alustava tutkimus on ollut tuloksiltaan rohkai-
seva: pilkottua äidinmaidonkorviketta saaneilla 
lapsilla esiintyi vähemmän autovasta-aineita kuin 
tavallista äidinmaidonkorviketta saaneilla lapsilla 
(16). 

Miten ravinnon vehnä ja virusinfektiot 
liittyvät diabeteksen vaaraan?
Kuten edellä kerrottiin, italialaiset tutkijat ovat 
havainneet, että vehnän gliadiini voi aiheuttaa tu-
lehdusreaktion ohutsuolessa. Eläinmalleissa veh-
nän anto lisää diabeteksen ilmaantumista. Myös 
epidemiologisissa tutkimuksissa varhainen, ennen 
neljän kuukauden ikää tapahtuva altistuminen veh-
nälle on liitetty autovasta-aineiden ilmaantumisen 
vaaraan (17,18). Vehnän gliadiini voi lisätä tuleh-
dusreaktiota suolessa, muuttaa siellä olevan diabe-
togeenisen valkosolupopulaation toimintaa syto-
toksiseen suuntaan ja siten vaikuttaa diabeteksen 
syntyyn. Eläinmalleissa on havaittu, että tulehtu-
neisiin saarekkeisiin hakeutuvat lymfosyytit ilmen-
tävät suolen kotiutumisreseptoreita (19,20) ja että 
niiden toiminnallisiin ominaisuuksiin voidaan vai-
kuttaa muokkaamalla eläinten ruokavaliota (21). 
Nämä havainnot ovat viitanneet siihen, että suolen 
ja tulehtuneen haiman valkosolut kuuluvat samaan 
yksikköön. Bostonilainen tutkimusryhmä havait-
si, että sekä vatsakalvonsisäisesti että suun kautta 
annettuna antigeeni saa aikaan sen tunnistavien 
valkosolujen aktivaation sekä suolen että haiman 
imusolmukkeissa (22). Tämä havainto vahvistaa 
sen, että suoliston ja haiman valkosolupopulaatiot 
ovat yhtenäiset ja että ravinnon antigeenit ja muut 
suoliston antigeeniset rakenteet voivat aiheuttaa 
haiman imusolmukkeissa niitä tunnistavien val-
kosolujen aktivaation. Samalla tavalla enterovi-
rusinfektiot ja rotavirusinfektiot, jotka on liitetty 
diabeteksen vaaraan (23), voivat muuttaa suolen 
sytokiiniympäristöä lisäämällä interferonien ilmen-
tymistä ja aktivoimalla siellä olevat diabetogeeniset 
lymfosyytit. Ne muuttuvat tällöin soluja tuhoavik-
si (sytotoksisiksi) ja hakeutuvat haimaan. Omat 
tutkimustuloksemme osoittavat, että limakalvon 
virusinfektiot lisäävät immuunivastetta ravinnon 
insuliinia kohtaan todennäköisesti stimuloimalla 
suoliston puolustusjärjestelmää (24). 

Suolihypoteesi 
tyypin 1 diabeteksen synnystä
Näiden havaintojen pohjalta olen luonut suolis-
tohypoteesin tyypin 1 diabeteksen synnystä (kuva 
1). Tämä hypoteesi perustuu porrasmaiseen tapah-
tumien ketjuun, joka johtaa insuliinia tuottavan 
beetasolukon tuhoutumiseen. Ensimmäinen por-
rasaskelma on perinnöllinen alttius (HLA DQ8/
DQ2) tyypin 1 diabetekselle. Se ei yksinään johda 
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tyypin 1 diabeteksen syntyyn, sillä valtaosa lapsis-
ta, joilla on tämä riskiperimä, ei koskaan sairastu 
diabetekseen. 

Syntymän jälkeen ravintoperäinen lehmän in-
suliini aiheuttaa immunologisen herkistymisen in-
suliinia kohtaan, ja terveessä suolessa syntyy sieto-
kyky. Seuraavaksi suolen virusinfektiot ja suoliston 
bakteerikannan muutokset tai vehnän gluteenin 
aiheuttama suoliston tulehdusreaktio (tai nämä 
molemmat) voivat aktivoida insuliinia kohtaan 
syntyneen immuunivasteen ja murtaa sietokyvyn. 
Haimassa virusinfektio tai toksiinit aiheuttavat 
beetasoluvaurion, jolloin vapautuu beetasoluanti-
geeneja ja syntyy autoimmuunivaste beetasolujen 
rakenteita kohtaan. Tämä johtaa beetasolukon 
tulehdukseen.

Viimeisellä askelmalla puolustusjärjestelmän 
säätelymekanismit murtuvat. Autoimmuunime-
kanismit eli beetasoluja tunnistavat valkosolut tu-
hoavat insuliinia tuottavat beetasolut ja syntyy 
tyypin 1 diabetes. 

Tämä tyypin 1 diabeteksen patogeneesin malli 
antaa mahdollisuuden etsiä hoitokeinoja tyypin 1 
diabeteksen ehkäisyyn tautiprosessin eri vaiheissa. 
Sairastumista saattaa olla mahdollista ehkäistä 
vaikuttamalla imeväisiässä ruokavalioon, suolis-
ton bakteerikannan muodostumiseen, suoliston 
virusinfektioihin esimerkiksi rokotuksin tai akti-
voimalla puolustusjärjestelmää säätelevien valko-
solujen toimintaa viimeisillä askelmilla. Mallissa 
on otettu huomioon, ettei yksi altistava tekijä riitä 
aiheuttamaan beetasolukon tuhoutumista, vaan 
kyseessä on tapahtumaketju, jossa suolen tuleh-
dusreaktio on keskeisessä osassa.

• Outi Vaarala
Tutkimusprofessori
Immunobiologian laboratorion johtaja
Virustautien ja immunologian osasto
Kansanterveyslaitos
outi.vaarala@ktl.fi 

Tämä artikkeli perustuu esitelmään Gut immune system in type 
1 diabetes, jonka kirjoittaja piti Euroopan diabetestutkijoiden 
järjestön EASD:n kokouksessa syyskuussa 2006. 
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Soinin perusterveydenhuollossa Etelä-Pohjanmaal-
la on lähdetty avoimesti etsimään yhteistyömah-
dollisuuksia lähikunnassa sijaitsevan Kuortaneen 
urheiluopiston kanssa diabeteksen ehkäisemisek-
si. Tavoitteena on ollut luoda uudenlainen, pitkään 
interventioon perustuva toimintamalli elintapojen 
muuttamiseksi. 

Kuusiokuntien terveyskuntayhtymään kuuluva Soini 
on 2 614 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla. Deh-
kon Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyhankkeen (D2D, 
Dehkon 2D-hanke) väestötutkimuksen mukaan 
vuoden 2005 lopulla kunnassa oli 45–74-vuotiaita 
asukkaita 1 011. Heistä 37 prosentilla (382) on vä-
estötutkimuksen perusteella tyypin 2 diabetes tai sen 
esiaste. Kansaneläkelaitoksen rekisterin mukaan eri-
tyiskorvattavaa diabeteslääkitystä sai vuoden 2005 
lopussa viisi prosenttia soinilaisista. 
Tämän lisäksi joka kolmannella ar-
vioidaan olevan perinnöllinen alttius 
sairastumiseen (1).  

Dehkon 2D-hanke eli Tyypin 2 
diabeteksen ehkäisyhanke käynnistyi 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rissä vuonna 2003 (2). Hankkeessa 
tehdyssä D2D-väestötutkimuksessa 
on kartoitettu tyypin 2 diabetesta 
tai sen esiastetta sairastavien määrä 26 kunnassa. 
Kaikkien ennusteiden mukaan näihin ryhmin kuu-
luvien määrä lisääntyy tulevina vuosina (1).

Dehkon 2D-hankkeeseen kuuluvissa sairaan-
hoitopiireissä perusterveydenhuolto ja työterveys-
huolto toteuttavat korkean riskin strategiaa sekä 
varhaisen diagnoosin ja hoidon strategiaa. Näin 
pyritään ehkäisemään tyypin 2 diabeteksen puh-
keamista, toteamaan diabetes varhaisessa vaiheessa 
ja saamaan sairastuneet aktiivisen hoidon piiriin. 
Perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon voi-
mavarat eivät kuitenkaan yksin riitä, jos tyypin 2 
diabetes lisääntyy ennusteiden mukaisesti tulevina 

Soinin miehet 
elintapamuutosten polulla

• Ahti Honkola ja Anne Kettula

vuosina. Muitakin tahoja on aktiivisesti haettava 
toimintaan mukaan (3).

Liikkumisresepti pohjana
kuntoilusuunnitelmalle
Soinin terveysasemalla diabetes-, astma- ja työ-
terveyshoitaja sekä terveyskeskusavustaja etsivät 
tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin arviointilo-
makkeen avulla yli 15 riskipistettä saaneita miehiä 
pilottiryhmäksi pitkään ohjaus- ja seurantainter-
ventioon (kuva 1). Yhtenä kriteerinä pidettiin, että 
viimeksi tehdystä sokerirasituskokeesta oli kulunut 
yli vuosi. 

Pilottiryhmäläisille eli ”Soinin miehille” tehtiin 
alkutilanteessa peruslaboratoriokokeet: tutkittiin 
paastosokeri, HbA1c, kokonaiskolesteroli, LDL, 
HDL, hapettunut LDL ja triglyseridit. Kokeet tois-
tettiin intervention aikana puolen vuoden välein 
kaksi kertaa. Kolmas seurantakerta oli lokakuus-

sa 2006, jolloin tuli kuluneeksi vuo-
si lähtötilanteesta. Lähtötilanteessa 
terveysaseman lääkäri tarkasti, ettei 
kenelläkään pilottiryhmään ehdol-
la olleista ollut terveydellisiä esteitä 
liikunnan aloittamiselle. Tämän jäl-
keen miehet kutsuttiin tilaisuuteen, 
jossa he täyttivät liikkumisreseptin 
fysioterapeutin ohjaamana. Ryhmäs-
sä pohdittiin omakohtaisesti sään-

nöllisen liikunnan terveysvaikutuksia ja etsittiin 
kunnan liikuntakalenterista, osoitteesta www.tep.
fi , sopivia ohjattuja liikuntamahdollisuuksia.

Liikkumisreseptiä täytettäessä jokainen ryhmä-
läinen mietti itselleen sopivan terveysliikunnan mää-
rän, tehon ja tavoitteen. Tyypillisiä tavoitteita olivat 
kolesteroli-, verenpaine- ja sokeriarvojen alentami-
nen sekä painon pudottaminen. Joillakin tavoitteena 
oli lisäksi nivelkipujen hallinta tai elämänlaadun 
parantaminen. Liikkumisreseptin ryhmätäyttöti-
laisuudessa miehille tarjottiin mahdollisuus lähteä 
Kuortaneen Urheiluopistolla järjestettäville tehojak-
soille ja vuoden mittaiseen seurantaan. 

Tyypillisiä tavoitteita 
olivat kolesteroli-, 

verenpaine- ja sokeri-
arvojen alentaminen 

sekä painon 
pudottaminen.
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Laadun kehittäminen  



Tarjolla liikunnallisia elämyksiä    
ja uusia kuntoilulajeja 
Kuortaneen Urheiluopistolla toteutetut tehojaksot 
(kuva 2) suunniteltiin ja toteutettiin ryhmän kans-
sa. Lähijaksojen aikataulutuksessa otettiin huomi-
oon perusterveydenhuollon laboratoriokokeiden 
ajoitus sekä seurantakäynnit lääkärin ja terveyden-
hoitajien vastaanotoilla. Tehojaksot olivat pituu-
deltaan 1–2 päivää, mikä edesauttoi ryhmäytymis-
tä. Kuortaneen Urheiluopistolla toteutettiin kah-
den kilometrin kävely-, lihaskunto-, liikkuvuus- ja 
tasapainotestit intervention alussa 
ja lopussa (kymmenen kuukauden 
välein). Tehojaksojen aikana haet-
tiin monipuolisia liikunnallisia elä-
myksiä ja kokeiltiin uusia lajeja.

