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 MYSTEERI

Eturauhassyövän ilmaantuvuus näyttää  
olevan diabeetikkomiehillä pienempi kuin   
muilla. Ilmaantuvuus pienenee johdon-  
mukaisesti sitä mukaa kuin aika diabetekseen 
sairastumisesta kasvaa. Pienemmistä ilmaantu-
vuusluvuista huolimatta eturauhassyöpä- 
kuolleisuus on diabeetikoilla muita suurempi – 
heillä kasvaimet ovat siis jostakin syystä  
aggressiivisempia tai ne havaitaan myöhemmin.

MUUTOS

Suomalaisen diabeetikon riski sairastua diabetek-
sesta johtuvaan munuaistautiin näyttää vähene-
vän. Muutos kertoo diabeteksen hoidon laadun 
paranemisesta. Paradoksaalisesti loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoiminnan ilmaantuvuus saattaa 
kuitenkin kasvaa, kun yhä useampi pärjää sairau-
tensa kanssa vanhuuteen saakka.

ÄRHÄKÄT LONKEROT

Insuliiniresistenssi ja veren kohonnut kolesteroli-
pitoisuus näyttävät ulottavan lonkeronsa myös 
verihiutaleiden toimintaan. Ne saavat veri- 
hiutaleet tarttumaan ärhäkästi toisiinsa, eikä  
hoitokaan näytä aina tehoavan odotetusti. 
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Diabetesliitto vaatii 
jalkaterapeuttitutkinnon säilyttämistä

Diabetesliitto on ottanut kantaa ammattikorkea-
koulutasoisen jalkaterapiatutkinnon säilyttämisen 
puolesta. 

Diabetesliitto ja sen lääkärineuvosto ovat sy-
västi huolissaan Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja 
kosmetiikka-alan (SOTELIKA) -koulutusohjelmara-
portissa esitetyistä muutoksista. Raportin mukaan 
jalkaterapeutin tutkintonimike poistettaisiin am-
mattikorkeakoulujen koulutusohjelmista, ja jalka-
terapian ydinasiat ripoteltaisiin opintokokonaisuuk-
sina osaksi sairaanhoitajan tutkintoa. Jalkaterapian 
osaamista olisi mahdollista täydentää täydennys- ja 
erikoiskoulutuksella. 

Raportin on laatinut ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto. Diabetesliiton näkemyksiä ei ra-
porttia valmisteltaessa ole tiedusteltu. Kuitenkin 
Diabetesliitto ja sen jäsenistö ovat yksi merkittä-
vimmistä jalkaterapia-alan sidosryhmistä. 

Diabetesliitto pyytää kannanotossaan ottamaan 
huomioon kansanterveydelliset ja -taloudelliset tar-
peet uudistuksia tehtäessä. SOTELIKA-raportissa 
kaavaillut muutokset eivät paranna jalkojenhoito-
palveluita, vaan ne sekoittavat ennestäänkin haja-

naista jalkojenhoidon kenttää. Jalkaterapia on Suo-
messa nuori ala, ja koulutuksen lopettaminen veisi 
sen kymmeniä vuosia taaksepäin. Tästä kärsivät 
eniten jalkaterapiapalveluita tarvitsevat ihmiset, 
muiden muassa diabeetikot.

Rovaniemen ja Mikkelin ammattikorkeakoulu-
jen jalkaterapeuttikoulutus on lopetettu jo aiem-
min, ja kaikki alan koulutus on keskitetty Metropoli-
aan Helsinkiin. Tämä ei palvele raportin tavoitteita, 
joissa painotetaan alueellisuutta ja työllistymistä. 

Diabetesliiton kannanotossa todetaan, että (1) 
Suomessa tarvitaan edelleen laaja-alaista jalkate-
rapiaosaamista, ja siksi on välttämätöntä säilyttää 
itsenäinen jalkaterapeutin tutkintonimike ja kou-
lutusohjelma. Lisäksi ehdotetaan, että (2) jalka-
terapeuttikoulutukset palautetaan Rovaniemen 
ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen koulutustar-
jontaan jalkaterapiapalveluiden turvaamiseksi ja 
parantamiseksi eri puolilla maata, (3) hoitoalan 
tutkintoihin lisätään jalkojen terveyden ja diabetes-
osaamisen perusteet ja että (4) ammattikorkeakou-
lujen, terveydenhuollon kentän ja potilasjärjestöjen 
yhteistyötä kehitetään. 

AJANKOHTAISTA  

Riskitesti tietokonepelinä
Tyypin 2 diabeteksen sairastu-
misriskin arviointilomakkeesta 
on tehty tietokoneella pelattava 
peli. Peliä voi hyödyntää eri-
laisissa yleisötapahtumissa tai 
vaikkapa hoitoyksiköiden vas-
taanottotiloissa.

Pelin sisältö on täysin sama 
kuin painetun testilomakkeen. 
Sitä on helppo pelata ja arvion 

omasta sairastumisriskistä saa 
nopeasti.

Peli on tallennettu cd-levyl-
le, mistä se on helppo asentaa 
tietokoneelle. Pelin hinta posti-
kuluineen on vain 10 euroa. 

Pelin mukana voi tilata mit-
tanauhoja vyötärönmittaukseen 
sekä tarvittaessa muuta tukiai-
neistoa diabeteksen ehkäisystä. 

Lisätietoja ja tilaukset Diabetesliitosta: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30), materiaalitilaukset@diabetes.fi , 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen ehkäisy
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Hei kuule Suomi!

Ultra Bra herätteli Suomea nousuun 1990-luvun lopulla otsikon 
sanoin. Tuolloin aloittelin diabetesaiheista väitöskirjatutkimusta. 
Ilmassa oli keväistä draivia: lama taittumassa, Suomi etulinjassa 
diabetestutkimuksessa, uusia hoitoja – ja potilaita aina vain enem-
män. Kardiologit olivat heräämässä huomaamaan, että diabeetikkojen 
sydän ja verisuonet eivät voi hyvin. Kustannustieteilijät kalkyloivat, 
että panoksia kannattaa laittaa lisäsairauksien estämiseen. Ja elinta-
pamuutokset todettiin parhaimmaksi keinoksi ehkäistä riskipotilaiden 
diabetesta. 

No, väitöskirja valmistui. Ultra  Bra lopetti. Uusi taantuma tuli. 
Nyt, yli kymmenen vuotta myöhemmin lama on taas taittumassa ja po-
tilaita on aina vain enemmän. Perusterveydenhuolto keikkuu tyypin 2 
diabeetikoiden vyöryvällä aallolla, erikoissairaanhoidon poliklinikoista 
häädetyt tyypin 1 diabeetikot kolkuttelevat terveysasemien ovella, ja 
pinnan alla piileskelevät yhä ne diagnosoimattomat diabeetikot ja 
suuren riskin potilaat, joille pitäisi suunnitella elintaparemontti. Tsu-
namivaroitus on annettu.

Tiedämme yhä enemmän diabeteksesta ja uusia hoitoja on kek-
sitty. Hyvän hoidon malleja on luotu ja yksilöllisyyttä korostetaan. 
Intensiivihoitotutkimukset ovat saaneet meidät suhtautumaan mal-
tillisemmin hoitotavoitteisiin: monitekijäisen sairauden hoito vaatii 
pitkäjänteisyyttä. Kuitenkin suurin osa diabeetikoista kaipaa yhä hoi-
toonsa räätälöintiä ja tehostusta – verenpaineet, glykemia, lipidit ja 

Jukka Westerbacka

paino eivät ole lähelläkään optimaalista. Hoidon haitat voivat yksittäisen potilaan kohdalla olla hyötyjä 
suuremmat. 

Jotta Suomi voisi jonakin päivänä olla ultrabra diabeteksen hoidossa, tulisi yhteiskunnan signaa-
lien viitoittaa tietä. Tasa-arvo ei toteudu, jos hoito riippuu varallisuudesta tai siitä, missä päin maata 
tai kaupunkia sattuu asumaan.

Lääkekorvauksista päättävät viranomaiset varjelevat eurooppalaisia kollegoitaan visummin yhteistä 
rahakukkaroa: suomalainen diabeetikko ei saa uusimmista diabeteslääkkeistä edes peruskorvaus-
ta. Siitä, milloin lääke saa erityiskorvattavuuden, päätetään kalenteria selaamalla. Asuinkunnasta 
riippuu, miten diabeetikko saa hoitovälineitä ja saako hän käyttöönsä sen verensokerimittarin, joka 
on yhdessä hoitotiimin kanssa arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi. Moni diabeetikko odottaa pääsyä 
diabeteksen seurantakäynnille, jota on siirretty henkilökuntapulan tai muun syyn vuoksi muutamalla 
kuukaudelle eteenpäin.

Toivottavasti kevääseen heräävä Suomi kuulee ja vastaa diabeetikoille:     
”Minä suojelen sinua kaikelta.”
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1010 Diabetes-kirja, v. 2009 painos
49 euroa49 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI PAINOS Ikäihmisen diabetes
– Hyvän hoidon opas 16,80 euroa

3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti
(tyypin 1 diabetes) 20 euroa

3021 UUSI Ohje ateriatablettien
käyttäjälle*

2027 Oy Haima Ab -kuva- ja
värityskirja lapsille 8 euroa

3010 Lapsen diabetes
– Perheen kansio 30 euroa

2018 UUSI PAINOS Tyypin1 diabetes
ja raskaus 5,30 euroa

Ruokavalio

3011 Ruokapelikortit lapsille
(hh-arviointi) 12 euroa

3012 Diabetes ja ruoka -kirja,
perusopas terveydenhuoltoon ja
ravitsemisalalle 30 euroa

3014 Ratkaisuja ravitsemus-
neuvontaan -kirja
(syömisen hallinta) 10 euroa

3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus
2008 3 euroa

3066 UUSI Hiilarivisa-kuvataulu
14 euroa

3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

3 euroa

Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista

1 200 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista

1 800 kcal
3018 Aterioita 350–400 kcal
3019 Aterioita 500–600 kcal

3020 n Hiilihydraattien arviointi
3022 ValitseValitse pehmeääpehme /
 vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 UUSI Monta syytä syödä kuitua

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimi- 
 seen tarjous 150 euroa 

Repäisylehtiöt:*
3029 TULOSSA UUSI Jalkajumppa
3030 UUSI Kenkien valinta
3060 Kenkäresepti   
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan
 – Pikkuvammojen hoito
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

4032 Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 10 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti

3 euroa / kpl tai 37 euroa / 50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2
 diabetesriskin hallintaan

2,50 euroa 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta
 itsestäsi ja vauvastasi -opas

5,30 euroa

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä
 – Opas päivähoitoon 4 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä
 Opas kouluille 4 euroa
3028 Mulla on diabetes -tiedote (lapset)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa
3026 Mulla on diabetes -tiedote (nuoret)
 30 kpl:n nippu 7,50 euroa

Maksuttomat aineistot

5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 Sydänmerkki: 
 3041 Esite ammattihenkilöstölle

5121 Esite kuluttajille 
5127 Juliste

5124 Lasten diabetes -tiedote
5114 Minulla on diabetes -kortti
5115 Tiedätkö? Osaatko?
 -ensiaputiedote
5133 Korkean ja matalan verensokerin
 tuntemukset -tiedote 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas 
3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen
 riskin arviointilomake,
 50 sivun lehtiö
9037 Tuijota omaan napaasi
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on
 ehkäistävissä -esite 
9038 Testaa riskisi -juliste

* Repäisylehtiöt:
 50-sivuinen 14 euroa
 100-sivuinen 19 euroa

Aineistoa myös
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja
  2 diabeteksesta eri kielillä

Ammattilaisaineistot

Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron 
tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista peritään lähetyskulut siten, 
että yli 1 kpl/nimike tilauksista veloitetaan 10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja  
ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitto
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  
p. 03 2860 111 •  f. 03 2860 422 
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi
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Diabetes ja eturauhassyöpä
Teemu Murtola

Eturauhassyövän ilmaantuvuus on tyypin 2 dia-

betesta sairastavilla miehillä noin 20 prosenttia 

muita miehiä pienempi. Ilmaantuvuus on sitä 

vähäisempää, mitä pidempi aika diabetekseen 

sairastumisesta on kulunut. Yhteyden biologinen 

perusta on epäselvä. 

Vähäisemmästä ilmaantuvuudesta huolimatta 

eturauhassyöpäkuoleman riski näyttää olevan 

diabeetikoilla muuta miesväestöä suurempi.

