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Haavoittuva sydän
Diabeetikoiden sepelvaltimot sairastuvat tavallista 
helpommin, ja sepelvaltimotaudin oireet voivat poiketa 
huomattavasti oppikirjojen kuvauksista. Ennustekin on 
muita huonompi, siksi diabeetikon ja hänen lääkärinsä 
kannattaa panostaa verisuonten terveyteen. Lääkkeet 
ovat tutut: verensokeri tasapainoon ja kolesteroli  
kontrolliin. 

Vihjepalkkio
Amerikkalainen Juvenile Research Foundation on  
luvannut 100 000 dollaria sille, joka antaa hyvän vihjeen 
älykkään eli verensokerin muutoksiin automaattisesti 
reagoivan insuliinin kehittämiseksi. Uusille oivalluksille 
on kysyntää, sillä erilaisista lähestymistavoista yksikään 
ei toistaiseksi ole johtanut läpimurtoon.

Voimaa valokuvasta 
Voimauttavan valokuvan avulla voimme itse määritellä, 
millaisen katseen kohteena olemme, ja oppia  
katsomaan itseämme arvostavasti. Miten katsomme   
potilasta? Millainen kuva vastaanottotilanteesta syntyy, 
kun annamme kameran potilaalle? Diabeteskeskuksen 
kurssilla muutamien perheiden kaikille perheenjäsenille 
annettiin kamera käyttöön. Kuvat näyttivät, miten eri 
tavalla perheenjäsenet kokivat kurssin tapahtumat, ja 
virittivät vilkkaan keskustelun.  

Sisältö

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla 
reseptilääkemainokset. 
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  Sanna M. Salmela

Diabetes ja lääkäri -lehti verkossa

Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti   
(e-paper) on luettavissa verkossa www.diabetes.fi/ 
ediabetesjalaakari. Verkkojulkaisusta on karsittu  
reseptilääkeilmoitukset, kuten laki edellyttää.  
Lehden kaikki numerot julkaistaan edelleen myös   
pdf-muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/lehdet.

Kuva: Marja Pirilä Kuva: Helena Nuutinen
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Lisää kursseja 
tyypin 1 diabetesta sairastaville

Diabeteskeskus on saanut Kelalta järjestettäväkseen lisää tyypin 1 diabeetikoille tarkoitettuja 

kursseja. Kurssiajankohdat löytyvät nettisivuiltamme www.diabetes.fi/kurssit tai Kelan 

kuntoutuskurssihausta. 

Kelan rahoittamien kurssien kohderyhmänä ovat tyypin 1 diabetesta sairastavat työelämässä olevat 
työikäiset, työhön palaavat tai kuntoutustuella olevat henkilöt. Kurssille voidaan perustellusta syystä 
valita myös työelämästä poissa olevia henkilöitä, joilla sairaus haittaa arjessa selviytymistä. 

Kurssit ovat kaksiosaisia (5 + 5 vuorokautta). Erillistä hakuaikaa ei ole. Kurssille hakija täyttää  
hakemuslomakkeen KU 132 ja toimittaa sen lääkärin B-lausunnon kanssa suoraan Kelan   
toimistoon. Kela maksaa kurssin ajalta kuntoutusrahaa ja korvaa matkakustannuksia.

Alle 12-vuotiaiden diabeetikkolasten perhekursseilla on tilaa talvilomalla helmi-maaliskuussa!

Lisätietoa: kurssisihteeri Tiina Paronen, 03 286 0316, tiina.paronen@diabetes.fi

AJANKOHTAISTA  

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksenj      hoidossa ja ehkäisyssäa
Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja
ekologinen? 

Väriä ja voimaa -kirja evästää lukijaa teke-
mään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, 
miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  
Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa medi-
assa ja kahvipöydissä toistuvasti esiin nouseviin
kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravinto-
lisistä ja laihduttamisesta.

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa 
Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokenei-
ta ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen 
Diabetesliitossa kuntoutus-, koulutus- ja asian-
tuntijatehtävissä.

  Koko A5, 158 sivua
 Tuotenumero 1015
 Hinta 19,50 €
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Jorma Lahtela

Vuosi lähestyy loppuaan, ja on hyvä aika tarkastella, 
mitä edistysaskelia diabeteksen hoidossa tapahtui.  
Useita hoitosuosituksia on päivitetty maailmalla. Eu-
roopan kardiologien ja diabetestutkijoiden yhdistykset 
ESC (European Society of Cardiology) ja EASD (Euro-
pean Association for the Study of Diabetes) julkaisivat 
yhdessä diabeteksen diagnostiikka- ja hoito-ohjeen 
päivityksen. Edellinen suositus oli kuuden vuoden ta-
kaa. 

Suosituksessa merkittäviä uusia asioita ovat ohje 
seuloa diabetesta kansalaisilta riskitestillä (FINDRISK) 
ja korkean riskin potilailta sokerirasituskokeella tai 
HbA1c-mittauksella. Elämäntapoihin liittyvät sairastu-
mista ehkäisevät toimet ja riskitekijöihin vaikuttami-

nen ovat vahvasti esillä diabeetikoiden kokonaisennusteen parantamiseksi.
Sydämen vajaatoiminnan vaikutus diabeetikoiden pitkäaikaiseen hyvinvointiin on tuoreempi on-

gelma. Samaan aikaan hoitosuosituksen kanssa julkistetussa SAVOR (saksagliptiini) -tutkimuksessa 
vajaatoiminnan sairaalahoitoa tarvittiin merkittävästi enemmän, kun käytössä oli tämä uudempi diabe-
teslääke.  on koonnut tähän numeroon katsauksen diabeetikon akuutin koronaaritapahtuman 
diagnostiikasta ja hoidosta (sivu 7). Muun muassa asetyylisalisyylihappoon primaaripreventiossa liittyvät 
suositukset ovat muuttuneet. 

Myös kotimaisia suosituksia on päivitetty. Vuoden aikana ilmestyivät raskausdiabeteksen ja ”koko” 
diabeteksen Käypä hoito -suositusten päivitykset. Suositukset ovat linjassa kansainvälisten vastaavien 
kanssa ja luettavissa osoitteessa www.kaypahoito.fi.  kirjoittaa tässä numerossa raskausdia-
beteksen Käypä hoito -suosituksen ydinkohdista (sivu 22).

Vuoden aikana koimme melkoista lääkekorvausperiaatteiden turbulenssia. Heilahtelut kohdistuivat 
uudempiin diabeteksen hoidossa käytettäviin lääkkeisiin. Välillä lääke korvataan, välillä ei. Toisinaan 
tarvitaan uusi lausunto sairaudesta ja hoidontarpeesta, toisinaan vanha lausunto riittää. 

Sekaannusta syntyy vääjäämättä, varsinkin kun diabeteksen hoitoon on koko ajan tulossa uusia 
lääkkeitä. Myös uusia insuliineja odotellaan. Ehkä vielä ei ole keksitty insuliinia, joka kykenisi reagoi-
maan pistospaikan verensokeripitoisuuteen siten, että insuliinia imeytyisi sokeripitoisuuden ohjaamana.  
Haave tämä on.  kirjoitus älyinsuliinin näkymistä kannattaa lukea (sivu 15). 

Uusien diabeteslääkkeiden tutkiminen potilailla on oleellinen osa lääkehoitojen kehitystä.  Suomes-
sa tehtävät kliiniset lääketutkimukset ovat vähentyneet monista syistä. Hyötyvätkö tutkimuksista vain 
lääkefirmat?  pohtii kysymystä (sivu 17).

Kiitämme kaikkia kirjoittajia, avustajia ja lukijoita ja 
toivotamme hyvää juhlapyhien aikaa ja parempaa uutta vuotta.

PÄÄKIRJOITUS

Kuva: Ella Manninen

Suositusten vuosi
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Liikkuva ihminen kaipaa enemmän energiaa. 
Jaksaa jaksaa vielä – ja palautuu nopeammin. 
Mikset nauttisi itse tekemääsi herkkujuomaa, 
joka on samalla sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös 
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Vielä jaksaa  
painaa…”

2 dl rasvatonta vaniljajogurttia

5 dl rasvatonta maitoa

2 dl vadelmia

2 dl mustikoita

1 tl kanelia tai kardemummaa

1 rkl juoksevaa hunajaa

4 rkl kauraleseitä

Mittaa ainekset kulhoon tai kannuun. 

Soseuta.

Vinkki: Käytä kanelin tilalla  

kardemummaa.

Kanelilla maustettu 

marjajuoma

5-6 annosta 

Valmista hyvää!

Katso myös muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet

un. 

tejä: 
et
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Diabeetikoilla on suuri vaara sairastua 

sepelvaltimotautiin, ja heidän 

ennusteensa on muita huonompi. 

Tästä syystä diabeetikoita hoitavien 

lääkäreiden on erittäin tärkeää 

kiinnittää huomiota potilaidensa 

verisuonten terveyteen ja hoitaa heitä 

sepelvaltimotaudin ja -kohtausten 

ehkäisemiseksi samoin keinoin 

kuin niitä, jotka ovat jo sairastaneet 

infarktin. 

Diabetes on yksi maailman nopeimmin 
yleistyvistä sairauksista, ja jo yli  
500 000 suomalaista sairastaa sitä, 
suurin osa tyypin 2 diabetesta. Sairau-
den hoito komplikaatioineen vie 15 % 
terveydenhuollon menoista. Ennustei-
den mukaan sairastuneiden määrä voi 
edelleen kaksinkertaistua seuraavien 
10–15 vuoden aikana. Vaikka tyypin 2 diabeteksen 
hoitoon on käytettävissä lukuisia lääkkeitä, millään 
niistä ei ole pystytty parantamaan sairautta tai es-
tämään oleellisesti taudinkulkua. 

Diabeetikon riski sairastua sepelvaltimokoh-
taukseen (akuuttiin koronaarisyndroomaan) on 
noin 2–4-kertainen verrattuna muuhun väestöön. 
Se on yhtä suuri kuin ei-diabeetikon, joka on jo 
kerran sairastanut sydäninfarktin. Lisäksi diabee-
tikon ennuste sepelvaltimokohtauksen jälkeen on 
huonompi kuin vertailuväestöllä – kuolleisuus on 
jopa 2–4-kertainen (1). Tyypin 2 diabeetikoiden 
kuolinsyistä jopa 85 % liittyy sydän- ja verisuoni-
sairauksiin (1).

Diabeetikon sydän haavoittuu

muita helpommin

Sepelvaltimokohtauksen yleisin syy on ateroskle-
roottisen plakin äkillinen repeytyminen, joka johtaa 

Diabeetikon sepelvaltimotauti
 

Tuukka Joki

Kuva: Marja Pirilä

verihyytymän syntymiseen ja verenvirtauksen äkil-
liseen vähenemiseen tai täydelliseen loppumiseen 
sepelvaltimossa. Tämän tapahtuman kliinisenä 
ilmentymänä on akuutti koronaarisyndrooma, joka 
voi olla tyypiltään ST-nousuinfarkti, sydäninfarkti 
ilman ST-nousuja tai epästabiili angina pectoris, 
UAP.

Moninaiset patofysiologiset muutokset altistavat 
diabeetikon sepelvaltimokohtaukselle. Näitä ovat 
endoteelin toimintahäiriö, verihiutaleiden yliaktii-
visuus, hyytymishäiriöt, muita huonommin hapen-
puutetta kestävä sydänlihas ja ateroskleroottisen 
plakin rakenteen muutokset (kuva 1, sivu 8). Näiden 
tekijöiden yhteisvaikutus johtaa protromboottiseen 
ja proinflammatoriseen tilaan, joka altistaa diabee-
tikon sepelvaltimokohtaukselle (2).
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He tietävät ihan ite, mistä pitävät.
Mikset pyöräyttäisi heille takuuvarmoja  
annoksia aineksista, jotka ovat samalla koko 
perheen sydämen asialla?

Huolehdi omasta ja läheistesi hyvinvoinnista. 
Osta Sydänmerkki-tuotteita tai valmista niistä 
ruokaa. Valikoimaa riittää – testaa myös  
reseptejämme.

Lisää tietoa Sydänmerkistä: www.sydanmerkki.fi

”Niillä 
on taas se

  lihapullailme.
  Molemmilla…”

1 ½ dl kauraleseeitä

1 ½ dl vettä

1 sipuli

1-2 valkosipulinkykynttä

400 g vähärasvaiststa jauhelihaa 

(rasvaa max 7%)

1 muna

½ dl (sokeritonta) oomenasosetta

1tl paprikajauhetta

½ tl rouhittua mustapapippuria

1-2 tl Provencen yrttisisekoitusta

¾ tl suolaa

Yrttiset lihapapyörykät

4 annosta

Valmista hyvää!

Katso valmistusohjeet ja muita reseptejä: 

www.sydan.fi/ruokaohjeet
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Sepelvaltimokohtauksen 

tai vaikeutuvan 

sepelvaltimotaudin 

oireena voi olla 

uupuminen, 

rasituksensiedon heikkous 

ja hengenahdistus.

Diabeetikoiden oireet 

usein epätyypillisiä

Sepelvaltimokohtauksen tyypillinen oire on rinta-
kipu. Usein tätä edeltävät jo aiemmin rasituksessa 
esiintyneet rintakivut, jotka johtuvat ahtautuneen 
sepelvaltimon aiheuttamasta sydänlihaksen hapen-
puutteesta. Aina oirekuva ei kuitenkaan ole tyypilli-
nen. Diabeetikoiden oirekuvan on osoitettu olevan 
useammin epätyypillinen kuin ei-diabeetikoiden. 
Tyypillinen puristava rintakipu puuttuu diabeeti-
koilta useammin kuin vertailuväestöltä. 

Myös naissukupuoli on epätyypil-
lisen oirekuvan ennustekijä. Kirjal-
lisuudessa on vahvasti viitteitä, että 
naisdiabeetikoilla oirekuva on usein 
kaikkein epätyypillisin (3). Sepelval-
timokohtauksen tai vaikeutuvan se-
pelvaltimotaudin oireena voi olla uu-
puminen, rasituksensiedon heikkous 
ja hengenahdistus. Näiden tekijöiden valossa on 
tärkeä muistaa tavallistakin huolellisempi anam-
neesi diabeetikkoa haastatellessa. Vaikka rintaki-
pu puuttuisikin, potilaalla voi silti olla merkittävä 
sepelvaltimotauti.

Diagnosointi: miten oireettomat

kiinni?

Diabeetikon sepelvaltimotauti ja sepelvaltimokoh-
taus diagnosoidaan samoin kuin muidenkin potilai-
den. Oireilevalla diabeetikolla kliininen rasituskoe 
on yhtä käyttökelpoinen kuin muissakin potilas-
ryhmissä (4). Sen sijaan hyvin epätyypillisesti       

oireilevilla tai oireettomilla potilailla perfuusioku-
vauksen osuvuus on parempi (5). 

Diabeetikoilla esiintyy paljon kivutonta iskemi-
aa. Noin 25 %:lla oireettomista potilaista, joilla 
on vähintään kaksi sepelvaltimotaudin riskitekijää 
diabeteksen lisäksi, voidaan osoittaa iskemia per-
fuusiokuvauksessa (5). Onkin mietitty, olisiko se-
pelvaltimotaudin seulominen järkevää oireettomilta 
diabeetikoilta. Ainakaan rasituskokeella se ei ole 
järkevää, koska osuvuus on huono ja vääriä positii-
visia tuloksia tulee paljon (5).  Lisäksi uusimpien 
tutkimusten valossa oireettomien diabeetikoiden 
perfuusiokuvausseulonnalla ei ole saavutettu en-
nustehyötyä (6). 

Hyvä sokeritasapaino suojaa

Diabetes on tärkein sepelvaltimotaudin riskitekijä. 
Tämän takia diabeetikkoon on suurilta osin suh-
tauduttava primaaripreventiossa kuten potilaaseen, 
joka on jo sairastanut sydäninfarktin. On osoitet-
tu, että huono sokeritasapaino lisää kuolleisuutta, 
mutta toisaalta myös liian tiukka sokeritavoite huo-
nontaa ennustetta (7). Uusimpien ESC:n (European 
Society of Cardiology) suositusten mukaan HbA1c-

tavoite onkin alle 7 % (53 mmol/mol) 
aiemman alle 6,5 %:n (47,5 mmol/
mol) sijaan (8). 