Tehojaksojen ravitsemusosuu-
den aikana valmistettiin ruokaa ja 
tutustuttiin kaupassa tuotteiden 
pakkausmerkintöihin. Psykologin 
osuus sisälsi asennemuutosta tukevia luentoja ja 
pienryhmätöitä. Loppujaksojen aikana panostet-
tiin miesten toiveiden mukaisesti liikunnan moni-
puolisuuteen ja tehon lisäämiseen. Sosiaalisena ta-
voitteena oli hyvä ryhmähenki ja yhteistoiminnan 
jatkuminen myös kotijaksojen aikana.    

Rahoitusta useasta lähteestä
Kuortaneen Urheiluopistolla järjestetyt tehojaksot 
käynnistettiin syksyllä 2005 Soinin Hoikka- ja Lii-
hota (Liikuntahoidoilla tasapainoon) -hankkeiden 
rahoilla. Ähtärinjärven Hengitysyhdistys Heli ry:n 
alajaosto Soinin Silmu sai yhteistyössä Soinin pe-
rusterveydenhuollon ja Kuortaneen Urheiluopiston 
kanssa paikallishankkeisiin tarkoitettua rahoitusta 
valtakunnallisesta Kunnossa kaiken ikää (KKI)-
ohjelmasta kokeilun loppuun saattamiseen. Ta-
voitteena oli palvelulinjamallin vakiinnuttaminen 
ja seurannan toteuttaminen vuoden 2006 aikana. 
KKI-hankerahalla tuettiin myös paikallistoimin-
taa Soinissa. Saadulla tuella käynnistettiin ohjatut 
allas- ja kuntosaliryhmät, jonne pilottiryhmään 
kuuluneita miehiä aktivoitiin osallistumaan teho-
jaksojen välisillä kotijaksoilla.

Soinin miehet 
Ryhmässä aloitti 11 (lopussa 8) soinilaista miestä, 
joiden keski-ikä oli 56,3 vuotta. Painon keskiar-
vo oli 103 kg ja painoindeksin (body mass index, 
BMI) keskiarvo 33 kg/m2. Kolmella miehistä oli 

diagnosoitu astma, kolmella kohonneet koleste-
roliarvot, kuudella kohonneet verenpainearvot ja 
viidellä tyypin 2 diabetes. D2D-hankkeen interven-
tioon osallistui viisi miestä. Miehet olivat amma-
tiltaan maanviljelijöitä, yrittäjiä, autonkuljettajia, 
kunnan viranhaltijoita ja eläkeläisiä.

Seuranta ja arviointi 
Soinin miesten laboratoriotutkimusten tulokset 
lokakuusta 2005 huhtikuuhun 2006 muuttuivat 
huikeasti. 

Ryhmän paastoverensokeriar-
vojen (fp-Gluk) keskiarvo oli pu-
donnut lähtötilanteen 7,04:stä 4,32 
mmol:iin/l. Verensokerin kuukau-
sikeskiarvoa kuvaava HbA1c laski 
6,58 %:sta 5,76%:in. Veren rasva-
happopitoisuus on laskenut paljon 
puolessa vuodessa, mikä on diabe-
testa sairastavalle tärkeä motivaa-

tion kohottaja. Plasman triglyseridipitoisuuden 
keskiarvo on ryhmässä pudonnut 2,02 mmol:sta/l 
0,93 mmol:iin/l, mikä on linjassa ”pahan” eli ha-
pettuneen LDL-kolesterolin sekä (kokonais) LDL-
kolesterolin laskun kanssa. Tutkimusten mukaan 
triglyseridiarvojen (fp-trigly) lasku, painonpudotus 
ja liikunnan lisäys ovat suoraan verrannollisia ha-
pettuneen LDL-kolesterolin laskuun. 

Kaikki ryhmässä mukana olleet kokivat sub-
jektiivisia muutoksia jaksamisessaan peruskunnon 
nousun myötä. Liikkumisen viikkomäärää tunteina 
tiedusteltiin haastattelukaavakkeen avulla sekä ko-
keilun alussa että lopussa.  

”Ei lainkaan liikuntaa” -vaihtoehdon ilmoitti 
alussa yksi mies ja lopussa ei kukaan. Miehet kir-
jasivat muita vaihtoehtoja alussa ja lopussa seu-
raavasti: 1 tunti viikossa 6 (lopussa 3), 2–3 tuntia 
viikossa 3 (4) ja yli 7 tuntia viikossa 1 (1). 

Ryhmäläiset kertoivat liikkumisen helpottu-
neen ja mielialan ja olotilan keventyneen. Kunto-
testien tulokset olivat sekä alussa (marraskuussa 
2005) että lopussa (syyskuussa 2006) pysyneet kes-
kimääräisellä kuntoluokitustasolla 3.

Painoindeksimuutokset olivat huolestuttavia. 
Alkutilanteen (lokakuu 2005) jälkeen seuraavassa 
mittauksessa toukokuussa 2006 BMI oli jokaisel-
la selkeässä laskussa. Kesän aikana ravitsemuk-
seen liittyvät repsahdukset olivat kuitenkin saaneet 
painon nousuun, mikä todettiin syyskuussa 2006. 
Seurantatulokset todensivat repsahdukset miehille 

Paastoverensokeriarvojen 
(fp-Gluk) keskiarvo on 
pudonnut lähtötilanteen 
7,04:stä 4,32 mmol:iin/l.
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Kuva 1. Soinin terveysasemalla toteutetun toimintamallin kuvaus

Kuusiokuntien 
terveyskuntayhtymä/
Soinin terveysasema

SOININ MIEHET

Astmahoitaja  

Työterveyshoitaja

Verenpainehoitaja / Diabeteshoitaja

Terveydenhoitaja

Lääkärin  vastaanotto

Dehkon 2D- riskitestilomakkeen täyttö: 
yli 15 pistettä saaneet

OGTT 
yli 1 vuosi sitten

Syyskuu 2005
Soinin Silmu yhteistyöhön  /
KKI- paikallistuen hakemus

Laboratorio-kokeet / 
Peruspaketti  
10 / 2005

D2D-lääkärikäynti 
• suljetaan pois liikunnan    
 kontraindikaatiot 
• motivoidaan
• asetetaan liikuntahoidon tavoitteet 
• aloitetaan liikkumisreseptilomake
 

Fysioterapeutille 
liikkumisreseptikaavakkeet

Liikkumisreseptin     
ryhmätäyttö (5–10 henk)
Marraskuu 2005
 

paastosokeri  
HbA1c   
Kok.kolesteroli+  
LDL+HDL+  
hapett. LDL-kol  
Triglyseridit

Lääkäri tarkastaa 
liikkumisreseptin ja allekirjoittaa

• Tietoa liikunnan vaikutuksista
• MBO-video
• Oman liikkumisreseptin kirjoitus
• D2D-asiakkaiden interventio-
 käyntilomakkeen täyttö

D2D-INTERVENTIOON
• Kuntoneuvolaan
• Yksityiselle sektorille
• Liikuntahoitoryhmiin
• Liikuntahoitoryhmään Kuortaneen  
 Urheiluopistolle
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Kuva 2.  Jatkopolku Kuortaneen Urheiluopistolla ja toteutetut seurannat.

Kuortaneen 
urheiluopistolla

Lihaskunto- ja kestävyystestit

SOININ TERVEYSASEMALLA

paastosokeri  
HbA1c   
Kok.kolesteroli+  
LDL+HDL+  
hapett. LDL-kol  
Triglyseridit  
    
    

Laboratoriokokeet
Huhtikuu  2006

Laboratoriokokeet
Lokakuu  2006

6 viikkoa

3 viikkoa

5 kuukautta

4 kuukautta

Kuntosaliharjoitus
mukana Soinin terveys-
aseman fysioterapeutti
ja Soinin kunnan vapaa-
aikatoimen johtaja

2 kuukautta

Lihaskunto- ja kestävyystestit

Ohjauskäynti Soiniin
Marraskuu 2006

I jakso 
2 päivää

Lokakuu 2005

II jakso 
2 päivää

Marraskuu 2005

III jakso 
1 päivä

Joulukuu 2005

Ohjauskäynti Soiniin
toukokuu 2006

IV Jakso 
2 päivä

Syyskuu 2006
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konkreettisesti, ja niistä keskustelemalla miehet 
löysivät uuden motivaation liikkumiseen syksyllä.  

Yksilön motivoituminen, oman vastuun oival-
taminen ja toiminnan ylläpitäminen ovat tärkeitä 
haasteita. Kahden toimijan (Soinin terveystoimi 
ja Kuortaneen Urheiluopisto) avoimen yhteistyön 
ansiosta motivaation hiipuminen saatiin selville 
nopeasti, ja ryhmä kutsuttiin tarvittaessa kokoon 
milloin kotikunnassa, milloin urheiluopistolla. 
Muistutukset ja kannustukset singahtelivat pitkien 
kotijaksojen aikana myös kännykkäviestein.

Uudella toimintamallilla on kokonaisuutena 
saavutettu myönteisiä tuloksia ja avattu uusia uria 
yhteistyölle. Soinin miehet ovat toimittaneet perus-
terveydenhuollon käyttöön tietoja itsestään, muun 
muassa Kuortaneen Urheiluopistolla tehtyjen kun-
totestien tuloksia sekä psykologin yhteenvetotulok-
sia ja lausuntoja.

Kuortaneen Urheiluopisto on saanut mahdol-
lisuuden tuottaa tuloksellisia palveluja ja työvä-
lineitä terveystoimelle kasvavaan tulevaisuuden 
haasteeseen. 

Liikkumisreseptin täsmentäminen, päivittämi-
nen ja jatkoseuranta ovat tuoneet lisätehoa asi-
akkaan aktiiviseen omahoitoon. Diabeteksen li-
säsairauksien ilmaantumista on kyetty siirtämään 
kaikilla Soinin miehet -ryhmän diabeetikoilla inter-
ventiovuoden aikana. Näin on mahdollisesti saatu 
jo aikaan taloudellisia hyötyjä, sillä suurimmat 
säästöt syntyvät juuri diabeteksen lisäsairauksia 
ehkäisemällä. Myös kaikille ryhmän D2D-asiak-
kaille liikkumisen ja ravitsemuksellisten muutosten 
vaikutus on ollut oleellinen: diabeteksen puhkea-
minen on pystytty ehkäisemään. Samalla on kyetty 
edistämään työssä jaksamista ja toimintakyvyn 
säilymistä. 

Soinin miesten seuranta jatkuu perustervey-
denhuollon diabetesneuvolassa sekä lääkärin ja 
hoitajien vastaanotoilla vähintään vuosittain. Yh-
teistyö jatkuu paikallistasolla myös fysioterapeutin 
ja Soinin kunnan liikuntatoimen kanssa.

Yhteistyötä tarvitaan
Terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisemi-
sessä tarvitaan mielestämme perusterveydenhuollon 
hyvin toimivien tiimien lisäksi tehokasta, hallinto-
rajat ylittävää yhteistyötä eri toimijoiden kesken 
pitkään interventioon perustuvia toimintamalleja 
ja ryhmäohjausta  hyödyntäen. Kuntien päättäjiltä 
tällainen yhteistyö edellyttää selkeitä linjauksia ja 

lisäresurssien myöntämistä, jotta hyväksi havaittua 
toimintaa voidaan jatkaa. 
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sen ehkäisyohjelman toteuttamiseksi 2003-2007 Pirkanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiireissä.
3. Winell K. ja Reunanen A. Dehko 2000-2010, Diabeteksen eh-
käisyn ja hoidon kehittämisohjelma, Diabetesbarometri 2005. 
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Diabetes kehittyvissä maissa
                 • Visa Kervinen         

Maailmanlaajuisesti diabeteksen esiintyvyys väes-
tössä on 5–6 prosenttia eli runsaat 200 miljoonaa 
ihmistä sairastaa diabetesta tänä vuonna. Dia-
beteksen esiintyvyyden kasvaessa voimakkaasti 
WHO arvioi, että vuonna 2025 esiintyvyys olisi 
jo liki 7 prosenttia ja diabeetikkoja olisi noin 330 
miljoonaa. Vuonna 2002 WHO arvioi diabeteksen 
aiheuttaneen 987 000 kuolintapausta eli 1,7 
prosenttia koko kuolleisuudesta.