Eturauhassyöpä on länsimaisten miesten yleisim-
piä syöpiä. Vuonna 2007 Suomessa todettiin 4 
198 uutta tapausta (1). Eturauhassyöpä on Suo-
messa myös toiseksi yleisin miesten syöpäkuolemi-
en aiheuttaja keuhkosyövän jälkeen. Se aiheuttaa 
vuosittain noin 14 prosenttia Suomen kaikista syö-
päkuolemista. Vuonna 2007 tauti johti 792 mie-
hen kuolemaan Suomessa (1). Eturauhassyövästä 
aiheutuu merkittävä kansantaloudellinen rasite: 
taudin kustannukset olivat Suomessa vuonna 2004 
noin 180 miljoonaa euroa (2).

Eturauhassyövän yleisyydestä huolimatta tau-
tiin johtavat vaaratekijät tunnetaan melko huonosti. 
Ikä, sukurasite ja etninen tausta ovat kiistattomia 
vaaratekijöitä (3). Diabeteksen kanssa eturauhas-
syövällä ei juuri ole yhteisiä vaaratekijöitä lukuun 
ottamatta ikää ja mahdollisesti liikapainoa (4).

Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, 
että eturauhassyövän ilmaantuvuus on diabeetik-
komiehillä muuta väestöä pienempi (5). Näiden 
kahden sairauden biologinen yhteys on epäselvä. 
Taustalla saattaa olla diabetekseen liittyvä alentu-
nut miessukuhormoni- eli androgeenitaso. Toisaalta 
prostataspesifi sen antigeenin (PSA:n) taso on dia-
beetikoilla matalampi, joten kyseessä voi olla myös 
vähäisemmästä diagnostiikasta johtuva tilastolli-
nen harha diabeetikkomiesten keskuudessa. Myös 

eräiden diabeteslääkkeiden on esitetty hidastavan 
eturauhassyövän kehitystä.

Viivästyykö diagnoosi

diabeetikoilla?

Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on raportoi-
tu diabeetikkomiehillä olevan noin 20 prosenttia 
matalampi eturauhassyövän ilmaantuvuus ei-
diabeetikoihin verrattuna, joskin on myös useita 
tutkimuksia, joissa ei ole todettu mitään yhteyttä 
(5). Aiheesta tehty meta-analyysi osoittaa kuitenkin 
käänteisen yhteyden diabeteksen ja eturauhassyö-
vän ilmaantuvuuden välillä (5). Näissä tutkimuk-
sissa väestö on koostunut pääosin valkoisista mie-
histä, mutta vastaavanlainen käänteinen yhteys on 
havaittu myös muissa väestöissä (6). 

Eturauhassyövän ilmaantuvuus vaikuttaisi pie-
nenevän sen mukaan, mitä kauemmin diabetesta 
on sairastettu (7). Riski on muuta väestöä alhai-
sempi mahdollisesti vasta viisi vuotta diabetesdiag-
noosin jälkeen (7).

Useimmat tutkimukset ovat tarkastelleet diabe-
teksen ja eturauhassyövän välistä yhteyttä yleisellä 
tasolla, riippumatta kasvaimen erilaistumis- tai le-
vinneisyysasteesta (5). Muutamassa tutkimuksessa 
on todettu eturauhassyövän ilmaantuvuuden olevan 
samalla tavalla alentunut riippumatta siitä, onko 
kasvain paikallinen vai levinnyt (8,9,10). Yhdessä    
tutkimuksessa suojavaikutus kohdistui kuitenkin 
vain paikallisiin ja hyvin erilaistuneisiin kasvaimiin, 
kun taas edenneiden ja aggressiivisten kasvainten 
ilmaantuvuuteen diabeteksella ei ollut yhteyttä 
(11). Normaalipainoisilla diabeetikkomiehillä ag-
gressiivisten kasvainten ilmaantuvuus saattaa olla 
jopa kohonnut ei-diabeetikoihin verrattuna (11).

Matalammasta ilmaantuvuudesta huolimatta 
eturauhassyöpä uusii diabeetikkomiehillä nope-
ammin radikaalin hoidon jälkeen (12). Lisäksi 
eturauhassyöpäkuolleisuus on heidän joukossaan 
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suurempi (13). Tämä puoltaa sitä käsitystä, että 
aggressiivisten kasvainten osuus olisi suurempi näi-
den miesten joukossa. Vaihtoehtoisesti diagnoosi 
viivästyy ei-diabeetikoihin nähden niin, että syöpä 
todetaan useammin vasta pitkälle edenneessä vai-
heessaan.

Miessukuhormonit vaikuttavat

Diabeetikkomiehillä on madaltunut androgeenitaso 
(14). Toisaalta matala androgeenitaso lisää riskiä 
sairastua diabetekseen (15). 

Eturauhassyövän kehitys riippuu androgeeneis-
tä, ja esimerkiksi androgeenivaikutusta eturauha-
sessa pienentävällä lääkityksellä voidaan pienentää 
eturauhassyövän riskiä noin 25 prosentilla (16,17). 
Näin ollen madaltunut androgeenipitoisuus on to-
dennäköisesti yksi tapa, jolla diabetes alentaa etu-
rauhassyöpäriskiä.

Diabetes ja PSA

– diagnostiikkaharha?

Tähän asti julkaistut tutkimukset ovat varsin yhden-
mukaisesti osoittaneet seerumin prostataspesifi sen 
antigeenin (PSA:n) tason olevan matalampi dia-
beetikkomiehillä muuhun miesväestöön verrattuna 
(18,19). Tämäkin on todennäköisesti matalamman 

androgeenitason vaikutusta, sillä PSA-geenin il-
mentyminen riippuu androgeeneistä. Diabetekseen 
liittyy kuitenkin usein myös eturauhasen hyvänlaa-
tuinen liikakasvu, jonka voisi odottaa päinvastoin 
nostavan PSA-tasoa (21). Diabeteksen PSA-tasoa 
madaltava vaikutus on siis todennäköisesti huomat-
tava, koska tällainen PSA-tasoa kohottava vaikutus 
kumoutuu. 

PSA on tärkeä eturauhassyövän diagnostiikassa 
käytettävä merkkiaine. Eturauhassyöpädiagnoosi 
tehdään nykyään tavallisimmin koepalojen perus-
teella, jotka on otettu kohonneen PSA-tason vuoksi. 
Lähtötason matalamman PSA:n vuoksi diabeetikoil-
la on pienempi todennäköisyys joutua koepalojen 
ottoon, ja tämän seurauksena eturauhassyöpiä diag-
nosoidaan diabeetikoilta vähemmän. 

Tällainen diagnostiikasta johtuva harha voisi 
teoriassa selittää matalamman eturauhassyövän 
ilmaantuvuuden diabeetikkomiesten keskuudes-
sa. Hiljan julkaistussa tutkimuksessa esitetään 
kuitenkin, että diabeetikoiden matalampi PSA ei 
kokonaan riittäisi selittämään noin 20 prosenttia 
matalampaa eturauhassyövän ilmaantuvuutta (6). 
Ajatusta tukee se, että myös niissä tutkimuksissa, 
jotka on tehty ennen PSA:n tuloa kliiniseen käyt-
töön, on todettu käänteinen yhteys diabeteksen ja 
eturauhassyövän ilmaantuvuuden välillä (5).

PSA-tason ollessa matala eturauhassyövän diag-
nostiset tutkimukset aloitetaan useammin oireiden 
perusteella. Oireinen eturauhassyöpä on yleensä 
jo edennyt pitemmälle eikä ole enää paikallinen, 
radikaaliin hoitoon soveltuva kasvain. Tällä tavalla 
PSA-tason mataluus saattaisi aiheuttaa sen, että 
diabeetikkomiesten eturauhassyöpädiagnoosi teh-
dään useammin vasta taudin edenneessä, vaikeam-
min hoidettavassa vaiheessa. Tämä voisi teoriassa 
selittää diabeetikoiden kohonneen eturauhassyöpä-
kuoleman riskin (13).

Insuliiniaineenvaihdunta 

vaikuttaa syövän etenemiseen

Insuliini on voimakas anabolinen hormoni, ja sen 
on esitetty lisäävän myös eturauhassyöpäsolujen 
kasvua (22). Hyperinsulinemia todennäköisesti li-
sää eturauhassyövän riskiä (23). Vaikutus saattaa 

Miksi näin?

Epidemiologisten tutkimusten mukaan eturau-
hassyövän ilmaantuvuus on tyypin 2 diabetesta 
sairastavilla miehillä noin 20 prosenttia muuta 
väestöä pienempi. Ilmaantuvuus on sitä alhai-
sempi, mitä kauemmin diabetesta on sairastettu. 
Yhteyden biologinen perusta on epäselvä, mutta 
liittyy todennäköisesti miessukuhormonien ja 
insuliiniaineenvaihdunnan muutoksiin. Toisaal-
ta diabeetikoilla prostataspesifi sen antigeenin 
(PSA:n) taso on matalampi, minkä vuoksi heiltä 
todennäköisesti otetaan harvemmin eturauhases-
ta koepaloja kohonneen PSA-arvon vuoksi. Tämä 
voisi osaltaan selittää eturauhassyövän alhaisem-
man ilmaantuvuuden. 
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kohdistua erityisesti aggressiivisiin, suuren riskin 
kasvaimiin (24). 

Eturauhassyövän etenemisen riippuvuus insulii-
nitasosta selittäisi sen, miksi taudin ilmaantuvuus 
näyttäisi madaltuvan sen mukaan, mitä pidempään 
diabetesta on sairastettu: ilmaantuvuus on matalin 
pitkään tyypin 2 diabetesta sairastaneilla miehillä, 
joilla oma insuliinintuotanto on jo hyvin vähäinen 
(7). Vasta vähän aikaa sairastaneilla, hyperinsuli-
neemisilla miehillä on korkeampi eturauhassyöpä-
riski kuin pidempään tautia sairastaneilla (7), mikä 
tukee ajatusta insuliinitason merkityksestä.

Diabeteslääkkeet eivät suojaakaan 

eturauhassyövältä?

Diabeteslääkkeistä erityisesti metformiinilla ja 
glitatsoneilla on esitetty olevan eturauhassyöpäso-
lujen kasvua hidastava vaikutus in vitro (25,26). 
Yhdessä epidemiologisessa tutkimuksessa todettiin 
metformiinin käyttäjillä muuta väestöä vähemmän 
eturauhassyöpää (27). 

Omassa väestöpohjaisessa tutkimuksessamme 
totesimme riskin olevan samalla tavalla alentunut 
myös muiden diabeteslääkkeiden kuin metformii-
nin käyttäjillä (28). Koska käänteinen yhteys etu-
rauhassyövän ja diabeteslääkkeiden käytön välillä 
todettiin lääketyypistä riippumattomaksi, johtuu 
yhteys todennäköisemmin diabeteksesta kuin 
lääkkeiden käytöstä sinänsä. Glitatsonien edullisia 
vaikutuksia eturauhassyöpään ei ole pystytty osoit-
tamaan ihmiskokeissa (29).

Eturauhassyövän riskeistä   

tarvitaan lisää tutkimusta
 

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla miehillä näyttää 
olevan muuta miesväestöä vähemmän eturauhas-
syöpää. Löydös on sikäli yllättävä, että diabetes 
lisää muun tyyppisten syöpien riskiä (30). Tämä 
erityisyhteys diabeteksen ja eturauhassyövän välillä 
perustuu todennäköisesti osin eturauhasdiagnoosi-
en vähäisempään määrään, mikä on seurausta dia-
beetikoiden alhaisemmasta PSA:sta (18,19). Suu-
rin merkitys lienee kuitenkin diabetekseen liittyvillä 
hormonaalisilla muutoksilla, joille eturauhassyöpä 

hormoneista riippuvaisena on herkkä (14). Vähäi-
sempi ilmaantuvuus ei kuitenkaan heijastu eturau-
hassyöpäkuolleisuuteen, joka on diabeetikkomie-
hillä muuta väestöä korkeampi (13).

Tähän mennessä julkaistut tutkimukset diabe-
teksen ja eturauhassyövän yhteydestä on tehty vä-
estöillä, joissa diabeetikkomiehet ovat sairastaneet 
valtaosin tyypin 2 diabetesta. Tyypin 1 diabetesta 
sairastavia miehiä ei ole joko ollut tai heitä ei ole 
kyetty erikseen identifi oimaan tutkimusväestöstä. 
Yhteys voisi periaatteessa olla erilainen tyypin 1 
diabetesta sairastavilla miehillä, koska tämä ryhmä 
eroaa usein ominaisuuksiltaan (liikapainon yleisyys, 
diabeteksen alkamisikä) tyypin 2 diabeetikoista.

Tyypin 2 diabetes on olennainen osa metabolista 
oireyhtymää. Epidemiologiset tulokset metabolisen 
oireyhtymän ja eturauhassyövän yhteydestä ovat ol-
leet ristiriitaisia: joissakin tutkimuksista on todet-
tu käänteinen yhteys (31), kun taas toisissa tutki-
muksissa on todettu suurentunut eturauhassyövän 
ilmaantuvuus (32,33). Todennäköisesti metabolisen 
oireyhtymän muut komponentit vaikuttavat etu-      
rauhassyövän ilmaantuvuuteen diabeteksen lisäksi.

