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Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille tervey-
denhuollossa diabeetikoita ohjaaville ja ammattikeitti-
öissä työskenteleville. Se sopii myös oppikirjaksi terve-
ydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan 
merkityksestä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Kirjan on toimittanut Diabetesliiton ravitsemustera-
peutti Eliina Aro. Kirjoittajat ovat suomalaisia ravitse-
muksen asiantuntijoita. Tekstiä on ryyditetty runsain 
käytännön esimerkein. 

Diabetes ja ruoka -kirjassa on 190 sivua.   
Sen hinta on 26 euroa lähetyskuluineen.

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

Lisätietoja ja tilaukset:

Uudistettu Ikäihmisen diabetes – Hyvän hoidon opas on 
tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammat-
tilaisille, jotka työskentelevät iäkkäiden diabeetikoiden 
parissa.

Oppaassa kerrotaan perustiedot ikäihmisen diabetek-
sesta, hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa 
huomiota vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat dia-
beetikon ruokavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 14,50 euroa lähetyskuluineen.

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

2 DIABETES JA LÄÄKÄRI •   LOKAKUU 2007



7 Hankala hoitokomplianssi

Diabeteksen hoitotasapaino heikkenee usein 
murrosiässä. Nuori diabeetikko haluaa itsenäis-
tyä ja elää kuin muutkin nuoret, mutta hoidon 
päivittäiset vaatimukset mutkistavat elämää.

Kun syöminen on ongelma

Diabetes altistaa syömishäiriöille, jotka ovat 
melko yleisiä ongelmia etenkin nuorilla tytöillä. 
Syömishäiriöt vaikeuttavat nuoren psyykkistä 
kehitystä ja altistavat lisäsairauksille.

Diabetes ja ammatinvalinta

Suurin osa ammateista on diabeetikoille mah-
dollisia, muutama ei. Kielletyt ammatit liittyvät 
lähinnä liikenteeseen ja turvallisuuteen.

Lisäsairaudet

Kun nuoret diabeetikot elävät päivän ja hetken 
kerrallaan, heidän vanhempansa usein mureh-
tivat jo lisäsairauksien mahdollisuutta. Hoito-
henkilökunnan on pidettävä mielessä tyypin 1 
diabeetikoiden kasvuun liittyvien fysiologisten 
muutosten vaikutus kudosten insuliiniherkkyy-
teen.
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Sisältö

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

• Vastaavat toimittajat: Dosentti Liisa Hiltunen, gsm 044 703 4533, liisa.hiltunen@oulu.fi , LT Carola Saloranta, gsm 050 360 2126, carola.saloranta@hus.fi  •
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Maailman diabetespäivän kansainvälisenä tee-
mana vuosina 2007 ja 2008 on lasten ja nuorten 
diabetes. Suomessa päähuomio on tänä syksynä 
nuorissa ja kouluasioissa ja ensi vuonna lapsissa ja 
perheiden tukemisessa. Päivä on nyt ensimmäistä 
kertaa myös YK:n julistama teemapäivä.

Maailman diabetespäivän uusi tunnus on yhtei-
nen Kansainvälisen diabetesliiton Unite for diabe-
tes -kampanjan kanssa. Kulttuurista toiseen ympy-
rä symboloi yhtenäisyyttä, elämää ja terveyttä. Si-

ninen väri heijastaa taivasta, joka yhdistää kaikkia 
kansoja. Sininen ympyrä edustaa yhtenäistä taiste-
lua diabetesta vastaan ja merkitsee samalla tukea 
Yhdistyneiden Kansakuntien diabetespäätöslausel-
malle. Tunnus on toteutettu myös pinssinä, jota on 
saatavana Diabetesliitosta hintaan 2 euroa/kpl. 

Maailman diabetespäivän vietto 2007 koostuu  
useasta elementistä:

Maailman diabetespäivän valtakunnallinen nuor-
ten tapahtuma Tampereen Vuoltsulla 15 vuotta 
täyttäneille kavereineen, lauantaina 17.11.  

 klo 12–21. Ohjelma ja ilmoittautumiset:   
 www.diabetes.fi 

Nuorille suunnatut verkkosivut avataan 14.11. 
osoitteessa www.diabetes.fi /nuoret.
Diabetesliitto julkistaa mallin diabeteksen hy-
vän hoidon turvaamiseksi koulupäivän aikana. 
Paikallinen toiminta kouluyhteistyömallin tun-
netuksi tekemiseksi ja yleisötilaisuudet nuorten 
diabeteksesta, erilaiset tempaukset.
Diabetes-lehti 10/2007 on lasten ja nuorten dia-
beteksen teemanumero.

Lisätietoa: www.diabetes.fi , www.worlddiabetesday.
org, www.unitefordiabetes.org.

•

•

•

•

Maailman diabetespäivä 14.11. 
– teemana nuorten diabetes ja diabeteksen hoito koulupäivän aikana
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Ajankohtaista  
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Suurten muutosten aikaa

Anoreksian esiintyvyys tytöillä ja nuorilla naisilla on yh-
den prosentin luokkaa, kirjoittavat Terhi Aalto-Setälä ja 
Veli-Matti Tainio artikkelissaan. Totesin tyttärelleni, että se 
kuulostaa paljolta, mutta hän pystyi helposti luettelemaan 
tarvittavan määrän omasta koulustaan.

Diabetesta sairastavilla nuorilla riski syömishäiriöihin on 
vieläkin korkeampi kuin terveillä nuorilla. Insuliinihoitoiselle 
nuorelle voi olla suuri houkutus käyttää insuliiniannoksen 
pienentämistä tai poisjättämistä apuna painonhallinnassa. 
Insuliininpuutoksen aiheuttama hyperglykemia johtaa kalo-
reiden häviämiseen virtsaan glukosuriana. Tämä heikentää 
hoitotasapainoa ja voi myös altistaa syömishäiriöihin ja lisätä 
myöhäiskomplikaatioiden vaaraa.

Murrosiässä hoitotasapaino yleensä huononee, vanhemmat 
huolestuvat ja nuori yrittää jotenkin selvitä diabeteksensa 

kanssa. Tässä tilanteessa etenkin vanhempien on hyvä tietää ja muistaa, että vaihteleva hoito-
tasapaino murrosiässä voi olla myös terveen psyykkisen kehityksen merkki. Nuori ottaa oman 
ruumiinsa haltuun. 

Myös Kirsti Näntö-Salosen ja Päivi Ruusun artikkeli nuoren hoitokomplianssista ja Päivi Tossa-
vaisen artikkeli diabeteksen komplikaatioista kuvaavat hyvin nuoruusiän ja murrosiän haasteita 
silloin, kun lisätaakkana on diabetes.

Onneksi on kuitenkin saatavilla paljon tietoa siitä, miten nuoria diabeetikkoja voidaan tuka. 
Maailman diabetespäivän valtakunnallinen nuorten tapahtuma on suunniteltu sekä diabetesta 
sairastaville nuorille että heidän kavereilleen. Tämä onkin oivallinen ote, koska monelle nuorelle 
murrosikä tarkoittaa sitä, että askeltakaan ei oteta ilman kaveria.

Nyt myös terveille nuorille jaetaan diabetestietoa: D2D-hankkeen CD-levyn avulla voidaan 
kouluissa kertoa tyypin 2 diabeteksesta. Kaija Korpelan CD:stä kertovassa artikkelissa on 
oivallinen kuva siitä, miten ruoka-aineiden sisältämät kalorimäärät voidaan havainnollistaa: 
sixpack muutetaan voi-paketeiksi. Kuva on vakuuttava.

Jukka Marttilan artikkelissa suunnataan katse tulevaisuuteen: mitä nuoresta tulee isona.

Pääkirjoitus

• Carola Saloranta

Kuva: Timo Saaristo





Nuoren diabeetikon komplianssi 

Diabetesta sairastava murrosikäinen yrittää elää 
normaalia nuoruutta tasapainoillen joka päivä hoi-
don vaatimusten kanssa. Ei ole ihme, että tässä 
elämänvaiheessa hoitotasapaino usein jyrkästi 
huononee. Glukoositasapainon kannalta ratkai-
sevin tekijä on hoitokomplianssi eli motivaatio ja 
sitoutuminen diabeteksen hoitoon ja onnistuminen 
sen päivittäisessä toteuttamisessa. 

Diabetesvastaanotolla kohdataan sekä otsatuk-
kansa alta vaitonaisina pälyileviä nuoria, joiden 
HbA1c-lukema on kaksinumeroinen, että toisia 
samanikäisiä, jotka toteuttavat hoitoaan hyvin ja 
näennäisen vaivattomasti. Viime 
kädessä nämä ääripäät erottaa toi-
sistaan hoitokomplianssi eli onnis-
tuminen diabeteksen hoidon edel-
lyttämissä päivittäisissä tehtävissä. 
Hoitokomplianssin parantaminen 
on keskeinen tavoite silloin, kun 
pyritään ehkäisemään diabeteksen 
hoitotasapainon kovin tavallista 
huononemista murrosiässä (1–3).

Hoito vaikeutuu
murrosiässä
Diabeteksen hoito muuttuu murrosiässä aikaisem-
paa hankalammaksi monista syistä. Puberteetin 
hormonaalisten muutosten vuoksi insuliinin tar-
ve kasvaa, aamunkoittoilmiö voimistuu ja tytöillä 
kuukautiskierron aikainen hormonaalinen vaihtelu 
tuo uuden lisämuuttujan. Harrastukset ja laajeneva 
sosiaalinen elämä lisäävät hoidon joustavuuden 
vaatimuksia aikaisemman, usein varsin säännölli-
sen ja valvotun päivärytmin muuttuessa. 

Pikkulapsesta asti diabetesta sairastanut nuori 
saattaa pintapuolisesti vaikuttaa hallitsevan hoi-
tonsa hyvin, mutta joskus perustiedoissa paljastuu 
yllättäviä aukkoja, jotka estävät hoidon vaikutus-
ten ja tavoitteiden ymmärtämisen. Hoidonohjaus 
on alkuopetuksen aikana kohdistettu lähinnä van-
hemmille, ja nuoren oman tietotaidon varmistami-
nen on matkan varrella saattanut unohtua. 

Usein nuoren on jo pelkkänä ajatuksena vai-
kea hyväksyä elinikäistä sairautta. Ristiriita kurin-
alaisuutta, etukäteissuunnittelua ja säännöllisyyttä 
vaativan diabeteshoidon ja nuoruusiän itsenäisty-
miskehityksen välillä on ilmeinen ja usein vaikea 
sovittaa yhteen.

Samoin kuin terveet nuoret, diabeetikko käy 
läpi murrosiän ongelmia, mutta hä-
nellä on lisätaakkanaan pitkäaikais-
sairaus. Sen vuoksi nuoruusikään 
kuuluva, riskikäyttäytymistä hipova 
omien rajojen kokeilu voi johtaa to-
dellisiin vaaratilanteisiin.

Vanhemmat ovat usein neuvot-
tomia hoitovastuun ja omahoidon 
työnjaon suhteen, kun nuori raivos-

tuu herkästi asioihinsa puuttumisesta, mutta ei kui-
tenkaan pysty niistä itsenäisesti huolehtimaan (4). 