Tyypin 1 diabetes käsittää 5–10 prosenttia kaikista 
diabetestapauksista. Siihen  sairastuu nykyään vuo-
sittain noin 440 000 ihmistä, joista alle 15-vuotiaita 
lapsia on 70 000. Tyypin 2 diabetes käsittää 85–95 
prosenttia kaikista diabetestapauksista, ja sairas-
tuneita on nykyään noin 200 miljoonaa. Tyypin 1 
diabeteksen osuus on suurempi länsimaissa kuin 
kehittyvissä maissa.

Tiedot diabeteksen esiintyvyydestä vaihtelevat 
jonkin verran, sillä esimerkiksi vuoden 2001 WHO:n 
selvityksen mukaan 167 maasta 50 prosentilla ei ol-
lut luotettavia diabeteksen esiintyvyyslukuja käytet-
tävissä. Toisaalta lähes 60 prosentilla maista puuttui 
suunnitelma kasvavan diabeteksen hallitsemiseksi.

Afrikassa diabeteksen esiintyvyys nousee 95 pro-
senttia eli kaksinkertaiseksi vuodesta 2003 vuoteen 
2010. Esiintyvyys on korkeampaa kaupungeissa, 
siirtotyöläisten ja ulkomailla asuvien afrikkalaisten 
keskuudessa. Saharan seudun maista tiedot ovat hy-
vin puutteellisia, mutta esimerkiksi Keniassa tyypin 
2 diabeteksen esiintyvyys on 2,7 prosenttia maaseu-
dulla ja 10,7 prosenttia kaupungeissa. 

Kuolleisuus diabetekseen on suuri johtuen 
akuuteista metabolisista komplikaatioista ja puut-
teellisesta hoidosta. Silti diabeteksen keston pi-
dentyessä aiemmin harvinaiset krooniset komp-
likaatiot yleistyvät myös Afrikassa, mutta niiden 
yleisyyden luotettavaa arviointia vaikeuttaa diag-
nostiikan puutteellisuus (esim. retinopatia). Etelä-
Afrikassa kuolleisuus diabetekseen on 15–59-vuo-
tiailla kymmenen tärkeimmän kuolinsyyn joukos-
sa ja kaksinkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin 
sekä viisinkertainen verrattuna Iso-Britanniaan. 
Afrikassa tyypin 1 diabeetikoiden suuri kuolleisuus 
johtuu vakavista infektiotaudeista (ripuli, malaria, 
tuberkuloosi ja HIV) sekä insuliinin puutteesta. 
Keskimääräisen jäljellä olevan eliniän ennuste tyy-
pin 1 diabeteksen diagnoosihetkellä on Malissa 30 
kuukautta ja Mosambikissa 12 kuukautta.

Kansainvälisen diabetesliiton IDF:n 19. maailmankongressi Kapkaupungissa 3.–7.12.2006 oli 
kautta aikojen suurin Afrikassa pidetty diabeteskokous, osallistujia oli lähes 13 000. Suuria 
tieteellisiä läpimurtoja ei esitetty, mutta kongressivuosi jää historiaan erityisesti siitä, että 
maailmanlaajuinen diabeteksen vastainen taistelu on ensimmäinen ei-infektioperäisen tautiin 
liittyvän YK:n päätöslauselman aihe. Tähän sopien kongressiuutisten sijaan ohessa on kaksi 
Afrikan mantereeseen liittyvää diabetesaiheista kirjoitusta kongressiosallistujilta. 
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Flatbush diabetes • Riitta Kurttila

IDF:n kongressissa Kapkaupungissa MA Banerji 
Yhdysvalloista luennoi Atyyppinen diabetes -sessi-
ossa Flatbush diabeteksesta eli tyypin 2 diabetek-
sesta, jossa alussa on ketoasidoosi.

Banerjin esittelemän tutkimuksen 21 aikuispo-
tilasta olivat pääosin afrikkalaistaustaisia ja iäl-
tään noin 43-vuotiaita. BMI oli noin 28. Potilaiden 
verensokeri oli tutkimuksen alkaessa noin 38 ja 
pH 7,18. Potilailla ei ollut autovasta-aineita ja 
hormonaaliset tasotkin olivat normaalit, paitsi C-
peptidi oli T1 ja T2:n välissä tasoa 0,46.

Ketoasidoosi hoidettiin insuliinilla, mutta jat-
kossa vain osa tarvitsi insuliinia ja osa selvisi sulfo-

nyyliurealla tai ruokavaliolla. Beeta-solut toipuivat 
hoidon ja ajan myötä niin, että hoidon jälkeinen 
remissio kesti keskimäärin 36 kuukautta. Taudin 
akuuttiin vaiheeseen voi huonoissa olosuhteissa 
liittyä korkea, jopa 30 prosentin kuolleisuus. 

Flatbush diabetes –luento opetti, että mikäli 
päivystykseen tulee afrikkalaistaustainen, ei juuri-
kaan ylipainoinen potilas, jonka verensokeri on yli 
30, kannattaa plasman ketonit/pH tarkistaa.

• Riitta Kurttila
Apulaisylilääkäri
Vaasan terveyskeskus

Aasiassa diabeetikkoja on noin 90 miljoonaa. 
Intiassa diabeetikkoja on nyt 33 miljoonaa, vuo-
teen 2025 mennessä määrän arvioidaan nousevan 
74 miljoonaan. Kiinassa diabeetikkojen lukumäärä 
ylitti 20 miljoonaa vuonna 2002. Diagnoosikritee-
reistä riippuen metabolinen oireyhtymä on 72–79 
miljoonalla kiinalaisella.

Öljyä tuottavissa arabimaissa viimeisen 30–40 
vuoden aikana tapahtuneen nopean ja voimak-
kaan elämäntyylin muutoksen katsotaan olevan 
tärkein syy diabeteksen räjähdyksenomaiseen kas-
vuun. Kuwaitissa tyypin 2 diabeteksen ilmaan-
tuvuus nousi vuoden 1983 luvusta 4,3/100 000 
vuoteen 2002 mennessä lukuun  22,1/100 000. 
Tyypin 2 diabeteksen esiintyvyys Kuwaitissa oli 

1980-luvulla 7 prosenttia ja 1990-luvun lopussa 
15,7 prosenttia. 

Maailmanlaajuisesti diabeteksen ehkäisyyn ja 
hoitoon komplikaatiot mukaan lukien arvioidaan 
kuluvan 232 miljardia dollaria vuonna 2007 ja 302 
miljardia dollaria vuonna 2025. Monessa valtiossa 
kustannuksilla on merkittävä vaikutus bruttokan-
santuotteeseen. Tilanteeseen vaikuttaa se, että yli 
80 prosenttia diabeteksen lääkkeistä ja hoitotar-
vikkeista valmistetaan rikkaissa maissa ja diabeeti-
koista taas 80 prosenttia on kehittyvissä maissa. 

• Visa Kervinen
Johtava työterveyslääkäri
Metson työterveys, Jyväskylä
visa.kervinen@metso.com
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Mitä tietoja mittauksella saadaan?
Ihon alle kiinnitetty sensori mittaa kudosnesteen 
glukoosipitoisuuden ja tallentaa tuloksen moni-
toriosaan viiden minuutin välein. Vuorokaudessa 
saadaan siten 288 arvoa, jotka voidaan purkaa 
monitorista tietokoneelle. Glukoosiarvot voidaan 
esittää joko käyränä tai luettelona. Kunhan kerta-
käyttöinen sensoriosa vaihdetaan kolmen päivän 
välein, rekisteröintiä voidaan jatkaa ja saada tietoa 
pidemmältä ajalta.

  
Kenelle menetelmä sopii?
Jokaisen tyypin 1 diabeetikon olisi epäilemättä hyö-
dyllistä seurata verensokeria tai kudosnesteen glu-
koosipitoisuutta ajoittain muutaman päivän ajan 
tavallista intensiivisemmin. Ihanteellinen menetelmä 
voisi olla esimerkiksi rannekello, josta glukoosiar-
von voisi halutessaan katsoa. Tällainen onkin mark-
kinoilla, joskaan ei Suomessa (Glucowatch Biog-

rapher, Cygnus). Kelloa käytettäessä 
ranteen ihoon liimataan kalvo, joka 
on vaihdettava säännöllisesti. Laite 
rekisteröi glukoosipitoisuutta kalvon 
avulla. Menetelmä ei toimi vielä ko-
vin hyvin, ja muun muassa hikoilu 
haittaa mittausta. Kannattaa muistaa 
myös, että osa diabeetikoista kokee 
runsaan informaation ahdistavaksi 

eikä halua jatkuvaa glukoosinseurantaa. 
Jatkuvaan glukoosinseurantaan kehitettyjen 

laitteiden käyttöä rajoittavat tekniset hankaluudet 
ja etenkin rekisteröinnin korkea hinta. Laitteen 
asennus ja purku vaativat henkilökunnalta run-
saasti aikaa. Niinpä jatkuvaa glukoosinseurantaa 
käytetään toistaiseksi vain kohdennetusti. Siitä on 
hyötyä etenkin yöllisen hypoglykemian esiintymis-
tä ja syitä selviteltäessä. Oireetonta hypoglykemiaa 
epäiltäessä ovat mittauksella saatava glukoosikäy-
rä ja potilaan oirekirjanpito hyvä apu. Jatkuvasta 
glukoosinseurannasta on apua myös, kun esimer-

Jatkuva glukoosinseuranta on osoittautunut dia-
beetikoille hyödylliseksi. Laitteet ovat  kuitenkin 
hintavia, ja tähän asti niitä on Suomessa markki-
noitu vain hoitoyksiköihin. Lähiaikoina myyntiin on 
tulossa myös potilaille tarkoitettuja tarkoitettuja 
laitteita.  

Suomessa on jo muutaman vuoden ajan ollut 
käytössä diabeetikon verensokerin jatkuvan seu-
rannan mahdollistava laite. Se koostuu ihon alle 
pistettävästä, kertakäyttöisestä tunnistimesta eli 
sensorista ja esimerkiksi vyöllä kannettavasta tal-
lennus- ja näyttöyksiköstä eli monitorista. Tosi-
asiassa sensori mittaa sokeritason kudosnesteestä, 
jonka glukoosipitoisuus seuraa veren glukoosipi-
toisuuden muutoksia noin kymmenen minuutin 
viiveellä.

Toistaiseksi suomalaisessa terveydenhuollos-
sa on kokemusta vain yhden valmis-
tajan, amerikkalaisen Medtronicin 
laitteista. Jatkuva glukoosinseuran-
ta on osoittautunut hyödylliseksi, ja 
USA:ssa on jo myynnissä yksityiseen 
käyttöön tarkoitettu laite, jonka val-
mistaja on DexCom. Medtronic on 
tuomassa tänä vuonna markkinoille 
potilaille tarkoitetun version, joka 
tulee myyntiin myös Suomessa. Laitteen myynti-
hinnasta ei ole vielä tietoa.

Uusi laite mittaa kudosnesteen (soluvälitilassa 
olevan nesteen eli interstitiaalinesteen) glukoosipi-
toisuutta välillisesti, glukoosioksidaation kautta. 
Mittausmenetelmä on altis häiriöille, ja siksi ihon 
alle pistettävän sensoriosan käyttöikä on rajallinen, 
nykyisin vain kolme päivää. Tästä johtuu, että jat-
kuva glukoosinseuranta tulee toistaiseksi suhteelli-
sen kalliiksi. Muita teknisiä ratkaisuja on tulossa, 
joskin on vaikea sanoa, milloin niitä saadaan po-
tilastyöhön.

Jatkuva glukoosinseuranta     
       tulossa myös yksityiskäyttöön

• Markku Vähätalo

Jatkuva glukoosin-
 seuranta paljasti, että 

olin ottanut liian pieniä 
ateriainsuliiniannoksia. 
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kiksi glykohemoglobiiniarvot (HbA1c) ja omaseu-
rannassa saadut verensokeriarvot ovat ristiriidassa. 
Samoin siitä on hyötyä tilanteissa, joissa pyritään 
tavallista tiukempaan hoitotasapainoon, kuten ras-
kautta suunniteltaessa ja raskauden aikana. 