Eturauhassyövän ilmaantuvuus on diabeeti-
koilla noin 20 prosenttia muuta väestöä pienempi. 
Vaikutus saattaa välittyä madaltuneen androgeeni-
tason kautta (13). Tätä ajatusta puoltaa se, että 
samansuuruinen riskin pienentyminen saavutetaan 
pitkäaikaisella fi nasteridilääkityksellä, joka vähen-
tää androgeenien vaikutusta eturauhasessa (16). 
Pitkäaikainen androgeenitason madaltaminen lääk-
keillä voi kuitenkin johtaa aggressiivisten kasvain-
ten ilmaantuvuuden kasvuun (16,17). Samanlainen 
ilmiö voisi teoriassa olla mahdollinen myös diabee-
tikoilla. Toistaiseksi vain yhdessä tutkimuksessa 
on raportoitu, että diabeetikkomiehillä olisi mah-
dollisesti ei-diabeetikoita enemmän aggressiivisia 
syöpiä (11). Muissa tutkimuksissa ei edenneen ja 
aggressiivisen taudin ilmaantuvuudessa ole havait-
tu eroa muuhun väestöön nähden (8,9,10,28) tai 
se on alentunut samalla tavalla kuin paikallisten 
kasvainten ilmaantuvuus (6). Lisääntynyttä aggres-
siivisen syövän riskiä ei kuitenkaan voida sulkea 
pois, koska diabeetikoilla tauti uusii nopeammin 
hoidon jälkeen (12) ja eturauhassyöpäkuolleisuus 
on korkeampi (13). 
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Diabeteksen ja eturauhassyövän välisen yhtey-
den ymmärtäminen lisää tietoamme eturauhassyö-
vän kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä ja auttaa 
suunnittelemaan entistä parempaa hoitoa sekä dia-
beetikoille että eturauhassyöpäpotilaille. Lisätutki-
muksia tarvitaan erityisesti diabeetikoiden riskistä 
saada aggressiivinen eturauhassyöpä sekä heidän 
eturauhassyöpäkuoleman riskistään. 

Teemu Murtola, LT
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Diabeettisen nefropatian   
muuttuva epidemiologia

Patrik Finne

Suomalaisen diabeetikon riski sairastua munu-

aistautiin eli nefropatiaan näyttää pienenevän. 

Kehitykseen on osaltaan vaikuttanut diabetek-

sen hoidon laadun paraneminen. Pienten suon-

ten vaurioitumiseen johtavat vaaratekijät pysty-

tään hallitsemaan entistä paremmin. 

      

Nefropatia on diabeteksen vakava lisäsairaus. 
Ensimmäinen viite alkavasta munuaisviasta on 
mikroalbuminuria, jolloin albumiinia erittyy virt-
saan 20–200 mikrogrammaa minuutissa (µg/min). 
Jos albumiinia erittyy tätä enemmän, puhutaan 
makroalbuminuriasta ja tilannetta pidetään nefro-
patiana. Osalla nefropatiapotilaista munuaisvika 
etenee dialyysihoitoa tai munuaisensiirtoa vaati-
vaksi loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnaksi.

Tyypin 2 diabetes on insuliininerityksen häiri-
ön ja insuliiniresistenssin yhdistelmä, ja  tautime-
kanismi on paljon monimuotoisempi kuin tyypin 
1 diabeteksessa. Nefropatia kehittynee kuitenkin 
molemmissa tautityypeissä samalla mekanismil-
la pienten suonten vaurioituessa (1). Nefropatian 
riskitekijät ovat kummassakin diabetestyypissä sa-
mat: huono glukoositasapaino, korkea verenpaine, 
tupakointi ja sairaudelle altistava perimä. Tyypin 1 
diabeetikoilla esiintyy harvoin mikroalbuminuriaa 
viiden vuoden kuluessa taudin diagnoosista. Tyy-
pin 2 diabeetikoilla mikroalbuminuria on tavallinen 
löydös jo diabeteksen toteamishetkellä, sillä tyypin 
2 diabetes voi olla vuosia oireeton ja jäädä pitkäksi 
aikaa diagnosoimatta.

Diabeettisen nefropatian vaikeusaste on vah-
vasti yhteydessä sydän- ja verisuonitautien riskiin 
ja kuolleisuuteen (2, 3). Ilman munuaisvauriota 
tyypin 1 diabeetikon kuolleisuus on suunnilleen 
sama kuin väestössä yleensä. Jos makroalbuminu-
riaa esiintyy, kuolleisuus on yhdeksänkertainen, ja 
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta lisää kuo-
lemanriskin kahdeksantoistakertaiseksi (3).

Diabeteksen esiintyvyys kasvaa 

Diabeettisen nefropatian ilmaantuvuuteen väes-
tössä vaikuttaa kolme pääseikkaa: 1) diabeteksen 
esiintyvyys, 2) diabeetikoiden riski saada nefropa-
tia ja tähän riskiin vaikuttavat tekijät ja 3) diabee-
tikoiden kuolleisuus.

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus on Suomessa 
maailman korkein (4), ja ilmaantuvuus on viime vuo-
sina kasvanut yhä nopeammin (5). Ilmaantuvuus on 
2000-luvulla ollut yli 50 uutta tapausta 100 000:ta 
alle 15-vuotiasta lasta kohti vuodessa. Tyypin 1 dia-
beetikoiden kuolleisuus on viime vuosikymmeninä 
laskenut selvästi (6). Suurentunut ilmaantuvuus ja 
pienentynyt kuolleisuus johtavat voimakkaasti kas-
vavaan tyypin 1 diabeteksen vallitsevuuteen. 

Vuoden 2007 lopussa Suomessa oli lähes 
40 000 tyypin 1 diabeetikkoa, kun määrä oli noin 
33 000 kymmenen vuotta aiemmin (7).

Tyypin 2 diabetes on yleistynyt voimakkaasti 
viime vuosikymmeninä Suomessa ja muissa teol-
listuneissa maissa (8). Tärkeimpiä syitä ovat vä-
estön ikääntyminen ja lihavuuden lisääntyminen. 
Suomalaisen poikkileikkaustutkimuksen mukaan 
suomalaisista 45–74-vuotiaista naisista 11 pro-
sentilla ja miehistä 16 prosentilla on diabetes (9). 
Valtaosalla tämän tutkimuksen potilaista diabetes 
ei ollut ennestään tiedossa. 

Terveydenhuollon rekistereistä poimittujen tie-
tojen perusteella tyypin 2 diabeetikoita oli Suo-
messa vuonna 2007 runsaat 245 000, kun määrä 
oli kymmenen vuotta aiemmin alle 140 000 (7). 
Tähän suureen kasvuun on todennäköisesti myötä-
vaikuttanut tyypin 2 diabeteksen yhä varhaisempi 
diagnosointi. Vuonna 2007 todettiin lähes 29 000 
uutta tyypin 2 diabetestapausta, melkein kaksin-
kertainen määrä verrattuna vuoteen 1997. 

Maailmalla 85–95 prosenttia kaikista diabetes-
potilaista on tyypin 2 diabeetikoita. Diabeetikoiden 
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Kuvio 1. Diabeteksen 
aiheuttaman loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoiminnan 
ilmaantuvuus sukupuolit-
tain vuosina 1980–2008.
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Kuvio 2. Uusien loppu- 
vaiheen munuaisten vajaa-
toimintatapausten määrä 
suhteessa diabeetikoiden 
määrään diabetestyypeit-
täin vuosina 1997–2007.

Kuvio 3. Uremian aktiivi-
hoitoon tulevien tyypin 2 
diabeetikoiden vuosittainen 
määrä ikäryhmittäin vuosina 
1980–2008.
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määrä kasvaa nopeasti erityisesti kehitysmaissa, 
joissa diabeettinen nefropatia ja diabeteksen muut 
seuraukset aiheuttanevat suuren terveysongelman 
tulevina vuosina.

Diabeteksen hyvä hoito

vähentää nefropatian riskiä

Tanskalaisessa ilmaantuvuuskohortissa joka kol-
mannelle tyypin 1 diabeetikolle ilmaantui pysyvä 
mikroalbuminuria ja joka kuudennelle makroal-

buminuria kahdessakymmenessä vuodessa diag-
noosista (10). Huono glukoositasapaino, korkea 
verenpaine ja miessukupuoli olivat yhteydessä nef-
ropatian kehittymiseen. Satunnaistettu tutkimus 
osoitti, että intensiivinen glukoositasapainon hoito 
ja seuranta vähentävät nefropatian riskiä (11). 

Suomalaisessa tutkimuksessa seurattiin yli 
20 000 tyypin 1 diabeetikkoa, joiden diabetes 
todettiin vuosina 1965–1999 (6). Loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoiminnan riski oli 2,2 prosenttia 
20 vuoden kuluttua diabetesdiagnoosista ja 7,8 
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prosenttia 30 vuoden kuluttua. Riski oli puolet pie-
nempi potilailla, joiden diabetes todettiin 1980-lu-
vulla verrattuna niihin, joiden tauti todettiin vuosina 
1965–1969. Tämä on osoitus diabeteksen hoidon 
laadun parantumisesta viime vuosikymmeninä.

Tyypin 2 diabeteksessa nefropatian kehittymistä 
on huomattavasti vaikeampi tutkia, koska diabetek-
sen alkamisajankohta ei ole useimmilla potilailla 
tiedossa. Osalla potilaista on mikroalbuminuria jo 
taudin toteamishetkellä. 

Brittiläisessä UKPDS-tutkimuksessa seurattiin 
yli 5 000:ta tyypin 2 diabeetikkoa, joiden tauti oli 
todettu varhaisessa vaiheessa (2). Mikroalbuminu-
riariski oli 30 prosenttia ja makroalbuminuriariski 7 
prosenttia kymmenen vuoden kuluttua diagnoosista.  
Nefropatian eteneminen makroalbuminuriasta lop-
puvaiheen munuaisten vajaatoimintaan oli harvinai-
sempaa kuin kuolema. 

Suuri kuolleisuus on syy siihen, miksi hyvin pieni 
osuus tyypin 2 diabeetikoista etenee loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoimintaan. Niiden potilaiden lu-
kumäärä, jotka ovat edenneet loppuvaiheen munu-
aisten vajaatoimintaan, on kuitenkin suuri tyypin 2 
diabeteksen yleisyyden takia.

Dialyysia vaativan nefropatian  

ilmaantuvuus tasaantuu 

Loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan ylei-
syydestä diabeetikoilla on saatavissa luotettavaa 
tietoa, koska Suomen munuaistautirekisteriin ke-
rätään tiedot kaikista dialyysihoidoista ja munu-
aisensiirroista (12). Rekisterin kattavuus on lähes 
sata prosenttia koko maassa. Diabeettisen nefro-
patian varhaisempien vaiheiden yleisyydestä ei ole 
yhtä kattavaa tietoa.

Kuviossa 1 on esitetty diabeteksen aiheuttaman 
loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintatapausten 
määrä miljoonaa asukasta kohti. Tyypin 1 diabetek-
sen aiheuttaman vajaatoiminnan ilmaantuvuus on 
pysynyt lähes muuttumattomana 20 vuoden ajan. 
Käyriä tarkasteltaessa on muistettava, että tyypin 1 
diabeteksen vallitsevuus on samassa ajassa kasva-
nut, joten tyypin 1 diabeetikoiden riski saada lop-
puvaiheen munuaisten vajaatoiminta on laskussa. 

Kuviossa 2 on esitetty diabeteksen aiheutta-
man loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintatapa-
usten määrä suhteessa diabeetikoiden määrään. 
Diabeetikoiden määrä on saatu FinDM II-projektin 
raportista (7). Vaikuttaa siltä, että loppuvaiheeseen 
edenneen munuaisten vajaatoiminnan riski on vii-
me vuosina pienentynyt lähinnä miespuolisilla tyy-
pin 1 diabeetikoilla. Miehillä on kuitenkin edelleen 
selvästi suurempi nefropatiariski kuin naisilla kum-
massakin diabetestyypissä.

Tyypin 2 diabeteksen aiheuttama munuaisten 
vajaatoiminta lisääntyi voimakkaasti 1990-luvulla, 
mutta 2000-luvulla kasvu on pysähtynyt ja naisilla 
jopa kääntynyt laskuun (kuvio 1). 

Erityisesti 65–74-vuotiaiden ryhmässä kas-
vu oli voimakasta seuranta-ajan alussa, mutta se 
kääntyi selvään laskuun 1990-luvun lopussa (kuvio 
3). 2000-luvulla ilmaantuvuus on tasaantunut kai-
kissa ikäryhmissä. 