Verenpainelääkitys tulee aloit-
taa, kun verenpaine ylittää 140/80 
mmHg. Ei ole todettu suuria eroja eri 
verenpainelääkkeiden vaikutuksessa 
potilaan ennusteeseen, joten kaikki-
en ryhmien lääkkeitä voidaan käyt-

tää diabeetikoiden hoidossa tilanteesta riippuen. 
ACE-estäjän tai ATR2-salpaajan tulisi olla mukana 
lääkeyhdistelmässä niiden munuaisia suojaavan 
vaikutuksen takia, ja ehdottomasti, kun on todettu 
munuaissairaus. 

Kolesterolia alentava lääkitys on ensiarvoisen 
tärkeä, ja tässäkin suhteessa diabeetikkoon on 
suhtauduttava kuten potilaaseen, joka on sairasta-
nut sydäninfarktin. LDL-tavoite on 1,8 mmol/l (9). 
Veren hyytymisenestolääkitys ei primaaripreventios-
sa sen sijaan ole nykyisten suositusten mukaista, 
jos diabeetikolla ei ole muita riskitekijöitä. Meta- 
analyyseissa on havaittu, että muuten terveellä 

HH

H
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Diabeetikoilla 

verihiutaleiden aktiivisuus 

on kohonnut, ja tällä on 

todennäköisesti yhteys 

kardiovaskulaaritapahtumiin 

ja huonoon ennusteeseen 

sepelvaltimokohtauksen 

jälkeen.

diabeetikolla asetyylisalisyylihappo aiheuttaa 
enemmän vuotoja kuin vähentää kardiovaskulaa-
ritapahtumia (taulukko 1).

Diabeetikot hyötyvät nopeasta

kajoavasta hoidosta

Diabeetikoilla verihiutaleiden aktiivisuus on ko-
honnut, ja tällä on todennäköisesti yhteys kardio-
vaskulaaritapahtumiin ja huonoon ennusteeseen 
sepelvaltimokohtauksen jälkeen. Isojen satun-
naistettujen tutkimusten alaryhmäanalyysit ovat jo 
aiemmin osoittaneet diabeetikoiden hyötyvän no-
peasta invasiivisesta hoidosta, ve-
risuonten varjoainekuvauksesta eli 
angiografiasta ei-ST-nousuinfarktis-
sa ja nopeasta pallolaajennuksesta 
ST-nousuinfarktissa. 

Akuutissa Koronaarioireyhty-
mässä käytetään Suomessa ase-
tyylisalisyylihapon lisäksi joko 
klopidogreeliä tai prasugreeliä latau-
sannoksilla 600 mg / 60 mg. Näiden 
lääkkeiden lisähyöty on osoitettu selvästi. Uusissa 
tutkimuksissa on todettu, että prasugreelillä saavu-
tetaan nopeammin ja suuremmat plasmapitoisuudet 
kuin klopidogreelillä. Triton-Timi 38 -tutkimuksessa 
prasugreeli esti merkitsevästi paremmin trombosyyt-
tiaktiivisuutta klopidogreeliin verrattuna (10). Ero 
oli havaittavissa sekä 1–2 tuntia pallolaajennuksen 
jälkeen että 30 päivän kuluttua. 

Prasugreeliryhmässä oli merkitsevästi vähem-
män ensisijaisia päätetapahtumia (9,9 % / 12,1 %). 

Diabeetikko, jolla on todettu sepelvaltimotauti

Diabeetikko, jolla ei ole todettu sepelvaltimotautia, mutta 
jonka kardiovaskulaaririski on suurentunut 
Miehet > 50 v ja naiset > 60 v, joilla on vähintään yksi   
merkittävä riskitekijä diabeteksen lisäksi

Diabeetikko, jolla ei ole todettu sepelvaltimotautia eikä   
muita riskitekijöitä

Diabeetikko, jolla on todettu sepelvaltimotauti ja todennettu 
asetyylisalisyylihappoallergia

  
(American Hospital Association American Diabetes Association The American College of  
Cardiology Foundation

Kokonaishyötyä ei saavutettu tietyissä alaryhmissä 
lisääntyneiden vuotokomplikaatioiden takia (aiempi 
TIA, ikä yli 75, paino alle 60 kg). Tutkimuksesta 
tehdyn alaryhmäanalyysin mukaan prasugreelillä 
saavutettiin diabeetikkojen hoidossa vieläkin mer-
kitsevämpi ero klopidogreeliin verrattuna kaikissa 
päätetapahtumissa (12,2 % / 17 %). Diabetes-
ryhmässä vuotokomplikaatioissakaan ei ollut eroa     
(2,6 % / 2,5 %). Prasugreelin tuottama kokonais-
hyöty oli merkitsevästi suurempi diabeetikoiden 
ryhmässä kuin ei-diabeetikoiden (10). Klopidog-
reelin latausannos oli tutkimuksessa 300 mg, kun 

Suomessa yleisesti käytettävä latau-
sannos on nykyään 600 mg.

Tigagrelori on toinen uusi ja 
tehokas trombosyyttiestäjä. PLA-
TO- tutkimuksessa osoitettiin, että 
se vähensi merkittävästi sepelvalti-
mokohtaukseen liittyviä ensisijaisia 
päätetapahtumia klopidogreeliin 
verrattuna (11). Alaryhmäanalyysin 
mukaan myös diabeetikot hyötyivät 

tigagrelorista, mutta ero ryhmien välillä ei ollut yhtä 
merkittävä kuin prasugreelillä.

Vaikuttaisi siltä, että diabeetikot hyötyvät tehok-
kaasta trombosyyttiestosta muuta väestöä enem-
män. Prasugreeliä ja tigagreloria ei ole  verrattu 
toisiinsa suoraan, joten näiden lääkkeiden valin-
nassa on otettava ensisijaisesti huomioon haitta-
vaikutusprofiilit. 

Glykoproteiini IIb- ja IIIa-estäjiä käytetään suo-
nen sisäisesti angiolaboratorioissa. Niiden teho dia-

Diab_ja_laak_PERUS_5_2013.indd   10 19.11.2013   12.57



11Diabetes ja lääkäri  joulukuu 2013

beetikoiden akuutin koronaarisyndrooman hoidossa 
on osoitettu aiemmissa tutkimuksissa (14). Eniten 
hyötyivät potilaat, joille tehtiin pallolaajennus. Tut-
kimukset on kuitenkin tehty ennen uusimpia lääke-
ainestenttejä ja optimaalisinta uutta lääkehoitoa. 
Toimenpidekardiologi harkitsee toimenpiteen aika-
na, käytetäänkö glykoproteiiniestäjiä. 

Nopea verenkierron palauttaminen ja tehokas 
invasiivinen hoito on diabeetikoiden sepelvaltimo-
taudissa ennusteellisesti järkevää. Akuutissa ST-
nousuinfarktissa paras hoito on välitön pallolaajen-
nus (primaari PCI). Sen sijaan muissa tilanteissa 
jää harkittavaksi, palautetaanko verenkierto PCI:llä 
vai ohitusleikkauksella. Vastikäänon on osoitettu, 
että ohitusleikkaus näyttäisi olevan pallolaajennus-
ta parempi hoito usean suonen sepelvaltimotaudis-
sa diabeetikoilla (13). 

Freedom-tutkimuksessa 1 900 sepelvaltimo-
tautia sairastavaa diabeetikkoa satunnaistettiin jo-
ko PCI- tai ohitusleikkausryhmiin. Suurella osalla 
tutkituista oli kolmen suonen sepelvaltimotauti. 
PCI-ryhmässä käytettiin vanhemman polven lää-
keainestenttejä. Keskimääräinen seuranta-aika 
oli 3,8 vuotta.  Viiden vuoden seurannassa pääte-
tapahtumia oli merkitsevästi vähemmän ohitus  leik-
kaus- kuin PCI-ryhmässä. Kuolleisuus sydäninfark-
tiin ja aivotapahtumiin oli PCI-ryhmässä 26,6 % ja 
ohitusleikkausryhmässä 18,7 %. 

Uusimpien, elimistössä hajoavien verisuoni-
stenttien mahdollinen hyöty ei vielä näissä tutki-
muksissa näy. Se osoitettaneen myöhemmin, jolloin 
ero ohitusleikkaukseen saattaa kaventua. On myös 
aina otettava huomioon kokonaisuus ja potilaan 
mielipide, leikkausriskit sekä sepelvaltimoiden 
suoni anatomia. Nykyisen parhaan tutkimustiedon 
mukaan ohitusleikkaus on paras hoitovaihtoehto 
monen suonen sepelvaltimotautia sairastavalle 
diabeetikolle.

Paljon on keskusteltu hyperglykemian hoidosta 
akuutin sydäninfarktin yhteydessä. Tutkimustulok-
set ovat edelleen ristiriitaisia. On osoitettu, että 
hyperglykemialla on suora yhteys kuolleisuuteen: 
mitä korkeampi verensokeritaso, sitä suurem-
pi kuolleisuus. Mutta toisaalta on osoitettu, että 
akuutisti sairaan potilaan liian tiukka glykeeminen 
kontrolli lisää kuolleisuutta hypoglykemian meka-

nismilla (14). Onkin linjattu, että verensokeritaso 
pitäisi hoitaa niin matalaksi kuin mahdollista ilman 
hypoglykemian riskiä. ESC suosittaa verensokeri-
tason pitämistä akuutissa tilanteessa aina alle 10 
mmol:n/l (15). Käytännössä usein pyritään vielä 
alhaisempiin lukemiin: 6–10 mmol:iin/l. 

Noin 20–30 %:lla sepelvaltimokohtaukseen 
sairastuneista on tiedossa oleva diabetes, ja suun-
nilleen yhtä monella on diabetes, joka ei ole vielä 
tiedossa (16). Näin ollen kaikille sepelvaltimokoh-
tauksen sairastaneille pitäisi tehdä sokerirasituskoe 
ensimmäisen kontrollikäynnin yhteydessä.  

Sepelvaltimokohtauksen jälkeen:

samat lääkkeet kuin muillekin

Sydäninfarktin jälkeen diabeetikko tarvitsee sa-
mat lääkkeet kuin muutkin potilaat. Lisäksi tulee 
huolehtia hyvästä sokeritasapainosta liian matalaa 
verensokeria välttäen. 

Sepelvaltimotautipotilaan lääkitykseen kuuluu 
veren hyytymistä estävä lääkitys asetyylisalisyyli-
hapolla ja trombosyyttiestäjillä tilanteen mukaan 
(taulukko 2, sivu 13), kolesterolilääke, ACE-estäjä, 
beetasalpaaja ja sydämen vajaatoiminnassa myös 
spironolaktoni tai eplerenoni. 

Potilaiden sitoutuminen lääkehoitoon on hyvin 
vaihtelevaa. Tuoreessa suomalaisessa tutkimuk-
sessa selvitettiin potilaiden sitoutumista statii-
nihoitoon ja sen vaikutusta ennusteeseen sepelval-
timokohtauksen jälkeen (17). Todettiin, että vain 
noin 60 % potilaista käytti lääkettä sovitusti koko 
seuranta-ajan. Lääkkeitä käyttämättömien potilai-
den kuolleisuus oli merkittävästi suurempi kuin 
niitä säännöllisesti käyttäneiden (14,9 % / 4,9 %).

Uusien lääkkeiden sydänvaikutuksista

odotetaan tietoja

Tutkimuksia uusien diabeteslääkkeiden – DPP4-
estäjien, GLP-1-agonistien ja SGLT2-estäjien –
hyödyistä sydämelle ja verisuonille on meneillään. 
Toistaiseksi niistä ei ole päätetapahtumanäyttöä. 
Tuoreet uutiset Savor-Timi 53 -tutkimuksesta viit-
taavat siihen, että saksagliptiinillä ei saatu kar-
diovaskulaarihyötyä lumeeseen verrattuna. GLP-
1-agonistit ovat kuitenkin osoittaneet sydäntä 
suojaavia vaikutuksia eläinkokeissa (18). Lisäksi 

Diab_ja_laak_PERUS_5_2013.indd   11 19.11.2013   12.57



Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja    www.resmed.com

Uniapnea on erittäin tavallinen ongelma ylipainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla. 

Arviolta yli puolella tyypin 2 diabeetikoista on uniapnea. 

Uniapnean mahdollisuus pitää erityisesti pitää mielessä, jos potilaalla on 

hoitoresistentti verenpainetauti tai nopeasti etenevä nefro- tai retinopatia. 

Tämän takia pitää aktiivisesti selvittää, esiintyykö potilaalla uniapnean oireita eli 

kuorsausta, hengityskatkoksia ja päiväväsymystä. Jos niitä esiintyy, tarkemmat 

tutkimukset ovat aiheellisia. CPAP-hoidon on osoitettu alentavan verenpainetta ja 

parantavan glukoositasapainoa uniapneapotilailla.

viite: Diabetes: Käypä hoito -suositus, 12.9.2013

Muistathan kysyä potilaalta väsymyksestä ja unesta.
Lisää tietoa uniapneasta löydät osoitteista> 
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Meille kaikille laadukas uni on elintärkeää.
Niin myös diabeetikoille!

Tämä asia on myös huomioitu  12.9.2013 päivitetyssä 
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Useita tutkimuksia 

on meneillään uusien 

biohajoavien stenttien 

hyödyistä. Tutkimusten 

alaryhmäanalyyseistä 

selvinnee, hyötyvätkö 

diabeetikot näistä 

stenteistä muita 

enemmän.

 Beetasalpaaja
jos syke korkea ja verenpaine 
korkea
ei kaikille rutiininomaisesti

Nitraatti
keventää sydämen työmäärää 
ja helpottaa nopeasti sydämen 
vajaatoimintaa

 Asetyylisalisyylihappo
250–500 mg:n latausannos 
kaikille akuutisti
jatkoon 100 mg x 1

ADP-reseptorin estäjät
harkinnan mukaan joku seuraa-
vista (jatkoannos suluissa): 
klopidogreeli 600 mg (75 mg 
x 1), prasugreeli 60 mg (10 
mg x 1) tai tigagrelori 180 mg    
(90 mg x 2)
lääkkeet suun kautta
yleensä 12 kk infarktista

Hyytymisjärjestelmään vaikuttava 
lääke

pienimolekylaarinen hepariini 
hoitoannoksin
paikallisen käytännön mukaan 
voidaan edellä mainittuihin 
yhdistää bivalirudiini tai       
GPIIb/IIIa:n estäjä (absiksima-
bi, eptifibatidi tai tirofibaani)

Statiini
statiinihoito tulee aloittaa 
akuuttivaiheessa kaikille        
sydäninfarktipotilaille riippu-
matta kolesterolitasosta
jatkossa LDL-tavoite                
<  1,8 mmol/l

Morfiini
2–4 mg i.v. toistaen
poistaa kipua ja ahdistusta ja 
vähentää sydämen työmäärää 

Furosemidi
akuutissa keuhkokongestiossa 
i.v.
jatkossa annoksia pyritään     
laskemaan

ACE-estäjä
kannattaa aloittaa akuutti-
vaiheen jälkeen kaikille, joilla 
viitteitä vajaatoiminnasta
tarvittaessa vaihto               
ATII-salpaajaan

Spironolaktoni
jos selvä sydämen vajaatoiminta

yhdessä tutkimuksessa eksenatidi pienensi infark-
tin kokoa akuutissa ST-nousuinfarktissa verrattuna 
tavanomaiseen hoitoon (19).

Jatkossa nähdään myös, muuttavatko uudet 
trombosyyttiestäjät diabeetikoiden hoitosuosituk-
sia. Useita tutkimuksia on meneillään uusien bio-
hajoavien stenttien hyödyistä. Tutkimusten alaryh-
mäanalyyseistä selvinnee, hyötyvätkö diabeetikot 
näistä stenteistä muita enemmän. Tulevaisuudessa 
jatkuva verensokerinseuranta saattaa mahdollistaa 
verensokeritavoitteiden tiukentamisen.

Verensokeri tasapainoon ja

kolesteroli kontrolliin

Diabetekseen liittyvien pato-
fysiologisten muutosten takia 
diabeetikko on suuressa vaa-
rassa sairastua sepelvaltimo-
tautiin, ja taudin puhjetessa 
ennuste on huono. Lisäksi suu-
relta osalta potilaista löytyy dia-
betes sepelvaltimotapahtuman 
yhteydessä. Primaaripreventio 
on ensiarvoisessa asemassa, ja 
siitä tulee jokaisen lääkärin huolehtia. 