Miten mittaus kannattaa järjestää?
Kuvailen seuraavassa toimintaamme Turun ter-
veyskeskuksen diabetesvastaanotolla. Jatkuvaa 
glukoosinseurantaa varten tarvitaan laitteisto, esi-
merkiksi meillä käytössä oleva Medtronic CGMS 
Gold (hinta noin 3 000 euroa) ja siihen kolmen 
päivän ajan toimivia sensoreita (noin 45 euroa 
kappale). Diabeteshoitaja asentaa laitteen potilaal-
le, ohjaa häntä laitteen käytössä ja kalibroi laitteen 
ensimmäisen kerran. Potilas mittaa kotona neljästi 
päivässä verensokerin tavallisella mittarillaan ja 
syöttää arvon laitteen monitoriosaan. Hän pitää 
kirjaa ruokailustaan, liikunnastaan ja oireistaan. 
Kolmen päivän kuluttua hän tulee uudelle käyn-
nille, jolloin laite otetaan pois ja monitoriin tallen-
tuneet glukoosiarvot tulostetaan käyriksi. Lääkäri 
analysoi yhdessä diabeetikon kanssa käyrien anta-
maa informaatiota mieluiten samassa yhteydessä 
tai ainakin mahdollisimman pian tietojen purka-
misen jälkeen. Käyrien tulkinta ei ole helppoa. So-
keritasapainoon vaikuttaa moni muukin asia kuin 
insuliiniannos ja ruokailu. Juuri siksi tulkinnassa 
tarvitaan diabeetikon panosta: hän tietää, mitä 
seurantapäivinä tapahtui ja miten seuranta sujui. 
Tämän takia tulokset on hyvä analysoida mahdol-
lisimman nopeasti mittaamisen jälkeen.

Uutuuksia tulossa
Meidän(kin) mittauslaitteemme on jo vanha. Saata-
villa on uudempi versio, Guardian Real Time (RT). 
Siinä ei ole enää paksua ja hankalaa yhdyskaapelia 
sensorin ja monitorin välillä, vaan sensoriosan re-
kisteröimät glukoosiarvot siirtyvät radioteitse mo-
nitoriin. Tärkeämpi uudistus on kuitenkin se, että 
glukoosiarvo näkyy nyt reaaliaikaisesti monitorin 
ikkunassa. On siis mahdollista esimerkiksi aterian 
jälkeen seurata, miten verensokeri (tai tarkemmin: 
kudosnesteen glukoosipitoisuus) nousee. Näin dia-
beetikko voi tarkistaa ”online”, onko hiilihydraat-
tien arvioiminen onnistunut. Tämä on erittäin opet-
tavaista, vaikka periaatteessa tavallisella verensoke-
rimittarilla voisi saada (lähes) saman informaation. 
Guardian myös varoittaa äänellä ja tärinällä liian 
korkeasta tai matalasta verensokerista. 

Ihon alle kiinnitetty sensori mittaa 
sokeritason kudosnesteestä. Mittaustulos 
siirtyy lähettimen kautta langattomasti 
monitoriin.
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Medtronic myy Suomessa myös uutta insulii-
nipumppua, Paradigm Real Time (RT) -laitteistoa 
(hinta noin 5 000 euroa). Tämä insuliinipumppu 
sekä annostelee insuliinia että mittaa kudosnesteen 
glukoosipitoisuutta. Pumpun kyljessä olevasta ruu-
dusta voi tarkastella glukoosiarvoista muodostuvaa 
käyrää, joka kuvastaa kantajansa kudosnesteen 
glukoosipitoisuuden muutoksia joko kolmen viime 
tunnin tai viimeksi kuluneen vuorokauden aikana.

Omat kokemukset
Sain lainata Paradigm RT:a itse alkusyksystä kahden 
viikon ajan, ja kesällä käytin viikon ajan Guardia-
nia. Minulla on siten molemmista omaa kokemusta 
(olen ollut tyypin 1 diabeetikko 34 vuoden ajan). 
Guardiania käyttäessäni koin hyötyväni huomatta-
vasti. Jatkuva glukoosinseuranta paljasti, että olin 
ottanut liian pieniä ateriainsuliiniannoksia. Olen 
laiska verensokerin mittaaja, ja siksi tämä oli jää-
nyt minulta huomaamatta. Guardian ja Paradigm 
varoittavat molemmat tavoitealueelta poikkeavista 
sokeriarvoista. Paradigm hälyttää lisäksi muun mu-
assa silloin, kun insuliiniampulli on tarpeen vaihtaa 
tai patterit ovat hiipumassa. Kaikki hälytykset ja 
hälytysäänet ovat säädettävissä. 
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Olemme terveyskeskuksessa perehtyneet vähi-
tellen jatkuvaan glukoosinseurantaan ja saaneet 
siihen opastusta Turun yliopistollisen keskussairaa-
lan endokrinologian poliklinikasta. Glukoosikäy-
rien tulkinta vaatii harjaantumista, ja sen oppii 
parhaiten potilastyössä. 

Potilaat joutuvat jonottamaan jatkuvaan veren-
sokerinmittaukseen, koska käytössämme on vain 
kaksi laitteistoa. Tulosten analysointi vie melko 
paljon lääkärin aikaa, eikä sitä saisi kovin paljon 
enempää mahtumaan viikko-ohjelmaan. Tämä ra-
joittaa osaltaan uusien laitteiden hankintaa. 

Uskon, että jatkuvasta glukoosinseurannasta 

on huomattavaa hyötyä etenkin tyypin 1 diabee-
tikkojen hoidossa. Tulevaisuudessa jatkuvaan glu-
koosinseurantaan saadaan yhä parempia menetel-
miä, kunhan vain rahaa laitteiden hankkimiseen ja 
käyttöön on riittävästi. 

• Markku Vähätalo
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
Diabeteksen hoidon erikoispätevyys
Turun terveyskeskus
vahatalo@iki.fi 
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Eksenatidi hyväksytty 
tyypin 2 diabeteksen hoitoon

Euroopan komissio on myöntänyt lääkeaine eksenatidia sisältävälle Byettalle myyntiluvan tyypin 
2 diabeteksen hoitoon. Eksenatidi on ensimmäinen lääke uudessa inkretiinimimeettien lääke-
luokassa. Eli Lilly and Company ja Amylin Pharmaceuticals Inc. arvioivat tuovansa eksenatidin 
Euroopan markkinoille vuonna 2007.

Eksenatidi on hyväksytty Euroopan unionissa lisähoidoksi niille tyypin 2 diabetespotilaille, jotka 
eivät ole saavuttaneet riittävää hoitotasapainoa suurimmalla siedetyllä annoksella metformiinia 
tai sulfonyyliureaa tai niiden yhdistelmähoidolla.



   
Kudosnesteen glukoosi-
pitoisuus seuraa veren 
glukoosipitoisuuden 

vaihteluita noin kymmenen 
minuutin viiveellä. 

 

Nurmijärven terveyskeskukseen hankittiin elo-
kuussa 2002 jatkuvaan glukoosinseurantaan 
tarkoitettu laite, jolla voidaan mitata potilaan 
kudosnesteen glukoosipitoisuutta kolmen vuoro-
kauden ajan. 
    Glukoosiarvot reaaliaikaisesti näyttävä laite  
ostettiin terveyskeskukseen marraskuussa 2005. 
Jo laitetta hankittaessa havaittiin sen edut hoido-
nohjauksessa. Kun glukoosiarvon näkee yhdellä 
napinpainalluksella, on glukoositason tarkkailu 
vaivatonta. Laitteen voi ohjelmoida varoittamaan 
liian matalasta tai korkeasta verensokeripitoisuu-
desta, mikä auttaa välttämään näitä tilanteita. 
Hankkimamme laitteet ovat erilaisia, ja molemmil-
la on oma käyttötarkoituksensa.

Diabeetikoiden määrän koko ajan lisääntyessä 
olemme pyrkineet siirtämään valtaosan tyypin 1 
diabeetikoista terveyskeskusten hoitoon ja seuran-
taan. Nurmijärven terveyskeskuksessa on jo moni-
en vuosien ajan pyritty vakavasti diabeteksen lisä-
sairauksien ehkäisyyn ja niiden varhaiseen toteami-
seen muun muassa diabeetikoiden 
kattavin silmänpohjakuvauksin ja 
riittävin jalkojenhoitajapalveluin 
sekä toimivalla yhteistyöllä tuki-
sairaalamme Hyvinkään sairaalan 
kanssa.

Meillä, kuten luultavasti muis-
sakin diabeetikoiden hoitopai-
koissa, on koettu ongelmaksi, 
miten puuttua huonoon sokerita-
sapainoon. On tavallista, ettei potilaan verenso-
keritasosta ole tarpeeksi tietoa. Käsittämättömän 
usein potilas tulee vuosienkin sairastamisen jälkeen 
seurantakäynnilleen ilman omaseurantavihkoaan. 
Avuksi ovat tulleet muistilliset mittarit, jotka nekin 
tosin saatavat unohtua kotiin. Mittareista pur-

Kokemuksia jatkuvasta verensokerin mittauksesta Nurmijärven terveyskeskuksessa

Kaksi laitetta, kaksi käyttötarkoitusta
• Marko Miettinen

kuohjelmin saatuja tuloksia on edelleen vaikea 
analysoida. Tuloksista ei näy, miten ne liittyvät 
esimerkiksi aterioihin ja liikkumiseen. 

Aina ei edes huolellinen omaseuranta paljasta 
paastosokeritason heittelehtimisen syitä. Omaseu-
rantatulosten ja HbA1c-tason välillä saattaa olla 
suuri epäsuhta, tai runsaastakaan omaseurannasta 
huolimatta aterioiden jälkeisiä tai yöllisiä verenso-
keriarvoja ei ole tiedossa.

Real-time-monitorin (Guardian Real Time, RT) 
hankkiminen tuli tarpeelliseksi, koska katsoimme 
tiimissämme, että se tukee hoidonohjausta. Potilas 
voidaan sen avulla ohjata hoitamaan ongelmatilan-
teet heti. Kun tietoja puretaan monitorilta, löyde-
tään usein ongelmakohtia potilaan insuliini-ruoka-
liikunta-kolmiosta. 

Tulosten analysointiin
varattava riittävästi aikaa 
Käyttöopetuksen saanut hoitaja asettaa cgms-lait-
teen (MiniMed CGMS, Continuous Glucose Mo-
nitoring System) sensoriosan potilaan ihonalais-
kudokseen vatsan alueelle tai esimerkiksi paka-
ra-alueelle. Sensorin paikallaan pysyminen var-
mistetaan ohuella suojakalvolla. Mikäli potilaan 

iho ärsyyntyy teipistä, suihkutetaan 
iholle suoja-ainetta. Potilaalle asen-
nus on toimenpiteenä jokseenkin 
kivuton. Ensimmäisen kymmenen 
potilaan joukosta muutamalle tuli 
rekisteröintiin katkoja esimerkiksi 
jumpan aiheuttaman sensorin liik-
kumisen takia tai siitä syystä, että 
sensori oli liian lähellä raskausar-
pea. Ongelmana voidaan pitää sitä, 

että tällaiset katkot tai rekisteröinnin epäonnistu-
minen tulevat esiin vasta laitteen muistin purkami-
sen yhteydessä. Käyttökokemuksen lisääntyminen 
auttaa ennakoimaan edellä mainitun kaltaisia on-
gelmia, ja sensorille on mahdollista löytää yksilöl-
lisesti sopivin kohta. 
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Laitteen käyttöönotto potilasohjauksineen ja 
ohjelmointeineen vie hoitajan työaikaa kaikkiaan 
noin puolentoista tunnin verran. Potilas mittaa jo-
kaisen tutkimusvuorokauden aikana omalla veren-
sokerimittarillaan neljä kalibrointiarvoa, jotka hän 
syöttää laitteeseen. Laitteen valmistajan ilmoituk-
sen mukaan kudosnesteen glukoo-
sipitoisuus seuraa veren glukoosipi-
toisuuden vaihteluita noin kymme-
nen minuutin viiveellä. Oman ko-
kemuksemme mukaan potilaiden 
mittaamat arvot sijoittuvat varsin 
hyvin laitteesta saadulle käyrälle. 
Potilas kantaa laitteen pientä insu-
liinipumpun kokoista keskusyksik-
köä esimerkiksi vyöllään.