Dialyysihoito aloitetaan entistä useammin yli 
75-vuotiaille tyypin 2 diabeetikoille. 1980-luvulla 
näin iäkkäitä tyypin 2 diabeetikoita ei tullut dia-
lyysihoitoon ollenkaan. Tämä on osoitus siitä, että 
yhä useampi tyypin 2 diabeetikko elää niin pitkään, 
että loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ehtii 
kehittyä. Toisaalta yhä useampi potilas on hoitoon 
tullessaan 45–64-vuotias, ja 65–74-vuotiaita tu-
lee harvemmin dialyysihoitoon. Verrattuna aikai-
sempiin vuosikymmeniin alle 45-vuotiaita tyypin 
2 diabeetikkoja tulee useammin dialyysihoitoon. 
Tämä on osoitus siitä, että tyypin 2 diabetes on 
yhä nuorempien ihmisten tauti.

Riskitekijät hallintaan, 

niin suunta säilyy hyvänä

Diabeettinen nefropatia kehittyy vain osalle diabee-
tikoista, ja yleensä vasta vuosia diabeteksen alka-
misen jälkeen. Tyypin 1 diabeteksen aiheuttaman 
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan ilmaantu-
vuus on ollut lähes muuttumaton kahden viime vuo-
sikymmenen ajan. Tyypin 1 diabeteksen vallitsevuus 
on kuitenkin jatkuvassa kasvussa, ja tämä voi johtaa 
lisääntyneeseen nefropatian ilmaantuvuuteen lähi-
vuosina. Myös potilaiden pienentynyt kuolleisuus voi 
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kasvattaa loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan 
ilmaantuvuutta sitä mukaa kuin yhä useammalle po-
tilaalle ehtii tämä lisäsairaus kehittyä.

Ilmeisesti tyypin 1 diabeetikoiden muuttuma-
ton loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnan il-
maantuvuus viime vuosina liittyy siihen, että riski-
tekijöiden hallinta on parantunut. Insuliinihoito ja 
glukoosin omaseuranta ovat kehittyneet viime vuo-
sikymmeninä, ja verenpaineen hoito on parantunut 
ACE-estäjien ja AT-salpaajien yleistymisen myötä. 
Siitä huolimatta kolmella neljästä tyypin 1 diabee-
tikosta on huono glukoositasapaino (HbA1c yli 7,5 
% eli yli 58 mmol/mol), joka kolmannella on korkea 
verenpaine (systolinen verenpaine 130 mmHg tai 
korkeampi) ja joka neljäs tupakoi (13, 14). Mikäli 
näihin riskitekijöihin pystytään puuttumaan, nefro-
patiariski voi pienentyä tulevaisuudessakin.

Tyypin 2 diabeetikoilla loppuvaiheen munuais-
ten vajaatoiminnan ilmaantuvuus on ollut muuttu-
maton 2000-luvulla nopean kasvuvaiheen jälkeen. 
Tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuus ja vallitsevuus 
on kasvanut voimakkaasti kymmenessä vuodessa, 
eikä näille uusille potilaille ole vielä ehtinyt kehit-
tyä munuaiskomplikaatioita. 

Suomessa dialyysihoitoon tulevien diabeetikoiden 
määrä on toistaiseksi pysynyt suhteellisen pienenä. 
Kun vuonna 2007 dialyysihoitoon Suomessa tuli 33 
diabeetikkoa miljoonaa asukasta kohti, Yhdysvallois-
sa dialyysihoidon aloitti lähes viisinkertainen määrä 
uusia potilaita (158 uutta potilasta miljoonaa asu-
kasta kohti). Syytä tähän suureen eroon ei tiedetä.

On arvioitu, että 38 prosentilla suomalaisista tyy-
pin 2 diabeetikoista oli vuonna 2008 huono glukoosi-
tasapaino (HbA1c 7 % eli 53 mmol/mol tai suurempi), 
79 prosentilla systolinen verenpaine oli 130 mmHg 
tai korkeampi ja 13 prosenttia tupakoi (14). 

On viitteitä siitä, että tyypin 2 diabeetikoiden 
glukoositasapaino on parantunut 2000-luvulla 
(14). Tämän seurauksena on odotettavissa, että 
mikrovaskulaaristen komplikaatioiden riski piene-
nee. Siten nefropatian ilmaantuvuus ja potilaiden 
kuolleisuus todennäköisesti vähenee. 

Kuolleisuuden vähenemisen seurauksena poti-
laat saattavat yhä useammin elää niin pitkään, että 
loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminta ehtii kehit-

tyä. Parantuneet hoitotulokset voivat näin ollen vähen-
tää varhaisten nefropatiavaiheiden ilmaantuvuutta, 
mutta toisaalta paradoksaalisesti lisätä loppuvaiheen 
munuaisten vajaatoiminnan ilmaantuvuutta ainakin 
väliaikaisesti. 

Tulevaisuudessa on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan 
tyypin 2 diabeteksen riskitekijöihin, kuten lihavuu-
teen ja vähäiseen liikuntaan, niin että taudin ilmaan-
tuvuuden kasvu pysähtyisi. On myös oleellista kehit-
tää diabeteksen hoidon laatua edelleen.

Patrik Finne , LT, dosentti

Epidemiologian professori, Tampereen yliopisto

Vastaava lääkäri, Suomen munuaistautirekisteri, Helsinki

patrik.fi nne@uta.fi 
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Diabeetikoiden ärhäkät verihiutaleet 
ja tukosten riski 

Jukka Westerbacka 

Diabetekseen liittyy lisääntynyt sairastavuus ja 

kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. Diabee-

tikoiden valtimotaudin ennuste on huonompi 

kuin ei-diabeetikoiden, ja jopa 80 prosenttia 

tyypin 2 diabeetikoista kuolee sydän- ja verisuo-

nitauteihin. 

       Diabetekseen liittyy monia verisuonten kan-

nalta haitallisia piirteitä, kuten rasva-aineenvaih-

dunnan ja tulehdustekijöiden muutoksia. Diabe-

tes aiheuttaa myös veren hyytymisjärjestelmässä 

useita häiriöitä, jotka lisäävät tukoksen riskiä. 

Diabetekseen  ja prediabetekseen liittyy lisääntynyt 
valtimotukosriski. Insuliiniresistenssi ja hyperko-
lesterolemia näyttävät ulottavan vaikutuksensa myös 
verihiutaleiden toimintaan (ks. taulukko 1, sivu 18). 
Osastonylilääkäri Riitta Lassila HYKS:n Hyytymis-
häiriöyksiköstä tuntee tukokseen johtavat syyt sekä 
huippututkijana että kliinisenä asiantuntijana. 

– Diabetekseen liittyy useita häiriöitä. Esimer-
kiksi plasminogeeniaktivaattorin estäjän PAI-1:n ja 
fi brinogeenin tiedetään olevan koholla, mikä lisää 
tukosriskiä. Verihiutaleet ovat myös ärhäkämpiä. 
Niiden aktivaatio on lisääntynyt, samoin niiden 
reagointi trombogeenisiin tekijöihin, kuten kolla-
geeniin. Kollageenihan paljastuu verisuonen seinä-
mästä esimerkiksi sepelvaltimon plakin revetessä ja 
aloittaa tukoksen muodostuksen. 

– Omissa tutkimuksissamme yhteistyössä do-
sentti Jukka Westerbackan ja professori Hannele 
Yki-Järvisen kanssa osoitimme, että lihavilla jo 
insuliiniresistenssissä verihiutaleet aggregoituvat 
(kokkaroituvat) ärhäkämmin ja tarttuvat hanakam-
min kollageeniin kuin insuliiniherkillä normaali-
painoisilla. Insuliini näytti estävän aggregaatiota ja 
kollageeniin tarttumista. Tämä alkuperäislöydös on 
sittemmin toistettu muissa tutkimuksissa.

TUTKIMUS & TYÖ

– LDL-kolesterolin ja verihiutaleiden välillä on myös 
todettu mielenkiintoinen yhteys. LDL näyttää lisää-
vän trombosyyttien aktivaatiota. Statiinihoidon on-
kin havaittu estävän trombosyyttien toimintaa.

Toistuvia tukoksia

hoidosta huolimatta

Riitta Lassila on käytännön työssään kohdannut 
diabeetikkoja, joilla tukoksia syntyy toistuvasti hy-
vistä hoidoista huolimatta. 

– Diabetes altistaa trombooseille. Lisäksi on 
muistettava, että jos diabeetikolla on vaikkapa 
geenivirheen aiheuttama hyytymishäiriö, tukosriski 
kasvaa entisestään. Tiedetään, että eräs varsin ylei-
nen laskimotukosten riskiä lisäävä protrombiinin 
geenimuunnos jopa 30-kertaistaa niiden naisten 
sydäninfarktiriskin, joilla on metabolinen oireyhty-
mä tai diabetes. Geenimuunnos on noin prosentilla 
väestöstä.

Kuva: Riitta Lassila

Elektronimikroskooppikuva trombin synnystä. Fibriini-
säikeet ankkuroivat verihiutaleita ja muita verisoluja.  
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Riitta Lassila kehottaa kliinikkoja miettimään, 
voiko diabeetikkopotilaan hyytymisjärjestelmässä-
kin olla vikaa. Kaikkea ei aina voi laittaa pelkästään 
diabeteksen syyksi. Sukuanamneesi ja poikkeavan 
suuri tukosalttius joko valtimoissa tai laskimoissa 
johdattelevat ajatukset hyytymisjärjestelmän on-
gelmiin. Jos sellainen todetaan, voi konsultoida  
hyytymishäiriöyksikköä. Konsultaatioon on aihetta 
myös, jos samalla potilaalla on sekä vaikeita tukos- 
että vuoto-ongelmia.

Tukoksia estävät lääkkeet

tehoavat huonosti?

Antitromboottiset lääkkeet saattavat tehota huo-
nommin diabeetikoilla kuin muilla potilailla. On 
puhuttu esimerkiksi ASA-resistenssistä, jossa ase-
tyylisalisyylihapon teho on heikentynyt. Antitrom-
boottisten lääkkeiden tehon arvioimiseen on kehi-
telty erilaisia laitteita myös kliiniseen käyttöön.

– Meilahden sairaalassa on vastikään otettu 
koekäyttöön Verifynow-laite, jolla pystytään testaa-
maan potilaan verinäytteestä useiden lääkeainei-
den, kuten ASAn, klopidogreelin ja glykoproteiini 
(platelet glycoprotein, GP) IIb/IIIa -inhibiittorien 
vaikutusta verihiutaleiden aggregaatioon. JAMA 
(The Journal of the American Medical Association) 
-lehdessä julkaistiin helmikuussa 2010 POPULAR-
tutkimus, jossa selvitettiin klopidogreelin verihiu-
taleiden aggregaatiota estävää vaikutusta. 

– Tutkimuksessa oli mukana yli tuhat potilasta, 
joille oli asennettu sepelvaltimostentti. Lääkeaineen 
tehoa mitattiin muun muassa Verifynow-laitteella. 
Tutkimus osoitti, että ensisijaisen päätetapahtu-
man (kuolema, sydäninfarkti, stenttitromboosi, 
aivoinfarkti) ilmaantuminen oli lisääntynyt lääk-
keisiin huonosti reagoivilla vuoden seurannassa. 

ASA-hoidon vaikutuksista

ristiriitaisia tietoja

Asetyylisalisyylihappo (ASA) on perinteisesti 
kuulunut diabeetikoiden lääkelistalle, jos vasta-
aiheita ei ole. 2000-luvulla julkaistiin useita 
meta-analyyseja ASAn hyödystä diabeetikoiden 
sydän- ja verisuonisairauksien primääripreven-
tiossa. Osassa analyyseista etu oli selvä, mutta 
osassa vain marginaalinen tai jopa tilastollisesti 
merkityksetön. 

Vuonna 2003 julkaistiin Primary Prevention 
Project -tutkimus. Siinä 4 784 henkilöä, joilla 
oli vähintään yksi vaaratekijä mutta ei tiedossa 
olevaa sydän- tai verisuonitautia, satunnaistettiin 
saamaan joko 100 milligrammaa ASAa vuorokau-
dessa tai ei lainkaan ASAa. Ei-diabeetikot hyötyi-
vät ASA-hoidosta muutaman vuoden seurannan 
aikana merkittävästi: heillä ensisijaisen pääteta-
pahtuman (kuolema, sydäninfarkti tai aivohalva-
us) riski pienentyi 41 prosenttia. Tutkimusjoukon 
tuhannen diabeetikon joukossa hyöty oli pienem-
pi, eikä se ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Vuonna 2008 julkaistussa skottilaisessa Pre-
vention of Progression of Arterial Disease and Dia-
betes (POPADAD) -tutkimuksessa 1 276 diabee-
tikkoa, joilla ei ollut kliinistä ilmeistä sydän- tai 
verisuonitautia, satunnaistettiin  ASA- (100 mg/

Taulukko 1. Diabetekseen liittyviä verihiutalepoikkea-
vuuksia.