Oikean hoitomallin
etsiminen
Onnistuneen hoidon perusedellytysten luominen 
on nuoren diabeetikon hoitopaikan vastuulla. Riit-
tävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet, mahdolli-
simman hyvin sopiva insuliinihoitomalli ja muuttu-
vaa tarvetta vastaavat oikeat insuliiniannokset ovat 
välttämätön lähtökohta.

• Kirsi Näntö-Salonen  • Päivi Ruusu

haastaa hoitoyksikön
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Murrosiän mullistuksissa hoidon päivittäiset vaatimukset tuntuvat suurilta

Nuoren oman tietotai-
don varmistaminen on 
saattanut matkan var-

rella unohtua.



Uudet insuliinihoidon ja glukoo-
sipitoisuuden seurannan työkalut, 
kuten insuliinipumput boluslasku-
reineen, nopeat pienen verimäärän 
tarvitsevat glukoosimittarit ja jatku-
va glukoosimonitorointi, helpottavat 
elämää ja saattavat innostaa hoitota-
sapainon parantamisessa (5).

Useimmat murrosikäiset valitse-
vat monipistoshoidon, joka soveltuu 
hyvin nuoren vaihtelevaan insuliinintarpeiseen. 
Se onkin hyvä valinta, kunhan perustiedot hiili-
hydraattien ja insuliinin suhteista ovat kunnossa 
ja nuorella on kyky ja motivaatio joustavan hoi-
don soveltamiseen. Insuliinipumppu mahdollistaa 
yksilöllisen insuliiniannostelun pitkälti samoin 
edellytyksin.

Insuliinihoitomallin rakentamisessa on hyvä 
olla valmius yksilöllisiin ja epätavanomaisiinkin 
ratkaisuihin. Joskus paras lopputulos löytyy vasta 
eri vaihtoehtoja kokeilemalla. On hyvä muistaa, 
että hoitoa ei ole syytä muuttaa, jos tasapaino on 
hyvä, hoito hallinnassa ja potilas tyytyväinen.

Tiedot ja taidot
ajan tasalle
On tärkeää varmistaa, että nuorella on riittävät 
perustiedot diabeteksen hoidosta. Jos potilaalta 
edellytetään jotain, johon hänellä ei ole tietoja tai 
taitoja, hän kokee epäonnistumisia ja turhautu-
mista.

Murrosiässä sairastuneet ovat 
tuoreeltaan läpikäyneet  alkuohja-
uksen ja hallitsevat yleensä asiat hy-
vin, mutta pikkulapsena sairastunut 
tarvitsee usein perusteellisen asioi-
den kertauksen, vaikka näennäisesti 
hallitsisikin hoitokäytännön. Asiat 
olisi hyvä kerrata jo ennen hanka-
linta murrosiän kuohuntaa. 

Oleellisinta on auttaa nuorta ja hänen perhet-
tään löytämään halu ja voimavarat hoidon toteut-
tamiseen (6). Vain nykyhetkessä elävällä nuorel-
la motivaation löytäminen omahoitoon voi olla 
vaikeaa: lisäsairauksien mahdollisuus häämöttää 
epätodellisena kaukaisessa tulevaisuudessa ja har-
va nuori on vielä löytänyt sisäistä motivaatiota 
verensokeritasonsa seuraamiseen ja hoidon suun-
nitteluun.

Onnistunut omahoito, hoito-
komplianssi, tarkoittaa hoitomoti-
vaation lisäksi myös hoitoon sitou-
tumista (7). Sitoutumisessa nuori 
tarvitsee vanhempien, ystävien ja 
hoitohenkilökunnan tukea. 

Jokainen potilaskontakti ja 
hoidonohjaustilanne on tilaisuus 
tarjota nuorelle osaamisen, onnis-
tumisen ja elämänhallinnan koke-

muksia, jotka tuovat motivaatiota ja lisävoimia 
omahoitoon. 

Jokainen pienikin edistysaskel on voitto, josta 
ei voi antaa liikaa positiivista palautetta. Lisäksi 
jokaisen takaiskun jälkeen nuorta pitäisi auttaa 
innostumaan uudesta yrityksestä.

Vanhempien
muuttuva rooli
Diabeteksen hoitovastuun vähittäinen siirtyminen 
nuorelle itselleen tapahtuu harvoin ongelmitta. Vas-
tuun kantaminen diabeteksen hoidosta tuo nuorel-
le toisaalta itsenäisyyden ja riippumattomuuden 
tunteen, mutta liian suuri vastuu liian varhain kos-
tautuu helposti hoitoväsymyksenä.

Vanhempien tukea ja osallistumista diabetek-
sen hoitoon tarvitaan koko nuoruusiän ajan (8). 
Nuoren suhde vanhempiin on ristiriitainen ja ai-
lahteleva. Nuori kapinoi ja haluaa irti vanhem-
pien holhouksesta, mutta hetkittäin hän on syliä 
kaipaava lapsi, joka mielellään luovuttaa vastuun 

välillä toisille. 
Toistuvat diabeteksen hoitoon 

liittyvät konfliktitilanteet nuoren 
ja vanhempien välillä vaikeuttavat 
omahoitoa, lisäävät  stressiä ja es-
tävät hoitoon sitoutumista (9–12). 
Kokonaisvaltaisista tukimuodoista 
olisi hyötyä monille perheille

Hoidonohjauksesta
kannustusta
Hoidonohjaus tarjoaa nuorelle tiedot ja taidot, joi-
den varassa diabeteksen omahoito onnistuu. Toi-
mivan vuorovaikutussuhteen rakentamisessa vaa-
ditaan herkkyyttä ja taitoa. Arvostus, kannustus ja 
herkästi annettu positiivinen palaute ovat parhaat 
hoitomotivaation lähteet. 
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Useimmat murros-
ikäiset valitsevat moni-

pistoshoidon, joka 
soveltuu hyvin nuoren 
vaihtelevaan insuliinin-

tarpeeseen.

Vanhempien tukea ja 
osallistumista diabetek-
sen hoitoon tarvitaan 

koko nuoruusiän ajan.



Empowerment-näkökulman mu-
kaisesti tavoitteena on tarjota poti-
laalle mahdollisuus hallita omaan 
elämäänsä vaikuttavia tekijöitä ja 
tulla tietoiseksi voimavaroistaan ja 
toimintavaihtoehdoistaan (13–14). 
Niin kotona kuin hoitopaikassakin 
nuoren pitää myös saada ilmaista 
kapinansa sairauden aiheuttamia 
rajoituksia kohtaan. 

Nuoren hoidonohjauksen tulisi lähteä ohjat-
tavan tarpeista ja arkipäivästä ja tähdätä yhdessä 
asetettuihin, realistisiin pienen askeleen tavoittei-
siin ja korostaa omien valintojen mahdollisuutta. 
Matkalle kuuluu myös askeleita taaksepäin silloin, 
kun hoitoväsymys iskee (15). 

Nuori osallistuu usein aktiivisemmin keskus-
teluun ja tuo esiin omia toiveitaan silloin, kun oh-
jaustilanne on kahdenkeskinen (16). Kuitenkin ai-
nakin 15 – 16-ikävuoteen saakka olisi  hyvä tavata 
myös vanhempia yhdessä nuoren kanssa esimer-
kiksi vastaanoton lopuksi. Vanhempia tarvitaan 
taustatukena, neuvonantajina ja viime kädessä vas-
tuunkantajina koko nuoruusiän ajan.

Usein on hyödyllistä sopia yhdessä vastaanotol-
la vanhempien ja nuoren välisen työnjaon pelisään-
nöistä turhien konfl iktien minimoimiseksi (9, 17).

Kapinoivasta nuorestaan huolehtivat äidit ja 
isät tarvitsevat myös itse tukea vanhemmuudessa 
ja jaksamisessa. Hoidonohjaajan on hyvä tunnis-
taa erilaiset vanhemmuuden tyylit autoritaarisesta 
sallivaan ja ottaa ne huomioon (9). 
Perheterapeuttisilla interventioilla 
on tutkimusten mukaan onnistut-
tu vähentämään nuoren psyykkistä 
ahdistusta ja saatu hoitotasapainoa 
paremmaksi (18). 

Diabetesliiton, diabetesyhdistys-
ten ja hoitoyksikköjen järjestämät 
kurssit ja leirit ovat vakiintuneet 
osaksi nuorten diabeetikoiden hoitoa. Ne tarjoavat 
vertaistukea, mahdollisuuksia kokemusten vaih-
toon ja usein ensimmäiset mahdollisuudet testata 
yksinään selviytymistä turvallisissa oloissa. Onnis-
tunut extreme-pyöräretkikokemus voi olla valtava 
kannustin nuoren diabeetikon itseluottamukselle ja 
elämänhallinnan tunteelle.

Pysyvä
hoitosuhde

Hoitosuhde on parhaimmillaan ta-
savertainen, kaksisuuntainen yh-
teistyösuhde, jossa nuoresta kasvaa 
vähitellen oman diabeteksensa paras 
asiantuntija.

Pitkäaikaisessa hoitosuhteessa 
on mahdollista oppia tuntemaan 
nuori niin hyvin, että ohjaus ja pa-

laute osataan antaa sellaisessa muodossa, missä 
nuori sen parhaiten ottaa vastaan (19). Ajan myötä 
rakentuva luottamus mahdollistaa myös hoidon 
pulmakohtien ja epäonnistumisten käsittelyn.

”Aikuispuolelle” siirtymisen ajankohtaa suun-
niteltaessa olisi hyvä yksilöllisesti ottaa huomioon, 
ettei tuttu ja turvallinen hoitosuhde katkea kaik-
kein epävakaimmassa elämänvaiheessa (20). 

Vertaistuesta
apua
On todettu, että nuorille diabeetikoille on selvää 
hyötyä ongelmalähtöistä oppimista hyödyntävästä 
ryhmätyöskentelystä, vaikka se ei toisikaan yksilö-
ohjausta merkittävämpää etua glukoositasapainon 
paranemiseen. Ryhmiin osallistuneet ovat koke-
neet terveytensä, itsenäistymisen vanhemmista ja 
tunteen diabeteksen hallinnasta paremmaksi kuin 
yksilöohjausta saaneet (21–22).

Vertaistuki ja mahdollisuus kokemusten jaka-
miseen ovat ryhmätyöskentelyn ilmeisiä etuja. Etu 

on myös se, että  ryhmäohjauksen 
järjestäminen voi olla niukoilla re-
sursseilla helpompaa kuin yksilö-
ohjauksen järjestäminen. 

Omassa yksikössämme olem-
me suunnitelleet kokeilua, jossa 
joka toinen tavanomaisista, noin 
kolmen kuukauden välein tapah-
tuvista vastaanottokäynneistä kor-

vataan 2–3 tuntia kestävillä ryhmätapaamisilla, 
joihin kerätään 6–8 nuorta. Käynneille laaditaan 
diabeteksen hoidon perusasioita systemaattisesti 
läpikäyvä ohjelma, johon sisältyy muun muassa 
hiilihydraattiarviointiharjoituksia ja insuliinian-
nostelun opettelua eri tilanteissa sekä ravitsemus-
terapeutin, kuntoutusohjaajan ja jalkahoitajan oh-
jaustuokiot.
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Kapinoivasta 
nuorestaan huolehtivat 

äidit ja isät 
tarvitsevat myös itse 

tukea vanhemmuudessa 
ja jaksamisessa. 

Vertaistuki ja mahdolli-
suus kokemusten jakami-
seen ovat ryhmätyösken-

telyn ilmeisiä etuja.