Sensorin irrotus potilaasta vie vain hetken, ja 
tulosten purku tietokoneohjelman avulla hiukan 
kauemmin. Tulokset tulisi analysoida potilaan 
kanssa melko pian tutkimuksen jälkeen, jotta tut-
kimuspäivien kulku on hänellä vielä hyvin mieles-
sä. Muistin tueksi potilas pitää koko seurannan 
ajan päiväkirjaa, johon hän merkitsee syömisensä, 
insuliiniannoksensa, liikunnan, nukkumisaikansa 
sekä muut verensokeritasoon mahdollisesti vai-
kuttavat seikat. Yhdellä laitteella voidaan seurata 
kahden potilaan verensokerivaihteluja viikoittain: 
meillä ensimmäinen seuranta on maanantaista 
torstaihin ja toinen alkaa perjantaina ja kestää 
viikonlopun yli.

Reaaliaikainen seuranta   
innostaa omahoitoon
Potilas valmistellaan Real Time -laitteella tapahtu-
vaan seurantaan kuten CGMS-seurantaankin. Sen-
sorin asennus ja lähettimen kytkeminen opetetaan 
potilaalle ensimmäisen asennuksen aikana. Mones-
ti on helpointa laittaa sensori kiinni asettimella, jol-
loin pistos ihon läpi on nopeampi. Osalle potilaista 
on ollut apua puudutuslaastarista. Potilaan tulee 
vaihtaa sensori 72 tunnin välein kotona.

Laitteisto kalibroidaan sormenpäästä otetulla 
verensokeriarvolla vähintään kaksi kertaa vuo-
rokaudessa. Laitteisto on ohjelmoitu vaatimaan 
kalibrointiarvoa 12 tunnin välein. Laiteasennuk-
sen yhteydessä sovitaan potilaan 
kanssa hänelle sopivat hypo- ja 
hyperglykemiarajat, jolloin kone 
hälyttää glukoosipitoisuuden ylit-
täessä tai alittaessa nämä raja-ar-

vot. Lisäksi potilaan kanssa käydään läpi yleisim-
mät ongelmatilanteet. Sellaiseksi on osoittautunut 
muun muassa yhteyden tilapäinen katkeaminen 
monitorin ja lähettimen välimatkan kasvaessa lii-
an suureksi (yli kahden metrin). Raja-arvoja ase-
tettaessa on hyvä huomioida asiakkaan hypogly-

kemiaoireet ja erityisesti se, jos nii-
tä on vähän tai ei lainkaan. Tällöin 
hypoglykemian raja on hyvä lait-
taa tarpeeksi korkeaksi, koska ku-
dosnesteen glukoosipitoisuus seu-
raa hieman viiveellä sormenpäästä 
mitattua arvoa. Näin ollen veren 
glukoosipitoisuus voi hälytyksen 
tullen olla selvästi matalampi kuin 
kudosnesteen glukoosipitoisuus. 

Samoin hyperglykemia-arvo tulisi laittaa riittä-
vän matalalle, jotta mahdollinen hyperglykemia 
voidaan korjata ajoissa.  

Potilaan kanssa on hyvä käydä asennuksen yh-
teydessä läpi myös hiilihydraattien arviointia. Siinä 
saattaa olla ongelmia erityisesti pitkään sairasta-
neilla. 

RT-laitteella monitoroidaan terveyskeskukses-
samme potilaan glukoositason vaihtelua noin 12 
vuorokauden ajan. Tässä ajassa tarvitaan neljä sen-
soria. Seurantajaksoon sisältyy sekä arkipäiviä että 
viikonloppuja, ja mahdollisesti ongelmatilanteita 
esiintyy enemmän kuin lyhyen monitoroinnin aika-
na. Suurin osa potilaista ei haluaisi luopua laittees-
ta seurannan päättyessä. Laitteen käyttö on koettu 
pääosin helpoksi. Useimmiten seuranta vahvistaa 
potilaan käsitystä omahoidon tehostamisen tar-
peesta. Mittausjakson päätyttyä potilaat lisäävät 
verensokerin omaseurantaa ainakin joksikin aikaa. 
Myös ateriainsuliinien pistämisestä ja annostelusta 
huolehditaan mittausjakson jälkeen tarkemmin 
kuin ennen sitä.

Molemmille monitoreille
omat käyttöaiheensa 
CGMS-monitorointeja on tehty Nurmijärven ter-
veyskeskuksessa hieman yli 200. Lähes poikkeuk-
setta niistä on saatu tietoa, joka auttaa potilasta 
ja hoitohenkilökuntaa korjaamaan hoitoa ja pa-

rantamaan potilaan elämänlaatua. 
CGMS on hyvä apuväline selvitet-
täessä lääkehoidon ongelmakohtia 
ja etsittäessä syitä sormenpäästä 
mitattujen verensokeriarvojen ja 

   
Tieto siitä, että laite 

hälyttää, jos verensokeri 
laskee yöllä liian alas, an-
taa potilaalle mahdollisuu-

den nukkua yönsä 
rauhallisesti. 

Hoitajan kannalta suurin 
haaste on potilasohjaus.
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HbA1c-tason ristiriitaisuuksiin. CGMS-tutkimuk-
sella voidaan selvittää myös, mitä verensokerille 
tapahtuu yön aikana ja aamulla. 

Real Time -monitorointeja olemme tehneet 
noin 20 potilaalle. Kokemuksiemme mukaan se 
on erinomainen apuväline, kun halutaan saada 
potilas tietoiseksi matalista ja korkeista sokeri-
arvoista. Laitteen avulla potilasta voidaan ohjata 
hoitamaan ongelmatilanteet ajoissa. Tieto siitä, 
että laite hälyttää, jos verensokeri laskee yöllä liian 
alas, antaa potilaalle mahdollisuuden nukkua yön-
sä rauhallisesti. Hän uskaltaa mennä nukkumaan 
aiempaa matalammin iltaverensokeriarvoin. Jat-
kuvan glukoosinseurannan avulla voidaan saada 
selville myös yönaikainen insuliinintarve turval-
lisemmin.

Insuliinipumppuhoidossa oleville potilaillem-
me perusinsuliinin (basaali-insuliinin) omasäätö 
on helpompaa ja tarkempaa, kun käytetään RT-
monitorointia. Potilas voi tarkastella laitteesta 
edellisen yön lukemia ja muuttaa insuliinihoitoaan 
optimaalisemmaksi. Tarkastelemalla monitoriin 
kertyneitä tietoja rekisteröinnin aikana (eli purka-
malla tietoja monitoroinnin aikana) on mahdollis-
ta seurata käyristä potilaan tekemiä omahoidon 
muutoksia. Käyrältä on myös helpompi osoittaa 
liikunnan ja hormonaalisten tekijöiden vaikutuk-
sia verensokeritasoon.

Samaista monitorointimahdollisuutta olemme 
jo saaneet kokeilla PRT-pumpun (Paradigm Real-

Time, Medtronic) kanssa. Tähän insuliinipump-
puun on asetettu laitteisto monitorointia varten 
valmiiksi. Lisäksi tarvitaan sensori ja lähetinosa. 
Tulevaisuudessa tällaisen laitteen käyttö helpottai-
si omahoidon ongelmatilanteiden hahmottamista. 
Ennen lääkärissäkäyntiä olisi mahdollista seurata 
glukoosivaihteluja tavallista tarkemmin esimerkik-
si viikon verran. Lääkärin olisi helppo tarkastella 
pumpusta purettujen tietojen pohjalta hoidon so-
pivuutta.   

Lopuksi
Sekä CGMS- että RT-monitorointi ovat hyviä apu-
välineitä. Hoitajan kannalta suurin haaste on poti-
lasohjaus. Tekniikan kehittyessä tarvitaan jatkuvaa 
kouluttautumista. Suurin osa potilaista, joiden glu-
koositasoa on seurattu edellä kuvatuin menetel-
min Nurmijärven terveyskeskuksessa, on kokenut 
elämänlaatunsa parantuneen. He ovat kokeneet 
saaneensa apua omahoidon toteuttamiseen. Lait-
teiden käyttökustannukset ovat suurehkot, joten 
hoitajana pidän omalta osaltani huolen siitä, että 
monitorointi on hyvin ohjattua ja oikea-aikaista ja 
näin ollen myös kustannustehokasta.

• Marko Miettinen
Diabeteshoitaja
Nurmijärven terveyskeskus
marko.miettinen@nurmijarvi.fi 
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Vuoden 2007 Matti Äyräpään palkinto diabetestutkija 

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Matti 
Äyräpään palkinto (20 000 euroa) myönnettiin 
7.1.2007 akatemiaprofessori Markku Laaksolle. 
Hän on kansainvälistä näkyvyyttä saanut lääke-
tieteen tutkija, joka on tehnyt useita merkittäviä 
alkuperäishavaintoja tyypin 2 diabetekseen liit-
tyen ja siten muuttanut käsityksiä siitä, kuinka 
vakava sairaus aikuistyypin diabetes on. 

Markku Laakson päätutkimusalue on tyypin 
2 diabetes ja insuliiniresistenssi. Työskennelles-
sään 1980-luvun lopulla vierailevana tutkijana 
San Diegossa Laakso havaitsi, että insuliinilla 
on verisuonivaikutuksia ja että se lisäsi lihaksen 
verenkiertoa. Nämä tutkimukset olivat uraauur-
tavia insuliinin verisuonivaikutusten ja valtimo-
kovettumataudin varhaisten muutosten ymmär-
tämisen kannalta. Ne osoittivat, että insuliini-
resistenteissä tiloissa, kuten ylipaino ja tyypin 
2 diabetes, insuliinilla on normaalia huonompi 
vaikutus lihaksen verenkierron lisääntymiseen. 
Myöhemmissä tutkimuksissaan Laakso osoitti 
ensimmäisenä, että clamp-tekniikalla mitattu in-
suliiniresistenssi liittyi ultraäänitekniikalla mitat-
tuun oireettomaan valtimonkovettumatautiin.

Markku Laakso työtovereineen osoitti ensim-
mäisenä, että tyypin 2 diabeetikkojen sepelval-
timotaudin riski on samanlainen kuin infarktin 
sairastaneiden ei-diabeetikkojen. New England 
Journal of Medicinessa vuonna 1998 julkaistua 
tutkimusta on siteerattu yli 1 300 kertaa ja sillä on 
ollut käytännön vaikutuksia potilaiden hoitoon 
mm. Yhdysvalloissa, jossa lipidisuosituksia muu-
tettiin. Laakso on myös osoittanut, että sukupuo-
liero lipidi- ja lipoproteiinitasoissa ja verenpaineen 
esiintymisessä selittää osaltaan sitä, miksi tyypin 2 
diabetesta sairastavien naisten suhteellinen vaara 
sepelvaltimotautiin on suurempi kuin miesten.

Markku Laakso on julkaissut laajasti myös 
tyypin 2 diabeteksen, insuliiniresistenssin ja sy-

dänsairauksien genetiikasta. Hän on löytänyt 
uuden diabeteksen alatyypin tutkiessaan yh-
dessä LT Hanna Huopion kanssa perinnöllisen 
hyperinsulineemisen hypoglykemian geneettistä 
taustaa. Vuodesta 2002 lähtien Laakson tutki-
musryhmä on selvittänyt tyypin 2 diabeteksen 
vaaraa ennustavia geenejä kahdessa tärkeässä 
diabeteksen ehkäisytutkimuksessa: suomalai-
sessa DPS-tutkimuksessa yhteistyössä professo-
ri Matti Uusituvan kanssa ja kansainvälisessä 
STOP-NIDDM -tutkimuksessa. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että insuliinieritystä säätele-
vät geenit ovat tärkeitä tyypin 2 diabetesriskin 
kannalta myös ylipainoisilla henkilöillä. Tämä 
on uusi havainto, joka on varmennettu myös 
muissa väestöissä.