Kun diabeetikko sairastuu sepelvaltimokohtauk-
seen, tehokas antitromboottinen lääkitys, invasiivi-
nen hoito ja nopea verenkierron palauttaminen ovat 
ensiarvoisen tärkeitä. Jatkossa tarvitsemme lisää 
tietoa ja taitoa juuri näiden potilaiden tehokkaa-
seen hoitamiseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomio-
ta revaskularisaatiomenetelmiin. 

Hyvästä verensokeritasapainosta tulee huolehtia 
myös akuuttitilanteessa, hypoglykemiaa välttäen. 
Jatkohoidossa on muistettava kaikki ennusteeseen 
vaikuttavat lääkkeet. Tiukka kolesterolikontrolli pa-
rantaa ennustetta, mutta vain otettu lääke auttaa. 

Tuukka Joki

LL, kardiologiaan erikoistuva lääkäri 
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Päivitetyssä suosituksessa käsitellään aiempaa 
laajemmin tyypin 1 diabeteksen insuliinihoidon 
ohjeistusta ja muun muassa jatkuvaa glukoosin-
seurantaa. Suosituksessa käydään läpi edellisen 
päivityksen jälkeen markkinoille tulleet glukoo-
silääkkeet ja niihin liittyvät hoitokäytännöt. 
Myös interaktiivista lääkehoidon hoitokaaviota 
on täydennetty.

Suositustyöryhmä on tarkentanut verensoke-
rin omaseurantasuosituksia. Tyypin 1 diabeeti-
kon keskimääräiseksi liuskatarpeeksi arvioidaan 
56 liuskaa viikossa, mikä vastaa kahdeksaa mit-
tausta päivässä. 

Suosituksessa korostetaan yksilöllisyyttä: 
hoidon tavoitteet määritetään aina yksilöllisesti 

Diabeteksen Käypä hoito -suositus on päivitetty

yhdessä potilaan kanssa. Päivityksessä on tarkis-
tettu verensokerin, verenpaineen ja veren rasva-
arvojen tavoitearvoja. Verensokerin omamittaus-
ten yleistavoite on alle 7 mmol/l ennen ateriaa 
ja alle 8–10 mmol/l aterian jälleen. Systolisen 
verenpaineen yleistavoite on alle 140 mmHg (ai-
emmin 130/80).

Veren rasva-arvoissa korostetaan LDL:n eli 
pahan kolesterolin merkitystä. Kaikkien diabe-
testa sairastavien suositus on alle 2,5 mmol/l. 
Valtimotautia tai munuaissairautta sairasta-
ville diabeetikoille tai muuten korkean riskin 
diabeetikoille suositellaan statiinihoitoa kuten 
tuoreessa eurooppalaisessa suosituksessakin. 
Tavoitteena oleva LDL-kolesterolin taso on 1,8 
mmol/l tai alle tai vähintään 50 %:n vähentämi-
nen lähtötasosta. 

Myös asetyylisalisyylihapon (ASA) käyttöä val-
timotukosten estossa on tarkennettu, se rajataan 
lähinnä jo valtimotautia sairastaviin.
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Kuva: Rodeo

Verenglukoosin 

vaihteluihin reagoivaa 

”älykästä” insuliinia 

kehitetään innokkaasti 

eri puolilla maailmaa. 

Keksintö helpottaisi 

erityisesti tyypin 1 

diabeetikoiden arkipäivää 

ja vapauttaisi heidät 

tiheistä verensokerin 

mittauksista sekä

aterioiden hiilihydraattien 

ja tarvittavien

insuliiniannosten 

arvioimisesta.

Älykäs insuliini on diabetek-
sen hoidon Graalin malja, 
jota etsitään kuumeises-
ti eri puolilla maailmaa. 
Tällainen insuliini joko 
erittyy verenkiertoon tai aktivoituu vain silloin, kun 
veren glukoosipitoisuus alkaa nousta. Se toimii si-
ten samoin kuin terveen ihmisen insu liinineritys 
haiman beetasoluista. Periaate on selkeä ja yksin-
kertainen, mutta sen toteuttaminen käytännössä 
mutkikkaampaa. 

Viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden 
aikana glukoosiin reagoivasta insuliinista on jul-
kaistu runsaasti tutkimuksia. Suurin osa tutkimuk-
sista on liittynyt erilaisiin kemiallisiin yhdisteisiin, 
joihin insuliini sidotaan ja joista se voisi vapautua 
glukoosipitoisuuden noustessa. 

Kemialliset menetelmät toimivat 

vain koeputkessa

Kemiallisesti kontrolloidussa insuliinin vapautumi-
sessa on toistaiseksi käytetty kahta strate giaa.  Toi-
sessa niistä insuliini on sidottu glukoosille herkkään 
kemialliseen yh dis teeseen. Glukoosipitoisuuden 
noustessa käynnistyy entsymaattinen reaktio ja 

Älyinsuliini odottaa yhä keksijäänsä
Veikko Koivisto

yhdiste laajenee niin, että se 
vapauttaa insuliinia (1). 

Toinen vaihtoehto on, että 
glukoosi muokkaa insuliinia 
itseään. Kun insuliini sitoute-
taan esimerkiksi boronaatti-
molekyyliin, sen hajoamista 
heksameerista monomeereiksi 
voidaan säädellä glukoosipitoi-
suuden avulla: glukoosipitoi-
suuden noustessa heksa meerit 
hajoavat nopeasti ja insuliini 
vapautuu vaikuttaviksi mono-
meereiksi (1). On myös tes-
tattu erilaisia insuliinia sitovia 
yhdisteitä, jotka vapauttavat 
insuliinia ympäristön glukoosi-
pitoisuuden noustessa (2).

Kemialliset menetelmät 
toimivat koeputkessa, mutta 
toistaiseksi eläinkokeiden tu-

lokset ovat niukat (3), eikä potilastutkimuksia ole 
sattunut silmiini ollenkaan. 

Kantasolut beetasolujen lähteenä 

Intialaiset tutkijat ovat hiljattain raportoineet tut-
kimuksistaan, joissa he eristivät mesenkymaalisia 
(alkeistukikudoksen) kantasoluja rasvakudoksesta 
ja kehittivät niistä insuliinia erittäviä soluja (4). Nä-
mä solut sisältävät beetasolujen kasvulle olennaiset 
transkriptiotekijät, kuten pdx-1 (pancreatic and duo-
denal homeobox 1), pax-6 (paired box protein) ja isl-1 
(insulin gene enhancer protein). Solujen insuliini- ja 
C-peptidieritys reagoi koeputken väliaineen glukoosi-
pitoisuuteen normaalin beetasolun tavoin (4). 

Haiman eksokriinisia eli ruoansulatusentsyy-
mejä ohutsuoleen tuottavia soluja on aiemmin on-
nistuttu muuttamaan insuliinia erittäviksi soluiksi 
(5), ja tämä on yksi linja, jolla tutkimukset jatkuvat 
vilkkaasti edelleen.  
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Runsas vuosi sitten käynnistyi laaja EU:n Inno-
vative Medicines Initiative (IMI) -ohjelmaan kuu-
luva akateemisten tutkijoitten ja lääketeollisuuden 
yhteisprojekti, jossa lähtökohtana käytetään moni-
kykyisiä kantasoluja (IPS-soluja, induced pluripo-
tent stem cells). Näitä soluja kehitetään avuksi mo-
niin sairauksiin, yhtenä niistä diabetes ja insuliinia 
erittävät solut. Soluja kehitetään ensisijaisesti uu-
sien diabeteslääkkeiden testaamiseen. Nähtäväksi 
jää, voidaanko näitä soluja siirtää diabeetikoille 
korvaamaan menetetyt beetasolut. Projektissa on 
runsaasti haasteita, mutta myös mittavat resurssit 
(55,6 miljoonaa euroa) (www.stembanc.org).

Kasvutekijä yritetään saada hallintaan 

Jos beetasolujen kasvua voitaisiin stimuloida kont-
rolloidusti ja tämä kasvu saataisiin aikaan myös 
tyypin 1 diabeetikoiden elimistössä, pelin luonne 
muuttuisi täysin. Tähän viittaavia tuloksia raportoi-
tiin huhtikuussa Harvardista.  työ-
tovereineen osoitti, että beetatrofiini-kasvutekijän 
ilmentymisen stimuloiminen insuliiniresistentin 
hiiren maksassa tai rasvakudoksessa lisäsi beeta-
solujen kasvua ja massaa ja paransi eläinten glu-
koosinsietoa (6).  Beetatrofiini ei ole mikään uusi 
aine, vaan monelle lipiditutkijalle tuttu nimellä 
lipasiini (lipasin), ja se säätelee muun muassa tri-
glyseridiaineenvaihduntaa (7).  

Jos beetatrofiinilla onnistutaan kontrolloidusti 
stimuloimaan beetasolujen kasvua ja insuliinine-
ritystä, meillä on älykäs insuliini valmiina omissa 
soluissamme. Aika näyttää, miten hoitomuoto ke-
hittyy. Harvardin yliopisto on jo kehittämässä siitä 
lääkettä diabeetikoille yhdessä kahden lääkeyrityk-
sen kanssa.

Tekohaima etenee suurin harppauksin

Laajasti ottaen tekohaima on eräs insuliinihoidon 
muoto, jonka toiminta riippuu glukoosista. Erona 
edellä kuvattuihin menetelmiin on, että laite on 
kehon ulkopuolella ja siihen kuuluu kolme teknis-
tä osaa: glukoosisensori eli -tunnistin, insuliini-
pumppu ja pumppua glukoosimittausten mukaan 
säätelevä tietokone. Näistä glukoosisensori ja insu-
liinipumppu on yhdistetty ihon alle, mutta ohjain 
saa glukoositiedot ja kontrolloi pumpun toimintaa 
etäyhteyden avulla. 

Teknologisen kehityksen myötä tekohaima on 
edennyt viime vuosina suurin harppauksin. Ensim-
mäinen sairaalan ulkopuolella lapsille ja murros-
ikäisille hyvin tuloksin tehty tutkimus julkaistiin 
viime maaliskuussa (8). Parhaillaan on alkamassa 
suuri kansainvälinen monikeskustutkimus, jossa 
tyypin 1 diabeetikot eivät ole sairaalassa, vaan 
normaalisti kotonaan ja työelämässä.  

Tekohaiman toiminnan parantamiseksi tar-
vitaan vielä nykyisiä pikainsuliineja nopeammin 
vaikuttava ”ultrapikainsuliini”. Monet lääketehtaat 
ovat sitä muutenkin parhaillaan kehittämässä dia-
beteksen hoitoon. 

Monta tietä

Älykästä insuliinia etsitään monia eri teitä. Sekä 
akateemiset tutkijat että monet lääkeyritykset työs-
kentelevät sen kehittämiseksi. Diabeteksen yleis-
tyessä, teknologian kehittyessä ja tiedon ja tutki-
joiden määrän lisääntyessä voimme jännittyneinä 
odottaa uusia mielenkiintoisia tuloksia. 

Älykkään insuliinin kehittämishaaste on esitet-
ty kaikille kiinnostuneille InnoCentive-sivustolla 
(www.innocentive.com), jossa Juvenile Diabetes 
Research Foundation on luvannut 100 000 dollarin 
palkkion hyvistä vihjeistä. Älykkään insuliinin ai-
kaansaaminen on kuitenkin vaativa tehtävä. Vaikka 
sen kehittämiseksi työskennellään ahkerasti, sitä 
tuskin saadaan kliiniseen käyttöön ainakaan tällä 
vuosikymmenellä. 

Veikko Koivisto

Dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

veikko.a.koivisto@gmail.com
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Tutkija saa uusista 

lääkkeistä hyvää 

kokemusta jopa useita 

vuosia ennen niiden 

tuloa markkinoille. 

Uusi mielenkiintoinen 

tutkimus on käynnissä 

diabeteksen 

ja muidenkin 

dyslipidemioiden 

hoitoon tarkoitetuista 

PCSK 9

-inhibiittoreista.

NÄKÖKULMA

Diabetestutkimuksen näkymät vaikuttavat 

hyviltä, vaikka lääketutkimusten kokonaismäärä 

onkin vähentynyt viime vuosina Suomessa. 

Vaikka lääketutkimusten kokonaismäärä on vähen-
tynyt viime vuosina Suomessa, diabetestutkimus-
ten määrä on vakiintunut ja diabeteksen hoidon 
päätetapahtumatutkimukset ovat jopa lisääntyneet. 
Uusista hoidoista halutaan vahvaa tutkimusnäyttöä 
myös pitkäaikaiskäytössä.

Tutkimuksista hyötyvät mielestäni 
kaikki osapuolet: tutkittava itse, tutki-
ja ja tutkimustiimi, työnantaja ja tie-
tysti tutkimuksen toimeksiantaja laa-
dukkaasta työstä. Laajasti ottaen koko 
yhteiskunta hyötyy, koska tutkimusten 
rahoitus tulee pääosin ulkomailta ja koska lääke-
kustannukset ja julkisen terveydenhuollon käyttö 
vähenevät tutkimuksen aikana.

Kerron omia näkemyksiäni ja kokemuksiani 
diabetestutkimuksista yli kymmenen vuoden ajalta.

Tutkija tarvitsee pitkää pinnaa

Tutkijan täytyy olla perehtynyt diabeteksen hoitoon, 
ja hänellä pitää olla siitä käytännön kokemusta. 
Lisäksi tarvitaan innostusta uusiin 
hoitoihin ja halua voittaa tutkimusten 
mukanaan tuomat ongelmat. Tutkijan 
on hyvä varata riittävästi työaikaa tut-
kimukseen. Tutkimuksen aloittaminen 
vie usein yllättävästikin aikaa, ja sii-
hen liittyy myös turhauttavia asioita, 
kuten toistuvia samankaltaisia koulu-
tuksia ennen kuin tutkija saa tarvitta-
vat tunnukset eri sivustoille käyttöön-
sä. Itse olen esimerkiksi suorittanut Good Clinical 
Practice (GCP) -koulutuksen useita kymmeniä ker-
toja. Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa voi 
myös viedä aikaa.

Lääketutkimus ja diabetes     
– kuka hyötyy ja miksi?

Jorma Strand

Diabetekseen keskittyneessä yksikössämme on 
vuosien varrella kertynyt runsaasti potilaskontakte-
ja, ja tietokannastamme voimme tarvittaessa olla 
yhteydessä yksittäiseen potilaaseen ja tarkastella 
hänen soveltuvuuttaan tutkimukseen. Lehti-ilmoi-
tukset ovat myös tärkeitä. Niiden avulla löydetään 
tutkimuksen kannalta ”helmiä” eli ihmisiä, joiden 
hoito on ollut huonoa ja jotka tutkimuksen kautta 
pääsevät usein sairautensa hyvään hallintaan. Lu-

meellakin potilaan hoidon hallinta on 
usein parempi kuin ennen tutkimusta.

Hyvä tutkimustiimi on välttämätön 
riittävän tutkimusvolyymin eli tutkit-
tavien saamiseksi yksittäiseen tutki-
mukseen. Oma tavoitteeni on yleensä 
vähintään kymmenen tutkittavaa. Pie-

nempi määrä ei ole usein taloudellisesti kannat-
tavaa, ja tutkimusprotokollan hallinta vaatii aina 
oman aikansa. Useiden samanaikaisten tutkimus-
ten hallinta vaatii pedanttisuutta ja hyvää tavoitet-
tavuutta. Omassa ryhmässäni on tutkijan ja mah-
dollisen apututkijan lisäksi 2–3 tutkimushoitajaa 
ja tutkimusapulainen sekä tutkimuksesta riippuen 
erityisasiantuntijoita, kuten ravitsemusterapeutti. 
Lisäksi saamme tarvittaessa helposti esimerkiksi 

silmälääkärin tai radiologian palvelut.

Iso tutkimusalue

Diabetes on kansansairaus, ja kansain-
välisesti diabetestutkimus on yksi suu-
rimpia tutkimusalueita. Viime vuosina 
on tullut varsinkin tyypin 2 diabetek-
sen hoitoon uusia lääkeryhmiä, kuten 
inkretiinimimeetit eli GLP-1-analogit, 
gliptiinit ja SGLT-2-inhibiittorit. Tutkija 

saa lääkkeistä hyvää kokemusta jopa useita vuosia 
ennen niiden tuloa markkinoille. 