Järjestämme myös nuorten 
vanhemmille yhteisiä tapaamisia 
ja omia ohjaustilanteita, joissa on 
mahdollista psykologin tai perhe-
terapeutin tuella selvitellä vanhem-
muuden pulmatilanteita ja esitellä 
diabeteksen omahoidon työnjaon 
malleja.

Tähänastiset kokemuksemme 
teemailloista, joissa nuorille ja heidän vanhemmil-
leen on ollut osin yhteistä ja osin eriytettyä ohjel-
maa, ovat olleet hyvin myönteisiä.

Tärkeä
nuoruusaika
Jokaiselle nuoria hoitavalle diabetestiimille on tut-
tua huoli potilaan huonosta hoitotasapainosta ja 
riittämättömyyden tunne tilanteissa, joissa mikään  
glukoositasapainon parantamisyritys ei tunnu saa-
vuttavan vastakaikua. Välillä tuntuu, että voi vain 
odottaa aikaa, jolloin motivaatio omahoitoon he-
rää ja tasapaino sitä kautta lähtee paranemaan.

Odottamalla menetetään kuitenkin tärkeitä 
vuosia mikrovaskulaarikomplikaatioiden riskin 
suhteen (23–27). Nuoruusiän hyvä hoitotasapaino 
heijastuu amerikkalaisen DCCT-tutkimuksen  nuo-
risokohortin seurantatulosten  perusteella  pitkälle 
tulevaisuuteen (28). 

Toinen tärkeä näkökohta on, että omahoito-
käytännöt muotoutuvat usein juuri nuoruusiässä ja 
tällöin omaksuttuja tapoja ja tottumuksia voi olla 
vaikea muuttaa myöhemmin. 

Asialla on vaikutusta myös nuoren itsetunnon 
kehittymisen kannalta. On suuri merkitys sillä, 
kamppaileeko nuori epäonnistumisen kierteessä, 
jossa hän ei onnistu täyttämään omia, vanhempien 
ja hoitohenkilökunnan odotuksia, vai tarjoaako 
diabeteksen hoidon hyvä sujuminen onnistumisen 
elämyksiä. 

Uusia
menetelmiä
Diabetesta sairastava murrosikäinen yrittää elää 
normaalia nuoruutta tasapainoillen joka päivä dia-
beteksen hoidon vaatimusten kanssa.

Diabeteksen hoidon ammattilaiset pyrkivät 
luomaan mahdollisimman hyvät edellytykset hoi-
tokomplianssille. Tämä voidaan tehdä suunnitte-
lemalla nuoren muuttuviin tarpeisiin mahdollisim-
man hyvin sopiva insuliinihoito ja varmistamalla, 

että nuori todella hallitsee insulii-
nivaikutuksen, ruuan ja liikunnan 
yhteispelin. 

Jokainen potilaskontakti ja hoi-
donohjaustilanne on tilaisuus tarjota 
nuorelle osaamisen, onnistumisen ja 
elämänhallinnan kokemuksia, jotka 
tuovat motivaatiota ja voimavaro-
ja omahoitoon. Myös diabeetikon 

vanhemmat tarvitsevat usein tukea oman roolinsa 
löytämisessä muuttuvassa tilanteessa.

On aika aktiivisesti etsiä ja kokeilla uudenlaisia 
lähestymistapoja, joilla voimme nykyisiäkin resurs-
seja ehkä hieman erilaisella tavalla hyödyntäen 
saada parempia tuloksia.

• Kirsti Näntö-Salonen
Dosentti, erikoislääkäri
TYKS, lastenklinikka
kirsti.nanto-salonen@tyks.fi 

• Päivi Ruusu
Erikoissairaanhoitaja, diabeteshoitaja
TYKS, lastenklinikka
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Odottamalla menete-
tään kuitenkin tärkeitä 

vuosia mikrovaskulaari-
komplikaatioiden riskin 

suhteen. 



Ammattilaisaineistot

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

•  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  •  p. (03) 2860 111 •  f. (03) 2860 422  

•  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  www.diabetes.fi/aineistot

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

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

tarjous 190 euroa
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti
3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3042 Jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon

Silmänpohjamuutokset

Silmänpohjamuutoksista ja niiden 
hoidosta on tekeillä uusi opas.

Seuranta, sosiaaliturva

5131 Diabeteksen seurantakortti 
maksuton

5114 Minulla on diabetes -kortti  
maksuton

5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
maksuton (myös internetissä

 www.diabetes.fi/sosturva) 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun  
 lehtiö maksuton
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite maksuton
9038 Liikunta ehkäisee diabetesta 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2 euroa
2019 Ohjeita sinulle, joka olet vaarassa  
 sairastua raskausdiabetekseen 
 -lehtinen 2 euroa
2017 UUSI Raskausdiabetes – Pidä huolta  
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 4 euroa

Päivähoito, koulu

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

1010 Diabetes-kirja, v. 2006 42 euroa

Diabetesneuvonta

3013 UUSI Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 14,50 euroa
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  

(tyypin 1 diabetes) 17 euroa
3063 Insuliinit ja annosteluvälineet
 -vihkonen 1,50 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 25 euroa (tehtävävihkoja tilattavissa  
 myös erikseen lapsille 4 euroa ja
 nuorille 6 euroa)

Ruokavalio

3012 UUSI Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 26 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan 
 – ongelmista onnistumisiin  
 syömisen hallinnassa -kirja 12 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja (10 kalvoa) 25 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 UUSI Ole hyvä -lautasmallijuliste
 2 euroa
5127 UUSI Sydänmerkki-juliste maksuton
3041 Sydänmerkki-esite ammatti- 
 henkilöstölle maksuton
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille  

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

* Repäisylehtiöt: 25-sivuinen 9 euroa, 
   50-sivuinen 11 euroa, 100-sivuinen 16 euroa
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Diabeetikkojen vapaaehtoinen 
asepalveluskokeilu loppuu
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Tämän syksyn kutsunnoissa ei enää oteta tyypin 1 diabeetikkoja asepalvelukseen. Puolustus-
voimien johto on tehnyt päätöksen, että vuonna 2001 aloitettu kokeilu lopetetaan. Tiedon on 
vahvistanut lääkintäeversti Matti Lehesjoki Sotilaslääketieteen Keskuksesta.
 
Helmikuussa aloittaneet varusmiehet suorittavat palveluksensa loppuun, ja vielä ensi vuoden 
tammikuussa muutama diabeetikko astuu armeijan palvelukseen. Tämän syksyn kutsunnoissa 
kaikki insuliinihoitoiset diabeetikot on siirretty suoraan D-luokkaan – eli vapautettu pysyvästi 
palveluksesta – ja muut luokkaan C, mikä tarkoittaa sitä, että heidät voidaan tarvittaessa luo-
kitella uudelleen. Diabetesliitto selvittää tilannetta.



Syömishäiriöt ja diabetes
     – hankala yhdistelmä

Joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyden 
häiriöstä. Tiedetään, että diabetes altistaa syö-
mishäiriöille, jotka erityisesti tytöillä ovat melko 
yleisiä ongelmia. Syömishäiriöt uhkaavat vakavas-
ti ja laaja-alaisesti nuoren psyykkistä kehitystä.  
Lisäksi syömishäiriöt huonontavat glukoosita-
sapainoa ja altistavat nuoren siten diabeteksen 
lisäsairauksille. Syömishäiriötä tulisi osata epäillä, 
kun nuoren paino laskee tai hyvää hoitotasapai-
noa on vaikea saavuttaa.

Nuoruusiän keskeisenä kehityksellisenä päämäärä-
nä on itse hankittu autonomia. Nuoren on ratkais-
tava ikäkauteen kuuluvat keskeiset kehitystehtävät, 
joita ovat vanhemmista irrottautuminen, enenevä 
turvautuminen ikätovereihin vanhempien sijasta, 
sopeutuminen murrosiän fyysisiin 
muutoksiin ja oman seksuaalisen 
identiteetin jäsentäminen (1). 

Puberteetin alkuun liittyvä hor-
monitoiminnan lisääntyminen ja 
fyysinen kasvu muuttavat nuoren 
psyykkistä tasapainoa. Koko nuo-
ruuskehityksen ajan ruumiin ja 
mielen yhteys on voimakas. Myös 
ulkoisen ympäristön muutokset ja  
muuttuvat odotukset asettavat vaatimuksia nuoren 
kehitykselle.  Nuoruusikä on psykologista sopeu-
tumista näihin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin (1, 
2).

Nuoruusiän loppupuolella kiinteytyy aikuisen 
persoonallisuus, joka on jo suhteellisen muuttu-
maton (1, 2).

Pitkäaikainen sairaus
mutkistaa kehitystä

Pitkäaikaissairaudesta kärsivät nuoret joutuvat 
kohtaamaan samat kehitykselliset haasteet kuin 
terveet ikätoverinsa. Tehtävä on vaativa, sillä nuo-
ruusiässä ruumiillisuudella on korostunut merkitys 
oman minäkäsityksen ylläpitäjänä.

Diabeteksen kaltainen pitkäaikaissairaus vai-
keuttaa kehitystä ja on uhka nuoren hyvälle itse-
tunnolle. Ruumiin tulee kehityksen aikana tulla 
omaksi ja intiimiksi kokemukseksi, mutta esimer-
kiksi diabetekseen liittyvät rutiininomaiset hoidol-
liset tekijät (verikokeet, pistäminen, kliininen tutki-
minen) loukkaavat nuoren koskemattomuutta.  

Viallisuutta ja erilaisuutta saattaa olla sietä-
mätöntä kestää, ja nuori voi kokea itsensä muita 
ikätovereitaan huonommaksi (1, 3, 4).

Pitkäaikaissairauden ja nuoruusiän kehityksen 
välillä on vastavuoroinen suhde. Sairaus vaikuttaa 

nuoruusiän psyykkiseen ja fyysiseen 
kehitykseen, ja samanaikaisesti nuo-
ruusiän kehitys vaikuttaa sairauden 
ja sen hoidon kulkuun sekä itse hoi-
totilanteeseen (3).

Pitkäaikaiseen sairauteen so-
peutuminen on monelle nuorelle          
vaikeaa. Lapsuusiässä sairastunut 
joutuu luopumaan lapsenomaisesta, 
ehkä kaunistellusta kuvasta sairau-

destaan. Nuori diabeetikko joutuu sopeutumaan 
ajatukseen terveyden menettämisestä (4).

Myös nuoren perheelle sairaus on haaste, ja 
vanhempien rooli sairauden hoidossa voi olla mer-
kittävä. Perheen toimintaongelmat voivat ilmetä 
esimerkiksi epäjohdonmukaisena tai liian jäykkänä 
ja kaavamaisena suhtautumisena nuoreen ja nuo-
ren sairauteen. Kumpikaan toimintamalli ei tue 
nuoren sopeutumista sairauteen.

• Terhi Aalto-Setälä  • Veli-Matti Tainio
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uhka nuoren hyvälle 
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Diabeteksen hyvä hoito edellyttää ajoittain 
vanhemmilta hyvinkin aktiivista otetta nuoren 
hoitoon ja myös konkreettista huolenpitoa, mikä 
taas altistaa nuoren ikäisistään poikkeaville riip-
puvuussuhteille. 