Markku Laakso tutkimusryhmineen osoitti 
jo 1990-luvulla, että hyperglykemia eli korkea 
verensokeri ja siihen liittyvät aineenvaihdunnan 
muutokset ennustavat sydänsairauksia vanhoil-
la ja keski-ikäisillä tyypin 2 diabeetikoilla. Hän 
osoitti myös, että huono glukoositasapaino en-
nustaa sepelvaltimotautia myös tyypin 1 dia-
beetikoilla. 

Markku Laakso on suorittanut lisäksi val-
tiotieteen tohtorin tutkinnon ja luonnontietei-
den kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopis-
tossa. Hän väitteli lääketieteen ja kirurgian 
tohtoriksi 1986, jolloin hänet nimitettiin myös 
sisätautiopin dosentiksi Kuopion yliopistoon. 
Laakso toimi vierailevana tutkijana San Die-
gossa Yhdysvalloissa 1987-1989 ja Seattlessa 
1993-1994. Hänet nimitettiin Kuopion yliopis-
ton sisätautiopin professoriksi 1995. Vuosiksi 
2005-2010 hänet on nimitetty akatemiaprofes-
soriksi. Hänet on palkittu useilla suomalaisilla 
ja eurooppalaisilla lääketieteen palkinnoilla ku-
ten Euroopan diabetestutkijoiden myöntämällä 
Castelli Pedroli -palkinnolla syyskuussa 2006. 

Markku Laaksolle



Riina Oksjoki

Sepelvaltimotaudissa elimistön   
puolustusjärjestelmä iskee harhaan

 

Tulehdusreaktiolla on keskeinen asema valtimon-
kovettumataudissa, osoittaa lääketieteen lisensi-
aatti Riina Oksjoen väitöskirjatutkimus. On mah-
dollista, että valtimonkovettumatautia voitaisiin 
ehkäistä lääkkeillä, jotka kohdistuvat tulehdusta 
säätelevään kehon puolustusjärjestelmään.

Oksjoki selvitti väitöstutkimuksessaan elimis-
tön puolustusjärjestelmään kuuluvan komplement-
tijärjestelmän toimintaa, säätelyä ja vaikutuksia se-
pelvaltimon valtimonkovettumistaudin eli ateros-
kleroosin kehittymisessä. Komplementtijärjestelmä 
kuuluu elimistön synnynnäiseen puolustusjärjes-
telmään ja on tärkeä tekijä elimistön puolustautu-
essa erilaisia taudinaiheuttajia vastaan. Valtimon 
seinämään tarttuneet LDL-hiukkaset muodostavat 
muuntuessaan puolustusjärjestelmälle vieraita ra-
kenteita, jolloin järjestelmä aloittaa hyökkäyksen 
niiden tuhoamiseksi. 

Tämän seurauksena seinämään muodostuu 
krooninen tulehdus, ja tulehdusreaktiota säätelevä 
komplementtijärjestelmä on aktivoituneessa tilas-
sa. Useissa eläinmalleissa on pystytty osoittamaan, 
että muuntelemalla ja hillitsemällä komplementti-
järjestelmän aktivaatiota voidaan vaikuttaa ateros-
kleroosin kehittymiseen. 

Oksjoki havaitsi, että ateroskleroottisessa val-
timon seinämässä komplementtijärjestelmän ak-
tivaatio on tarkasti säädelty. Intiman pintakerros 
sisältää useita komplementin estäjäproteiineja ja 
on siten suojassa komplementin hyökkäykseltä. 
Pintakerroksen sidekudosrakenteet, proteoglykaa-
nit, sitovat komplementin estäjäproteiineja ja osal-
listuvatsiten komplementin aktivaation säätelyyn. 
Tutkimuksessa havaittiin myös, että toisin kuin 
normaalissa valtimossa, ateroskleroottisen valti-

mon seinämän soluissa on reseptoreja, jotka sitovat 
komplementin aktivaatiossa syntyviä anafylatok-
siineja. On mahdollista, että intiman solut voivat 
anafylatoksiinien vaikutuksesta aktivoitua tuotta-
maan tulehdusta lisääviä ja sidekudosta hajottavia 
tekijöitä, joiden on osoitettu lisäävän seinämän 
repeytymisen ja veritulpan riskiä. 

Tutkimus osoitti lisäksi, että komplementti-
järjestelmää aktivoivat, hapettunutta LDL:ää si-
sältävät immuunikompleksit estävät intiman run-
saslukuisimpien tulehdussolujen, monosyyttien, 
ohjelmoitunutta solukuolemaa: tämän solutyypin 
kertyminen valtimon seinämään puolestaan johtaa 
tulehduksen voimistumiseen ja mahdollisesti myös 
ateroskleroosin vaikeutumiseen.  

Oksjoen väitöskirja Immune mechanisms in 
atherosclerosis; Focus on the role of the comple-
ment system, Immunologiset mekanismit atero-
skleroosissa, tarkastettiin marraskuussa Helsingin 
yliopistossa.

Minna Soinio

Ei-tavanomaiset vaaratekijät ennustavat
sepelvaltimotautia tyypin 2 diabeetikoilla

 
Lääketieteen lisensiaatti Minna Soinion väitöskir-
jassa todettiin ravitsemukseen liittyvien tekijöiden, 
kuten ravinnosta saatavien rasvojen laadun, ko-
holla olevan plasman homokysteiinipitoisuuden ja 
tulehdusreaktion merkkinä olevan kohonneen see-
rumin C-reaktiivisen proteiinin tason ennustavan 
sepelvaltimotautitapahtumia tyypin 2 diabeetikoil-
la riippumatta perinteisistä riskitekijöistä.

Tutkimuksen aineiston muodostivat 1 059 tyy-
pin 2 diabeetikkoa iältään 45–65 vuotta. He olivat 
sairastaneet diabetesta keskimäärin noin kahdek-
san vuotta. Seitsemän vuoden seuranta-aikana sel-
vitettiin sydäninfarktit sekä sepelvaltimotautita-
pahtumasta johtuvat kuolemat.

Diabeetikkomiehillä ravinnon suurempi moni-
tyydyttymättömien ja tyydyttyneiden rasvahappo-
jen suhde näytti suojaavan sepelvaltimotaudilta. 
Riski kuolla sepelvaltimotautiin oli merkitsevästi 
pienempi niillä miehillä, jotka saivat ravinnosta 
suhteessa enemmän monityydyttymättömiä rasva-
happoja kuin tyydyttyneitä rasvoja. Naisilla tässä 
tutkimuksessa tällaista eroa ei todettu.
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Homokysteiini on aminohappoaineenvaihdun-
nan tuote, jonka erittäin korkean pitoisuuden to-
dettiin johtavan ennenaikaisiin sydän- ja verisuo-
nikomplikaatioihin ensimmäisen kerran 1960-lu-
vulla. Myöhemmissä tutkimuksissa on todettu, että 
jo lievästi koholla oleva plasman homokysteiinipi-
toisuus saattaa olla sydän- ja verisuonisairauksien 
vaaratekijä sekä ei-diabeetikoilla että diabeetikoil-
la. Plasman homokysteiinipitoisuuteen vaikuttaa 
erityisesti foolihapon saanti ravinnosta. 

Soinion tutkimuksessa niillä tyypin 2 diabetesta 
sairastavilla miehillä ja naisilla, joilla plasman ho-
mokysteiinipitoisuus oli kohtalaisesti koholla, oli 
2 –3-kertainen riski saada akuutti sydäninfarkti tai 
riski menehtyä sydäninfarktiin verrattuna niihin, 
joilla kyseinen pitoisuus oli vähäisempi. Kohonnut 
homokysteiinipitoisuus oli vaaratekijä myös niillä 
diabeetikoilla, joilla ei ollut sepelvaltimotautia tut-
kimuksen alkaessa.

Koholla olevan CRP-tason on todettu olevan 
yhteydessä metaboliseen oireyhtymään, häiriinty-
neeseen sokeriaineenvaihduntaan, lihavuuteen sekä 
koholla olevaan verenpaineeseen. Tutkimuksessa 
osoitettiin, että niillä tyypin 2 diabetesta sairasta-
villa miehillä ja naisilla, joilla CRP oli yli 3 mg/l, oli 
1,5 kertaa suurempi riski kuolla sepelvaltimotau-
tiin kuin niillä, joilla CRP oli alle 3 mg/l.

Tutkimus osoitti myös, että seerumin matala 
sinkkipitoisuus oli yhteydessä suurentuneeseen se-
pelvaltimotautiriskiin.

Soinion väitöskirja Nutrition related factors 
and high-sensitivity C-reactive protein as predic-
tors of coronary heart disease events in patients 
with type 2 diabetes, Ravitsemukseen liittyvät te-
kijät ja herkkä C-reaktiivinen proteiini sepelval-
timotautitapahtumia ennustavina tekijöinä tyypin 
2 diabeetikoilla, tarkastettiin Turun yliopistossa 
syyskuussa. 

● Lääketieteen kandidaatti Olli Laukkasen väitös-
kirja Genes regulating insulin secretion and insulin 
signaling as candidate genes for type 2 diabetes in 
subjects with impaired glucose tolerance, Insuliinin-
eritystä ja insuliiniherkkyyttä säätelevät geenit ja 
tyypin 2 diabetes hyväksyttiin Kuopion yliopistossa 
maaliskuussa 2006.

”Insuliinineritystä säätelevät geenit vaikuttavat 
keskeisesti diabetesriskiin myös ylipainoisilla hen-
kilöillä, joilla häiriön on aiemmin ajateltu olevan 
lähinnä insuliiniherkkyydessä. Tutkimuksen tu-
lokset vahvistavat aikaisempaa käsitystä insuliini-
neritystä säätelevien geenien keskeisestä osuudesta 
tyypin 2 diabeteksen kehittymisessä insuliiniresis-
tenssin ohella. Taudin patogeneesissä on sekä peri-
mällä että elämäntavoilla suuri merkitys.”

● Lääkäri (MD) Jelena Zacharovan väitöskirja In-
sulin-sensitizing genes and risk of type 2 diabetes, 
Insuliiniherkyyttä säätelevät geenit ja tyypin 2 dia-
beteksen riski, hyväksyttiin Kuopion yliopistossa 
toukokuussa 2006.

”Tyypin 2 diabeetikkojen lapsilla korkea adi-
ponektiinitaso liittyi insuliiniherkkyyteen ja vä-
häiseen rasvamäärään vatsaontelossa. Hepaattisen 
lipaasigeenin muutos liittyi tyypin 2 diabeteksen 
riskiin STOP-NIDDM-tutkimuksessa. Sen sijaan 
leptiinireseptorigeenin muutos I/D ei ennustanut 
tyypin 2 diabetesta.”

● Lääketieteen lisensiaatti Riikka Lautamäen väi-
töskirja Myocardial perfusion and glucose metabo-
lism in patients with type 2 diabetes and coronary 
artery disease. Special reference to the effects of 
insulin and rosiglitazone, Sydänlihaksen perfuusio 
ja metabolia sepelvaltimotautia sairastavilla tyy-
pin 2 diabeetikoilla. Insuliinin ja rosiglitatsonin 
vaikutukset, tarkastettiin Turun yliopistossa tou-
kokuussa 2006.

”Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävä in-
suliiniherkistäjä rosiglitatsoni paransi tyypin 2 dia-
beetikkojen sokeritasapainoa sekä lisäsi sydämen 
sokeriaineenvaihduntaa sekä sepelvaltimotaudin 
seurauksena syntyneillä hapenpuutealueilla että 
normaalialueilla. 

Vaikka rosiglitatsonihoito lisäsi LDL-koleste-
rolitasoa, se ei vaikuttanut haitallisten pienten ja 
tiiviiden LDL-partikkelien määrään.”  

● Lääketieteen lisensiaatti Petri Aaltosen väitöskir-
ja Nephrin and the Pathogenesis of Nephropathy 
- Emphasis on Type I Diabetes, tarkastettiin Hel-
singin yliopistossa toukokuussa 2006.