Lisääntynyt tromboksaani A2:n muodostus

Lisääntynyt verihiutaleita aktivoivien pinta-adheesio-
molekyylien (CD31, CD49b, CD62P, CD63) ilmenty-
minen verihiutaleiden pinnalla 

Lisääntynyt verihiutaleista riippuva trombiinin tuotto

Lisääntynyt tromboosiin liittyvien pintareseptorien 
(P-selektiini, GP Ib, GP IIb/IIIa) ilmentyminen

Verihiutaleaggregaatiota säätelevien tekijöiden (pros-
tasykliini, typpioksidi) vähentynyt muodostus veri-
suonissa ja heikentynyt vaste verisuoniaggregaatiota 
hillitseville ja verisuonta laajentaville tekijöille

Verihiutaleiden kalsiumtasapainon häiriöt, jotka voi-
vat vaikuttaa verihiutaleiden muovautumiseen, pois-
tumiseen, aggregaatioon ja tromboksaanin tuottoon

Vähentynyt insuliinireseptorien määrä ja insuliini-
affi niteetti 

Insuliinin heikentynyt antitromboottinen vaikutus 
adenosiinidifosfaatin (ADP), kollageenin, trombiinin 
ja arakidonihapon verihiutalevasteeseen 

Sokeroitunut LDL voi muuttaa verihiutaleet ”hyper-
sensitiivisiksi”



Taulukko 2. Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen 
(2009) ohjeet asetyylisalisyylihapon käyttöön.
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Asetyylisalisyylihappoa (100 mg/vrk) suositetaan:

• Kaikille tyypin 1 tai 2 diabeetikoille, joilla on  
todettu valtimosairaus, ellei vasta-aiheita.

• Sepelvaltimotautikohtauksen, stentin asennuksen 
tai aivoverenkierron häiriön jälkeen diabeetikoiden 
antitromboottinen hoito toteutetaan kuten  
muidenkin.

Ellei vasta-aiheita ole, asetyylisalisyylihappoa voidaan 
antaa myös, vaikkei valtimotautia ole todettu:

• Yli 40-vuotiaille tyypin 1 tai 2 diabeetikoille tai 
niille, joilla on myös muita valtimotaudin vaara- 
tekijöitä, ei kuitenkaan alle 30-vuotiaille.

vrk) tai lumehoitoon. Seuranta-aika oli keskimää-
rin 6,7 vuotta. Päätetapahtumissa (sydäninfarkti, 
aivohalvaus, jommastakummasta johtuva kuolema 
tai amputaatio nilkan yläpuolelta iskemian vuoksi) 
ei havaittu eroja ASA- ja lumeryhmän välillä (18,2 
vs. 18,3 %). On siis mahdollista, että diabetes 
heikentää asetyylisalisyylihapon vaikutusta veri-
hiutaleisiin.

Mitä Käypä hoito -suositus

sanoo ASA-hoidosta?

ASAn hyötyjä diabeetikoiden makrovaskulaaritau-
din primaaripreventiossa selvitellään vielä, ja ai-
nakin kaksi suurta tutkimusta on käynnissä. On 

arvioitu, että primaaripreventiossa hyöty olisi noin 
10 prosenttia eli ASA-hoito pienentäisi diabeetikon 
riskiä tämän verran. Kansainvälisissä suosituksissa 
korostetaan ASAn käyttöä etenkin niiden diabeeti-
koiden hoidossa, joilla on valtimosairaus. Suoma-
laisessa, äskettäin päivitetyssä Diabeteksen Käypä 
hoito -suosituksessa noudatetaan samaa linjaa 
(taulukko 2). 

Suosituksen tausta-aineistossa mainitaan, että 
käynnissä olevien tutkimusten tuloksia odotetta-
essa ASAa ei ole aiheellista lopettaa primaaripre-
vention piiriin kuuluvilta diabeetikoilta, joille ei ole 
ilmaantunut hoidosta haittoja.  

– Allekirjoitan Käypä hoito -suosituksen täy-
sin. Korostaisin vielä, että antitromboottista hoitoa 
suunniteltaessa on muistettava vuotoriski. Veren-
paineen on oltava kurissa, munuaisten toimintaa 
on seurattava, ja maksan tulee toimia.

Hyytymisjärjestelmään liittyvien tekijöiden poh-
dinta kuuluu diabeetikoiden kokonaisvaltaiseen 
hoitoon. Tarpeen tullen konsultoidaan hyytymis-
spesialistia. Diabeetikoiden hoidossa tulee ottaa 
huomioon myös laskimotukoksille altistavat tekijät. 
Muun muassa tupakointi, liikapaino, syöpäsairau-
det ja pitkäaikainen paikallaan olo lisäävät myös 
diabeetikon tukosriskiä. 

Jukka Westerbacka

LT, dosentti

HUS, sisätaudit

Helsingin yliopisto, kliininen laitos

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja

jukka.westerbacka@helsinki.fi 
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broileriruokia, kasvisruokia ja -lisäkkeitä 
sekä marja- ja hedelmäjälkiruokia. 
Yhteensä 125 ohjetta. Ohjeisiin merkitty
gluteenittomuus sekä energian, hiili-
hydraatin ja proteiinin määrä.

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 euroa
• Diabetes-lehden maukkaimmat reseptit
vuosien varrelta. 53 ohjetta ja 2 menuta.
Ohjeisiin merkitty hiilihydraatti- ja 
energiasisältö.

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 euroa
• Peruskeittokirja kaikille, jotka haluavat 
valmistaa maukasta ruokaa ilman turhaa 
rasvaa ja suolaa.  225 ohjetta. Ohjeisiin
merkitty hiilihydraatti- ja energiasisältö.

Tietolähteet

Diabetes ja keliakia – Ruokaopas
8,50 euroa
• Tietoa diabetes- ja keliakiaruokavali-
oiden yhdistämisestä. Kaikille diabetesta 
ja keliakiaa sairastaville.

Diabetes ja ruoka – teoriaa ja käytäntöä 
terveydenhuollon ja ravitsemisalan 
ammattilaisille 30 euroa
• Ruuan merkitys diabeteksen ehkäi-
syssä ja hoidossa. Paljon käytännön esi-
merkkejä. Kattava hiilihydraattitaulukko.

Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan  
– ongelmista onnistumisiin syömisen 
hallinnassa 10 euroa
• Ratkaisukeskeinen työskentelytapa ja 
asiakaslähtöinen ohjausprosessi. Opas 
terveydenhuollon ammattilaisille, joiden 
asiakkailla on ongelmana liikasyöminen.

Diabeetikon ruokavaliosuositus (2008)
3 euroa

Diabeetikon ruokavalinnat -esite
maksuton
• Millainen ruoka sopii diabeetikolle? 
Mitä diabeetikkovieraalle voi tarjota?

Diabetes ja alkoholi 4,20 euroa
• Perustietoa alkoholista ja sen
vaikutuksista (mm. juomien energia- ja
hiilihydraattimääriä).

Hiilihydraattien arviointi

UUSI Hiilarivisa 14 euroa
• Hiilihydraattien arvioinnin ohjaukseen
kaiken ikäisille. A3-kokoisessa kuva -
taulussa 22 ateria-, välipala- ja makeis-
kuvaa. 

Ruokapelikortit lapsille 12 euroa
• Hiilari-Hessu johdattaa hauskasti hiili-
hydraattien arvioimiseen. 53  korttia ja
peliohje, jossa lisätietoa kuvien aterioista.

Hiilihydraattien arviointi -repäisylehtiö*
• Kuvissa 10 g ja 20 g hiilihydraattia
sisältäviä annoksia.

UUSI Ohje ateriatablettien käyttäjälle 
-repäisylehtiö*
• Tarkoitettu käytäväksi läpi diabeetikon TT
kanssa ateriatablettien käyttöä aloitet-
taessa tai tilanteessa, jossa tarvitaan 
tablettien tarkempaa annostelua ateri-
oiden hiilihydraattimäärän mukaan. 

Ravintokuitu

UUSI Monta syytä syödä kuitua 
-repäisylehtiö*
• Tietoisku ravintokuidun terveysvaiku-
tuksista. Kuvien avulla voi arvioida, saako
päivittäin tarpeeksi kuitua.

Lautasmalli ja annoskoko 

Diabeetikon ruokavalinnat  
-repäisylehtiöt:
• Esimerkki päivän aterioista 1 200 kcal*
• Esimerkki päivän aterioista 1 800 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
350–400 kcal*
• Monipuolisia ja terveellisiä aterioita
500–600 kcal*

* Tähdellä merkityt repäisylehtiöt sisälTT -
tävät kansilehden, jossa on hyödyllistä 
tietoa ohjaajalle.

Ruuan energiapitoisuus

Valitse pehmeää / vältä kovaa rasvaa  
-repäisylehtiö
• Miten kokoat lämpimän aterian?
Paljonko rasvaa levität leivälle? 
Mitä muuta laitat leivän päälle?

Sinä valitset -repäisylehtiö
• Pikkusyötävien ja aterioiden energia-
määrien vertailuun. 

Repäisylehtiöiden hinnat:
Koko A4, kaksipuoleisia, tarkoitettu 
hoidonohjaukseen
• 50 sivun lehtiö 14 euroa
• 100 sivun lehtiö 19 euroa

Julisteet 

Sinä valitset 2 euroa
• Pikkusyötävien energiamääriä
(42 cm x 60 cm).

Ole hyvä 3 euroa
• Lautasmallin mukainen ateria 
(70 cm x 50 cm). 

Sydänmerkki 

Sydänmerkki-esite kuluttajille
maksuton
Maksutta enintään 50 kpl
(+ lähetyskulut 10 euroa), lisätilaukset
0,25 euroa/kpl (sis. lähetyskulut).
Sydänmerkki-esite ammattilaisille
maksuton
Sydänmerkki-juliste
maksuton (50 cm x 70 cm).
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Rokotteella lihavuutta vastaan?

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien 

yhdistys järjesti tammikuussa valtakunnallisten 

lääkäripäivien yhteydessä lihavuuden patoge-

neesia ja metabolisia vaikutuksia käsitelleen 

symposiumin. Sen aikana kuultiin uusia käsi-

tyksiä kansansairaudeksi yltyneen tilan syistä ja 

seurauksista.

Professori Aila Rissanen esitti katsauksen lihavuuteen 
liittyvistä psykososiaalisista tekijöistä. Hän korosti, 
että lihavuuden syntyyn ja sen hoidon onnistumi-
seen vaikuttaa monia sosiaaliseen ympäristöön, kult-
tuuriin ja ihmisen elämäntilanteeseen ja taustaan 
liittyviä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon lihavia 
potilaita kohdattaessa.

Tohtori Stefano Romeo Cambridgen yliopistosta 
Isosta-Britanniasta pureutui lihavuuden ja sen liitän-
näissairauksien geenitaustaan. Useita lihavuuteen 
liittyviä geenejä on tunnistettu. Näyttää siltä, että 
lihavuus on ympäristötekijöiden ja monen geenin 
ilmentymisen summa. 

Omissa tutkimuksissaan Romeo on perehtynyt 
erityisesti rasvamaksaan liittyviin geeneihin. Natu-
re Genetics -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 
suuren Dallas Heart Study -aineiston noin 2 000 
koehenkilöiltä mitattiin maksan rasvapitoisuus 
magneettikuvauksella ja määritettiin heidän gee-
niprofi ilinsa. Läpimurtolöydöksenä havaittiin, että 
PNPLA3-geenin muunnos liittyi maksan kohonnee-
seen rasvapitoisuuteen erittäin merkitsevästi myös, 
kun tulokset korjattiin painoindeksin, diabeteksen 
ja alkoholinkäytön suhteen. Mainittu geeni koodaa 
adiponutriiniproteiinia, jota on erityisesti rasvaku-
doksessa. Adiponutriinin merkitys ja toiminta ai-
neenvaihdunnassa ei ole toistaiseksi täysin selvillä, 
mutta sen tutkimus on intensiivistä.

Ravitsemustieteen professori Karine Clement 
Ranskasta käsitteli esityksessään lihavuutta tuleh-
dussairautena. Lihavuus muistuttaa elimistön kroo-
nista matala-asteista tulehdustilaa, sillä lihavilla ovat 
lievästi koholla useat veressä kiertävät tulehdusmerk-
kiaineet, kuten C-reaktiivinen proteiini (CRP). 