Diabeteksen kaltainen pitkäaikaissairaus saat-
taa hankaloittaa nuoren itsenäistymispyrkimyksiä 
myös muilla tavoin. Säännöllisyys 
ja tietty kaavamaisuus arkirutiinien 
sujumisessa auttavat hyvän hoitota-
sapainon saavuttamisessa. Nuori voi 
kokea säännöllisyyden vaatimukset 
rajoitteena ja uhkana omille toimil-
leen. Hän voi kapinoida vanhem-
piaan ja muita hoitavia henkilöitä 
vastaan jättämällä oman sairautensa 
hoitamatta tai hoitamalla sitä huonosti (1, 3, 4).  

Nuoren sopeutuminen diabetekseen edellyttää 
sairauden jäsentämistä osaksi omaa itseä. Tämän 
prosessin myötä ruumiinkuva ja nuoren käsitys 
itsestään muuttuvat, ja hän voi myös hyväksyä 
sairauden aiheuttamat rajoitukset.

Jos nuori ei onnistu sisäistämään sairauttaan, 
hän kohtelee sitä itsestään irrallisena. Nuori saat-
taa sulkea sairauden pois mielestään kieltämällä 
tai unohtamalla sen täysin (1, 3).

Joka kolmas syömishäiriö
kroonistuu
Syömishäiriöt jaotellaan ICD-10-tautiluokitukses-
sa laihuushäiriöön (anoreksia nervosa), ahmimis-
häiriöön (bulimia nervosa), näiden epätyypillisiin 
muotoihin sekä muihin syömishäiriöihin.

Laihuushäiriö ja ahmimishäiriö ovat melko 
yleisiä tyttöjen ja nuorten naisten ongelmia. Ano-
reksian esiintyvyys väestössä on 
noin yksi prosentti. Tyttöjen ja poi-
kien suhde esiintyvyysluvuissa on 
noin 10:1.

Laihuushäiriön ja ahmimishäi-
riön lisäksi on olemassa niiden epä-
tyypillisiä muotoja, joissa syömis-
käyttäytyminen on häiriintynyttä, 
mutta esimerkiksi kuukautiset ovat 
vielä käynnissä. 

Anoreksian esiintyvyydessä on kaksi huippua: 
14 –16-vuotiaat sekä 18–19-vuotiaat. Laihuushäi-
riössä voidaan erotella buliminen ja restriktiivinen 
muoto, joista buliminen anoreksia on usein vaike-
ampi hoitaa kuin restriktiivinen.

Ahmimishäiriö eli bulimia on anoreksiaa ylei-
sempi. Sen esiintyvyys väestössä on noin 1–3 pro-
senttia. Häiriön oirekuva vaihtelee samallakin hen-
kilöllä. Siihen voi kuulua piirteitä sekä laihuus- että 
ahmimishäiriöstä, joko samanaikaisesti tai siten, 
että taudinkuva sairauden kestäessä muuntuu. Ta-
vallisimmin muutos tapahtuu laihuushäiriöstä ah-

mimishäiriöön (5).
Sekä laihuushäiriön että ahmi-

mishäiriön keskeisimpiä piirteitä 
ovat lihavuuden pelko, ruumiinku-
van vääristymä ja kokemus siitä, että 
itse on lihava. Nuoren ajattelun ka-
peutuminen ruokaan kohdistuvaksi 
on molemmille häiriöille tyypillistä.

Anoreksialle on tyypillistä nuo-
ren itse asettama alhainen tavoitepaino, johon nuo-
ri pyrkii vähentämällä syömistään ja lisäämällä 
liikuntaa. Nuori saattaa myös oksentaa ruokailun 
jälkeen ja käyttää suolen toimintaan vaikuttavia 
lääkkeitä.

Bulimian tyyppioireena on voimakas ja pakon-
omainen tarve syödä.  Hallitsemattomia ahmimis-
puuskia nuori yrittää kompensoida samoin keinoin 
kuin laihuushäiriössä: oksentelemalla, paastoamal-
la, runsaan fyysisen harjoittelun avulla tai käyttä-
mällä ruoan imeytymiseen vaikuttavia lääkeaineita, 
esimerkiksi laksatiiveja. Bulimiaa sairastavan pai-
no saattaa vaihdella huomattavasti, ja hän voi olla 
myös ylipainoinen (5, 6).

Molempiin sairauksiin liittyy alentunut tai 
puuttuva sairaudentunne. Nuori kieltää sairauten-
sa ja esittää erilaisia järkiperäisiä perusteluita laih-
tumiselleen. Nuoren olemus voi muuttua sairauden 
myötä sulkeutuneemmaksi ja tunne-elämä sekä 

puheilmaisu niukemmiksi. Mieliala 
voi olla masentunut, ahdistunut ja 
tuskainen.

Syömishäiriöt ovat sekä ruumiin 
että psyyken sairauksia. Yleensä ky-
se on pitkäaikaisesta, monenlaista 
hoitoa vaativasta sairaudesta, jonka 
kulku saattaa olla hyvinkin vaihtele-
va paranemis- ja pahentumisvaihei-
neen. 

Noin puolet laihuushäiriöisistä paranee, kol-
manneksella oireilu jatkuu ja 10–20 prosentilla 
sairastuneista häiriö kroonistuu (5).

Anoreksiaan liittyy pitkäaikaisseurannassa 
edelleen noin 5–10 prosentin kuolleisuus. Noin 
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Jos nuori ei onnistu 
sisäistämään sairaut-

taan, hän kohtelee sitä 
itsestään irrallisena.

Laihuushäiriö ja 
ahmimishäiriö ovat 

melko yleisiä tyttöjen 
ja nuorten naisten 

ongelmia.



puolessa tapauksista kuolemaan johtaneet syyt 
ovat somaattisia, aiheuttajina lähinnä sydänperäi-
set  komplikaatiot. Puolessa kuolemantapauksista 
syynä on itsemurha. 

Merkittävä osa, mahdollisesti jopa kolmannes 
syömishäiriöistä kroonistuu. Syömishäiriöt aiheut-
tavat usein huomattavaa elämänaikaista psykososi-
aalisen toimintakyvyn laskua (5, 6).

 
Pelailua 
insuliiniannoksilla
Insuliinihoito tarjoaa syömishäiriölle alttiille nuo-
relle houkuttelevan helpon keinon painonhallin-
taan. Insuliiniannoksilla pelaileminen dieettitarkoi-
tuksessa onkin diabeetikoilla huomattavasti ylei-
sempää kuin varsinainen tautiluokituksen kriteerit 
täyttävä syömishäiriö.

Diabeetikon syömishäiriö saattaa alkaa insulii-
niannoksen pienentämisellä tai ottamatta jättämi-
sellä. Insuliinin puute vähentää glu-
koosin hyväksikäyttöä kudoksissa, 
mikä johtaa glukosuriaan ja painon 
laskuun. Insuliiniannoksen pienen-
tämisestä johtuvat, toistuvat suuret 
verenglukoosiarvot altistavat diabe-
teksen lyhyt- ja pitkäaikaiskompli-
kaatioille.

Bulimiaan liittyvä ahmimis- ja 
tyhjentämiskäyttäytyminen aiheut-
taa erityisen suuria vaihteluita veren glukoositasa-
painossa. Ketoasidoosin ja diabeteksen lisäsairauk-
sien vaara onkin bulimiaa sairastavilla suurempi 
kuin anoreksiaa sairastavilla nuorilla (7).

Syömishäiriö altistaa
lisäsairauksille
Diabetes on yleinen sairaus Suomessa, ja syömis-
häiriöt ovat diabeetikoilla noin kaksi kertaa ylei-
sempiä kuin verrokeilla (6).

Diabetes saattaa altistaa syömishäiriöille eri 
tavoin. Ennen hoidon aloittamista diabetekseen 
liittyy usein laihtumista, toisaalta sairauden hoidon 
aloittamisen jälkeen paino helposti nousee, mikä 
sekin osaltaan lisää syömishäiriön vaaraa.

Kun nuori kasvaa, insuliinintarve on suuri. 
Kasvukauden päätyttyä insuliiniannos jää helposti 
liian suureksi, mikä taas johtaa painon nousuun. 

Diabeteksen hyvään hoitoon kuuluva ruokava-
lion ja nautitun energiamäärän tarkkailu saattavat 
myös altistaa syömishäiriöoireilulle.

Anoreksia ja bulimia ovat pitkäaikaisia saira-
uksia, joihin usein liittyy osteoporoosia, neuropa-
tiaa, häiriöitä veren rasva-arvoissa, monimuotoisia 
ruoansulatuskanavan vaivoja sekä lapsettomuutta 
(5–8). Syömishäiriötä sairastavilla esiintyy lisäksi 
usein muita mielenterveyden ongelmia kuten pak-
ko-oireisuutta, masennus- ja ahdistuneisuushäiriöi-
tä sekä persoonallisuushäiriöitä (5).

Syömishäiriöistä kärsivillä diabeetikoilla esiin-
tyy keskimääräistä enemmän silmänpohja- ja mu-
nuaisvaurioita, neuropatiaa sekä verisuoniin ja ve-
ren rasvatasapainoon liittyviä ongelmia (7). 

Syömishäiriö
vaikea havaita
On tavallista, että nuoren diabeetikon hoitotasa-
paino vaihtelee. Tämä johtuu paitsi erilaisista fyy-
sisistä ja somaattiseen kasvuun liittyvistä tekijöis-
tä, myös terveestä psyykkisestä kehityksestä. Ta-

sapainon ohimenevä häiriintyminen 
saattaa olla merkki siitä, että nuori 
alkaa psyykkisesti ottaa haltuun ruu-
mistaan.

Alttius syömishäiriökäyttäytymi-
selle kasvaa, jos nuori on muutenkin 
vaikeuksissa oman ruumiillisuutensa 
kanssa. Nuorta tutkittaessa tulisi aina 
arvioida, kuinka hyvin nuori kyke-
nee mieltämään diabeteksen omaan 

itseensä kuuluvaksi.  Nuorelta tulisikin tiedustella 
sairauden hoidosta kysymällä ”kuinka hoidat itse-
äsi” eikä ”kuinka hoidat diabetesta”.

Hoitavan lääkärin tulisi pitää mielessään syö-
mishäiriön mahdollisuus, jos nuori oma-aloitteises-
ti pienentää tai suurentaa insuliiniannoksiaan tai 
jättää annoksen ottamatta, hänen painonsa vaih-
telee yllättävästi ja hallitsemattomasti tai hoito-
tasapainon saavuttaminen on muutoin tavallista 
vaikeampaa.

Diabetesta sairastava nuori voi potea syömis-
häiriötä, vaikka diabeteksen hoitotasapaino säi-
lyisikin hyvänä. On syytä muistaa, että syömis-      
häiriöpotilaat ovat usein oppineet salaamaan taita-
vasti vaikeatkin oireet perheenjäseniltään ja muilta 
läheisiltä.

Kliinisessä tutkimuksessa ja haastattelussa il-
meneviä laihuushäiriöön viittaavia piirteitä ovat al-
haisen painon lisäksi esimerkiksi väsymys, alhainen 
ruumiinlämpö ja siitä seuraava palelemistaipumus. 
Muita mahdollisia oireita ovat harventunut syke-
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Insuliinihoito tarjoaa 
syömishäiriölle alttiille 
nuorelle houkuttelevan 
helpon keinon painon-

hallintaan.



taso ja matala verenpaine, kuukautisten poisjäänti, 
pituuskasvun taittuminen, turvotukset sekä lanu-
gokarvoituksen ilmaantuminen.