”Väitöskirjatutkimuksessa on kokeellisesti sel-
vitetty nefriinin käyttäytymistä erityisesti diabe-
tekseen liittyvän munuaisvaurion synnyn aikana. 
Koska nefriiniä on löydetty haimasaarekkeista, 
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●  Lääketieteen lisensiaatti Mervi Viljamaan ent. 
Hakasen sisätautiopin alaan kuuluva väitöskirja 
Evaluation of the results of active diagnostics and 
treatment of coeliac disease in a high-prevalence 
area - a special focus on dietary compliance, qua-
lity of life and associated complications (Keliaki-
an aktiivisen diagnostiikan ja hoidon vaikutukset 
alueella, jossa taudin esiintyvyys on korkea - eri-
tyistarkastelussa hoitomyöntyvyys, elämänlaatu 
ja keliakiaan liittyvät komplikaatiot), tarkastettiin 
lokakuussa 2006 Tampereen yliopistossa.

”Keliakian aktiivinen diagnostiikka näyttää 
olevan kannattavaa. Asiaa tutkittiin väitöskirjas-
sa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa 
tautia on diagnosoitu ja hoidettu aktiivisesti jo 
1980-luvulta. Väitöskirjatyössä selvisi, että pitkän 
seuranta-ajan jälkeenkin yli 80 prosenttia kelia-
kiapotilaista noudattaa tarkkaa gluteenitonta ruo-
kavaliohoitoa. Hoitamattomaan keliakiaan liittyy 
usein luuntiheyden aleneminen, mitä gluteeniton 
ruokavalio parantaa. Tutkimus osoitti, että riski-
ryhmien seulonnassa todetuilla potilailla luuntihe-
ys oli yhtä hyvä kuin väestössä. Oireiden perusteel-
la todetuilla potilailla luuntiheys oli hieman alen-
tunut hoidosta huolimatta. Keliakian varhainen 
diagnoosi tuntuu siten estävän luustokomplikaa-
tioita. Aiemmissa tutkimuksissa todettua kohon-
nutta kokonaissyöpäriskiä ei tässä tutkimuksessa 
keliakiapotilailla todettu.” 

●  Lääketieteen lisensiaatti Tuula-Maria Asikai-
sen liikuntalääketieteen alaan kuuluva väitöskir-
ja Exercise for health for early postmenopausal 
women. In search of the minimum effective dose 
among continuous and fractionated walking pro-
grams (Minimiliikuntaa vaihdevuosi-iässä. Liikun-
nan, sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden 
ja terveyskunnon annosvastesuhteet vaihdevuo-
si-iän ohittaneilla naisilla yhtäjaksoisessa ja pät-
käliikunnassa), tarkastettiin maaliskuussa 2006 
Tampereen yliopistossa.

”Kirjallisuuskatsauksen lisäksi väitöskirjatyö-
hön kuului kaksi satunnaistettua, kontrolloitua 
liikuntaharjoittelututkimusta. Terveyskuntomuut-
tujien mittaukset tehtiin ennen ja jälkeen har-
joittelujakson. Harjoittelu paransi maksimaalista 
hapenkulutusta, submaksimaalisia sykevasteita, 
vähensi rasvaprosenttia, lepoverenpainetta, kehon 
painoa ja veren paastoglukoosipitoisuutta sekä 
kohensi kävelytestillä mitattua kävelyaikaa ja ala-
raajojen lihasvoimaa. Lisäksi tutkimuksessa todet-
tiin, että liikunnan voi halutessaan jakaa kahteen 
päivittäiseen jaksoon. Tällöin osalle liikuntaan 
tottumattomista ilmaantuvat, enimmäkseen totut-
teluvaiheen tuki- ja liikuntaelimistön kuormitus-
tuntemukset vähenevät, mutta liikunnasta saadaan 
samat terveyshyödyt kuin yhtäjaksoisesti liikku-
malla. Hormonikorvaushoitoa käyttävät koehen-
kilöt saivat kaikissa liikuntaryhmissä samanlai-
sia tuloksia kuin sitä ilman olevat, eli liikunta oli 
kummallekin koehenkilöryhmälle yhtä tehokasta. 
Lisäksi se, että aloitti säännöllisen liikunnan, näytti 
lisäävän kaikissa liikuntaryhmissä merkittävästi 
myönteisten tuntemusten määrää vertailuryhmään 
nähden. Myönteisten tuntemuksien määrä ei riip-
punut liikunta-annoksesta eikä siitä miten paljon 
kunto nousi. Rasva-aineenvaihduntaan, vartalon 
ja yläraajojen lihasvoimaan, venyvyyteen ja liike-
hallintaan tämä ohjelma ei vaikuttanut. Näiden 
vaikutusten saavuttamiseksi liikuntaa pitää tästä 
lisätä.”

selvitettiin tutkimuksessa myös, onko tyypin 1 dia-
beetikoilta löydettävissä vasta-aineita nefriiniä vas-
taan, ja voisivatko ne olla mukana vaikuttamassa 
diabetekseen liittyvän munuaisvaurion syntyyn. 
Osalta tyypin 1 diabeetikoista löytyi verinäytteistä 
vasta-aineita nefriiniä kohtaan. Nefriinivasta-ai-
neita esiintyi diagnoosihetkellä, ja kahden, viiden 
ja kymmenen vuoden kuluttua diagnoosihetkestä 
otetuissa näytteissä 24, 23, 14 ja 18 prosentilla 
potilaista. Sairauden toteamisesta 19 vuoteen as-
ti kestäneen seuranta-ajan kuluessa 14 potilaalle 
kehittyi munuaisvaurion merkkejä, ja heistä 29 
prosentilla oli esiintynyt nefriinivasta-aineita. Ti-
lastollista yhteyttä nefriinivasta-aineiden ja mu-
nuaisvaurion synnyn välille ei löydetty. Terveillä 
verrokeilla nefriinivasta-aineita ei myöskään ha-
vaittu. Tyypin 1 diabeetikoille nefriinivasta-aineet 
ovat todennäköisesti syntyneet sairauden taustalla 
olevan autoimmuunivasteen pohjalta.
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Diabeetikon hoidon peruskurssit 
• 26.–30.3.  
• 21.–25.5. 
Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere
 
Kohderyhmä: Kaikki aikuisia diabeetikoita hoitavat 
terveydenhuollon ammattilaiset. Kurssi sopii hyvin 
myös väestövastuuhoitajalle, jonka asiakkaina on 
sekä tyypin 2 että tyypin 1 diabeetikoita.
Sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes sairautena, 
asiakaslähtöisen ohjauksen periaatteet, tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisy, tyypin 2 diabeteksen lääkkeetön 
hoito, tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen lääkehoito ja 
ravitsemuksen ja liikunnan erityispiirteet lääkehoidon 
yhteydessä, verensokerin seuranta, omaseuranta, 
diabeteksen määräaikaisseuranta, diabeteksen lisä-
sairaudet ja niiden ehkäisy
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, vuorovaikuttei-
set luennot ja alustukset, pienryhmätyöskentely sekä 
omaehtoinen opiskelu
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, ravitsemustera-
peutti, psykologi, jalkojenhoitaja, liikuntasuunnittelija 
ja ulkopuoliset asiantuntijat
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt 
tarjoilut 730 euroa sekä majoitus 150 euroa. Kaikki 
yhteensä 880 euroa. Alv 0 %.

Lääkäreiden diabetespäivät
2.–3.4. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikoita hoitavat lääkärit terve-
yskeskuksissa, työterveyshuollossa, sairaaloissa ja 
yksityissektorilla
Keskeinen sisältö: Tutustuminen osallistujien 
hoitoyksiköiden toimintaan ja toimintaympäristöön, 
MBO:n ja tyypin 2 diabeteksen kokonaisvaltainen 
hoito ja ohjauksen pääpiirteet, ruokavalio, painonhal-
linta, liikunta, lääkehoidot, tyypin 1 diabeetikon insu-
liinihoidon perusteet, insuliinihoidon yhteensovittami-
nen ruokailuun ja liikuntaan, hiilihydraattien arviointi, 
insuliinipumppuhoidon periaatteet, ravitsemuksen ja 
liikunnan merkitys ja mahdollisuudet, esim. aterioiden 
hiilihydraattien arviointi ja insuliinihoidon yhteensovit-
taminen, insuliinihoito erityistilanteissa, insuliinisokin 
hoito, insuliinin pistäminen, pistosvälineet ja pistos-
paikat tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikolla, verenso-
kerin mittaaminen, mittausvälineet, omaseuranta ja 
vastausten hyödyntäminen hoidon suunnittelussa, 
toteutuksessa, lääkärin vastaanoton sisältö, seuran-
tatutkimukset
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä ja itsenäinen 
työskentely, vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, 
demonstraatiot ja omakohtainen harjoittelu sekä 
potilastapausten käsittely
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoita-

jat, ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja, vierailevia 
asiantuntijoita teeman mukaan
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoi-
lut 332 euroa sekä majoitus 48 euroa. Kaikki yhteen-
sä 380 euroa. Alv 0 %.
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon eri-
tyispätevyyteen 2 pistettä/ päivä. Koulutustilaisuus 
voidaan hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteel-
lisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 
12.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti teoreet-
tiseksi koulutukseksi yleislääketieteen, työterveys-
huollon, 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 
organisointi, hoito ja hoidonohjaus, insuliinin, ruuan 
ja liikunnan yhteensovittamisen ja joustavan hoidon 
periaatteet, diabetesta sairastavan ihmisen kokonais-
tilanteen huomioiminen potilasohjauksessa, parityös-
kentelyn ja tiimityön merkitys ja haasteet
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, ryhmä-
työt, ongelmanratkaisutehtävät ja eläytymistä diabee-
tikon rooliin omakohtaisen kokemuksen kautta
Kouluttajat: Sisätautien erikoislääkäri, opetushoita-
jat, ravitsemusterapeutti, psykologi, liikuntasuunnit-
telija
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoi-
lut 460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteen-
sä 550 euroa. Kun samasta työpaikasta osallistuu 
useampi kuin yksi työntekijä, kokonaishinta on 440 
euroa/ henkilö. Alv 0 %.

Insuliinipumppuhoidon aloitus ja   
arkipäivän haasteet
11.–13.4. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Kaikki insuliinipumpuista ja siihen liitty-
västä ohjauksesta kiinnostuneet hoitajat ja lääkärit
Keskeinen sisältö: Miten aloitan insuliinipumpun 
käytön, tyypin 1 diabeetikoiden insuliinipumppuhoidon 
perusteet ja edellytykset, insuliinipumpun ohjauksen 
perusperiaatteet ja toteutumisen haasteet, insuliini-
pumput ja arkielämän tilanteet, insuliinin, ruoan ja 
liikunnan yhteensovittaminen pumppua käytettäessä, 
arkipäivän ongelmatilanteiden ratkaisuja niin teorias-
sa kuin käytännössä
Työskentelytavat: Luennot, pienryhmätyöskentely 
ja simuloituna pumppujen ja verensokerin seurannan 
opettelu käytännössä
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Koulutusta painonhallintaryhmien ohjaajille
Diabetesliitto ja Sydänliitto ovat yhdistäneet osaa-
misensa ja kehittäneet yhdessä uuden ryhmämallin 
painonhallintaan. Mallissa on uudella tavalla yhdistetty 
tuloksellinen ryhmätoiminta sekä ravitsemukseen, 
liikuntaan ja psykologiaan pohjautuva painonhallinta. 
Järjestämme koulutusta ryhmänohjaajille uuden mallin 
pohjalta.
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, kuten 
terveydenhoitajat, työterveyshoitajat, sairaanhoitajat, 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, ravitsemusterapeutit 
ja lääkärit. Työpareittain osallistumista suositellaan, 
mutta yksinkin voi tulla. Koulutus soveltuu jo aiemmin 
painonhallintaryhmiä ohjanneille sekä ryhmän ohjausta 
aloitteleville.
Koulutuksen sisältö: Lääketieteellinen perusta 
(metabolinen oireyhtymä, painonhallinnan ja elämän-
tapamuutosten merkitys, lääkehoito), ravitsemuksen 
perusta (painonhallinnan perusteet, syömisen hallinta, 
omien ruokatottumusten pohdinta, laadulliset/määräl-
liset muutokset), liikunnan perusta (liikunnan fyysinen 

Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitajat, liikuntasuunnit-
telija, ravitsemusterapeutti, pumppuihin perehtyneet 
lastenlääkäri ja sisätautien erikoislääkäri, lasten ja 
aikuisten diabeteshoitajat sekä pumppujen maahan-
tuojien edustajat
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt 
tarjoilut 460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki 
yhteensä 550 euroa. Kun samasta työpaikasta osal-
listuu useampi kuin yksi työntekijä, kokonaishinta on 
440 euroa/ henkilö. Alv 0 %.
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon eri-
tyispätevyyteen 2 pistettä/ päivä. Koulutustilaisuus 
voidaan hyväksyä Tampereen yliopiston lääketieteel-
lisen tiedekunnan erikoislääkärikoulutustoimikunnan 
12.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti teoreet-
tiseksi koulutukseksi yleislääketieteen, työterveys-
huollon, sisätautien ja lastentautien erikoisaloille 
harkinnan mukaan.