Omassa tutkimusryhmässäni on jo kokemusta 
esimerkiksi kolmesta uudesta pitkävaikutteista 
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Diabetestutkimussäätiön vuoden 2014 apurahat
Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apuraho-
ja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö tukee 
korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perustutki-
muksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin lääketie-
teellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. 
Hakemusten ensisijainen arviointiperuste on tutki-
mushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2014 apurahoina jaettava summa on       
450 000 euroa. Haettavana on kaksi kaksivuotista 
suurapurahaa (yksi 50 000 euroa/v ja yksi 25 000 
euroa/v) merkittäviin tutkimushankkeisiin. Tavoittee-
na on, että myös nuoret senioritutkijat hakisivat suur-
apurahoja. Lisäksi haettavana on useita yksivuotisia 
hankeapurahoja (noin 25 000 euroa), jotka on tar-
koitettu ensisijaisesti väitelleille tutkijoille ja useita 
noin 5 000–10 000 euron henkilökohtaisia apurahoja     
(= työskentelyapurahoja), jotka on tarkoitettu pää-
sääntöisesti väitöskirjantekijöille. 

Kukin apurahahakemus arvioidaan vain yhdessä 
kategoriassa. Apurahojen myöntämisessä noudate-

taan Diabetestutkimussäätiön hyvää hallintotapaa.  
Diabetestutkimussäätiö suosittelee apurahaa 

haettavaksi vähintään neljän kuukauden työskentelyä 
varten, jolloin apurahan saajan eläkevakuuttaminen 
toteutetaan maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti. 
Apurahan saajalta edellytetään selvitystä apurahan 
käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista kahden vuoden 
kuluessa apurahan myöntämisestä.
Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella   
Diabetestutkimussäätiön verkkosivujen kautta, 
www.diabetestutkimus.fi/apurahat.   
Hakuaika on 3.1.–31.1.2014. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä apurahatyyppiä 
haetaan sekä apurahan budjetti ja hankkeen koko-
naiskustannusarvio. Budjetissa tulee ilmoittaa, miten 
apuraha jakautuu työskentelyapurahaksi sekä laite- ja 
muihin kuluihin. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, 
kuinka monelle kuukaudelle työskentelyapurahaa hae-
taan. Jos kyseessä on väitöskirjatyö, tulee hakemuk-
sesta ilmetä, missä vaiheessa väitöskirjatyö on. 

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ
STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING

Diabetes ja lääkäri  joulukuu 2013

❘ ❘ ❘

insuliinista, inkretiinivalmisteiden erilaisesta an-
nostelusta ja eri yhdistelmävalmisteista. Uusi mie-
lenkiintoinen tutkimus on käynnissä diabeteksen 
ja muidenkin dyslipidemioiden hoitoon tarkoite-
tuista PCSK 9 -inhibiittoreista.

Tutkimusten kautta saa myös kontakteja muihin 
tutkijoihin Suomessa ja kansainvälisesti. Tutkimus-
kokouksissa pääsee syventämään tietojaan diabe-
teksesta huippuasiantuntijoiden kanssa. Ilman 
tutkimustyötä näin tuskin tapahtuisi. Myös omissa 
koulutuksissa voi hyödyntää uusista hoidoista ker-
tyneitä käytännön kokemuksia.

Hyvältä näyttää

Suhtaudun positiivisesti diabetestutkimukseen 
Suomessa. Perusedellytyksenä on kuitenkin, että 
tutkimuspaikassa on riittävät resurssit ja volyymit, 
jotta tutkimusten tekeminen on mielekästä potilai-

den, tutkijalääkärin, tutkimushoitajien ja tutkimuk-
sen maksajien kannalta.

Itse olen vastannut useista tutkimuksista Suo-
messa, ja hyvä yhteistyö esimerkiksi Pohjois-Pohjan-
maan eettisen toimikunnan kanssa on ilahduttanut. 
Silti byrokratia hidastaa varmasti monissa paikoissa 
paljonkin tutkimusten nopeaa käynnistämistä.

Jorma Strand

Ylilääkäri, sisätautien erikoislääkäri

Terveystalo Oulu, Diapolis

jorma.strand@terveystalo.com

Lääketietokeskuksen Kliinisten tutkimusten fooru-
mi valitsi lokakuun lopussa Jorma Strandin Vuoden 
tutkijaksi  2013.
      Kliinisten tutkimusten foorumi on kaikkien 
lääke- ja laitetutkimusten parissa työskentelevien 
yhteinen verkostoitumis- ja koulutustilaisuus.
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Voimauttava valokuvaus on uusi sosiaalipedagoginen menetelmä, jota artikkelin kirjoittajat ovat 

kokeilleet Diabeteskeskuksessa työntekijöiden ja kurssilaisten kanssa.

          Vaikka menetelmän välineenä on valokuvaus, ei kysymys ole varsinaisesti valokuvaamisesta, 

vaan uudesta tavasta nähdä ja katsoa. Millaisin silmin katsomme itseämme ja toisiamme?

Voimia valokuvasta
Lämmin katse työhön, diabetekseen  
ja omahoitoon

Helena Nuutinen ja Kirsi Heinonen

Voimauttava valokuvaprosessi on vastavuoroinen 
tapa kohdata läheinen, työtoveri tai asiakas. Sen 
avulla voi tarkastella myös itseään ja omaa toi-
mintaansa. Tuloksena voi olla ihmissuhteiden 
lähentyminen, vuorovaikutuksen parantuminen, 
hajanaisten, tunnepitoisten ja abstraktien asioi-
den selkeyttäminen sekä oman minän tai yhteisön 
toiminnan pohtiminen ja ymmärtäminen. 

Valokuvan voimauttavan käytön neljä keskeistä 
osa-aluetta ovat: albumikuvien tutkiminen, vuo-

rovaikutus valokuvaustilanteessa, omakuvan ot-
taminen sekä arjen kuvaaminen. Kuvausprojektit 
antavat sijan intuitiolle ja luovuudelle. Keskeinen 
kysymys yhdessä valittuun teemaan liittyen on: 
Mitä haluan tehdä näkyväksi ja vahvistaa?

Valokuvaustilanteen lopputulosta ei voi tietää 
etukäteen. Luova prosessi edellyttää epävarmuu-
den tilan ja epäonnistumisen mahdollisuuden 
sietämistä. 
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Voimauttavassa 

valokuvauksessa 

kuvattava päättää 

itse mitä kuvataan, 

missä ja miten.

Mitä on voimauttava 
valokuvaus?
Voimauttava valokuvaus on taide- ja sosiaali-
kasvattaja Miina Savolaisen kehittämä sosiaa-
lipedagoginen menetelmä, jossa sekä valokuva 
että dialoginen valokuvaustilanne tarjoavat 
kanavan voimaantumisprosessiin (empower-
ment). Menetelmä edellyttää kuvattavan oi-
keutta itsemäärittelyyn, ja sen lähtökohtana on 
kuvaajan ja kuvattavan tasavertaisuus.  

Menetelmää voidaan hyödyntää yksilö-, 
pari- ja ryhmätyöskentelyssä, esimerkiksi per-
hetyössä, työyhteisöissä, vertaisryhmissä, pari-
suhdetyössä ja vastaanottotyössä. Tavoitteena 
on valokuvaamalla tehdä näkyväksi ja vahvistaa 
voimautumista – kokonaisena, moniulotteisena 
ihmisenä ymmärretyksi tulemisen tunnetta se-
kä oman elämän merkityksellisyyden kokemus-
ta. Menetelmä käy sovelletusti kaikenikäisille.                       
             

Katse kertoo

Millainen on julkinen kuva diabeteksesta? Sairauk-
siin liittyy usein stigmaa, pois katsomista, häpeää 
ja kohtaamattomuutta. Moni ei rohkene kertoa sai-
rastavansa diabetesta. Moni kokee hoitoon liittyvää 
riittämättömyyttä ja syyllisyydentunnetta. Median, 
eri alojen ammattilaisten ja sairastuneiden katseet 
eivät aina kohtaa. Ammattilaiset näkevät helpos-
ti vain HbA1C:n (pitkäaikainen verensokeritaso), 
BMI:n (painoindeksi) tai BKT:n (bruttokansantuo-
te).

Kuvaamista tärkeämpää voimauttavassa valo-
kuvauksessa ovat kuvaamisen ja katsomisen tavat. 
Miten ammattilaisena näet roolisi, ammattisi? Mi-
ten muut sen näkevät? Jos itse valokuvaisit työtäsi, 
miten haluaisit sen kuvattavan?  Jos antaisit ka-
meran asiakkaalle, miten hän kuvaisi juuri tapah-
tuneen kohtaamisen? Entä jos ryhtyisit kuvaajaksi 
ja kysyisit asiakkaalta, miten hän haluaa itseään, 
elämäänsä ja sairauttaan kuvattavan? 

Valokuva omahoidon tukena

Diabetekseen sairastunut kokee usein diabeteksen 
vaikuttavan elämäänsä hyvinkin monitasoisesti. 
Voimauttavan valokuvauksen kehittäjän 

 mukaan identiteettityön tukemisen tulisi 
olla olennainen osa terveydenhuollon perustyötä. 
Oman elämän voimavarojen ja sairauden merki-
tysten pohtiminen antaa perspektiiviä 
itsensä hoitamiseen. 

Kuvaamalla voidaan valottaa paitsi 
vaikeuksia, myös iloja ja voimavaroja. 
Pyyntö kuvata diabetesta aiheuttaa 
helposti hämmennystä: eihän sitä voi 
kuvata, eihän se näy kuvissa. Kuiten-
kin diabetes voi vaikuttaa lähes kai-
kessa ja kaikkeen. Hajanaista kokonaiskuvaa sel-
kiyttää pohdinta, miltä oma elämäntarina näyttää 
kuvina ja miten diabetes on ollut siinä mukana. 
Millaisia kuvia siihen haluaisi lisätä? 

Terveydenhuollon ammattilaisen keskeinen työ-
väline on vuorovaikutus ja tapa katsoa asioita. Iden-
titeettityö kuuluu myös ammattilaiselle. Itse kukin 
joutuu miettimään omia voimavarojaan, rooliaan ja 
persoonaansa osana asiakkaan ja työyhteisön kans-
sa käytävää dialogia. 

Voimauttava valokuvaus antaa sekä ammattilai-
sille että diabeetikoille mahdollisuuksia rakentaa 
identiteettiä ja vuorovaikutusta arvostavasti. Ku-
vat nostavat esiin uusia, monipuolisia näkökulmia 
elämään ja sairauksiin sekä tarjoavat voimavaroja 

niiden kanssa elämiseen. Kuvat voi-
vat olla väline muutoksen tukemiseen. 
Valokuvaamalla voi tehdä näkyväksi 
tätä hetkeä, mutta myös haaveita ja 
tavoitteita. 

Valta siirtyy kuvattavalle

Miksi emme muuta elintapojamme, 
vaikka saamme tietoa, käskyjä, kehotuksia ja sank-
tioita? Uusin motivaatiotutkimus on osoittanut 
edellä mainitut hoidonohjaustavat heikoiksi, joskus 
jopa haitallisiksi. Uusia lähestymistapoja tarvitaan. 
Tiedämme, että motivaatio ja itsestä huolehtiminen 
rakentuvat itsestä välittämiselle ja kokemukselle 
siitä, että omaan elämään ja terveyteen on mahdol-
lista vaikuttaa. Itsensä arvostaminen on omahoidon 
ja itsestä huolehtimisen lähtökohta. 

Voimauttavan valokuvan menetelmän avulla on 
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Kuva on vahva 

väline, ja se saattaa 

paljastaa myös 

paljon rikkinäistä, 

keskeneräistä ja 

haavoitettua.

mahdollista tehdä näkyväksi voimavaroja sekä sitä, 
mitä arvostaa ja kunnioittaa. Se haastaa auktori-
teettiasetelman sijaan kuulevaan ja kunnioittavaan 
kohtaamiseen.

Voimauttavassa valokuvauksessa valtasuhteet 
käännetään toisin päin. Olemme 
tottuneet siihen, että se, kenellä on 
kamera, päättää ketä, missä ja miten 
kuvataan. Samalla valitaan tietoises-
ti tai tiedostamatta, minkä ei haluta 
näkyvän. Monet kuvat meistä tai vaik-
kapa diabeteksesta ovat vallan kuvia: 
muiden kuin meidän tai diabetesta 
sairastavien ottamia. 

Erityisesti tyypin 2 diabetekseen ja ylipainoon 
saattaa liittyä julkista häpäisemistä. Kuvat voivat 
ohjata kääntämään katseen pois kieltäen kauniin 
näkemisen. Voimauttavassa valokuvauksessa ku-
vattava päättää itse mitä kuvataan, missä ja miten. 
Kuvien kautta jokainen rakentaa omaa todellisuut-
taan ja erilaiset todellisuudet voivat tulla jaetuiksi. 
Olennaista on vuorovaikutuksen rakentuminen.

Kuva on vahva väline, ja se saattaa paljastaa 
myös paljon rikkinäistä, keskeneräistä ja haavoi-
tettua. Valokuva ei näyttäydy kaikille samanlaisena. 
Jokainen katsoo kuvaa omasta perspektiivistään ja 
omalla tavallaan. Voimauttavan valokuvauksen ta-
voite on suunnata katse voimavaroihin ja siihen, 
mikä sairauden ja kipujenkin keskellä on arvokasta. 

Menetelmää käyttävällä on oltava omakohtaista 
kokemusta siitä, miten syviä asioita kuva voi he-
rättää.  

Kuvien voima häkellyttää

Osallistuimme työparina voimauttavan valoku-
vauksen kurssille. Koimme yhdessä valokuvien ja 
valokuvaamisen häkellyttävän voiman. Valokuvat 
tarjosivat tilaisuuden tutkailla omaa ammatillista 
kehittymistä. Rakensimme albumikuvien avulla 
matkaa menneisyydestä nykyisyyteen. Moni unoh-
tunut asia tuli tietoiseksi. 

Oman elämäntarinan rakentamisen kautta hah-
motimme rooliamme sekä yksityiselämän että työn 
näkökulmasta. Valokuvasimme toisiamme sekä hyi-
sessä talvi-ilmassa että keväisessä varhaisaamussa.

Kurssiin liittyi työyhteisöprojekti, jossa kuva-

simme pareittain Diabeteskeskuksessa työhuonei-
den ovenpieleen kuvia. Kukin työntekijä sai itse 
määritellä, millaisena halusi tulla nähdyksi kurssi-
laisille ja ohi kulkeville. 

Kesällä 2012 käytimme voimauttavaa valoku-
vausta diabetesta sairastavien lasten 
perhekursseilla muutamien perheiden 
kanssa siten, että perheenjäsenet, pie-
nimmätkin, saivat tehtäväkseen kuvata 
kurssin aikana heitä koskettaneita ja 
voimia tuoneita asioita. 

Jokainen perheenjäsen valitsi ku-
vista tärkeimmän ja esitteli sen avulla 
kurssin herättämiä ajatuksiaan muille. 

Kokemusten ja kuvien jakaminen valotti kauniilla 
tavalla sitä, miten kurssi merkitsi hyvin erilaisia 
asioita sisaruksille, vanhemmille ja diabetekseen 
sairastuneille lapsille. Kuvien tutkiminen yhdessä 
perheen ja muiden kurssilaisten kanssa haastoi 
kuulemaan toisten kokemuksia.  

Joskus kaukaa näkee paremmin

Voimauttavan valokuvauksen työskentelyssä voi-
daan käyttää myös anonyymejä kuvia. Nuorten kurs-
silla rakensimme ja kuvasimme ”ihmispatsaita”, 
jolloin tavoitteena oli vahvistaa kehollisuuden ja 
yhteisöllisyyden kokemusta. Tyypin 2 diabeetikoi-
den kurssilla olemme käyttäneet tuntemattomien 
kuvaajien ottamia valokuvia. Joskus kaukaa näkee 
paremmin. Toisinaan on myös helpompaa siirtää 
omia tuntojaan ulkopuoliseen hahmoon.

Yksi voimauttavan valokuvauksen keskeisistä 
väittämistä on, että myös ammatillisuus voi olla 
välittävää ja rakkaudellista, jos se on dialogista. 
Keskusteluun kuuluu moniäänisyys ja monenlaiset 
katseet. Se, että uskallamme kuvata ja katsoa itse-
ämme ja toisiamme arvostavin silmin. 