Monet laihuushäiriötä potevat nuoret ovat hy-
vin kiinnostuneita ruuasta ja ruuanlaitosta, vaikka 
eivät itse juuri söisikään. Haastattelussa voi tulla 
myös ilmi, että liikunta on äkillisesti tai huomatta-
vasti lisääntynyt.

Laihuushäiriötä potevat nuoret ovat usein hy-
vin tavoitteellisia suorittajia, ja esimerkiksi koulun-
käynti saattaa sujua ongelmitta, vaikka fyysinen 
vointi olisikin heikko. 

Ahmimishäiriöstä kärsivä nuori saattaa olla 
normaalipainoinen tai ylipainoinenkin. Käytök-
seltään hän on laihuushäiriöistä useammin impul-
siivinen. Oksentelu saattaa aiheuttaa hampaiden 
kiillevaurioita ja sylkirauhasten suurentumista ja 
turvottelua (5–7). 

Kiireellinen sairaalahoito 
joskus tarpeen
Kouluterveydenhuolto on keskeisessä asemassa 
syömishäiriötä potevan nuoren hoidon käynnis-
tämisessä.

Diabetesta sairastavat nuoret ovat erityisase-
massa, koska he perussairautensa vuoksi käyvät 
säännöllisissä paino- ja pituuskontrolleissa erikois-
poliklinikoilla. Hoitosuhteet muodostuvat usein 
pitkäaikaisiksi, ja nuoret opitaan tuntemaan moni-
puolisesti. Tämä mahdollistaa myös nuoren psyyk-
kisen kehityksen seuraamisen.

Todettu syömishäiriö tai vahva epäily siitä edel-
lyttää moniammatillista ja joustavaa yhteistyötä. 
Vaikea anoreksia edellyttää usein sairaalahoitoa, 
bulimiaa hoidetaan pääasiassa polikliinisesti.

Kiireellinen sairaalahoito on tarpeen muun mu-
assa silloin, kun painoindeksi on enintään 70 pro-
senttia (tai 13 kg/m2) pituudenmukaisesta keskipai-
nosta tai kun nuori on laihtunut nopeasti lyhyessä 
ajassa. Välitön hoito on tarpeen myös, jos nuorella 
on vakavia elektrolyytti- ja aineenvaihduntatasa-
painon häiriöitä ja systolinen verenpaine on alle 
70 mmHg, syketaajuus alle 40 minuutissa tai EKG-
muutokset ovat hälyttäviä.

Psykiatrisia syitä välittömälle sairaalahoidol-
le ovat muun muassa nuoren psykoottiset oireet, 
vakava itsetuhoinen käyttäytyminen ja itsemurha-
vaara, vakava masennus sekä vaikea perhetilanne 
(5,7). Nuori ei yleensä itse näe tilannettaan realis-
tisesti. 

Varhainen diagnosointi
parantaa ennustetta

Nuoren mielenterveyden ongelmat peittyvät usein 
somaattisen oireilun taakse. Syömishäiriön varhai-
nen tunnistaminen on erityisen tärkeää diabetesta 
sairastavalla nuorella, jolla on jo yksi somaattinen 
pitkäaikaissairaus.

Syömishäiriön varhainen diagnosointi ja hoi-
don aloitus parantavat sekä diabeteksen että syö-
mishäiriön ennustetta. Siksi diabetesta sairastavan 
nuoren lieviinkin syömishäiriöoireisiin tulee suh-
tautua vakavasti.

Syömishäiriötä tulisi epäillä aina, kun nuoren 
diabeetikon hoidossa ei saavuteta toivottua tasa-
painoa. Nuorilta tulisi rutiinimaisesti kysyä myös 
syömiskäyttäytymisestä, suhtautumisesta ruokaan, 
painonhallinnasta ja omaan kehoon liittyvistä mie-
likuvista. 

• Terhi Aalto-Setälä
LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri
Vt. osastonlääkäri
HYKS, Lasten ja nuorten sairaala
Tutkija, Kansanterveyslaitos
terhi.aalto-setala@hus.fi 
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Diabetes ei ole keskeisin asia, kun nuori diabee-
tikko valitsee ammattiaan, mutta sen on hyvä 
olla harkintavaiheessa mielessä. Diabetes estää 
joihinkin ammatteihin pääsyn ja joissakin amma-
teissa riittävän hyvän omahoidon toteuttaminen 
voi olla vaativampaa kuin toisissa.

Ammatinvalinta tulee nuorelle eteen yleensä joko 
peruskoulun tai lukion päättyessä. Osalla nuoris-
ta on jo vakaa ja jopa perusteltu käsitys tulevasta 
opiskelu- ja ammattialasta, toisille kaikki on vielä 
epävarmaa ja avointa. Osalle nuorista tilanne voi 
tuntua jopa ahdistavalta. Olisi toivottavaa, että 
opiskelupaikan ja ammatin valinta 
tapahtuisi ainakin jonkinasteisen 
tietoisen harkinnan eikä hetken im-
pulssin tai esimerkiksi kavereiden 
esimerkin perusteella.

Tärkein lähtökohta ammatin-
valinnalle on luonnollisesti nuoren 
mielenkiinto, kyvyt ja odotukset 
suhteessa koulutusmahdollisuuk-
siin, ammatteihin tai työtehtäviin. 
Ammatinvalinnanohjauksella pyritään takaamaan 
nuorelle mahdollisimman realistinen kuva omista 
ominaisuuksista ja mahdollisuuksista sekä harkin-
nan kohteena olevista ammateista.

Diabeetikko ei
saa lentää
Diabeteksen hoito on kehittynyt huimalla vauhdil-
la. Hoito on nykyään aikaisempaa joustavampaa ja 
ehkä myös helpompi sovittaa esimerkiksi työn aset-
tamiin vaatimuksiin. Siitä huolimatta on edelleen 
ammatteja, joissa diabeetikko ei voi toimia.

Toisille rajoitukset voivat olla merkityksettö-
miä, mutta joidenkin diabeetikoiden tulevaisuu-
densuunnitelmat voivat romuttua. Rajoituksia on 
erityisesti liikenteeseen ja turvallisuuteen liittyvissä 

ammateissa – siis monen pienen pojan ensimmäi-
sissä haaveammateissa.

Diabetesta sairastava henkilö ei voi toimia lii-
kennelentäjänä. Ilmailuhallinnon verkkosivuilta 
selviää, että ”insuliinidiabeetikko (tyypin 1 dia-
betes) ei voi saada minkäänlaista lääketieteellistä 
kelpoisuustodistusta”. Rajoitus koskee näin ollen 
paitsi ammatti- myös harrastelentämistä.

Insuliinihoitoista diabetesta sairastava henkilö 
ei voi toimia myöskään lentoemäntänä tai stuertti-
na Finnairilla. Samaa linjaa noudatetaan johtavan 
ilmailulääkäri Olavi Hämäläisen mukaan hyvin 
todennäköisesti useimmissa muissakin lentoyh-
tiöissä. Ilmailuammattiin pääsyn estää tosin in-
suliinihoitoisen diabeteksen lisäksi moni muukin 
terveydellinen syy. 

Myös merille lähtö jää diabeeti-
kolle haaveeksi. Insuliinihoitoinen 
diabetes on este merimiehen lääkä-
rintarkastuksen läpäisemiselle, jota 
edellytetään useissa merenkulkuun 
liittyvissä työtehtävissä.

VR:n johtavan rautatielääkärin 
mukaan insuliinihoitoinen diabee-
tikko ei pääse junankuljettajaksi tai 
muuhun rautateiden liikenneturval-

lisuuteen liittyvään tehtävään, kuten konduktöö-
riksi.

Maantieliikenteessä suhtautuminen diabetek-
seen on aikaisempaa tiukempaa. Ryhmän 2 (ajo-
korttiluokat CE, D, DE) ajokorttilupaa ei myön-
netä insuliinihoitoista diabetesta sairastavalle hen-
kilölle. Niin sanottu kuorma-autokortti (ajokort-
tiluokka C) voidaan myöntää insuliinihoitoiselle 
diabetesta sairastavalle henkilölle vain painavista 
syistä. Ryhmän 1 (ajokorttiluokat T, A1, A2, B, 
AE ja BE) mukainen ajokortti voidaan myöntää 
diabetesta sairastavalle henkilölle.

Ammattimainen ajoneuvon (myös taksin) kul-
jettaminen edellyttää aina ryhmän 2 ajoluvan mu-
kaisten terveysvaatimusten täyttämistä, eikä siis ole 
insuliinihoitoiselle henkilölle mahdollista. 

Rajoituksia on erityi-
sesti liikenteeseen ja 
turvallisuuteen liitty-

vissä ammateissa.
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Mikä minusta tulee isona?
 Ammattia valitessa diabetes on pidettävä mielessä     
            
            • Jukka Marttila



Useiden vuosien ajan tietyt ter-
veydelliset ehdot täyttävä diabeetik-
ko on voinut suorittaa vapaaehtoi-
den varusmiespalveluksen viestiryk-
mentissä Riihimäellä. Nyt kokeilu 
on loppunut. Maanpuolustuskorkea-
kouluun insuliinihoitoisia diabeetik-
koja ei ole otettu. 

Poliisikoulun pääsyvaatimuksis-
sa ei enää edellytetä suoritettua va-
rusmiespalvelusta, mutta sinne ei kuitenkaan oteta 
insuliinihoitoisia henkilöitä. Sama pätee pelastus-
opistoon. Tiedot perustuvat henkilökohtaisiin tie-
dusteluihini kyseisistä oppilaitoksista.

Näiden virallisilla säädöksillä tai ohjeilla pois-
suljettujen töiden lisäksi voi olla yksittäisiä työteh-
täviä ja -paikkoja, joihin diabeetikot eivät matalan 
verensokerin mahdollisuuden vuoksi pääse.

Diabeteksen hoito on
myös työkyvyn ylläpitoa
Kaikkien rajoitusten listaamisen jälkeen on todet-
tava, että suurin osa työtehtävistä ja ammateista 
on diabeetikoille mahdollisia siinä missä muillekin 
– mielitekojen, kykyjen ja soveltu-
vuuden rajoissa.

Nuoren diabeetikon kannattaa 
miettiä ammatinvalintaansa aluksi 
mahdollisten ammattien joukosta 
samoista lähtökohdista kuin mui-
denkin nuorien. Ammatinvalinnas-
sa on aina kysymys tavoitteiden ja 
mahdollisuuksien täsmentymisestä 
seikkaperäiseksi suunnitelmaksi. 

Suunnitelmaa on hyvä arvioida myös diabe-
teksen ja sen omahoidon näkökulmasta. Jotkut 
ammatit tai työtehtävät ovat varmasti diabeteksen 
hoidon toteuttamisen kannalta vaativampia kuin 
toiset. Hyvin vaihtelevat ja epäsäännölliset työajat 
ja ennakoimattomasti vaihteleva työn fyysinen ra-
sittavuus luovat haasteita diabeteksen hoidolle.