Lihavilla rasvakudoksen rasvasolut suurenevat ja 
rasvakudos tulehtuu, mistä viestivät rasvakudokseen 
kertyneet tulehdussolut, makrofagit. On arveltu, että 
juuri rasvasolujen koon suureneminen johtaa makro-
fagien kertymiseen rasvakudokseen. Se puolestaan 
käynnistää tulehdusprosessin. Tulehtunut rasvakudos 
on insuliiniresistentti, eli insuliini tehoaa siinä huo-
nosti. Tämä voi teoriassa johtaa koko elimistön matala-
asteiseen tulehdustilaan.

Ravitsemustieteen ja biokemian professori Natalie 
Delzenne Belgiasta kertoi suoliston roolista lihavuuden 
synnyssä ja kehityksessä. Suolistossamme elää noin 
1,5–2 kilogrammaa bakteereja, ja tämä mikrobifl oo-
ra osallistuu aktiivisesti aineenvaihduntaan muun 
muassa metaboloimalla ravintoaineita. Lihavien suo-
liston mikrobikanta poikkeaa merkittävästi normaali-
painoisten mikrobifl oorasta. Esimerkiksi baktrioidi- ja 
bifi dobakteereja on lihavilla huomattavasti enemmän 
normaalipainoisiin verrattuna. 

Bakteerifl ooran muutokset vaikuttavat muun mu-
assa siihen, miten ravinnon rasva metaboloituu suo-
listossa. Tiedetään, että rasvaisen aterian jälkeen suo-
listosta tulevien lipopolysakkaridien eli endotoksiinin 
pitoisuudet veressä nousevat lihavilla huomattavasti 
suuremmiksi normaalipainoisiin verrattuna.

Biolääketieteen professori Heikki Hyöty Tampereen 
yliopistosta toi esiin, että joidenkin virusten tiedetään 
olevan yhteydessä lihavuuteen. Flunssaa aiheuttavan 
adenovirus-36:n vasta-aineita esiintyy lihavilla enem-
män kuin normaalipainoisilla. Adenovirus-36 hakeutuu 
ihmisillä etenkin viskeraaliseen rasvakudokseen, jossa 
se muun muassa edistää rasvasolujen erilaistumista ja 
kypsymistä ja aktivoi useita lipogeenisiä entsyymejä. 

Hyöty kuitenkin korosti, että asian varmistamisek-
si tarvitaan lisää tutkimuksia, joissa on mukana myös 
seurantatietoja. Ajatus lihavuudesta viruksen aiheutta-
mana sairautena on uusi ja tuntuu vielä oudolta. Asiaa 
on kuitenkin tärkeää tutkia, sillä viruksia vastaan on 
helppoa kehittää rokote. Rokote lihavuutta vastaan 
saattaa siis olla tulossa!

Jukka Westerbacka

jukka.westerbacka@helsinki.fi 

Anna Kotronen

anna.kotronen@helsinki.fi 

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry 
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■  LL Niina Lammin väitöskirja Type 1 and type 2 diabetes 
among young adults in Finland: Incidence and perinatal 
exposures, Tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes nuorilla aikui-
silla Suomessa: ilmaantuvuus ja syntymänläheinen altis-
tus, tarkastettiin Helsingin yliopistossa marraskuussa.

”Tutkimuksessa selvitettiin diabeteksen ilmaantu-
vuutta 15–39-vuotiailla suomalaisilla vuosina 1992–
2001. Tiedot uusista tapauksista saatiin yhdistämällä 
tietoja Kelan erityiskorvausoikeus- ja lääkekorvausrekis-
tereistä sekä Stakesin (nykyinen Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos, THL) ylläpitämästä sairaalapoistorekisteristä. 
Diabeteksen tyyppi määritettiin käyttämällä diagnoosi- 
ja lääkitystietoja. Lisäksi tyyppi varmistettiin tarvittaessa 
lääkärinlausunnoista. 

Tulokset osoittivat, että tyypin 1 diabeteksen ilmaan-
tuvuus oli 18 sairastunutta 100 000:ta kohti vuodessa. 
Tyypin 1 diabetekseen sairastuneissa oli selkeä miese-
nemmistö. Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus lisääntyi 
keskimäärin 3,9 prosenttia vuodessa. Tyypin 2 diabetek-
sen ilmaantuvuus oli 13 sairastunutta 100 000:ta kohti 
vuodessa. Tyypin 2 diabetes lisääntyi jopa 4,3 prosenttia 
vuosittain tutkitussa ikäryhmässä. 

Ilmaantuvuuden lisäksi selvitettiin syntymän- ja lap-
suudenaikaisten tekijöiden yhteyttä nuorten aikuisten 
diabetesriskiin. 

Tutkimuksessa selvisi, että tyypin 2 diabeteksen ris-
ki oli matalin noin 30-vuotiaiden äitien lapsilla ja että 
taudin riski kasvoi äidin nuorentuessa tai vanhentues-
sa. Lisäksi perheen toisena, kolmantena tai neljäntenä 
syntyneillä lapsilla oli pienempi riski sairastua tyypin 
2 diabetekseen kuin esikoisella. Tyypin 2 diabeteksen 
riski väheni syntymäpainon suurentuessa 4,2 kiloon asti, 
minkä jälkeen riski alkoi jälleen lisääntyä. 

Suuri painoindeksi 3–11 vuoden iässä lisäsi huomat-
tavasti riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen nuorena 
aikuisena. Liiallinen painonnousu alkoi jo varhain lap-
suudessa niillä, jotka sairastuivat myöhemmin tyypin 2 
diabetekseen. 

Äidin ikä, syntymäjärjestys tai syntymäkoko eivät 
vaikuttaneet riskiin sairastua tyypin 1 diabetekseen 
nuorena aikuisena. Sen sijaan tyypin 1 diabeetikoil-
la painoindeksin huippu oli verrokeita korkeampi alle 
3-vuotiaana. 

Suomalaisessa väestössä suuri riski sairastua tyypin 
1 diabetekseen jatkuu ainakin 40 vuoden ikään, ja vä-
hintään 200–300 suomalaista nuorta aikuista sairastuu 
tyypin 2 diabetekseen vuosittain. Sekä sikiöaikainen et-
tä lapsuusiän kasvu vaikuttavat tyypin 2 diabeteksen ris-
kiin. Tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi suunnitellut 
toimet tulisi ulottaa lasten lihavuuden ehkäisemiseen. 

Nopea kasvu ensimmäisinä elinvuosina saattaa ol-
la nuorena aikuisena puhkeavan tyypin 1 diabeteksen 
riskitekijä.”

■  Lääkäri (MD) Alena Stancáko-
ván väitöskirja Pathophysiology 
and genetics of impaired insulin 
secretion and insulin resistance, 
Insuliininerityksen ja insuliini-
resistenssin patofysiologia ja ge-
netiikka, tarkastettiin Kuopion 
yliopistossa maaliskuussa.  

”Tutkimus osoitti, että insu-
liiniresistenssi on varhainen muutos glukoosiaineen-
vaihdunnan häiriöissä. Insuliiniresistenssiä esiintyi jo 
henkilöillä, joiden paastoglukoosi oli alle 5 millimoolia 
litrassa (mmol/l) eli normaalialueella. Myös kahden tun-
nin glukoosin vähäinen nousu normaalialueella liittyi in-
suliiniresistenssiin. Insuliinin eritys sen sijaan huononi 
huomattavasti vasta silloin, kun paastoglukoosi tai kah-
den tunnin glukoosi oli joko prediabeettisella tai diabeet-
tisella alueella.

Tulosten perusteella insuliiniresistenssin lisääntymi-
nen on varhainen glukoosiaineenvaihdunnan muutos, 
eikä se liity prediabeteksessa heikentyneeseen insuliinin-
eritykseen, kuten aikaisemmin on oletettu. Tutkimus-
sarjassa todettiin myös, että insuliiniresistenssi liittyi 
heikentyneeseen glukoosinsietoon, kun taas heikentynyt 
insuliinineritys liittyi paastoglukoosin nousuun.

Nämä havainnot viittaavat siihen, että tyypin 2 dia-
betes voi kehittyä kahden riippumattoman mekanismin 
kautta, joko paastoglukoosin tai kahden tunnin glukoosin 
nousun seurauksena. Paastoglukoosin nousun taustalla 
tärkein patofysiologinen mekanismi on insuliininerityk-
sen häiriintyminen, kun taas kahden tunnin glukoosi-
tason nousu johtuu ennen muuta insuliiniherkkyyden 
huononemisesta.

Tutkimus osoitti, että huomattava osa tyypin 2 diabe-
teksen riskiä lisäävistä noin 20 geenistä liittyi insuliinine-
rityksen häiriöön. Insuliiniresistenssiä lisäävät geenit oli-
vat sen sijaan harvinaisempia. Tiettyjen geenien vaikutus 
insuliinineritykseen selittyi proinsuliinin heikentyneellä 
muuttumisella insuliiniksi.”

VÄITÖKSIÄ
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 
on tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että 
siihen  siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. 
Oppaassa käydään läpi nykyaikaisen monipistos-
hoidon perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä 
hoidon soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan 
käytännön esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsu-
liini ja perusinsuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -op-
paassa on 52 sivua. Sen hinta on 8 euroa lähetysku-
luineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoi-
ta. Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito 

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa diabee-
tikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä dia-
beteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemusterapeutti Eliina Aro. 
Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitsemuksen asiantuntijoita. Tekstiä on 
ryyditetty runsain käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua. Sen hinta on 30 euroa lähe-
tyskuluineen.

Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta

Lisätietoja ja tilaukset:
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Diabeteshoitajat

Kanerva-KASTE   
sydämen asialla

Mervi Lehmusaho 

että kuntiin perustetaan terveyden ja hyvinvoinnin 
ryhmiä, ellei sellaisia vielä ole. 

Syksyn 2009 aikana tehtiin alkutilanteen kar-
toittamiseksi internetpohjainen kysely. Siinä selvi-
tettiin, millaisia terveyden edistämisen rakenteita 
ja hoitopolkuja kunnissa on, mitä terveyden edistä-
misen työvälineitä käytetään ja millaista ohjausta, 
neuvontaa ja ryhmätoimintoja niissä järjestetään.

Kyselyyn vastasi 75 prosenttia hankealueen 
kunnista (58/77). Alustavien tulosten mukaan 
D2D-kunnissa on muita kuntia useammin tervey-
den edistämisen työryhmä tai vastaava. Niissä on 
myös diabeteksen ehkäisyn hoitopolku useammin 
kuin muualla. Muissa kysytyissä hoitopoluissa (dia-
betes, valtimotauti, sydän- ja verisuonitautien eh-
käisy, lihavuus, lasten lihavuus) ei ollut eroja D2D-
kuntien ja muiden kuntien välillä. 

Näyttää siltä, että jos kunnassa on terveyden 
edistämisen työryhmä tai vastaava tai jos toimipai-
kalla on oma vastuutyöryhmänsä, hoitopoluilla on 
suurempi vaikutus arjen työhön.  Diabetesriskites-
tin tulos tulee myös useammin kirjatuksi. 

Kysely on tarkoitus toistaa noin vuoden kulut-
tua, jotta saadaan seurantatietoa Kanerva-KAS-
TEen vaikutuksista.

Tavoitteena lisätä

riskitestin käyttöä 

Kanerva-KASTEessa tavoitellaan sitä, että kaikkiin 
kuntiin tai kuntayhtymiin laaditaan D2D:n pohjalta 
hoitopolut ja että suuren riskin potilaiden tunnista-
miseen suunniteltua diabetesriskin arviointiloma-
ketta eli riskitestiä käytetään laajasti. Paikallisen 
tyypin 2 diabeteksen (tai laajemmin kansansaira-
uksien) ehkäisyn hoitopolun suunnittelussa suosi-
taan Kanerva-KASTEessa tuotettua riskinarvioin-
timallia. Lääkäri Hilkka Tirkkonen on laatinut sen 

Kanerva-KASTE-hanke juurruttaa terveyskeskus-

ten ja -asemien arkipäivään erityisesti sydämen 

terveyttä edistäviä käytäntöjä Kuopion yliopis-

tollisen sairaalan erityisvastuualueella. Keskei-

nen työväline on riskitestilomake, jolla seulotaan 

niitä, joilla diabeteksen ja sydän ja verisuonitau-

tien vaara on suurentunut. 

Kanerva-KASTE, koko nimeltään Kroonisten kan-
sansairauksien ehkäisy ja varhainen hoito Kuopi-
on yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella, 
käynnistettiin jatkamaan Tyypin 2 diabeteksen eh-
käisyohjelman toimeenpanohankkeessa eli Dehkon 
2D-hankkeessa (D2D) aloitettua työtä. Hankkees-
sa on mukana viisi sairaanhoitopiiriä, ja sille on 
myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-
rahoitusta vuosiksi 2009–2010. 