Helena Nuutinen 

Psykologi

PsL, YTM (terveyspsykologian erikoispsykologi)

Suomen Diabetesliitto ry

helena.nuutinen@diabetes.fi 

Kirsi Heinonen 

Liikuntasuunnittelija 

Lo, sosionomi, YTM (sosiaalipsykologi) 

Suomen Diabetesliitto ry 

kirsi.heinonen@diabetes.fi
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Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus päivitettiin

Suositustyöryhmä painottaa 
raskausdiabeteksen varhaista 
toteamista ja hoidonaloitusta 

Risto Kaaja
 

Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suosituksen 

päivitys ei tuonut mullistavaa uutta. 

Diagnostisia raja-arvoja ei meillä tiukennettu, 

toisin kuin monessa muussa maassa. 

Työryhmä piti tärkeämpänä, että 

raskausdiabetes diagnosoidaan ja hoito 

aloitetaan mahdollisimman varhain.

Monessa maassa raskausdiabeteksen diagnostisia 
raja-arvoja on tiukennettu Hyperglycemia and Ad-
verse Pregnancy Outcome (HAPO) -tutkimuksen 
jälkeen. Suomalainen Käypä hoito -työryhmä ei ha-
lunnut muuttaa glukoosirasituskokeen raja-arvoja, 
vaikka paineita siihen olikin. Työryhmä päätti odot-
taa, että uudet tiukemmat raja-arvot vaikuttavat 
merkittävästi kliinisiin päätetapahtumiin muualla 
ennen kuin niitä meillä kiristetään.

Raja-arvojen tiukentamista tärkeämpänä työ-
ryhmä piti sitä, että raskausdiabetes diagnosoitai-
siin ja hoito aloitettaisiin mahdollisimman varhain, 
jotta esimerkiksi sikiön suurikasvuisuuteen, makro-
somiaan, pystyttäisiin merkittävästi vaikuttamaan. 

Ongelmana on, että insuliiiniresistenssi (insuliinin 
tehoamattomuus kudoksissa) vaikeutuu vasta ras-
kauden puolivälin jälkeen, eikä alkuraskaudessa 
tehdyn glukoosirasituskokeen tulokselle ole raja-
arvoja. 

Raskausdiabetes yleistyy

Raskausdiabetes yleistyy, vaikka otetaan huomioon 
se, että glukoosirasituskokeen raja-arvot ovat muut-
tuneet ja yhä useampi raskaana oleva testataan. 
Lihavuuden yleistyminen on yksi selittävä tekijä. 

Vuonna 2011 glukoosirasituskokeen tulos oli 
poikkeava 12,5 %:lla synnyttäjistä Suomessa ja 
1,7 %:lle aloitettiin insuliinihoito. Raskausdiabe-
tes ilmaantuu yleensä jo ensimmäisen raskauden 
aikana. Raskausdiabeteksen ilmaantuvuus toisessa 
raskaudessa lienee vähäinen (1 %), jos glukoosiai-
neenvaihdunta on ollut ensimmäisessä raskaudes-
sa normaali.

LADA ja MODY huomioon

On tärkeää diagnosoida raskausdiabeteksen harvi-
naisemmat muodot (5–10 %), joissa äiti on yleensä 
normaalipainoinen. Näitä ovat LADA (latent autoim-
mune diabetes in adults), autoimmuunipohjainen 
raskausdiabetes, jonka diagnoosi vahvistuu GAD-
vasta-ainetestillä. Toinen, harvinaisempi muoto on 
MODY (maturity onset diabetes in the young), joka 
on perinnöllinen. Diagnoosi vahvistetaan MODY:n 
geenitestillä. 

Ravitsemushoito kaiken perusta

Ravitsemushoito on edelleen raskausdiabeteksen 
hoidon kulmakivi. Raskaudenaikaiseen painonnou-
suun liittyviä suosituksia on tarkennettu huomioi-
malla raskautta edeltävä painoindeksi. Työryhmä 
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suosittaa, että lihavien (painoindeksi  30,0 kg/m2) 
raskausdiabeetikoiden painon ei tulisi nousta juuri 
lainkaan raskausdiabeteksen toteamisen jälkeen. 

Raskausdiabeetikoiden, kuten kaikkien mui-
denkin, tulisi suosia pehmeää rasvaa, joka sisältää 
kerta- ja monityydyttymättömiä rasvahappoja: sitä 
pitäisi olla kaksi kolmasosaa ruokavalion rasvan 
kokonaismäärästä. Sen sijaan kovaa rasvaa (tyy-
dyttyneet rasvahapot) tulisi saada ruoasta mahdol-
lisimman vähän.

Sama liikuntasuositus kuin muillekin

Raskausajan liikuntasuositus on yhteneväinen ko-
ko väestölle tarkoitetun terveysliikuntasuosituksen 
kanssa. Säännöllisen liikunnan voi aloittaa raskau-
den aikana.

Kohtuullisesti kuormittava, kestävyyttä tai li-
hasvoimaa kohentava liikunta on turvallista ja 
saattaa vaikuttaa edullisesti odottavan äidin glu-
koosiaineenvaihdunnan häiriöön. Viimeisen ras-
kauskolmanneksen aikana liikunta saattaa jonkin 
verran vähentää erityisesti ylipainoisten naisten 
insuliinin tarvetta. 

Työryhmä suosittaa insuliinia

Hoidossa on keskeistä veren glukoosipitoisuuden 
omaseuranta ja ravitsemushoito. Tärkeintä on pyr-
kiä mahdollisimman lähelle normaalia verensokeri-
tasoa ruokavaliolla sekä siihen tarvittaessa liitetyllä 
lääkehoidolla. Lääkehoitoa tarvitaan, kun ruokava-
lioneuvonta ja ruokavalion tehostaminen eivät riitä. 

Lääkehoitona käytetään joko insuliinihoitoa, 
metformiinia tai näiden yhdistelmää. Hoito aloite-
taan metformiinilla yhä useammin, mutta se ei rii-
tä kolmannekselle sairastuneista, ja he tarvitsevat 
lisäksi insuliinia. 

Työryhmä on edelleen vahvemmin insuliinihoi-
don kannalla, vaikkei näiden lääkkeiden tehossa 
ole todettukaan eroa lievää raskausdiabetesta sai-
rastavien hoidossa. Metformiinia saaneiden äitien 
lasten seurannassa ei ole ilmaantunut huolenai-
heita, mutta sen pitkäaikaisesta turvallisuudesta 
lapselle ei ole riittävästi näyttöä. 

 Vastasyntyneen komplikaatioiden ehkäisyssä 
on hyötyä myöhäänkin raskauden aikana aloitetusta 
lääkehoidosta: se vähentää erityisesti vastasynty-

neen hypoglykemiaa eli liian matalaa verensokeria. 
Insuliinihoito aloitetaan synnytyssairaalan äi-

tiyspoliklinikassa ja sitä jatketaan synnytykseen 
saakka. Insuliinihoito räätälöidään yksilöllisesti, ja 
sen tavoitteena on normaali verensokeritaso. 

Ateriainsuliinihoito pikavaikutteisella insu-
liinianalogilla (lispro- tai aspartinsuliinilla) aloite-
taan, jos aterianjälkeiset verenglukoosiarvot ovat 
suurentuneita iltainsuliinin (NPH) aloittamisen 
jälkeenkin tai vain aterianjälkeiset arvot ovat suu-
rentuneet.

Raskausdiabeetikoiden seuranta tapahtuu äi-
tiysneuvoloissa, jos ruokavaliohoito riittää raskaus-
diabeteksen hoidoksi ja raskaus on muuten komp-
lisoitumaton. Seuranta siirtyy synnytyssairaalaan, 
jos raskausdiabeteksen hoitoon tarvitaan lääkitystä 
tai epäillään sikiön makrosomiaa.

Sikiön kasvua seurataan kaikututkimuksilla.

Synnytyssairaalassa oltava valmiudet

vastasyntyneen tehohoitoon

Äidin raskausdiabeteksen vaikeus, lihavuus ja suu-
ri raskaudenaikainen painonnousu lisäävät vauvan 
riskiä syntyä suuripainoisena. Äidin huono soke-
ritasapaino lisää myös vastasyntyneen matalan 
verensokerin riskiä. Näistä syistä on tärkeää, että 
raskausdiabeetikot synnyttävät raskausdiabeeti-
koiden hoitoon perehtyneessä synnytyssairaalassa, 
jossa on valmiudet vastasyntyneen tehostettuun 
seurantaan ja hoitoon. 

Raskausdiabeteksen tehostettu hoito vähentää 
vastasyntyneen komplikaatioita, kuten hengitysvai-
keuksia ja hypoglykemiaa (veren glukoosipitoisuus 
alle 2,6 mmol/l).  Viimeksi mainitun estämiseksi 
suosituksessa korostetaan varhaista imettämistä: 
vastasyntyneen tulisi syödä jo ensimmäisen elin-
tunnin aikana, ja syöttöjen tulee jatkua kahden 
tunnin välien.
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Raskausdiabetes uusiutuu

joka kolmannella

Raskausdiabetes uusiutuu kolmanneksella potilais-
ta seuraavissa raskauksissa. Lisäksi raskausdiabee-
tikolla on suurentunut riski sairastua myöhemmin 
tyypin 2 diabetekseen. Riskiä voi pienentää laih-
duttamalla normaalipainoon, liikkumalla ja syömäl-
lä terveellisesti. 

Raskausdiabeetikoiden lapsilla on myöhemmin 
suurentunut ylipainon ja glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriön riski.

Glukoosirasituskoe uusitaan synnytyksen jälkeen 
kaikille raskausdiabeetikoille, ja insuliinia käyttä-
neille jo 6–12 viikon kuluttua synnytyksestä. Muille 
raskausdiabeteksen sairastaneille glukoosirasitus-
koe tehdään noin vuoden kuluttua synnytyksestä. 

Tavoitteena normaalipaino

Koska raskausdiabetes uusiutuu noin joka kolman-
nella potilaista, äidin olisi pyrittävä normaalipai-

noon tai ainakin laihtumaan ennen uutta raskautta. 
Tavoitteena on saada paino laskemaan vähintään 
samoihin lukemiin kuin ennen ensimmäistä ras-
kautta. Tämä onnistuu vain harvoille.  

Elämäntapamuutokset onnistuvat sen sijaan 
raskauden aikana, mutta tulevat usein valitettavan 
myöhään. Näille suuren riskin potilaille onkin jär-
jestettävä glukoosirasituskoe jo raskauden alkupuo-
liskolla. Jos rasituskokeen tulos ei ole poikkeava, 
koe on uusittava normaaliin tapaan myöhemmin.  

On muistettava, että raskausdiabeteksen sai-
rastaneet naiset kuuluvat Diabeteksen ehkäisyn ja 
hoidon kehittämisohjelman Dehkon korkean riskin 
strategian piiriin, ja elintapamuutokset ovat ensisi-
jainen keino vaikuttaa näiden äitien ja heille synty-
vien lasten terveyteen. Tässä meille on haastetta, 
sillä elintapojen muuttaminen on osoittautunut 
erittäin vaikeaksi synnytyksen jälkeen. 

Yksi ratkaisu olisi lastenneuvolatoiminnan laa-
jentaminen myös äiteihin.

Risto Kaaja

Sisätautiopin professori 

Turun yliopisto ja Satakunnan keskussairaala

risto.kaaja@satshp.fi

Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus, viimeisin versio 
26.6.2013: www.kaypahoito.fi

Kirjoittaja toimi Raskausdiabeteksen käypä hoito 
-työryhmän puheenjohtajana.

Diab_ja_laak_PERUS_5_2013.indd   24 19.11.2013   12.57



Diabetes ja lääkäri  joulukuu 2013

NUORI DIABETESTUTKIJA

HIV-lääkkeiden sivuvaikutukset toivat 
uutta tietoa insuliiniresistenssistä

Ksenia Sevastianova

Ihmisen immuunikatoviruksen hoitoon käytetyt 

lääkkeet ovat vähentäneet HIV-potilaiden 

sairastuvuutta ja kuolleisuutta merkittävästi. 

Lääkitykseen liittyy kuitenkin sivuvaikutuksia, 

kuten rasvakudoksen jakautumishäiriö eli 

lipodystrofia, jotka lisäävät potilaiden riskiä 

sairastua muun muassa tyypin 2 diabetekseen 

sekä sydän- ja verisuonitauteihin. 

        Yllättäen monet HIV-lääkitykseen liittyvän  

lipodystrofian kliiniset ja solutason piirteet ovat 

samoja kuin metabolisessa oireyhtymässä, jonka 

tunnusomaisin piirre on insuliiniresistenssi. 

Ihmisen immuunikatoviruksen (human immuno-
deficiency virus, HIV) hoitoon käytettyjen lääke-
yhdistelmien käyttöönotto 1990-luvulla on ollut 
nykylääketieteen suurimpia menestystarinoita. 
Yhdistelmälääkehoito on muuttanut HIV-diagnoo-
sin kuolemantuomiosta krooniseksi sairaudeksi ja 
parantanut merkittävästi HIV-positiivisten ihmisten 
elämänlaatua (1). 

HIV-lääkkeisiin liittyy kuitenkin vakavia sivuvai-
kutuksia. Potilaiden pitkäaikaisennusteen kannalta 
merkittävimpiä sivuvaikutuksia on lipodystrofia eli 
ihonalaisen rasvakudoksen häviäminen (lipoatrofia) 
kasvoista, raajoista ja vartalolta samalla kun rasvaa 
kertyy ylen määrin (lipohypertrofia) vatsaonteloon, 
maksaan ja niskaan (2). 

Maksan rasvoittumisen seurauksena potilaiden 
insuliiniherkkyys heikkenee, ja tyypin 2 diabetek-
sen puhkeamisen riski kasvaa (2). Lipodystrofiaan 
liittyy myös kolesterolitasapainon häiriöitä sekä ko-
honnut verenpaine (2), mikä todennäköisesti jäy-
kistää potilaiden valtimopuustoa. Tämä puolestaan 
saattaa heidät suureen sydän- ja verisuonitautien 
riskiin (3). Lipodystrofiset vartalonmuutokset voi-
vat olla paitsi kivuliaita myös silmiinpistäviä. Ne 
voivat johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen tai pal-
jastaa HIV-positiivisuuden potilaan sitä tahto matta. 

Pahimmillaan potilaat saattavat luopua muuten toi-
mivasta elintärkeästä lääkityksestä. 

Koska HIV:n täydellinen hävittäminen ei nyky-
lääkkein ole mahdollista ja taudin hoito edellyttää 
elinikäistä lääkitystä, hoidon sivuvaikutusten mer-
kitys korostuu potilaiden eliniän pidentyessä. Tämä 
tulee eittämättä kuormittamaan terveydenhuolto-
järjestelmäämme entisestään.

Mystinen lipodystrofia

Lipodystrofia-ilmiön syntymekanismit ovat epä-
selvät. Tässä artikkelissa esiteltävän, Suomen 
Diabetestutkijoiden ja Diabetologien yhdistyksen 
vuonna 2012 palkitseman väitöskirjatutkimuk-
sen aloitusvaiheessa tiedettiin, että solumalleissa 
HIV-lääkkeet vähentävät rasvasolujen kehitystä ja 
kasvua edistävien aineiden tuotantoa (4,5). Tästä 
seuraa, että aikuiset rasvasolut voivat huonosti ja 
uusia rasvasoluja syntyy vain murto-osa normaalis-
ta. Solututkimukset olivat myös osoittaneet, että 
HIV-lääkkeet estävät normaalia rasvapisaroiden 
kertymistä rasvasoluihin (4,5). Tällöin solut piene-
nevät ja rasvakudos kutistuu. 

HIV-lääkkeiden tiedettiin myös vaurioittavan so-
lujen” energiatehtaita”, mitokondrioita (6). Ener-
giantuotantoa vaille jääneet rasvasolut eivät selviä 
elinvaatimuksistaan ja aloittavat hätähuudon eli 
alkavat erittää tulehdusmerkkiaineita. Rasvasolut 
saattavat jopa kuolla (7). 

Tulehdusmerkkiaineiden tiedetään houkutte-
levan rasvakudokseen makrofagisoluja (8), joiden 
tehtävänä on pölynimurin lailla siivota kuolleita 
soluja rasvakudoksesta. Makrofagisolujen läsnäolo 
rasvassa kielii siis sen tulehdus- ja hätätilasta (8). 