Toisaalta työssä pärjääminen on hyvä syy pitää 
omasta toimintakyvystään ja terveydestään huol-

ta. Diabeteskeskuksen perhekurssil-
la eräs pieni poika oli ehdottomasti 
päättänyt ryhtyä hyönteistutkijaksi 
Amazonasin viidakkoon. Hän oli 
hyvin halukas perehtymään diabe-
teksen hoitoon pärjätäkseen tulevas-
sa työssään, jonka olosuhteet hän oli 
oivaltanut haastaviksi.

Diabeteksen hoito on kehittynyt 
ja mahdollisuudet hoidon sovitta-

miseen mitä erilaisempiin tilanteisiin ovat paran-
tuneet. Voidaan siis ajatella, että diabeteksen riit-
tävän hyvä hoito voi toteutua aikaisempaa useam-
missa työtehtävissä. Toisaalta työelämä on mah-
dollisesti tullut aiempaa kiivastahtisemmaksi ja 
vaativammaksi, siis entistä haastavammaksi myös 
diabeteksen hoidon kannalta.

Työelämän muutos on muuttanut myös amma-
tinvalintaa. Säännöllisiin työaikoihin rajoittuvia 
tehtäviä lienee aikaisempaa hankalampi löytää. 
Ilmeisesti yhä harvemmin käy niin, että nuori va-
litsee tietyn ammatin tai työtehtävän, kouluttautuu 
siihen ja tekee koulutuksensa mukaisia töitä eläk-
keelle siirtymiseen asti. Monelle työelämä on jatku-

vaa uuden oppimista ja siirtymistä, 
joutumista tai ajautumista aina uu-
siin tehtäviin. Työuraa ei voi tarkasti 
suunnitella jo silloin, kun tekee am-
matinvalinnan päätöksiä.

Ammatinvalinnasta keskustele-
minen voi auttaa nuorta hahmotta-
maan omaa tulevaisuuttaan ja nyt 
tehtävien valintojen vaikutusta sii-
hen. Diabetes voi estää joidenkin 

haaveiden toteutumisen, mutta toisaalta montaa 
nuorta ammatinvalinnan miettiminen voi auttaa 
näkemään diabeteksen hyvän omahoidon välinee-
nä tulevaisuuden rakentamisessa.

• Jukka Marttila
PsL, erikoispsykologi (terveyspsykologia)
Diabetesliitto
jukka.marttila@diabetes.fi 

Jotkut ammatit tai työ-
tehtävät ovat varmasti 
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hin rajoittuvia tehtä-

viä lienee aikaisempaa 
hankalampi löytää.
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Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten hoidos-
sa on hyvä muistaa kasvuun liittyvien fysiologisten 
muutosten vaikutus kudosten insuliiniherkkyyteen. 
Myös puberteettiin liittyvä itsenäistymisvaihe vai-
keuttaa hoitoa. Siinä missä nuoret elävät päivän 
ja hetken kerrallaan, heidän vanhempiaan usein 
askarruttavat diabeteksen lisäsairauksien riskit.

Hoitavan lääkärin näkökulmasta nuoren diabeeti-
kon hoidon tärkeimmät haasteet ovat jo esipuber-
teetissa alkava insuliiniherkkyyden vähentyminen, 
optimaalinen hoitotasapainon säilyttäminen tai 
saavuttaminen, omahoidon toteutuminen sekä 
nuoren tukeminen itsenäiseen hoitoon.

Insuliiniherkkyys, jolla tässä artikkelissa tar-
koitetaan annostellun insuliinin verensokeria las-
kevaa vaikutusta tyypin 1 diabeetikoilla, on yksi-
löllistä. Jo lapsuusiässä insuliiniherkkyydessä on 
havaittavissa yksilöllisiä eroja, ja siihen vaikutta-
vat useat vielä tuntemattomatkin 
fysiologiset mekanismit.

Joka tapauksessa murrosiän al-
kaminen on ajanjakso, jolloin vä-
hentyvästä insuliiniherkkyydestä 
johtuvat hoidolliset haasteet on lo-
pullisesti huomioitava.

Sukuhormonien säätelyhormo-
nien pulssieritys voimistuu esipuber-
teetista alkaen ja johtaa sukuhor-
monien lisääntyneeseen eritykseen 
ja tämän myötä kasvuhormonin 
pulssierityksen voimistumiseen. Kasvuhormoni on 
insuliinin kudosvaikutusta vähentävä hormoni, ja 
murrosiän edetessä insuliiniherkkyys perifeerisissä 
kudoksissa vähenee terveillä nuorilla huomattavas-
ti puberteetin keskivaiheeseen mennessä (1).  

Insuliinin kaltainen IGF-1, joka on insuliinin 
säätelyn alainen kasvutekijä, saa aikaan kasvuhor-
monin vaikutukset kudoksissa. Kun IGF-1:n vai-

kutus kudoksissa vähenee, kasvuhormonierityksen 
negatiivinen palautejärjestelmä ei toimi. Tämän 
seurauksena kasvuhormonipitoisuus verenkierros-
sa nousee.

Tyypin 1 diabeetikoiden kasvuhormonitasot 
ovat etenkin murrosiässä suuremmat kuin terveillä 
nuorilla (2, 3). Terveillä nuorilla lisääntynyt kasvu-
hormonin eritys johtaa välillisesti insuliinierityksen 
lisääntymiseen, jotta insuliinin kudosvaikutus olisi 
riittävä (1, 4).  

Ennakoivaa
hoidon suunnittelua

Insuliinintarve lisääntyy siis jo varhain murrosiäs-
sä. Diabeteksen hoidon suunnittelussa tätä hor-
monien aikaansaamaa fysiologista muutosta tulisi 
ennakoida jo esipuberteetissa.

Lisääntyvän insuliinintarpeen fysiologinen 
tausta on hyvä selittää nuorelle ja hänen vanhem-
milleen.  Kirjatieto puberteettikehityksen vaiheista 

saattaa auttaa joitakin nuoria ja per-
heitä insuliiniannosten nostamisen 
suunnittelussa ja motivoida säännöl-
liseen hoitoon.

Jo ennestään huonossa hoito-
tasapainossa olevilla nuorilla mur-
rosikään ajoittuva kasvuhormonin 
kudosvaikutusten ja insuliinitarpeen 
lisääntymisen noidankehä voi ol-
la haasteellista hoitavalle lääkärille, 
nuorelle ja hänen perheelleen.  

Insuliinin tarve muuttuu usein 
nopeasti, ja vastaanottokäynnillä onkin aina syy-
tä tarkistaa esimerkiksi edeltävän puolen vuoden 
aikana tehdyn insuliinilisäyksen absoluuttinen ja 
painokiloja kohti suhteutettu määrä. Ellei mikään 
ole muuttunut, insuliiniannokset saattavat olla 
riittämättömät puberteettikehityksen vaiheeseen 
nähden ja seurauksena on pitkäaikaisen verenso-
keritason nousu. 

Nuoren diabetes ja komplikaatiot
  Nuoret elävät nykyhetkessä, vanhempia huolestuttavat tulevaisuuden lisäsairaudet

                   • Päivi Tossavainen

Tyypin 1 diabeetikoi-
den kasvuhormonita-
sot ovat etenkin mur-
rosiässä suuremmat 

kuin terveillä 
nuorilla.
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Jos hoitotasapaino on huonontunut, on työ-
läämpää motivoida potilasta omahoidon tiivis-
tämiseen. Toisaalta säännöllisellä ja joustavalla 
mutta kurinalaisella omahoidolla on mahdollisuus 
saavuttaa parempi hoitotasapaino, jolloin insuliini-
herkkyyskin lisääntyy.   

Insuliinin heikentyneellä kudos-
vaikutuksella on monia seurauksia 
ja summavaikutuksia. Korkea veren-
sokeri yhdessä muiden riskitekijöi-
den kuten diabeteksen keston kanssa 
kasvattaa diabeteksen lisäsairauksi-
en riskiä.

Pituuskasvun loppuessa kehon 
suhteellinen rasvakudos lisääntyy 
etenkin tytöillä, ja heillä ylipainoi-
suus saattaakin olla insuliinin kudosvaikutusta 
edelleen huonontava tekijä. Tanskalaisen tutki-
muksen mukaan tyypin 1 diabetesta sairastavien 
murrosikäisten tyttöjen ja poikien painoindeksi on 
terveitä nuoria merkitsevästi korkeampi (5). 

Lisäsairaudet huolettavat
vanhempia

Aivan pientenkin lasten vanhemmat tuovat vas-
taanotolla usein esille huolensa diabeteksen lisä-
sairauksien riskistä. Näin on käynyt etenkin silloin, 
jos diabetes on kestänyt pitkään eikä hoitotasapai-
no ole optimaalinen. 

Lisäksi vanhempia huolestutta-
vat murrosikäisten nuorten vähenevä 
omahoidon motivaatio ja sen myötä 
huonontuva hoitotasapaino. Nuoren 
tulevaisuus diabetesta sairastavana 
aikuisena askarruttaa vanhempia.

Lisäsairauksien esiintymiseen 
vaikuttavat eniten diabeteksen kes-
to ja pitkäaikainen hoitotasapaino. 
Diabeteksen sairastumisiällä näyttäi-
si olevan vaikutusta lisäsairauksien 
ilmaantumiseen.

Retinopatia 

Retinopatia on yleisin diabeteksen pitkäaikais-
komplikaatioista. Noin yhdeksällä kymmenestä 
tyypin 1 diabeetikosta esiintyy jonkinasteista reti-
nopatiaa 20–30 vuoden sairastamisen jälkeen.

Muutamalla prosentilla diabeetikoista retino-

patia johtaa sokeutumiseen. Viimeaikaisten tutki-
musten perusteella näyttäisi siltä, että vaikeimpien 
silmänpohjamuutosten suhteellinen osuus olisi vä-
hentymässä (6).  

Retinopatian riskiä lisää diabeteksen pitkäai-
kainen huono hoitotasapaino.  Toi-
saalta diabeteksen kestolla ei ole 
yhteyttä lievän retinopatian esiin-
tymiseen ilmeisesti juuri siksi, että 
muutokset ovat niin yleisiä. Lisäksi 
diabeteksen kestoon kytkeytyy muita 
tekijöitä kuten tupakointi, pitkäai-
kaisen verensokeritason vaihtelu ja 
verenpainetaso sekä vielä tuntemat-
tomiakin tekijöitä.  

Retinopatia voi paradoksaalisesti 
pahentua väliaikaisesti, jos hoitotasapaino paranee 
hyvin nopeasti. Lisäksi raskauden aikana retinopa-
tia voi edetä nopeasti. Raskauden aikana diabetek-
sen pitkä kesto ja korkea verenpainetaso näyttävät 
lisäävän muutosten etenemisen riskiä (7). 

Silmänpohjakuvauksen tarkoitus käydään läpi 
kaikkien nuorten kanssa. Erityisen perusteellisesti 
se katsotaan silloin, jos diabeetikolla on todettu 
mikroaneurysmia tai vuotoja, joiden havainnollis-
tamisessa silmänpohjakuvasto on hyvä apukeino.  
Nuorta pyritään motivoimaan entistä parempaan 
omahoitoon ja neuvotellaan, millä keinoin siihen 
voitaisiin päästä.

Nefropatia

Koska diabeteksen silmänpohjamuu-
toksilla ja munuaismuutoksilla on sa-
moja riskitekijöitä, molempia tulee 
seuloa säännöllisesti.