Lasten ja nuorten diabeteksen hoito
ja hoidonohjaus
2.–4.5. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Diabeetikkolasten ja -nuorten sekä 
heidän perheidensä kanssa työskentelevät hoitajat
Keskeinen sisältö: Lasten ja nuorten diabeteksen 
hoidon perusperiaatteet, joustavan hoidon soveltami-
nen, perheen kokonaistilanteen ja tuen tarpeen huo-
mioiminen, diabeetikkolapsen ja -nuoren ohjaaminen 
hänen ikätasolleen sopivin menetelmin
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, pien-
ryhmätyöskentelyä sekä toiminnallisia harjoituksia
Kouluttajat: Lastentautien erikoislääkäri, opetushoi-
tajat, ravitsemusterapeutti ja psykologi
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt 
tarjoilut 460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki 
yhteensä 550 euroa. Alv 0 %.

Mielenterveys ja diabetes
2.–4.5. Holiday Inn Tampere, Yliopistonkatu 44
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ammattilaiset, jotka 
työskentelevät mielenterveyspotilaiden hoidon tai 
kuntoutuksen parissa
Keskeinen sisältö: Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes 
sairautena ja metabolinen oireyhtymä (ehkäisy ja 
varhainen toteaminen, hoidon pääperiaatteet), soke-
ritasapainon hoito, mielenterveyslääkkeiden vaikutus 
sokeriaineenvaihduntaan ja diabeteksen hoitoon, 
ruokavalion ja liikunnan merkitys metabolisen oireyh-
tymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidos-
sa, mielenterveyspotilaan omahoidon haasteet ja sen 
tukeminen
Työskentelytavat: Pieni omaan työhön liittyvä en-
nakkotehtävä, vuorovaikutteiset luennot ja pienryhmä-
työskentely
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitaja, psykologi, ravit-
semusterapeutti ja liikuntasuunnittelija

Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoi-
lut 550 euroa. Alv 0 %.
Majoitus: Holiday Inn Tampereesta on mahdollista 
varata majoitus. Kahden hengen huoneen hinta 110 
euroa/yö (55 euroa/hlö) . Majoitus yhden hengen 
huoneessa 94 euroa/yö. Hinnat sisältävät aamiaisen 
ja asukassaunan. Varaukset 2.4.2007 mennessä 
(huonekiintiö on nimellä Diabetesliitto): puh. (03) 245 
5111 tai Tampere.Holidayinn@restel.fi , www.restel.fi 

Diabetes, jalat ja liikunta
2.–4.5. Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja liikuntatoimen 
ammattilaiset
Keskeinen sisältö: Liikunnan merkitys metabolisen 
oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja 
hoidossa, liikunnan merkitys osana tyypin 1 diabe-
teksen hoitoa, tyypin 1 diabetes sairautena sekä 
diabeteksesta aiheutuvien lisäsairauksien vaikutukset 
liikuntaan, terveysliikuntaan perustuvan liikunnanohja-
uksen polku, diabeettinen jalka ja liikunta
Työskentelytavat: Luennot, pienryhmätyöskentely ja 
käytännön harjoittelu
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitaja, jalkojenhoitaja ja 
liikuntasuunnittelija
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoi-
lut 460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteen-
sä 550 euroa. Alv 0 %.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
koulutussihteeri Annette Mathlin, 
puh. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi  
tai www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen
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ja psyykkinen merkitys elämänlaadun kohentajana, 
motivoiva aloittaminen, liikunnan ”annostelu”), ryh-
mänohjauksen perusta (valmentava ote ryhmänohja-
ukseen, ryhmädynamiikan hyödyntäminen, ohjaajan 
rooli ja tehtävät, ryhmämalli).
Koulutusmenetelmät: Ryhmän hyödyntäminen, 
vuorovaikutteiset luennot, toiminnalliset menetelmät 
ryhmämallia demonstroiden. Oheismateriaalina ohjaa-
jan kansio.
Kouluttajat: Diabetesliiton ja Sydänliiton asiantunti-
jat.
Koulutusryhmän koko: Enintään 20.
Koulutuksen kesto: 3 päivää + 2 päivää. Jaksojen 
välillä on noin 5 viikkoa, jonka aikana työskennellään 
itsenäisesti. Koulutus sisältää myös käyttäjätunnuk-
sen PPPKOTI-verkon internetsivuille, jossa mahdolli-
suus muun muassa työnohjaukselliseen verkkokes-
kusteluun koulutuksen jälkeen.
Koulutuksen hinta: 670 euroa/henkilö. Koulutusta 
järjestetään myös tilauskursseina terveydenhuollon 
organisaatioille sopimuksen mukaan.
Ohjaajakoulutus vuonna 2007 (5 pv)
Tampere 1.-3.10. ja 15.–16.11.2007 lisäksi 28.–
30.8. ja 4.–5.10.2007 paikkakunta auki
Ilmoittautuminen: Annette Mathlin, 
puh. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi .
Järjestäjänä Suomen Diabetesliitto ry.
Helsinki 4.–6.9. ja 4.–5.10.2007
Ilmoittautuminen: Mari Väisänen, 
puh. (09) 752 752 60, mari.vaisanen@sydanliitto.fi .
Järjestäjänä Suomen Sydänliitto ry.
Lisätietoja: Outi Himanen, puh. (03) 2860 318, 
outi.himanen@diabetes.fi .
Tuija Pusa, puh. (09) 7527 5230, 
tuija.pusa@sydanliitto.fi .
Lisätietoja myös sivuilta www.diabetes.fi  ja 
www.sydanliitto.fi .
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Terveyskunnon mittaus 
27. –28.3.2007 ja 4.5.2007, UKK-instituutti, 
Tampere
Kohderyhmä: Fysioterapeutit, työterveyshoitajat, 
lääkärit, kuntotestaajat, liikunnanopettajat, liikunnan-
ohjaajat ja liikuntaneuvojat
Keskeinen sisältö: UKK-terveyskuntotestit keski-
ikäisille on monipuolinen terveyskuntokäsitteen poh-
jalta kehitetty testikokonaisuus. Testit on tarkoitettu 
liikunnan edistämiseen, kunnon seurantaan ja tuki- ja 
liikuntaelimistön toimintakyvyn arviointiin. Ne soveltu-
vat työterveyshuollon käyttöön, tyky-toimintaan, var-
haiskuntoutukseen ja erilaisiin liikuntakampanjoihin. 
Työskentelystavat: Ensimmäisen jakson aikana 
perehdytään terveyskunnon käsitteeseen, laadukkaan 
mittaamisen perusteisiin ja testitulosten tulkintaan ja 
hyödyntämiseen terveysnäkökulmasta. Testien oikeaa 
mittaustekniikkaa harjoitellaan käytännössä. Toisella 

jaksolla perehdytään UKK-terveyskuntotestien turvalli-
suusmalliin ja kuntotestaukseen liittyvien turvallisuus-
riskien hallintaan. Harjoitustyön, siitä saatavan palaut-
teen ja toisen lähijakson luentojen avulla kehitetään 
liikuntaneuvontataitoja ja opetellaan hyödyntämään 
terveyskunnon testausta yksilöllisen liikuntasuunnite-
man laadinnassa ja asiakkaan liikunta-aktiivisuuden 
tukemisessa.
Kouluttajat: Vastaava kouluttaja Jaana Suni, TtT, 
erikoistutkija
Hinta: 515 euroa.

Ikääntyvien terveyskunto- ja liikkumiskykytestit 
11.4.2007 ja 24.5.2007, UKK-instituutti, Tampere
Kohderyhmä: Ikääntyvien parissa työskentelevät 
terveydenhuolto- ja liikunta-alan ammattilaiset, kuten 
fysioterapeutit, liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat, 
terveydenhoitajat, sairaanhoitajat ja lääkärit. 
Keskeinen sisältö: Koulutuksen aikana tutustutaan 
terveyden ja toimintakyvyn kannalta keskeisiin kun-
non osa-alueiden mittaamiseen, mittaamisen turvalli-
suuteen ja tulosten tulkintaan. UKK-terveyskuntotestit 
ikääntyville on tarkoitettu 60 vuotta täyttäneiden 
henkilöiden terveyskunnon ja liikkumiskyvyn arvioin-
tiin. Testistöä voidaan hyödyntää liikunnan edistämi-
sessä sekä kunnon ja liikkumiskyvyn seurannassa 
terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja erilaisissa 
kampanjoissa.
Kouluttajat: Vastaava kouluttaja Pauliina Husu, TtM, 
tutkija.
Hinta: 280 euroa.

Kynnys matalaksi -opasta liikuntakokeiluissa (B) 
17.4.2007, UKK-instituutti, Tampere
Keskeinen sisältö: Koulutus on osa Uudista lii-
kuntaneuvonnan taitojasi -koulutuskokonaisuutta. 
Katkeavatko asiakkaittesi hyvät liikuntayritykset muu-
tamaan kertaan? Vai onko asiakkaasi jo valmiiksi sitä 
mieltä, ettei yrittäminen kannata, koska aikaisemmat 
yritykset ovat kaatuneet? Miten etenet epävarman 
asiakkaasi kanssa, kun hän on saanut esimerkiksi 
lääkäriltä Liikkumisreseptin? Mietityttävätkö asiakasta 
omat taidot vai puuttuuko häneltä aikuisiän liikuntako-
kemuksia? Sellaista asiakasta eivät auta vielä testit 
eikä hänen motivaationsa riitä kuntoa kohottaviin 
liikuntaohjelmiin.
Työskentelytavat: Koulutuksessa käsitellään psyyk-
kisen liikkumiskynnyksen ylittämistä ja asiakkaan 
opastamista tuloksellisiin, riittävän ja myönteisen ko-
kemuksen tarjoaviin kokeiluihin. Etusijalla ovat keinot, 
joilla liikkumisasiaa kehitetään hänelle omakohtaiseksi 
ja opastetaan häntä tunnistamaan jokapäiväiseen 
elämäänsä sulautuvat liikkumisen muodot.
Kouluttajat: Vastaava kouluttaja Ritva Nupponen, 
YTT, dos., vanhempi tutkija.

 



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 1/2007

■  Ajankohtaista:

■  Pääkirjoitus:

■  Inkretiineihin vaikuttavat lääkkeet
 – täsmähoitoa aterianjälkeisen verensokerin hallintaan 

■  ADA:n ja EASD:n yhteinen suositus tyypin 2 diabeetikon korkean verensokerin   
 hoidosta: Metformiinihoidon aloitusta turha viivyttää 

■  IDF-kongressi 2006

■  Suoliston puolustusjärjestelmä ja tyypin 1 diabetes 

■  Soinin miehet elintapamuutosten polulla 

■  Jatkuva verensokerinmittaus tulossa myös yksityiskäyttöön 

■  Diabeteshoitajat: Kokemuksia jatkuvasta verensokerin mittauksesta    
 Nurmijärven terveyskeskuksessa: Kaksi laitetta, kaksi käyttötarkoitusta

■  Väitöksiä

■  Koulutusta