Lipodystrofiassa paradoksaalisesti lisääntyvän 
vatsaontelonsisäisen tai niskan rasvan solutason 
muutoksista ei ollut väitöskirjan aloitusvaiheessa 
perusteellista tutkimustietoa. Lipodystrofiaan ei 
myöskään tunnettu tehokasta hoitoa, mutta solu-
malleissa tutkittu uridiinimolekyyli oli osoittautu-
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nut lupaavaksi (9). Tässä väitöskirjatutkimuksessa 
vahvistettiin ensimmäistä kertaa, että monet edellä 
mainituista solumallitutkimusten löydöksistä pitä-
vät paikkansa myös ihmisen rasvakudoksessa. 

Ensimmäinen laatuaan

Väitöskirjan tavoitteena oli selvittää, liittyykö yhdis-
telmähoitoon tai sen aiheuttamaan lipodystrofiaan 
verisuonien jäykistymistä, onko lipoatrofinen ras-
vakudos tulehtunutta verrattuna ei-lipoatrofiseen 
rasvakudokseen, eroaako lipoatrofinen ei-lipoatro-
fisesta rasvakudoksesta esimerkiksi mitokondrio-
määrän ja aineenvaihduntaan vaikuttavien geenien 
ilmentymisen suhteen sekä poikkeaako lipodystro-
fiassa paremmin säilyvä niskan rasva häviävästä 
vatsan ihonalaisrasvasta ja onko se mahdollisesti 
energia-aineenvaihdunnaltaan valkeasta rasvasta 
poikkeavaa ruskeata rasvaa. Lisäksi tutkimme, 
voiko ravintolisänä käytetty uridiini parantaa poti-
laiden lipodystrofiaa ja siihen liittyviä aineenvaih-
duntahäiriöitä, kuten rasvamaksaa ja heikentynyttä 
insuliiniherkkyyttä.  

Tutkimuksiin osallistui 64 HIV-positiivista yh-
distelmähoidettua potilasta, joista 45:lle oli ja 
19:lle ei ollut kehittynyt lääkitykseen liittyviä ras-
vakudoksen muutoksia. Verisuonijäykkyys tutkittiin 
pulssiaaltoanalyysilla, kehon koostumus mitattiin 
kaksienergisellä röntgenabsorptiometria- (dual-
energy x-ray absorptiometry, DEXA) ja magneetti-
kuvantamismenetelmällä. 

Maksan rasvapitoisuus määriteltiin protonis-
pektroskopialla. Rasvakudosnäytteet otettiin poti-
laiden vatsan ja niskan ihoalaisrasvasta. Rasvaku-
dosnäytteistä mitattiin DNA:n monistustekniikalla 
rasvakudoksen kehitykseen ja aineenvaihduntaan 
vaikuttavien geenien ilmentymistä sekä mitokond-
rioiden määrää. Tulehdussolujen määrää arvioitiin 
mikroskoopilla kudosleikevärjäyksin. 

Uridiinin tehoa ja turvallisuutta lipodystrofian ja 
sen liitännäiskomplikaatioiden hoidossa arvioitiin 
kolme kuukautta kestäneessä satunnaistetussa lu-
mekontrolloidussa tutkimuksessa. Siihen osallistui 
20 HIV-positiivista yhdistelmähoitoista lipoatrofista 
tutkittavaa. Tämä oli maailman ensimmäinen tutki-
mus, jossa uridiinia tutkittiin ihmisillä HIV:n yhdis-
telmälääkityksen aiheuttaman lipodystrofian hoidos-
sa muutoin muuttumattoman lääkehoidon aikana. 

Tulokset kyseenalaistivat vallitsevan teorian

Väitöskirjatutkimus osoitti, että HIV-lääkityksen kes-
to, mutta ei lipodystrofia, altistaa verisuonien jäy-
kistymiselle iästä ja verenpainetasosta riippumatta 
(10). Johtopäätöksenä voitiin todeta, että nykyisten 
HIV-lääkkeiden pitkäaikaiskäyttö lisää verisuonien 
jäykkyyttä ja siten potilaiden riskiä sairastua sydän- 
ja verisuonitauteihin. Tulehdukseen liittyvien geeni-
en ilmentyminen ja tulehdussolujen määrä lipoat-
rofisessa rasvakudoksessa todettiin lisääntyneeksi. 
Mitokondriomäärä sekä rasvasolujen muodostumi-
seen ja toimintaan liittyvien geenien ilmentyminen 
sen sijaan olivat vähentyneet verrattuna ei-lipoatro-
fiseen rasvakudokseen (11,12). 

Rasvakudoksen tulehdus oli suorassa suhteessa 
maksan rasvaisuuteen (12). Lipodystrofiassa säilyvä tai 
jopa lisääntyvä niskan rasva oli vähemmän tulehtunutta 
kuin herkemmin häviävä vatsan ihonalaisrasva (13). 
Niskan rasvakudoksen kroonisen tulehduksen vähyys 
saattaa liittyä kyseisen kudoksen säilymiseen ja suu-
rempaan elinvoimaisuuteen rasvasolutoksisesta lääki-
tyksestä huolimatta. Niskan rasvassa ei nähty ruske-
alle rasvalle tyypillisiä piirteitä (13). 

Lipodystrofisten henkilöiden niskan rasvassa oli 
vähemmän mitokondrioita kuin ei-lipodystrofisten 
henkilöiden niskan rasvassa, vaikka kudokset oli-
vat ulkoisesti samannäköisiä (13). Koska mito-
kondrioiden vähyys oli todettavissa niskarasvassa 
myös sellaisilla lipodystrofisilla tutkittavilla, joilla 
se oli säilynyt atrofialta, mitokondriokadon ei voi-
tu katsoa suoraan aiheuttavan lipoatrofiaa. Löydös 
kyseenalaisti vallitsevan teorian, jonka mukaan li-
podystrofia johtuu HIV-lääkityksen aiheuttamasta 
mitokondriovajeesta, ja sillä oli merkittävä uutisar-
vo lipodystrofiatutkimuksen alalla. 

Niskan alueen ihonalaisrasvan todettiin poik-
keavan eniten vatsan ihonalaisrasvasta niin kut-
suttujen homeobox-geenien ilmentymisessä. Nämä 
geenit määrittelevät kudosten sijainnin ja ominai-
suudet sikiönkehityksen varhaisvaiheessa (13). 
Löydös saattaa selittää, miksi anatomisesti eri pai-
koissa sijaitseva rasvakudos on eriasteisesti altis 
HIV-lääkkeiden sivuvaikutuksille.

Uridiinin todettiin lisäävän merkittävästi ihon-
alaisrasvan määrää lipoatrofisilla potilailla, mutta 
sillä ei ollut vaikutusta potilaiden maksan rasvapi-
toisuuteen tai heidän insuliiniherkkyyteensä (14).
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Yllättäviä samankaltaisuuksia

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien yh-
distyksen palkitseman väitöskirjan yhteenvedossa 
todetaan, että lipodystrofiaan liittyvät aineenvaih-
dunnan ja solutason muutokset ovat yllättäen hy-
vin samanlaisia kuin metabolisesta oireyhtymästä 
kärsivillä. Vaikka lipodystrofiassa rasvakudosta on 
vähän ja rasvasolut pieniä ja metabolisesta oireyh-
tymästä kärsivillä rasvakudosta on paljon ja rasva-
solut suuria, molemmista tiloista kärsiville kertyy 
ylimääräistä rasvaa samoihin aineenvaihdunnalli-
sesti ratkaiseviin paikkoihin: vatsaontelon sisälle ja 
maksaan. Molempien tilojen tyyppipiirteisiin kuu-
luvat insuliiniresistenssi, häiriöt kolesteroliaineen-
vaihdunnassa, lisääntynyt verisuonien jäykkyys, 
kohonnut verenpaine, krooninen rasvakudoksen 
tulehdus sekä mitokondriovaje (15,16). 

Molempiin tiloihin liittyy merkittävästi lisäänty-
nyt tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuoni-
sairauksien riski. Näiden kliinisten ja solubiologis-
ten yhtenevyyksien vuoksi on todennäköistä, että 
HIV-lääkitykseen liittyvän lipodystrofian syntymeka-
nismien tutkimuksesta voisi olla suurta hyötyä myös 
lihavuuden ja sen liitännäissairauksien kehityksen 
ymmärtämisessä ja ehkäisykeinojen parantamisessa.

Ksenia Sevastianova

LT, kliininen tutkija, sisätauteihin 

erikoistuva lääkäri

Helsingin yliopisto, kliininen 

laitos, sisätautien osasto

Lääketieteellinen tutkimuslaitos 

Minerva

ksenia.sevastianova@helsinki.fi
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Oletko sinä Nuori 
diabetestutkija 2014?

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien -yhdistys 
palkitsee vuosittain alle 40-vuotiaan diabeteksen alalta 
väitelleen tutkijan. Palkinnot jaetaan Valtakunnallisen 
diabetespäivän yhteydessä pidetyn luennon perusteella. 
Luennon arvioi yhdistyksen hallitus. Arvioinnissa kiinni-
tetään tasapuolisesti huomiota tieteelliseen sisältöön ja 
hakijan omaan osuuteen tutkimuksen teossa, esitykseen 
ja siihen, miten luennon pitäjä aikoo tulevaisuudessa 
toimia diabeteksen parissa. 

Ensimmäinen palkinto on 2 000 euroa, toinen pal-
kinto 1 000 euroa ja kolmas palkinto 500 euroa. Ilmoit-
tautumisaika päättyy 30. kesäkuuta 2014. Tarkemmat 
ohjeet löytyvät osoitteesta www.diabetes.fi/diabetesliitto/
jasenyhdistykset/diabetestutkijat_ja_diabetologit.
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Hyvän diabeteksen hoidon tiedetään 

vaikuttavan monien sairauksien paranemiseen 

ja muun muassa leikkaushoitojen tuloksiin. 

Mitä seuraa, kun vuodeosastolla tavoitellaan 

mahdollisimman hyvää korkean verensokerin 

hoitoa? Muun muassa tähän etsittiin vastausta 

Euroopan diabetestutkijoiden kokouksessa.

Tiukahkojen hoitovaatimus-
ten kääntöpuolena ovat liian 
matalien verensokereiden 
lisääntyminen potilailla sekä 
verensokeriseurannan aiheut-
tamat kustannukset. 

 (abstrakti 1 046) rapor-
toivat englantilaisen 550 vuo-
depaikan sairaalan tuloksista. 
Vaikean hypoglykemian (ma-
talan verensokerin) raja oli 
3,0 mmol/l ja lievän 3,1–3,9 
mmol/l. Verensokeri mitattiin 
sormenpäästä kaikilta insulii-
nia tai sulfonyyliureoita käyt-
täviltä potilailta. 

Verensokerimittauksia 
tehtiin kaikkiaan 15 844, 
joista 771:ssä verensokeri 
alitti vaikean hypoglykemian rajan. Liian matalis-
ta verensokereista 542 ilmeni yöllä. Koska veren-
sokeria mitattiin yöllä harvemmin kuin päivällä, 
tulos on hyvinkin merkittävä. 

Tutkijat arvioivat, että hypoglykemioiden 
esiintymiseen yöllä vaikuttaa illan hiilihydraat-
tien lisäksi insuliinilaatu. Yöllä sympaattinen 
hermosto aktivoituu lisäksi huonommin kuin 
päivällä, mikä vaikuttaa maksan glukoosintuo-
tantoon.

EASD-poimintoja
Kannattaako korkeaa verensokeria 
hoitaa sairaalassa?                              Jorma Lahtela

Jatkuva verensokerinmittaus

säästää aikaa ja rahaa?

 (abstraktit 59 ja 60) tutkivat jatkuvan 
verensokerin mittaamisen hyötyjä sairaalan valvon-
taosastolla. Potilaita oli 178. Jatkuvan mittauksen 
todettiin johtavan parempiin ja pitkäkestoisemmin 
lähellä normaalia pysytteleviin sokeriarvoihin. Hy-

poglykemiariski ei lisääntynyt. 
Tutkimukseen liittyi mielenkiin-

toinen kustannus-hyötyanalyysi. 
Sen mukaan jatkuva mittaus tuli 
halvemmaksi kuin tehostettu veren-
sokerin valvonta sormenpäämittauk-
sin. Ero syntyi pääasiassa hoitajien 
mittaukseen käyttämästä ajasta. Ai-
kasäästö oli absoluuttisesti 21 mi-
nuuttia (30 %) päivää kohti. 

Tutkijoiden raportoima koko-
naiskustannusten säästösuhde 
(ICER) oli 83 euroa, mikä tuntuu 
melko suurelta. Verensokerin auto-
matisoitu valvonta tehnee tuloaan 
sairaaloiden tehostetun valvonnan 
yksiköihin.

Kuka joutuu sairaalaan 

hypoglykemian vuoksi?

 (abstrakti 1 047) tutkivat sairaalaan lii-
an matalan verensokerin vuoksi joutuneita potilaita. 
Puolentoista vuoden aikana heitä löytyi 295. Suurin 
osa potilaista oli tyypin 2 diabeetikkoja (90,5 %) ja 
iäkkäitä (76,8 ± 10 v). Insuliinia käytti 42 %. Kaksi 
kolmannesta tarvitsi sairaalahoitoa, ja kuolleisuus 
oli 4,4 %. 

Matalan verensokerin riskitekijöitä olivat insu-
liini- tai sulfonyyliurealääkitys, pienentynyt eGFR 
(laskennallinen munuaisten suodatusnopeus), sai-
rauden pitkä kesto, korkea ikä ja useiden muiden 
sairauksien yhtäaikaisuus.
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Testosteronihoito pienentää

sydän- ja verisuonitapahtuman riskiä?

 (abstrakti 712) tutkivat avoimella asetel-
malla testosteronin vaikutusta CVD-tapahtumiin. 
Tutkimuksessa oli 181 miespotilasta (59 ± 6 v) 
ja hoitoaika 5 vuotta. Alun perin 71:llä (39 %:lla) 
oli diabetesdiagnoosi. Tutkittavien paino laski mer-
kittävästi, keskimäärin 16,4 kg, ja diabeetikoiden 
alaryhmässä 18,3 kg. Pitkäaikainen verensokeri 
HbA1c laski 8,3 %:sta 5,9 %:iin (67 mmol:sta/mol 
41 mmol:iin/mol). 

Tulos on mielenkiintoinen, mutta vaatii kontrol-
loidun varmistamisen, testosteronihoito kun ei ole 
aivan riskitöntä.

Ostos-tv:n vimpaimista hyötyä diabeetikolle? 

TV-mainokset työntävät olohuoneisiimme erilaisia li-
hasnytkyttimiä ja läskivatkaimia. Niillä saadaan mai-
nosten mukaan hieno vartalo vähällä vaivalla. 

 (63) olivat tarttuneet aiheeseen mittaamalla 
yhden tällaisen laitteen, lihaselektrostimulaattorin 
(MES) vaikutuksia insuliiniherkkyyteen. 18 ylipai-
noista (BMI 33,5 kg/m2 ja HbA1c 7,4 % eli 57 mmol/
mol) osallistui tutkimukseen. Quadriceps-lihaksen 
stimulaatio kesti 25 minuuttia päivässä viikon ajan. 

Tutkittavien insuliiniherkkyys mitattiin eugly-
keemisellä clamp-tekniikalla. Osoittautui, että 
insuliiniherkkyys parani 25 %, mutta energian-
kulutus lisääntyi vain 2,2 %. Ilman ponnistuksia 
suoritettu lihasliike saattaa siis olla aineenvaihdun-
nalle eduksi.

Suolistohormonilääke hidastaa LADAa?

LADA (latent autoimmune diabetes) -potilailla on 
sekä diabetesta ennustava HLA-kudostyyppi että 
GAD-vasta-aineet. Heille ilmaantuu hitaasti tyypin 
1 diabeteksen kaltainen sairaus.  (109) 
tutkivat suolistohormonilääke (DPP-4-estäjä) sita-
gliptiinin ja insuliinin yhdistämistä LADA-potilaiden 
hoidossa. Heillä oli kaikkiaan 30 potilasta, jotka 
satunnaistettiin saamaan sitagliptiinia 100 mg tai 
lumetta insuliinin ohessa. Seuranta-aika oli vuosi. 

Sitagliptiinia saaneilla diabeteksen eteneminen 
oli merkittävästi hitaampaa.  Tulos on mielenkiin-
toinen, mutta vaatii sekä suuremman potilasryh-
män että pidemmän seuranta-ajan tuloksen varmis-
tamiseksi.