Virtsan valkuaisenerityksen mää-
rää seurataan ajoitetulla yövirtsake-
räyksellä.  Tämän tutkimuksen to-
teutus, toisin kuin silmänpohjakuva-
uksen, voi olla nuoresta hankala tai 
epämiellyttävä tai se ei muistu mie-

leen ennen poliklinikan seurantakäyntiä.
Valkuaisvirtsaisuuden seulontatutkimuksena 

voi polikliinisesti käyttää myös kertavirtsan al-
bumiini–kreatiniini-suhdetta. Seurantakäynneillä 
nuorta pyritään kannustamaan vuosittaisiin lisä-
sairauksien seulontatutkimuksiin siten, että mo-
tivaatio säännöllisiin seurantoihin jatkuisi myös 
aikuisiässä. 

Korkea verensokeri 
yhdessä muiden riski-

tekijöiden kuten diabe-
teksen keston kanssa 
kasvattaa diabeteksen 
lisäsairauksien riskiä.

Vanhempia huolestut-
tavat murrosiän aika-
na vähentyvä nuoren 

omahoidon motivaatio 
ja sen myötä huonon-
tuva hoitotasapaino.
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Diabeetikoilla, joilla todetaan virtsan pysyvä 
albuminuria, näyttäisi olevan korkeampi virtsan 
albumiinineritys jo varhain diabetekseen sairastu-
mista seuraavina vuosina.

Oxfordin alueen seurantatutki-
muksessa joka viidennellä tyypin 1 
diabetesta sairastavalla nuorella to-
dettiin pysyvä mikroalbuminuria, 
kun sairastamisaika ylitti kymmenen 
vuotta. Riskitekijöitä virtsan pysyvän 
valkuaisenerityksen etenemiselle oli-
vat pitkäaikainen korkea verensoke-
ritaso ja sairastuminen ennen viiden 
vuoden ikää. Tytöillä mikroalbuminuriaa oli poikia  
yleisemmin (8).  

Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kuitenkin saa-
tu viitteitä siitä, että alle viisivuotiaina tyypin 1 
diabetekseen sairastuneilla henkilöillä lisäsairaudet 
kehittyisivät useiden vuosien viiveellä verrattuna 
lähempänä nuoruusikää sairastuneisiin (9).

Nefropatiaan sairastuu hiukan yli kolmasosa 
diabeetikoista, ja sen esiintymiseen vaikuttaa mitä 
ilmeisimmin myös geneettinen alttius 
(10, 11). 

Neuropatia

Kliiniset neuropatian oireet ovat har-
vinaisia lapsuusikäisillä diabeetikoil-
la, mutta esimerkiksi alaraajojen mo-
noneuropatian oireita tai rannekana-
van pinneoireita voi esiintyä.

Diabeteksen lisäsairauksista neu-
ropatian vallitsevuusluvut ovat todennäköisesti eni-
ten riippuvaisia tilan määritelmästä ja tutkimusme-
netelmistä.

Neuropatian vuosittaiset seulontatutkimukset, 
kuten monofi lamenttikoe ja jänneheijasteiden tut-
kimus, olisi hyvä tehdä tutuiksi jo lapsuusiässä, 
jolloin myös vanhemmat ovat seuraamassa tutki-
mustilannetta. Objektiivisimpia tutkimusmenetel-
miä lienevät perifeeristen hermojen johtumisno-
peuden tutkimukset sekä sydämen sykevaihtelun ja 
verenpaineen muutosten pitkäaikaisrekisteröinnit, 
mutta luonnollisesti muitakin menetelmiä voidaan 
käyttää (12).

Näyttää siltä, että motorinen ja sensorinen her-
monjohtonopeus hidastuu murrosikäisillä diabeeti-
koilla aikana merkitsevästi enemmän kuin terveillä 
nuorilla (13). Lisäksi sydämen sykevaihtelun on 

murrosikäisillä tyypin 1 diabeeti-
koilla havaittu olevan vähäisempää 
kuin terveillä nuorilla (14).   

Tieto lisää
hallinnan tunnetta
Nuorten diabeetikoiden hoidossa 
keskitytään usein päivittäisen oma-

hoidon arviointiin ja suunnitteluun. Tieto lisäsaira-
uksien mahdollisuudesta saattaa ahdistaa nuoria.

Kuitenkin tieto siitä, että murrosiän hormo-
nieritys vaikeuttaa omahoitoa, kokemukseni mu-
kaan usein lisää nuoren tunnetta sairauden hal-
linnasta. Nuori voi ajatella, että ”en minä vaan ne 
hormonit”.

Mielestäni tieto voi ennemminkin lisätä mur-
rosikäisen nuoren sitoutumista hyvään omahoi-

toon kuin saada luovuttamaan vä-
syneenä. Nuori voi tietenkin väsyä 
diabeteksen hoitamiseen, kieltää ko-
ko sairauden tai testata hoitohenki-
lökuntaa diabeteskäynneillä.

Nuoruusiässä sitoutuminen dia-
beteksen hoitoon usein ainakin vä-
liaikaisesti vähenee, mutta itsenäi-
syyden hoidossa tulisi koko ajan 
lisääntyä.  

Poliklinikkakäyntien yhteydes-
sä nuorelle voidaan antaa tietoa lisäsairauksista. 
Huonon hoitotasapainon realistisia vaikutuksia 
nuoren terveyteen ei voida mitätöidä, mutta kaik-
kea tiedettyä ei tarvitse sanoa.

Hoidossa ja neuvonnassa tulisi olla tiivis ote, 
joka voisi edelleen mahdollistaa intensiivisen insu-
liinihoidon ja hyvän omahoidon. Tavoitteena on 
kannustaa nuoria diabeetikoita uskomaan siihen, 
että tulevaisuus näyttää valoisalta.

• Päivi Tossavainen
LT, Lastentautien ja lastenendokrinologian 
erikoislääkäri
Oulun yliopistollinen sairaala
paivi.tossavainen@ppshp.fi 

Virtsan valkuaiseneri-
tyksen määrää seura-
taan ajoitetulla yövirt-

sakeräyksellä. 

Neuropatian 
vuosittaiset seulonta-
tutkimukset olisi hyvä 

tehdä tutuiksi jo 
lapsuusiässä.



23DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   LOKAKUU 2007

Kirjallisuus

1. Cook JS, Hoffman RP, Stene MA, Hansen JR. Effects of matu-
rational stage on insulin sensitivity during puberty. J Clin Endoc-
rinol Metab 1993;77:725-730. 
2. Amiel SA, Sherwin RS, Simonson DC, Lauritano AA, Tamborlane 
WV.  Impaired insulin action in puberty. A contributing factor to 
poor glycemic control in adolescents with diabetes. N Engl J 
Med 1986;315:215-219. 
3. Halldin MU, Tylleskär K, Hagenäs L, Tuvemo T, GustafssonJ. 
Is growth hormone hypersecretion in diabetic adolescent girls 
also a daytime problem? Clin Endocrinol (Oxf) 1998;48:785-94. 
4. Amiel SA, Caprio S, Sherwin R S, Plewe G, Haymond MW, 
Tamborlane WV. Insulin resistance of puberty: a defect rest-
ricted to peripheral glucose metabolism. J Clin Endocrinol Metab 
1991;72:277-282.
5. Mortensen HB, Hougaard P, Ibsen KK, Parving HH. Relation-
ship between blood pressure and urinary albumin excretion rate 
in young Danish type 1 diabetic patients: comparison to non-
diabetic children. Danish Study Group of Diabetes in Childhood. 
Diabet Med 1994;11:155-61. 
6. Skrivarhaug T, Fosmark DS, Stene LC, Bangstad H.-J, Sand-
vik L, Hanssen KF ym. Low cumulative incidence of proliferative 
retinopathy in childhood-onset type 1 diabetes: a 24-year fol-
low-up study. Diabetologia 2006; 49:2281-90.
7. Rahman W, Rahman FZ, Yassin S, Al-Suleiman SA, Rahman J. 
Progression of retinopathy during pregnancy in type 1 diabetes 
mellitus. Clin Experiment Ophthalmol 2007;35:231-6.
8. Schultz CJ, Konopelska-Bahu T, Dalton RN, Carroll TA, Stratton 
I, Gale EA ym. Microalbuminuria prevalence varies with age, 

sex, and puberty in children with type 1 diabetes followed from 
diagnosis in a longitudinal study. Oxford Regional Prospective 
Study Group. Diabetes Care 1999;22:495-502.
9. Donaghue KC, Fairchild JM, Craig ME, Chan AK, Hing S, 
Cutler LR ym. Do all prepubertal years of diabetes duration 
contribute equally to diabetes complications? Diabetes Care 
2003;26:1224-1229.
10. Osterholm AM, He B, Pitkaniemi J, Albinsson L, Berg T, Sarti 
C, Tuomilehto J, Tryggvason K. Genome-wide scan for type 1 
diabetic nephropathy in the Finnish population reveals sugges-
tive linkage to a single locus on chromosome 3q. Kidney Int 
2007;71:140-5.
11. Mueller PW, Rogus JJ, Cleary PA, Zhao Y, Smiles AM, Steffes 
MW, Bucksa J, Gibson TB, Cordovado SK, Krolewski AS, Nierras 
CR, Warram JH. Genetics of Kidneys in Diabetes (GoKinD) stu-
dy: a genetics collection available for identifying genetic sus-
ceptibility factors for diabetic nephropathy in type 1 diabetes. J 
Am Soc Nephrol 2006;17:1782-1790.
12. Donaghue KC, Bonney M, Simpson JM, Schwingshandl J, 
Fung AT, Howard NJ, Silink M.  Autonomic and peripheral nerve 
function in adolescents with and without diabetes. Diabet Med 
1993;10:664-671.
13. Riihimaa PH, Suominen K, Tolonen U, Jäntti V, Knip M, Ta-
panainen P. Peripheral nerve function is increasingly impaired 
during puberty in adolescents with type 1 diabetes. Diabetes 
Care 2001;24:1087-1092.
14. Massin MM, Derkenne B, Derkenne M, Rocour-Brumioul D, 
Ernould C, Lebrethon MC ym. Cardiac autonomic dysfunction in 
diabetic children. Diabetes Care 1999;22:1845-1850.

Diabeteslääke Januvia 
peruskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt 
tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetun Ja-
nuvian (sitagliptiini) hinnan ja peruskorvat-
tavuuden.
     Januvia on tarkoitettu tyypin 2 diabe-
teksen  hoitoon parantamaan glukoositasa-
painoa yhdessä metformiinin tai glitatsonin 
kanssa, kun veren glukoosipitoisuus ei pysy 
riittävän hyvin hallinnassa ruokavaliolla, lii-
kunnalla ja metformiinilla tai glitatsonilla 
yksinään. 
     Sitagliptiini kuuluu uuteen lääkeaineryh-
mään, DPP-4-estäjiin, jotka edistävät elimis-
tön kykyä alentaa kohonnutta verenglukoo-
sia. 