D2D-vuosina hyviksi havaittujen sydäntoimin-
tamallien levittäminen on yksi Kanerva-KASTEen 
viidestä osahankkeesta. Neljä muuta osahanketta 
edistävät myös varhaista hoidonaloitusta, ja myös 
niissä tavoitellaan entistä toimivampia terveys- ja 
hyvinvointipalveluja.

Hanke joustaa ja sallii

paikalliset painotukset

Kanerva-KASTEelle on ominaista, että sairaanhoi-
topiirit ovat voineet räätälöidä itselleen parhaiten 
sopivan ohjelman ja painottaa osahankkeita paikal-
listen tarpeiden mukaan. 

 Hankkeen aikana KYS:n erityisvastuualueelle 
on perustettu yhteinen terveyden edistämisen toi-
mikunta. Sen lisäksi jokaisessa sairaanhoitopiiris-
sä toimii tai niihin perustetaan moniammatillinen 
terveyden edistämisen ja suurten kansantautien 
ennaltaehkäisyn työryhmä. Lisäksi tavoitteena on, 
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pohjalta hoitopolun perusterveydenhuoltoon. Riskin 
arviointi perustuu D2D:sta tuttuun seulontamalliin 
(1), johon on lisätty Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen FINRISKI-laskuri (2) tai SCORE-laskuri (tai 
molemmat). Riskin arviointia on tarkoitus täyden-
tää elämänhallintaa ja depressiivisyyttä kartoitta-
villa kysymyksillä. 

Riskitestiä ja FINRISKI-laskuria voidaan käyt-
tää sopivissa vastaanottotilanteissa sekä aikuisvä-
estön tarkastuksissa. Se sopii hyvin työterveyshuol-
toon, kuntouttavaan työhön sekä äitiysneuvolaan ja 
lastenneuvolaan. 

Testiä voidaan käyttää terveydenhuollon ulko-
puolella, kun ohjauskäytännöistä ja hoitoonohjauk-
sesta sovitaan testaajien kanssa. Riskitestin käytös-
tä apteekeissa on saatu hyviä kokemuksia. Apteekki 
ja paikallinen terveyskeskus ovat sopineet, että 
nimellä varustetut, seulontarajan (15 pistettä) ylit-
tävät lomakkeet toimitetaan uusittavien reseptien 
tapaan terveyskeskukseen tai että asiakas ohjataan 
ottamaan yhteys omahoitajaan. Käytäntö on osoit-
tautunut toimivaksi.

Miesasiakkaita tavoitetaan katsastus- ja huol-
toasemilla järjestetyissä tempauksissa ja suurta 
yleisöä erilaisissa messutapahtumissa tai ostoskes-
kuksissa. KASTE-ohjelman tavoitteita tukee riski-
testauksen ja soveltuvin osin mini-interventioiden 
vieminen hyvinvointi- ja terveyspisteisiin tai viime 
aikoina yleistyneisiin yhteistoimintapisteisiin. 

Hoitopolkujen on toimittava myös erikoissai-
raanhoidosta perusterveydenhuoltoon. KYS:ssa on 
työstetty erikoissairaanhoitoa varten diabeteksen 
varhaisen toteamisen malli (3), jota levitetään eri 
yksiköihin vuosina 2009–2010.  Alueellisten hoito-
polkujen suunnittelua ja käytäntöön juurruttamista 
hidastivat viime syksynä väestön A(H1N1)- jouk-
korokotukset.

Kertausharjoituksia

hoitopoluista

Siilinjärven ja Maaningan terveydenhuollon kun-
tayhtymän D2D-Sydänpeli ja siihen liittyvät hoito-
polkujen kertausharjoitukset on käytännössä hyväk-
si koettu ja myös valtakunnallisesti palkittu malli 
(4). Kehitystyössä keskeistä oli yksinkertaisten, eri 

työyksiköiden resurssit huomioivien hoitopolkujen 
luominen sekä riskitestin käyttö seulonnassa. 

Hyvän suunnittelun ansiosta hoitopoluilla on 
mahdollista kuljettaa suuri määrä ihmisiä. Inter-
ventioissa käytetään enimmäkseen ryhmäohjausta. 
Korkeat riskipisteet saanut pääsee viiveettä ohjauk-
seen. Kertausharjoitukset varmistavat sen, että ter-
veydenhuollon henkilöstö tuntee hoitopolut.

Savonlinnassa ja Mikkelissä järjestettiin kevääl-
lä 2009 laajennetuille alueellisille diabetestyöryh-
mille D2D-toimintamalleihin johdattelevat koulu-
tus- ja keskustelutilaisuudet. Syksyllä molemmilla 
alueilla jatkettiin laajalle osallistujajoukolle koh-
dennettuja koulutustilaisuuksia. Niissä keskeinen 
teema oli tyypin 2 diabeteksen varhainen tunnis-
taminen ja ennaltaehkäisy perusterveydenhuollos-
sa ja erikoissairaanhoidossa. Samalla käytiin läpi 
nykyisiä ryhmäohjauskäytäntöjä. 

Niin Etelä- kuin Itä-Savon (SOSTER) alueilla 
on ollut tavoitteena yhtenäistää toimintakäytäntö-
jä. Uudet korkean riskin asiakkaat ohjataan alueilla 
toimiviin ryhmiin. Tällöin täytyy paikallisesti sopia 
siitä, miten asia kuvataan hoitopoluissa, miten tie-
dot siirtyvät ja miten seuranta hoidetaan. 

Etelä-Savossa Mikkelin terveyskeskuksessa 
painonhallintaryhmä toimii kahdesti vuodessa ja 
Hyvän olon ryhmä 4–5 kertaa vuodessa. Lisäksi on 
painonhallintaryhmä diabeetikoille ja vastasairas-
tuneiden tyypin 2 diabeetikoiden ryhmä, Tulppa-
ryhmät ja tupakasta vieroitusryhmä (5). Käytäntönä 
on, että painonhallintaryhmiin haetaan. Hyvän olon 
ryhmä on tarkoitettu MBO-asiakkaille, ja se kuuluu 
hoitoon. Matalan kynnyksen ryhmiä on hyvin tar-
jolla Etelä- ja Itä-Savossa Etelä-Savon Liikunnan 
(ESLI) Liike luo elämää -hankkeen ansiosta. 

Pohjois-Karjassa on tehty jo pitkään D2D:n mu-
kaista työtä, vaikkei se osallistunutkaan hankkee-
seen. Tätä työtä on jatkettu Kanerva-KASTEessa. 
Lääkäri Hilkka Tirkkonen on antanut diabetekseen 
ja sydän- ja veri-suonitauteihin liittyvää koulutusta 
terveyskeskusten, mielenterveysyksiköiden ja työ-
terveyshuollon henkilökunnalle kysynnän mukaan. 
Hän on ollut kouluttajana myös yleisötilaisuuksis-
sa. Eniten koulutusta on järjestetty sydän- ja veri-
suonitautien ja diabeteksen (SVD) -kokonaisriskin 
arvioinnista. Työyksiköissä on pidetty Pohjois-Kar-
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jalassa yli 40 koulutusta, ja tilaisuuksiin ovat osal-
listuneet hyvin niin lääkärit, hoitajat kuin muutkin 
terveydenhuollon toimijat.

Alueilla on edistetty myös koko väestön terveyttä. 
Esimerkiksi Itä-Savossa on järjestetty yläkouluissa 
ja ammattioppilaitoksessa terveyden teemapäiviä, 
joissa aiheina ovat olleet ravitsemus, liikunta, uni ja 
lepo, savuttomuus, ensiapu ja ihmissuhteet. 

Päättäjät istuntokuntoon

hyvinvointikiertueella

Hankealueen kuntapäättäjiä on sitoutettu tervey-
den edistämiseen ja huolehtimaan omasta kunnos-
taan terveystalkoohaasteilla ja hyvinvointikiertueel-
la. Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on kampanjassaan 
näyttänyt esimerkkiä siinä, miten oman henkilökun-
nan voi haastaa mukaan huolehtimaan kunnostaan 
ja terveydestään.

Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa D2D-toi-
minta on tutumpaa. Pohjois-Savossa on järjestetty 
lihavuuden alueelliseen hoitoketjuun liittyvä koulu-
tuskiertue. Vuorovaikutteiset ryhmänohjauskoulu-
tukset tukevat hoitoketjun toimivuutta. Motivoivan 
haastattelun koulutuksia on järjestetty eri alueil-
la.  Psykologi Timo Renfors on ollut asiantuntijana 
näissä koulutuksissa.

Kuopiossa ja Jyväskylässä järjestettiin jää-
kiekko- ja jalkapalloyleisöjen punnitukset neljäs-
sä ottelussa syyskuussa. Samalla esiteltiin Terve 
stadion -toimintaa ja kerrottiin, mitä jokainen voi 
itse tehdä terveytensä hyväksi. Keski-Suomessa 
sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö 
on D2D-hankkeen jälkeen vakinaistettu. Kanervan 
hankekoordinaattorit tukevat omilla vastuualueil-
laan sen toimintaa. 

Koulutusyhteistyötä ja

monipuolista tiedotusta

Kanerva-KASTE-hankkeen alueella toimivissa 
ammattikorkeakouluissa on aloitettu diabeetikon 
hoidon ja kuntoutuksen oppisopimuskoulutus. 

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä Sydänliiton 
ja Diabetesliiton kanssa Valtimoterveyttä kaikille 
-seminaripäivien järjestämisessä.

Hankealueiden yhteinen sähköinen lehti ilmes-
tyy kolme kertaa vuodessa. Se palvelee myös sai-
raanhoitopiirien välistä tiedottamista. Hankkeella 
on kotisivut osoitteessa www.kanervakaste.fi , ja tu-
lossa on myös sähköinen hyvinvointiportaali www.
hyvinvointipolku.fi . Paikallislehdet ovat osallistu-
neet ajankohtaisista hanketapahtumista tiedotta-
miseen. 

Hankkeessa on viety tietoja ja toimintamalleja 
KYS:n erityisvastuualueelle. Paikallisia toiveita on 
kuunneltu. Uusien toimintatapojen käyttöönotolle 
on annettu aikaa, eikä merkittävää muutosvasta-
rintaa ole kohdattu. Eri alueilla on ollut mahdol-
lisuus painottaa osahankkeita koettujen tarpeiden 
mukaisesti. Tarpeista saadaan tietoa selvityksillä ja 
suoraan toimijoita, työryhmiä ja johtoryhmiä kuule-
malla. Yhteistä näkemystä ja tukea hankekoordi-
naattoreiden ajatuksille haetaan sairaanhoitopiirien 
tai alueiden työryhmistä. 

Mervi Lehmusaho

THM, hankekoordinaattori

PSSHP/Kanerva-KASTE-hanke

mervi.lehmusaho@kuh.fi 
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Järjestöille yhteinen  sosiaaliturvaopas

Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöt 
ovat julkaisseet yhteisen sosiaaliturvaoppaan. 

Eri järjestöjen syvällisen sosiaali- ja ter-
veysturvan asiantuntemuksen yhdistäminen on 
synnyttänyt ainutlaatuisen materiaalin. Pitkäai-
kaissairaita ja vammaisia koskevia sosiaaliturvan 
osa-alueita ei ole aiemmin koottu vastaavalla ta-
valla yhteen. 

Toimikunnan puheenjohtaja on ollut Diabe-
tesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantun-

tija Riitta Koivuneva. Oppaan teossa ovat Dia-
betesliiton lisäksi olleet mukana Epilepsialiitto, 
Hengitysliitto Heli, Mielenterveyden Keskusliitto, 
Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten Kes-
kusliitto, CP-liitto, MS-liitto, Nivelyhdistys, Reu-
maliitto ja Sydänliitto. 

Opas on julkaistu Diabetesliiton 
internetsivustolla, www.diabetes.fi  
> Aineistot ja tilaukset. 

Diabetesliiton 
sosiaaliturvaopas
ilmestyi päivitettynä

Diabetesliiton julkaisema 
Diabeetikon sosiaaliturva 
2010 -opas on ilmestynyt 
internetissä ja painet-
tuna. 

Oppaaseen on koottu eri-
laisiin etuuksiin ja pal-
veluihin liittyvän tiedon 
lisäksi tietoa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiak-

kaan oikeuksista. Matkailevaa diabeetikkoa koske-
vaa osuutta on täydennetty vuoden 2010 oppaa-
seen. 

Oppaan koko on A5 ja siinä on 84 sivua. Opas 
on maksuton, ja sitä voi tilata internetistä osoittees-
ta www.diabetes.fi /aineistot tai osoitteesta: Diabe-
teskeskus / Materiaalitilaukset, Kirjoniementie 15, 
33680 Tampere, p. 03 2860 111, materiaalitila-
ukset@diabetes.fi .