Kuukautta aikaisemmin pidetyssä Euroopan 
kardiologiayhdistyksen (European Society of Car-
diology, ESC) kongressissa julkaistiin ensimmäi-
set DPP-4-estäjien päätetapahtumatutkimukset 
SAVOR-TIMI (saksagliptiini) ja EXAMINE (aliglip-
tiini). Näiden tuloksia esitettiin myös Barcelonassa. 

Tutkimukset olivat asetelmaltaan non-inferiority 
-tutkimuksia eli ne osoittivat saman tehon, mutta 
jotkut odottivat tulosten osoittavan paremmuuden 
lumeeseen verrattuna. Mitään eroja vaikutukses-
sa ensisijaisiin sydän- ja verisuonitapahtumiin ei 
kuitenkaan voitu havaita. SAVOR-tutkimuksessa 
sydämen vajaatoimintaa esiintyi merkittävästi 
enemmän saksagliptiinia saaneilla. Tutkimusaika 
oli melko lyhyt, noin kaksi vuotta.

Merkittäviä haittavaikutuksia, kuten haimatu-
lehdusta tai muuta pahanlaatuista, ei tullut esille.  
Sydän- ja verisuoniennusteen selvittämiseksi tarvi-
taan pidempikestoisia tutkimuksia, joita onkin jo 
käynnissä.

Aiheuttaako metformiini

B12-vitamiinin puutetta?

 (963) tutkivat metformiinihoitoon liittyvää 
B12-vitamiinin puutosta. He satunnaistivat insulii-
nihoidossa olevia tyypin 2 diabeetikoita (n = 390) 
saamaan joko metformiinia tai lumetta. Keskimää-
räinen hoitoaika oli 4,3 vuotta. B12-vitamiinin li-
säksi he mittasivat metyylimalonaatin pitoisuuden, 
joka lisääntyy B12-vitamiinin puutteessa. 

Metformiinihoitoon liittyi merkittävä B12-vita-
miinin puutteen riski 7,2 %:lla potilaista ja mata-
lan B12- vitamiinin riski (150–220 pmol/l) 11,2 
%:lla. Metformiiniryhmässä metyylimalonaattipi-
toisuus oli myös lisääntynyt (p=0.03), mikä viittaa 
todelliseen B12-vitamiinin puutteeseen. Tutkijat 
suosittavat B12-vitamiinin pitoisuuden mittaamis-
ta ajoittain metformiinihoidossa olevilta ja tarvitta-
essa korvaushoitoa. Kliinisiä oireita puutteesta ei 
ole syytä odottaa.

Abstraktit luettavissa 
www.easd.org:n kongressisivuilta

Jorma Lahtela

Professori, Keski-Suomen keskussairaala

Diabetes ja lääkäri -lehden tieteellinen toimittaja

jorma.lahtela@uta.fi
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Potilasrekisterissämme on juuri nyt 256 tarinaa. 
Rekisteri muuttuu koko ajan: uusia lapsia sairas-
tuu ja vanhimpia, 16-vuotiaita halataan hyvästiksi 
heidän siirtyessään aikuisten puolelle.  Useimpien 
kanssa yhteinen taival on kestänyt 
vuosia, joidenkin kohdalla parem-
malla ja joidenkin kohdalla huo-
nommalla menestyksellä. 

Lastenlääkärin unelmana on 
siirtää jatkohoitoon nuoria, jotka 
ovat hyvässä hoitotasapainossa ja 
sinut diabeteksensa kanssa, oma-
hoidon rutiinit sulautuneena osaksi 
arkea, elämä edessä ja tulevaisuu-
densuunnitelmat valoisina. Ratkai-

MINUN MAISEMANI

Missä välissä ehtii 

kehittää diabeteshoitoa, 

huolehtia työryhmänsä 

jaksamisesta ja 

jatkokoulutuksesta, 

päivittää hoitoreittejä, 

järjestää 

vertaistukea? 

256 tarinaa diabeteksesta 
Kirsti Näntö-Salonen

sevin tekijä diabetesta sairastavan lapsen hyvän en-
nusteen kannalta taitaa kuitenkin olla oma perhe, 
jonka voimavarat riittävät hoidon toteuttamiseen ja 
kantavat uupumus- ja kapinavaiheiden yli. Me am-

mattilaiset olemme konsultteja ja 
rinnalla kulkijoita, joiden suun-
nitelmien ja ohjeiden arvo mita-
taan sillä, miten ne käytännössä 
toteutuvat.

Diabetesvastaanotto on välil-
lä raskasta ja vaativaa. Runsaan 
puolen tunnin aikana pitäisi luoda 
toimiva kontakti sekä lapseen tai 
nuoreen että hänen vanhempiin-
sa. Muuten ei pääse sukeltamaan 
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riittävän syvälle potilaan elämään ymmärtääkseen, 
mitä arjessa oikeasti tapahtuu. Pitäisi ehtiä tar-
kistamaan kasvu ja murrosiän kehitys, hoitamaan 
akuutit sairaudet, huolehtimaan päivähoidon ja 
koulun sujumisesta, keskustelemaan tupakoinnis-
ta ja raskauden ehkäisystä, analysoimaan hoidon 
toteutumista, miettimään insuliinihoidon säätöjä ja 
kirjaamaan tämä kaikki enemmän tai vähemmän 
toimiviin tietojärjestelmiin. 

Pitäisi ehtiä opettaa, tukea, kannustaa, lohdut-
taa ja laatia loputtomasti todistuksia koulukulje-
tuksista, luokka-avustajista ja hoitovälineiden tar-
peesta. On jaksettava uudelleen ja 
uudelleen neuvotella ateriainsu-
liinin ottamisesta ja ajoituksesta 
ja verensokerimittausten minimi-
määristä. On autettava vanhempia 
pärjäämään lastensa kanssa ja 
lapsia vanhempiensa kanssa. Ilta-
päivän viimeisen potilaan tullessa 
sisään on joskus vaikea herättää itsessään sitä aitoa 
kiinnostusta ja välittämistä, joka on toimivan hoito-
suhteen edellytys. 

Missä välissä ehtii kehittää diabeteshoitoa, 
huolehtia työryhmänsä jaksamisesta ja jatkokoulu-
tuksesta, päivittää hoitoreittejä, järjestää vertaistu-
kea? Aamuyön unettomina hetkinä miettii huonon 
hoitotasapainon pitkäaikaisseurauksia ja pohtii, 
mitä olisi voinut tehdä toisin ja paremmin.

Toisaalta päiviin mahtuu ainutlaatuisia ilon het-
kiä ja onnistumisen elämyksiä: kun vastasairastu-
neen lapsen vanhemmat ensimmäistä kertaa hah-
mottavat insuliinin, hiilihydraattien ja verensokerin 
dynamiikan, kun puhumaton teini avaa suunsa ja 
ehdottaa tavoitteeksi, että ensi viikolla kaikki arvot 
olisivat alle 15, kun HbA1c on yhteisin ponnistuksin 
laskenut parilla pykälällä. On myös tavattoman tyy-
dyttävää, kun insuliinipumpun perusinsuliiniprofiili 
napsahtaa ensimmäisellä yrityksellä juuri kohdal-

leen tai ketoasidoosin hoito sujuu kuin oppikirjassa. 
Diabeetikoita hoitavan lastenlääkärin ”to do” 

-listalla riittää suunnitelmia ja tehtäviä. Jokaiselle 
potilaalle pitäisi osata ja voida valita kullakin het-
kellä paras hoitomuoto. Vähäiset henkilöresurssit 
pitäisi osata optimoida sellaisiin toimintatapoihin, 
joista saadaan suurin hyöty: esimerkiksi erilaiset 
ryhmätoiminnat saattaisivat osin korvata tavan-
omaiset vastaanottokäynnit. 

Yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa olisi 
saatava toimimaan paremmin - usein pieni määrä 
tietoa, tukea ja hyvää tahtoa ehkäisee isoja ongel-

mia. Tarvitaan taitoja potilaan ja 
perheen kohtaamiseen - ratkaisu-
keskeisen psykoterapian koulutus 
voisi olla vaikuttavampaa kuin 
viimeisimmän teknologian hallit-
seminen. 

Toiveita ja unelmia riittää! 
Diabeteksen hoidon työkalut –

insuliinit, annosteluvälineet ja verensokerin seu-
rantamenetelmät – kehittyvät huimaa vauhtia ja 
tulevat meillä käyttöön varsin pienellä viiveellä 
helpottamaan arkea. Päättäjät alkavat ymmärtää, 
että sijoittaminen pikku diabeetikon hyvään hoi-
toon kannattaa. Haluan myös uskoa, että tyypin 1 
diabeteksen ehkäisymahdollisuudet odottavat ihan 
nurkan takana.

Kun katsoo parkkipaikan yli harmaiden betoni-
seinien välistä, diabetespoliklinikkamme ikkunasta 
näkyy aurinko.

Kirsti Näntö-Salonen

Dosentti, lastenendokrinolgian 

erikoislääkäri

TYKS lastenklinikka

kirsti.nanto-salonen@tyks.fi

Suomen Endokrinologiyhdistys 
on myöntänyt 
Kirsti Näntö-Saloselle 
Käytännön endokrinologi 2013 
-tunnustuspalkinnon.

Usein pieni määrä tietoa, 

tukea ja hyvää tahtoa 

ehkäisee isoja ongelmia. 
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Tunnista, ennaltaehkäise ja toimi! 
Olet avainasemassa tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.  
Ovathan tietosi ajan tasalla. Insuliinihoitoisten ikäihmisten  
määrä lisääntyy! Tule kertaamaan pistostekniikkaa  
Piikin paikka -klinikalla. Oikealla pistostekniikalla  
on merkitystä!

Varaa aika kalenteristasi ja  
ilmoittaudu osoitteesta:  
www.diabetesosaaja.fi

Diabetesosaaja 2014
Tampere-talo 28.–29.1.2014

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 9–13) | f. 03 2860 422 | www.diabetes.fi

Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi

www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö

24 € / 100 sivun lehtiö 

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.fi/d-kauppa
D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen
Perushoito 

 Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 8,50 €

Tyypin 1 diabetes – Opas nuoruustyypin diabeetikolle 11,00 €

 Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €

 Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl, 37 €/50 kpl

Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €

 Tyypin 1 diabeteksen hoito – Ohjelehtinen

     maahanmuuttajille, suomi, englanti, venäjä 2,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
 Hiilihydraattien arviointi

 Monipuolisia aterioita 350–400 kcal

Monipuolisia aterioita 500–600 kcal

Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal

Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Suositusten mukaan terveysammattilaisten tulisi aina tilaisuuden tullen antaa elintapaohjausta niille, 

joiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on suuri. Mutta kuinka moni näistä asiakkaista kokee 

kaipaavansa elintapaohjausta? Kuinka moni sopii ohjauksesta tai omatoimisesta muutoksesta? Muun 

muassa näihin kysymyksiin saatiin vastauksia Jyväskylän yliopistoon tehdyssä väitöstutkimuksessa. 

DIABETESHOITAJAT

D2D-hankkeen tuloksia:
Moni uskoo pärjäävänsä ilman 
elintapaohjausta suuresta 
sairastumisriskistään huolimatta

Sanna M. Salmela

Perusterveydenhuollossa toteutettiin vuosina 
2004–2007 Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjel-
man toimeenpanohanke, D2D-hanke (1,2). Se oli 
suuunattu erityisesti niihin, joiden riski sairastua 
tyypin 2 diabeteksen riski on suuri. Hanke tarjosi 
mahdollisuuden selvittää kohderyhmän näkemyk-
siä elintapaohjauksesta ennen sen alkamista.  

Lähtöaineisto muodostui 10 149:stä kyselyyn 
vastanneesta. Lisäksi aineistona käytettiin lomak-
keita, jotka terveysammattilaiset olivat täyttäneet 
terveystarkastusten ja interventiokäyntien aikana. 

Suurin osa oli saanut ohjausta jo aiemmin

Lähes 70 % hankkeeseen osallistuneista raportoi 
saaneensa ohjausta jo ennen hankkeeseen osallis-
tumista. 

 Niiden, joiden sairastumisriski on suuri, olisi 
hyvä kertoa ohjaustilanteessa, mitä he jo tietävät ja 
mistä aiemmin on keskusteltu. Vastaavasti ammat-
tilaisen olisi syytä kysyä asiasta ja syventää ja suun-
nata ohjausta yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. 

Arki – aikomuksia ja yrityksiä

Yhdeksän kymmenestä niistä, joiden riski sairas-
tua tyypin 2 diabetekseen on suuri, aikoo muuttaa 
elintapojaan suuren sairastumisriskin toteamisen 
jälkeen (3). Lihavista yli 40 % ilmoittaa aikovan-

sa syödä ja liikkua terveellisemmin tulevan kuu-
kauden aikana (4). Aikomukset muuttuvat usein 
yrityksiksi. Kaksi kolmasosaa niistä, joilla on esi-
diabetes, on yrittänyt pudottaa tai kontrolloida 
painoaan edellisen vuoden aikana (5). Noin 70 % 
niistä, joilla on suuri metabolisen oireyhtymän ris-
ki, on yrittänyt pudottaa painoaan edellisen vuoden 
kuluessa (6). 

Suuririskisillä on siis usein tarvetta, halua, 
aikomuksia ja yritystä elintapamuutoksiin. Mutta 
kaipaavatko he ohjausta muutoksensa tueksi?

Alle puolet kaipaa elintapaohjausta

Tutkimus osoitti, että 52 % suuririskisistä naisista 
ja 36 % miehistä kaipasi ohjausta, keskimäärin siis 
44 % (n = 7 128). Valikoitumisharhan vuoksi tu-
losta ei voi suoraan yleistää suuren riskin väestöön. 
On todennäköistä, että heidän joukossaan ohjausta 
kaipaavien osuus on tätä tulosta pienempi. 

Diabeteksen ehkäisyn näkökulmasta olisi pe-
rusteltua puuttua riskiin varhaisessa vaiheessa. 
Terveyskäyttäytymisen teorioissa oletetaan usein, 
että ohjauksen halu kasvaa sairastumisen uhan 
kasvaessa. Jos korkeariskisistä vain 44 % kaipaa 
ohjausta, kuinka vähäistä tarve on suurentuneen, 
mutta ei suuren riskin henkilöillä? 
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Aiempi ohjaus ei vähennä 

lisäohjauksen tarvetta

Vendittin ym. (7) tutkimuksessa oli joukko suuressa 
sairastumisriskissä olevia, joista ne, jotka olivat jo 
saaneet aiemmin ohjausta, osallistuivat epätoden-
näköisemmin uuteen ohjaukseen kuin ne, jotka ei-
vät olleet aiemmin osallistuneet ohjaukseen. D2D-
hankkeen osallistujilla aiempi ohjaus ei vähentänyt 
heidän kokemaansa ohjaustarvetta. Aiempi ohjaus 
ei myöskään vaikuttanut siihen, sopiko henkilö 
osallistuvansa hankkeessa tarjottuun ohjaukseen 
vai jättäytyikö hän sen ulkopuolelle.

Eroa Vendittin ym. tutkimukseen voi selittää 
se, että heidän uusi ohjausinterventionsa toistettiin 
samankaltaisena kuin aiempi ohjaus. Tämä lienee 
vähentänyt uuden intervention houkuttelevuutta. 
Lisäksi aiempi interventio oli varsin intensiivinen 
(16 kertaa / 6 kk). 

Ennen D2D-hanketta annetun ohjauksen inten-
siteettiä ei tiedetä, mutta on todennäköistä, että 
se on pienempi kuin Vendittin ym. tutkimuksessa. 
Ehkä tämän vuoksi D2D-hankkeen osallistujat kai-
pasivat lisäohjausta. Voisiko resurssien puutteen 
kanssa painiskeleva perusterveydenhuolto vähen-

tää diabeteksesta pitkän ajan kuluessa aiheutuvia 
kustannuksia lisäämällä ohjauksen intensiivisyyttä 
ja parantamalla siten ohjauksen vaikuttavuutta? 

Se että aiempi ohjaus ei vähennä lisäohjauksen 
tarvetta, houkuttelee päättelemään, että aiemmas-
sa ohjauksessa on epäonnistuttu. Johtopäätös on 
liian yksioikoinen, sillä sekä heikko- että hyvälaa-
tuisella ohjauksella voi olla samanlaisia vaikutuk-
sia koettuun ohjaustarpeeseen (kuva 1). Tuloksen 
perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä, onko 
ennen hanketta annettu ohjaus ollut laadultaan hy-
vää, huonoa vai jotain siltä väliltä.

Omatoiminen muutos ei houkuttele

Erityisesti addiktiotutkimuksissa käytetyllä omatoi-
misen muutoksen käsitteellä tarkoitetaan muutosta, 
jonka ihminen on saavuttanut ilman ammattilais- 
tai vertaistukea (8). D2D-hankkeen osallistujista 
vain 8 % sopi ammattilaisen kanssa omatoimisesta 
muutoksesta. Valtaosa (80 %) sopi ohjatusta in-
terventiosta (yksilö- ja/tai ryhmäohjaus), ja 12 % 
valitsi intervention ulkopuolelle jäämisen. 

Jos vain 44 % kyselyyn vastanneista kaipasi 
ohjausta, miksi kuitenkin peräti 80 % heistä sopi 

Asiakkaan muutosprosessi on edistynyt niin, 
että hän ei koe enää tarvetta lisäohjaukselle. 
Asiakas ei halua osallistua uuteen ohjaus- 
interventioon, koska hän ei koe enää hyötyvänsä 
siitä. Asiakas jatkaa omatoimisesti.

Omatoiminen 
muuttaja

Asiakkaan muutosprosessi on edistynyt, 
mutta hän ei koe sen olevan ohjauksen 
ansiota. Hän ei koe tarvetta lisäohjaukselle, 
vaan haluaa jatkaa omatoimisesti.

Asiakkaan muutosprosessi 
on edistynyt, mutta hän ei 
koe sen johtuvan ohjauksesta. 
Hän ei koe tarvetta lisä-
ohjaukselle eikä uuteen 
ohjausinterventioon osal-
listumiselle. Asiakas jatkaa 
omatoimisesti.

Asiakkaan muutosprosessi 
ei ole edistynyt. Hän ei 
koe hyötyvänsä ohjaukses-
ta eikä siksi koe tarvetta 
lisäohjaukselle. Hän ei 
halua osallistua uuteen 
ohjausinterventioon.

Asiakkaan muutosprosessi on edistynyt niin, 
että hänen kiinnostuksensa on herännyt ja 
motivaationsa kasvanut. Hän on kenties yrit-
tänyt muutosta, ja hänellä on voinut herätä 
uusia kysymyksiä ja ohjaustarpeita. Asiakas 
kokee tarvetta lisäohjaukselle ja haluaa 
osallistua uuteen ohjausinterventioon.

Asiakkaan 
muutosprosessi 
ei ole edistynyt. Hän uskoo silti, että hän 
voisi hyötyä parempilaatuisesta ohjauksesta 
ja haluaisi siksi osallistua uuteen ohjausin-
terventioon.

Omatoiminen muuttaja 
tai elintapaintervention 

ulkopuolelle jäävä

Ohjattuun 
interventioon 

osallistuja

Hyvälaatuinen 
ohjaus = vastannut 
asiakkaan tarpeisiin 

ja toiveisiin Heikkolaatuinen 
ohjaus = ei ole vastannut 
asiakkaan tarpeisiin ja 

toiveisiin
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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 Diabetes liitosta. 
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä.

Sukansuu ei saa kiristää

 Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtäville 
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille.
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen 
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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ohjauksesta? Lisätarkastelu osoitti, että vain vajaa 
puolet ohjauksesta sopineista oli vastannut kyse-
lyyn kaipaavansa ohjausta.

Varmaa vastausta ei ole. Ehkä kyselyn täyttä-
misen ja ohjauksesta sopimisen välisenä aikana 
tapahtui jotain, mikä herätti ohjaustarpeen. Ehkä 
tarve heräsi terveysammattilaisen kanssa keskus-
tellessa. Ehkä henkilö koki ammattilaisen painos-
tavan häntä osallistumaan ohjaukseen.

Painostuksen mahdollisuuteen viittaa se, että 
noin 30 % ei osallistunut kertaakaan sopimaan-
sa ohjaukseen. Lisäksi ne miehet, joilla ei ollut 
aikomusta muuttaa elintapojaan, sopivat toden-
näköisemmin omatoimisesta kuin ohjatusta inter-
ventiosta. Tuolloin omatoiminen interventio oli hou-
kutteleva valinta, sillä sen valitsemalla ei tarvinnut 
osallistua ohjaukseen, mutta ei toisaalta kieltäyty-
äkään interventiosta. 

Ketkä valitsevat ohjauksen?

Naiset ohjautuvat odotetusti ohjattuun interventi-
oon miehiä todennäköisemmin. Koska miehet ei-
vät tämän tutkimuksen mukaan ohjaudu naisia to-
dennäköisemmin omatoimiseenkaan muutokseen, 
miesten muutoksen tukeminen vaikuttaa vaikealta. 
Miehille räätälöityjä, monipuolisia interventioita 
tarvitaan. 

Se, millaiset ihmiset ohjautuvat mihinkin in-
terventiomuotoon, vaihtelee sukupuolittain. Oh-
jaukselle otollisimpia vaikuttivat olevan avio- tai 
avoliitossa asuvat, ohjaustarvetta kokevat ja liha-
vat naiset sekä keskivartalolihavat miehet. Miehistä 
ohjauksesta sopivat todennäköisimmin yksin asu-
vat, aktiivisissa muutosvaiheissa olevat, matalasti 
koulutetut ja alle 45-vuotiaat. Tulisiko perustervey-
denhuollon ohjattuja interventioita rajata erityisesti 
näihin ryhmiin kuuluville? Vai ovatko ammattilaiset 
painostaneet eniten juuri heitä?

Omatoimiselle muutokselle otollisimpia olivat 
normaalipainoiset ja ohjaustarvetta kokemattomat 
naiset. Miehissä otollisimpia omatoimisia muuttu-
jia voivat olla korkeasti koulutetut, avio- tai avolii-
tossa elävät ja keskivartalolihavat miehet. Kuten jo 
edellä todettiin, omatoimisen muutoksen valitsivat 
usein ne miehet, jotka eivät itse asiassa harkinneet 
muutosta.

Yksin asuvat jättäytyvät ulkopuolelle

Yksin asuvat naiset ja miehet näyttävät helposti jää-
vän tai jättäytyvän sekä ohjatun että omatoimisen 
intervention ulkopuolelle. Jos mies elää yksin (ei 
avio- tai avoliitossa), hän ohjautuu todennäköisem-
min intervention ulkopuolelle kuin omatoimiseen 
interventioon. 

Toisaalta verrattaessa omatoimista ja ohjattua 
interventiota keskenään yksin elävät miehet osal-
listuivat todennäköisemmin ohjattuun kuin omatoi-
miseen interventioon. Onko omatoiminen muutos 
ilman ammattilaisen, vertaisten ja puolison tukea 
yksin elävälle miehelle huonoin ratkaisu? 

Muita ulkopuolelle jääviä tai jättäytyviä ryhmiä 
olivat ohjaustarvetta kokemattomat naiset sekä yli 
65-vuotiaat ja normaalivyötäröiset miehet. Hieman 
yllättäen myös korkea koulutus lisäsi ulkopuolelle 
jättäytymistä miehillä. Aiemmin jo todettiin, että 
korkeasti koulutetut miehet ohjautuivat herkemmin 
omatoimiseen interventioon kuin ohjattuun inter-
ventioon. Ehkä ohjattu interventio on korkeasti kou-
lutetuille miehille huonoin ratkaisu?

Osa omatoimisistakin 

kaipaa ohjausta

Noin 30 % omatoimisen muutoksen valinneista ja 
ohjauksen ulkopuolelle jääneistä ilmaisi kaipaavan-
sa ohjausta. Omatoimiselle muuttujalle on tärkeää, 
että muutokseen saa sosiaalista tukea ja että erityi-
sesti perhe ja ystävät suhtautuvat myönteisesti (9). 

Se, millaista ohjausta he toivovat tai keneltä, 
tulisi selvittää. Diabeteksen ehkäisyssä tutkimuk-
set ovat painottuneet ohjattuihin interventioihin. 
Perusterveydenhuollon niukkojen ohjausresurssien 
ja suuren diabetesriskin omaavien kasvavan mää-
rän vuoksi on todennäköistä, että ennaltaehkäise-
vää toimintaa suunnataan jatkossa entistä enem-
män omatoimiseen muutokseen. 

Sairauksien ehkäisy ei kuulu

vain perusterveydenhuollolle

Perusterveydenhuolto näyttäisi olevan puun ja kuo-
ren välissä. Sen odotetaan ehkäisevän diabetesta 
elintapaohjauksella, mutta suurin osa suuririski-
sistä ei kaipaa ohjausta – puhumattakaan kaikis-
ta, joiden riski sairastua tyypin 2 diabetekseen on 
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suurentunut. Mitä pitäisi tehdä?
Kunnissa pitää pyrkiä eroon ajattelusta, että 

diabeteksen ehkäisy kuuluu lähinnä perustervey-
denhuollolle. Nykyisin eletään hyvinvointijohtami-
sen aikaa, jolloin vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämisestä kuuluu kaikille toimialoille. Työväli-
neitä ja rakenteita tähän kehitetään koko ajan. 

Yhtenä konkreettisena työvälineenä on kunnan 
johtaville viranhaltijoille ja kunnanvaltuutetuille 
suunnattu, terveydenhuoltolakiin perustuva säh-
köinen hyvinvointikertomus, www.hyvinvointikerto-
mus.fi. Kyseinen työväline ei profiloidu diabeteksen 
ehkäisyyn eikä terveystoimeen. Tämän ansiosta se 
mahdollistaa toimialojen välisen yhteistyön ja yh-
teen hiileen puhaltamisen niin, että se edistää kun-
talaisten hyvinvointia ja samalla myös diabeteksen 
ehkäisyä. 

Hyvinvointikertomus työvälineenä perustuu sii-
hen, että eri toimialojen edustajat tulkitsevat indi-
kaattoritietoa kuntalaisten hyvinvoinnista, tekevät 
johtopäätöksiä, luovat yhteisen suunnitelman ja 
jakavat vastuita. Yhteistyötä on toki tehty jossain 
määrin tähänkin asti, mutta tulevaisuudessa sitä 
tehdään entistä järjestelmällisemmin ja läpinäky-
vämmin.

Yhteistyöllä hyvinvointia kuntalaisille 

Elintapaohjaus on perusterveydenhuollon tehtävä, 
jota tulee kehittää osana kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämisen kokonaisuutta.

Absetzin (10) näkemys kolme vuotta sitten oli, että 
suomalainen terveydenhuolto ei kykene tarjoamaan 
asiakkaalle vapaata ja joustavaa valintaa kattavas-
sa palveluvalikossa. Onko vapaa ja joustava valinta 
edelleen perusteltu tavoite? Onko asiassa edistytty 
kolmen vuoden aikana? Millaista ohjausta kenel-
lekin tarjotaan? Miten omatoimisia muuttujia tu-
etaan?

Linkkien luominen perusterveydenhuollon ja 
ympäröivän yhteisön toimijoiden, kuten järjestöjen, 
seurojen ja yritysten, välille on merkittävä mahdol-
lisuus vähentää elintavoista aiheutuvan kuormi-

tuksen aiheuttamaa taakkaa (11). Yhteistyö vaatii 
kuitenkin perusrakenteita ja yhteydenpitojärjestel-
mää (11). Mahdollisuudet tulee tunnistaa, minkä 
jälkeen käytännön työskentelytavoista, niiden arvi-
oinnista ja kehittämisestä voidaan sopia. 

Sanna M. Salmela

TtT, projektipäällikkö 

Terveempi Pohjois-Suomi 2 -hanke   

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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Diabetes ja lääkäri  joulukuu 2013

  
Väitöslinkkejä

Linkkejä yliopistojen diabetesaiheisiin väitöstiedotteisiin on koottu Diabetes ja lääkäri -lehden netti-
sivulle www.diabetes.fi/diabetesliitto/lehdet/diabetes_ja_laakari_-lehti/diabetekseen_liittyvia_vaitoksia.

 SUOMEN DESG -SEMINAARI
Diabetes ja seksuaalisuus – lupa puhua?    

käyntiosoite Åkerlundinkatu 1 

(vastapäätä Tampere-taloa)

Seminaari klo 8.30–15.30
Suomen Desg ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous klo 15.30.

Ilmoittautumiset 14.2.2014 mennessä:
Pirkko Toivonen, pirkko.toivonen@diabetes.fi tai p. 03 2860 315. 
Mahdolliset ruokavaliorajoitukset pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Seminaari on tarkoitettu diabeetikoiden hoidon-
ohjaajille, terveyden edistämisen ammattilaisille sekä 
muille aiheesta kiinnostuneille. Tarkemmat tiedot  
seminaarista julkaistaan Diabetes ja lääkäri -lehdessä 
1/2014 sekä osoitteessa www.desg.fi. 
 

14.3.2014 Tampere Juvenes-sali,

Koulutuksemme terveydenhuollon ammattilaisille
Diabeteskeskuksessa 2014 

www.diabetes.fi/koulutus

Kevät
 Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja  
hoito- tarviketyöntekijöille 30.–31.1.
 Diabeetikon hoidon peruskurssi 24.–28.3.  
(myös syksyllä, ks. tiedot vieressä)
 Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille  
31.3.–1.4. 
 Apteekkihenkilökunnan koulutus 2.4. 
 Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja  
hoidonohjaus 23.–25.4.

Ilmoittautumiset
●  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen

KOULUTUSTA

Syksy
 Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille (PPP)  
Diabeteskeskuksessa 10.–12.9. ja 23.–24.10.
 Diabeetikon hoidon peruskurssi 22.–26.9. | 17.–21.11.
 Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 29.9.–1.10.
 Insuliinipumppuhoidon koulutus 2.–3.10.
 Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 27.–29.10.
 Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät  
30.-31.10.
 Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville 3.–5.11.
 Ikäihmisten diabetes 10.–11.11. 
 Raskaus ja diabetes 1.–2.12.

Järjestämme myös tilauskoulutuksia tarpeidenne mukaan. 

Lisätietoja
●  koulutussihteeri/kurssisihteeri p. 03 2860 111 (klo 8 –13)  
●   www.diabetes.fi/koulutus
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Tilaukset: p. 03 2860 230 (klo 8–15.30)
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen 

ohjeisiin merkitty 

energia- ja 

hiilihydraatti-

sisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaanM 28 €

Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka  
haluavat valmistaa maukasta ruokaa ilman   
turhaa rasvaa ja suolaa.t
Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. A
Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
225 ohjetta, 157 sivua2
Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €

Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. Sisältää mm. makuja maailmalta
ja juhlavia ateriakokonaisuuksia. Hiilihydraatti- ja energiasisältö merkitty.
53 ohjetta, 54 sivua
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta
KIMPPATARJOUS: Saat Diabetes-lehden ruokavinkit hintaan 5 €,   
kun ostat normaalihintaisen Piiraat pullat pasteijat-, Kalaa, kanaa ja 
kasviksia- tai Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €

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

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeiita 
20 €

Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä       
pehmeitä rasvoja. Leivonnaisissa maistuvat kasvikset,     
 sienet, marjat ja pähkinät.
Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtooja.
23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivuaa
Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

www.diabetes.fi

Diabetesliiton keittokirjat

Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa
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Diabetes ja lääkäri
-lehden rinnakkaispainos 5/2013

  Ajankohtaista: Lisää kursseja tyypin 1 diabetesta   

 sairastaville

   Pääkirjoitus: Suositusten vuosi 

  Diabeetikon yllättävä ja erilainen sepelvaltimokohtaus 

Älyinsuliini odottaa yhä keksijäänsä 

Näkökulma: Lääketutkimus ja diabetes – kuka hyötyy   

 ja miksi? 

Voimia valokuvasta. Lämmin katse työhön, diabetekseen  

 ja omahoitoon 

Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus päivitettiin.   

 Suositustyöryhmä painottaa raskausdiabeteksen   

 varhaista toteamista ja hoidonaloitusta 

Nuori diabetestutkija: HIV-lääkkeiden sivuvaikutukset   

 toivat uutta tietoa insuliiniresistenssistä 

 EASD-poimintoja. Kannattaako korkeaa verensokeria  

 hoitaa sairaalassa?

Minun maisemani: 256 tarinaa diabeteksesta 

Diabeteshoitajat: D2D-hankkeen tuloksia: Moni uskoo   

 pärjäävänsä ilman elintapaohjausta suuresta    

 sairastumisriskistään huolimatta 

  Koulutusta
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