Opas on julkaistu internetissä osoitteessa  
www.diabetes.fi /sosiaaliturva.

Inkretiinilääkkeet  
tulivat apteekkeihin

Tyypin 2 diabeteksen hoidon uusimmat tulok-
kaat, inkretiinilääkkeet, ovat jo käypää hoitoa 
suomalaistenkin diabeetikoiden hoidossa. 
GLP-1- analogi eksenatidi (Byetta) on saa-
nut rinnalleen kerran päivässä annosteltavan 
liraglutidin (Victoza), joka on ollut saatavilla 
tammikuusta asti. Päinvastoin kuin useim-
missa maissa, GLP-1 -analogit eivät ole vielä 
peruskorvattavia.  

DPP4-inhibiittorit eli gliptiinit estävät 
GLP-1:n hajoamista, mikä pidentää sen 
vaikutusaikaa. Gliptiineistä ensimmäisenä 
markkinoille tullut sitagliptiini (Januvia) sai 
erityiskorvattavuuden vuoden alusta.  

Vildagliptiini (Galvus) on toistaiseksi pe-
ruskorvattava. Uusin tulokas saksagliptiini 
(Onglyza) tuli apteekkeihin tammikuussa ja 
on ollut huhtikuun alusta peruskorvattava.
 



kevyeen kotiruokaan

MAKUMATKA

Tilaukset: p. 03 2860 111 (klo 8–15.30)
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi  

Kaikkiin ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraatti-sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan
27 € 

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille,   • 
jotka haluavat valmistaa maukasta ruokaa  
ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. • 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.• 
225 ohjetta, 157 sivua• 
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta• 

Diabetes-lehden ruokavinkit
15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien  • 
varrelta. Sisältää mm. makuja maail-
malta ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. 
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua• 
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta• 

Hinnat sisältävät lähetyskulut

  UUTUUS

Kalaa, kanaa ja kasviksia
25 €

Ruokia kalasta, kanasta ja kasviksista.  • 
Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita.   
Hiilihydraatti- ja energiasisältö sekä  
proteiinin määrä ja gluteenittomat  
ohjeet merkitty. 
125 ohjetta, 107 sivua• 
Koko 21 cm x 24 cm, kierresidonta • 

 
Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

 

Diabetesliiton 
keittokirjat

  UUTUUS

aa ja kasviksiaKalaa kanaa j

Maukasta ruokaa ilm
an turhaa rasvaa ja suolaa
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Glukoosimittari Valmistaja
tai maahantuoja

Liuskan
entsyymi

Soveltuvuus
ammattikäyttöön

Accu-Chek Active Roche Diagnostics GDH-PQQ ei

Accu-Chek Aviva Roche Diagnostics GDH-PQQ ei

Accu-Chek Aviva Nano Roche Diagnostics GDH-PQQ ei

Accu-Chek Compact Plus Roche Diagnostics GDH-PQQ ei

Accu-Chek Mobile Roche Diagnostics GDH-PQQ ei

Accu-Chek Performa Roche Diagnostics GDH-mod kyllä

Accu-Chek Performa Nano Roche Diagnostics GDH-mod kyllä

Breeze 2 Bayer GO ei

Contour Bayer GDH-FAD kyllä

Contour Link Bayer GDH-FAD kyllä

FreeStyle Lite Abbott GDH-PQQ ei

FreeStyle Freedom Lite Abbott GDH-PQQ ei

Glucocard X-Meter OneMed Oy GDH-FAD ei

Glucocard X-mini OneMed Oy GDH-FAD ei

Medisense Precision Xceed Abbott GDH-NAD kyllä

OnCall Advanced Acon/Ekoweb GDH-PQQ ei

OnCall Plus Acon/Ekoweb GO ei

OneTouch Ultra 2 Lifescan GO ei

OneTouch Ultra Easy Lifescan GO ei

OneTouch Ultra Smart Lifescan GO ei

OneTouch Vita Lifescan GO ei

GDH, glukoosidehydrogenaasi
GDH-mod, geeniteknologisesti modifi oitu glukoosidehydrogenaasi
GO, glukoosioksidaasi

   Oikaisu

Väärä entsyymi

Diabetes ja lääkäri lehden numerossa 1/2010 
sivulla 32–33  julkaistun artikkelin Vain osa 
glukoosin omaseurantamittareista soveltuu am-
mattikäyttöön taulukossa 1 oli seuraavat virheet: 
OnCall Plus -verensokerimittarin liuskan entsyymi 
on glukoosioksidaasi, GO (eikä glukoosidehydro-
genaasi, GDH-PQQ). Tämä muutos ei kuitenkaan 
vaikuta mittarin soveltuvuuteen ammattikäyt-
töön, vaan mittaria ei edelleenkään suositella 
ammattikäyttöön (vaikka se soveltuukin perito-
neaalidialyysipotilaille). Samoin Glucocard X-Me-
ter- ja Glucocard X-mini -verensokerimittareiden 
liuskan entsyymi on GDH-FAD (eikä GDH-PQQ). 
Tämäkään muutos ei vaikuta mittareiden sovel-
tuvuuteen ammattikäyttöön, sillä GDH-FAD-ent-

syymistä huolimatta laitevalmistaja ei suosittele 
mittaria käytettäväksi peritoneaalidialyysipoti-
lailla.

Lisäksi samassa artikkelissa mainitaan, että 
eräät mittarit eivät sovellu dialyysipotilaille. Täl-
lä tarkoitetaan peritoneaalidialyysipotilaita. 

Pia Leino

LL, FK, apulaisylilääkäri

TYKSLAB, TYKS-SAPA-liikelaitos

pia.leino@tyks.fi 

Tapani Rönnemaa

LKT, professori

Turun yliopisto

TYKS, sisätautien klinikka

tapani.ronnemaa@utu.fi 
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 Oikaisu

Kuva vaihtui
Diabeteksen kustannuksia Suomessa vuosina 
1998–2007 käsitelleessä artikkelissa oli väärä 
kuva (Diabetes ja lääkäri 1/2010, sivut 12–14). 
Alla oikea kuva.
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Diabeetikolla on lisäsairauksia

Lisäkustannukset diabeetikkoa kohti vuonna 2007.

OK-Opintokeskukselta tukea  
Diabetesliiton koulutuksille

Diabetesliitto on saanut OK-Opintokes-
kuksen tukea terveydenhuollon ammatti-
laisille järjestettävään koulutukseen. Tuki 
laskee koulutusten ja kurssien osallistu-
jakohtaisia hintoja. Tuetut koulutukset 
ja kurssit ovat: Diabeetikon hoidon pe-
ruskurssi, Tyypin 2 diabeetikon haastava 
hoito, Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreil-
le, Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehosta-
minen ja Lasten ja nuorten diabeteksen 
hoito ja hoidonohjaus. Päivitetyt hinnat 
ja lisätietoja: www.diabetes.fi /koulutus. 

KOULUTUSTA

Koulutusta ammattilaisille 2010

Diabetesliiton järjestämä koulutus 
terveydenhuollon ammattilaisille: 
www.diabetes.fi /koulutus

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
• koulutussihteeri Annette Mathlin
• p. 03 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi 
• www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

•  Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille 20.–21.4.
• Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv) 3.–7.5.,
 13.–17.9., 11.–15.10. ja 22.–26.11.
•  Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja hoitotarvike- 
 yritysten työntekijöille 25.–26.8.
•  Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen
 erityishaasteet 8.–10.9.
•  Raskausdiabetes 4.–5.10.
•  Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 6.–8.10.
•  Mielenterveys ja diabetes -koulutus 26.10.
•  Fysioterapeuttien koulutuspäivä 27.10.

•  Apteekkihenkilökunnalle koulutus 28.10. 
•  Verensokerin mittaamisen ja tulkinnan haasteet
 29.10.
•  Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 1.–3.11.
•  Diabeettisen nefropatian haastava hoito 3.–4.11.
•  Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät 16.–17.12.
•  Lasten ja nuorten parissa työskentelevien hoitotyön- 
 ammattilaisten jatkokurssi, syksyllä 2010
• Keittiöhenkilökunnan koulutus, 1 pv., ajankohta   
 auki

• Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP
 (3 + 2 pv),
 • Helsinki 14.–16.9. + 12.–13.10.
 • Tampere 27.–29.10. + 1.–2.12.

 Koulutustarjonnassa voi tapahtua muutoksia 
vuoden mittaan.
Ajantasaisin tieto löytyy internetistä: 
www.diabetes.fi /koulutus.



Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. 03 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/aineistot > Jalkojenhoito

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito

j j jDiabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake

d-Pes Clinic TARJOUS

Kenkäresepti
Repäisylehtiö

j jKuuluvatko jalkasi riskiluokkaan – Pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö

jVinkkejä kenkien valintaan UUSI
Repäisylehtiö

Jalkajumppa
Repäisylehtiö

Repäisylehtiöiden hinnat, koko A4

 JAL-
  KA-
JUMP-
 PA

4.  Pidä jalkapohjat lattiassa ja venytä varpaita suorina mah-
dollisimman pitkälle, ja sitten harita niitä. Kantapää ei saa 
nousta lattiasta eivätkä varpaat pystyyn. Liikkeen voit tehdä 
istuen tai seisten. Liike vahvistaa varpaiden välissä olevia li-
haksia, jotka tukevat mm. jalan poikittaista kaarta. Avusta lii-
kettä aluksi sormin, jos haritus ei muuten onnistu. 

5. Poimi varpailla lattialta esimerkiksi pyyhettä tai sukkaa. 
Kokeile tehdä liike seisten, niin harjaannutat samalla tasapai-
non hallintaa ja koko jalan ryhtiä.
Tämä liike vahvistaa varpaiden koukistajalihaksia, joita tarvi-
taan mm. silloin, kun jalka irtoaa maasta askeleen lopussa. 
Jos sinulla on vasaravarpaita, älä tee tätä liikettä. 

2.  Aloita jumppa nilkan koukistelulla ja ojentelulla.Tee liike 
rauhallisesti venyttäen niin pitkälle kuin voit. Tämä liike vilkas-
tuttaa verenkiertoa, joten se sopii rasvaushieronnan kanssa
jalkajumpan alkuun. Liikettä tehdessä voit joko istua selkä 
suorana ja nostaa jalat vaakatasoon tai olla selinmakuulla.

3.  Istu ryhdikkäästi. Ojenna nilkka ja samalla käännä jalkaa 
nilkasta rauhallisesti sisäänpäin. Ojenna jalka nilkasta lähti-
en suoraksi. Koukista polvea lievään koukkuun, jonka jälkeen 
koukista nilkkaa ja käännä samalla jalkaa rauhallisesti ulos-
päin. Liike etenee yhtäjaksoisesti sisäkierrosta ulkokiertoon. 
Nilkan pyöritystä ei suositella nivelen kulumisvaaran vuoksi.

1. Hiero perusvoidetta erityisen hyvin kovettuneisiin alueisiin. Pysähdy jo-
kaisen kovettuman kohdalla kymmenen pyörityksen ajaksi. Hiero voidetta 
niukalti myös kynsiin ja kynnen ympärille ja imeytä se hyvin. Varpaan väle-
jä ei rasvata.
Mikäli varpaiden nivelet ovat jäykähköt, ota kädelläsi tukevat otteet jalas-
ta päkiän kohdalta.Vedä käsilläsi kohti varpaita venyttäen ja harittaen nii-
tä samanaikaisesti. ”Lypsä” ja levittele varpaitasi aina rasvauksen yhtey-
dessä. Hiero erityisesti varpaiden niveliä.Tutki ja tunnustele nivelten liik-
kuvuuden rajoja.

 RASVAUSHIERONTA

 VAHVISTA JALKALIHAKSIA

TEKSTI: JAANA HUHTANEN, 
       JUHA SALONEN
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan
 Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja 

juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien 
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se 
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   
 Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat

paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin
käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos 
pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa 
on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen 
laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetesliitosta. 
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä. 

Sukansuu ei saa kiristää
 Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtäville 

sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irtopohjallisille.
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisäpuolen 
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille 
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea
 Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti 

kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän 
kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän 
kengän kanta painuu sisään. 

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

 Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

 Kantapäältä paino siirtyy
jalan etuosaan.

Vinkkejä valintaan

 Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin.
Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?
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■  Ajankohtaista: Diabetesliitto vaatii jalkaterapeutti-  

 tutkinnon säilyttämistä

■ Pääkirjoitus: Hei kuule Suomi! 

■  Diabetes ja eturauhassyöpä 

■  Diabeettisen nefropatian muuttuva epidemiologia    

 

■  Diabeetikoiden ärhäkät verihiutaleet ja tukosten riski 
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