Kolesterolilääkkeiden 
korvaukset ennallaan

Lääkkeiden hintalautakunta on päättänyt jat-
kaa Lipitor- ja Crestor-valmisteiden korvatta-
vuuden rajoittamista. Lääkkeiden hintalauta-
kunta on rajoittanut näiden valmisteiden kor-
vattavuutta 1.10.2006 lähtien, koska niiden 
hoitokustannusten katsottiin olevan korkeat 
suhteessa edullisempien statiinien kustannuk-
siin. Lipitor- ja Crestor-valmisteiden käytöstä 
aiheutuviin kustannuksiin nähden saatava li-
sähyöty laajassa käytössä on vähäinen.
      Hintalautakunnan päätöksen mukaan 
Lipitor- ja Crestor-valmisteet ovat edelleen 
korvattavia vain vaikeahoitoisen rasva-ai-
neenvaihdunnan häiriön hoidossa korkean 
riskin potilailla silloin, kun ruokavaliolla, 
laihdutuksella ja edullisimmilla statiineilla ei 
ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai 
edullisempia statiineja ei voida käyttää niiden 
aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden 
yhteisvaikutusten vuoksi. 
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● ● ● Diabeteshoitajat

Uusi työväline terveysviestijöille
   CD-levy auttaa välittämään viestiä nuorille

               • Kaija Korpela

Moni pohtii, miten terveysviestiä voitaisiin välit-
tää nuorille elävästi ja kiinnostavasti. Tilanne on 
hankala, kun edes aikuiset eivät aina ymmärrä ja 
omaksu terveysneuvontaa toivotulla tavalla. Kuin-
ka auttaa pään tietoa muuttumaan myös osaksi 
normaalia arkista elämää? Ehkä havainnollisuus, 
konkreettisuus, uudet näkökulmat ja oma oivallus 
voisivat olla hyviä lähestymiskeinoja.

Dehkon tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
2D-hankkeessa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä 
tuotettiin D2D-Koulu-CD-niminen työkalu ter-
veysneuvontatyötä tekevien työn tueksi ja kehit-
tämiseksi. 

Koulu-CD on keskisuomalaisen yhteistyön tu-
los: useat alansa ammattilaiset ovat antaneet sen 
koostamiseen osaamistaan, aikaansa ja innostus-
taan. Päätekijöiden nimet pai-
nettiin CD:n pintaan ja ovat 
näkyvissä myös sen  sisältä-
missä eri tiedostoissa. Materi-
aalipaketti on tarkistettu Suo-
men Diabetesliitossa.

Kenelle CD
on tarkoitettu?
D2D-Koulu-CD on tehty sekä 
terveystiedon opetusta että ai-
kuisten terveysneuvontatyötä 
ajatellen. Levyn materiaalipa-
ketti koululaisille, opettajille 
ja vanhemmille soveltuu niin 
yläkoulu- ja lukioikäisten terveystiedon oppima-
teriaaliksi kuin uudentyyppisen vanhempainillan 
pohjaksi. Parhaiten CD toimii terveystiedon opet-
tajien ja kouluterveydenhoitajien työvälineenä. 

Kentältä tullut käyttäjien palaute on ollut roh-
kaisevaa. Myös diabeteshoitajat ovat kertoneet 
vaikeiden asioiden selittämisen tulleen helpom-
maksi havainnollisten kuvien myötä. Niiden avulla 
asiakas voi itse nopeammin oivaltaa, mistä olikaan 
kysymys.

Ideana on, että CD:n käyttäjä itse poimii siitä 
omiin työtapoihinsa ja kohderyhmän tai yksilön tar-
peisiin sekä muutosvalmiuteen soveltuvat osiot. 

Mitä CD
sisältää?
CD sisältää neljä kansiota, jossa kussakin on omat 
tiedostonsa eri käyttötarkoituksiin.Ensimmäisessä 
kansiossa on aineistovinkkejä. Se pitää sisällään 
muun muassa kuusisivuisen vinkkilistan ravitse-
mus- ja painonhallintaohjauksen tueksi. Vinkkilis-
tassa on kirjoja, lehtisistä, esitteitä ja nettiosoitteita 
valmiina linkkeinä. 

Lisäksi aineistovinkeissä on painoindeksitau-
lukko, joka on riittävän tarkka myös julisteiden 
tekoa varten. Aineistovinkeissä on myös Dehkon 
2D-hankkeen jo laajalle levinnyt perustyökalu eli 
riskitestilomake tyypin 2 diabeteksen (valtimo-
taudin) sairastumisriskin arvioimista varten yli 25-

vuotiailta. 
Aineistovinkeistä löytyy 

myös sokeripalanäyttely, jossa 
kerrotaan tiettyjen tuotteiden 
sisältämä sokeri- ja energia-
määrä ja aika, kuinka paljon 
reipasta kävelyä tarvitaan nii-
den kuluttamiseen.

Samalla kerrotaan sokeripa-
lanäyttelyssä käytetyt tuotteet 
ja suomalaisten ravitsemus-
suositusten mukainen sokerin 
enimmäissaanti vuorokautises-
ta energiantarpeesta lapsilla ja 
aikuisilla.

 D2D-Koulu-kansio sisältää kahdeksan tiedos-
toa: aihio opettajalle, alkukyselylomake, esitys, 
johdanto, kotitehtävät, loppuarviointi, ryhmätyös-
kentely ja vastaukset. Powerpoint-esitystä (24 diaa) 
voidaan käyttää joko valmiiksi äänitetyn kehysker-
tomuksen kanssa (etenee automaattisesti) tai sivu 
sivulta, jolloin syvällisempi perehtyminen kunkin 
dian sisältöihin on mahdollista. Vaikka esitys on 
suunniteltu alun perin terveystiedon oppitunnilla 
käytettäväksi, se soveltuu erinomaisesti myös in-

De
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2D
-hanke Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Materiaalipaketti sisältää
 • alkukyselylomakkeet
   • johdannon tyypin 2 diabetekseen
     • PowerPoint-esityksen kehyskertomuksella (24 diaa)
         • PowerPoint-ryhmätyöskentelydiat tehtävineen (42 diaa)
              • toiminnalliset kotitehtävät
                   • loppukyselyn vanhempainillan jälkeen

Tiedustelut: palanssi@ksshp.fi
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 ehkäisyohjelman mukainen 
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Koonneet Suomen Diabetesliiton ja Keski-Suomessa
tuotettujen materiaalien pohjalta
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fopaketiksi jokaiselle, joka tarvitsee perustietoa 
tyypin 2 diabeteksen kehittymisestä ja sen ennal-
taehkäisystä.

Ruokatottumukset-kansiossa on 30-sivuinen 
esitys ruokailutottumusten arvioinnista ja kehit-
tämisestä. Siinä paneudutaan ruokailutottumus-
ten, ateriarytmin ja ruoka-aineiden valintaan mm. 
ruokailukellon,   päivärytmijanan ja lautasmallin 
avulla.   Värikkäät   ja  
ha vainnolliset  kuvat 
haas tavat jokaista niin 
nuorta kuin aikuista-
kin miettimään, mitä 
syön, kuinka usein ja 
miksi.

Terveyslaminaatit-
kansio on saanut ni-
mensä siitä, että mo-
nista sen sisältämistä kuvista on teetetty erillisiä 
suuren suosion saavuttaneita laminaattisarjoja ter-
veysneuvontatyöhön. Kansio pitää sisällään faktaa 
metabolisen oireyhtymän viitearvoista diabetes-
diagnoosiin ja Diabetesliiton Mikä nyt neuvoksi? 
-lehtisen kuvat lyhyillä teksteillä täydennettynä.

Liiku riittävästi -osio kertoo Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin, Kuortaneen Urheiluopiston ja 
liikkumisreseptihankkeen iloisen tulkinnan UKK-
instituutin liikuntapiirakasta ja valottaa terveyslii-
kunnan hyötyjä. Rasva- ja virikekuvat osoittavat 
konkreettisesti, että omilla valinnoilla voi vaikut-
taa painoon, terveyteen ja hyvinvointiin.

Mistä CD:tä saa?
D2D-Koulu-CD on postitettu tyypin 2 diabetekseen 
liittyvän materiaalin kera Keski-Suomen alueen 
yläkoulujen ja lukioiden terveystiedon opettajille 
ja kouluterveydenhoitajille. CD on ollut maksutta 
jaossa Dehkon 2D-hankkeen Keski-Suomen alueen 
eri tilaisuuksissa.

Keski-Suomen alueen toimijat voivat tilata 
CD:n maksutta ter-
veystieto keskus   Pa-
lanssista (palanssi@
ksshp.fi). Muualla 
Suomessa  asuvat voivat 
tilata  tuotteen Monex-
medialta  poltto-, 
pos titus- ja käsittely-
kulujen hinnalla, jotka 
laskevat kertatilaus-

määrän kasvaessa (santtu.keiskoski@monexmedia.
fi ) . 

Toivomme, että tämä CD innostaa omalta osal-
taan toimijoita edelleen muokkaamaan materiaalia 
eteenpäin, ideoimaan ja kokeilemaan uusia toimin-
tatapoja ja kehittämään terveydenedistämistyötä.

• Kaija Korpela
TtM, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja
Aluekoordinaattori
Dehkon 2D-hanke
Suomen Diabetesliitto
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
kaija.korpela@diabetes.fi 

D2D-Koulu-CD
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman mukainen mate-
riaalipaketti koululaisille, vanhemmille ja opettajile.
D2D-Koulu-CD soveltuu sekä terveystiedon opetukseen 
että aikuisten terveyden edistämiseen

•

•



Helppo perusmittari
● Ei koodausta
● Mittausaika 5 sekuntia
● 480 tuloksen muisti
● Näytteen koko 0,6 μl
● Alitäytön tunnistus
● Käyttölämpötila-alue 5-45°C

Edistyksellinen
● Ateriamerkkausmahdollisuus
● Hälytystoiminto
● Päiväkirjamerkintä
● PC-liitäntämahdollisuus

Ammattikäyttöön
● Näyte: arteria-, vena- ja  

kapillaariveri
(happi ei häiritse reaktiota)

● Mittausalue 0,6 -33,3 mmol/L
● Hematokriittialue 0-70%
● Soveltuu neonataalinäytteiden

määrittämiseen
● Soveltuu peritoneaalidialyysipotilaille 

(maltoosi ei häiritse reaktiota)

Yksi verensokerimittari 
– monta käyttötapaa
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Juho Akkanen

Ikääntyneet tyypin 1 diabeetikot
usein sairaalahoitoon

KTM Juho Akkasen terveystaloustieteen alaan 
kuuluvassa väitöstutkimuksessa todettiin, että tyy-
pin 1 diabetesta sairastavat joutuvat ikääntyessään 
yhä useammin sairaalahoitoon erilaisten diabetek-
seen liittyvien komplikaatioiden takia. 

Tyypin 1 diabeteksen kustannuksiin liittyviä 
pitkittäistutkimuksia on Suomessa tehty hyvin vä-
hän. Yleensä näissä tutkimuksissa ei ole erotettu 
diabeteksen eri tyyppejä, eikä kustannuksia ole 
laskettu erikseen sukupuolille. 

Akkanen kuvasi väitöstutkimuksessaan tyypin 
1 diabetesta sairastavien potilaiden sairaalakäyttöä 
ja -kustannuksia Suomessa vuosina 1973–1998. 
Tutkimukseen osallistui 5 166 potilasta. 

Tutkimus osoitti, että sairauden alkuvaiheissa 
suurin osa sairaalakäytöstä johtui suoranaisesti 
tyypin 1 diabeteksesta, eikä siihen liittynyt komp-
likaatioita. Sairauden keston pidentyessä 9,5 vuo-
desta 16,5 vuoteen komplikaatioiden sairaalahoito 
lisääntyi nopeasti ja samaan aikaan suoranaisesti 
diabetekseen liittyvien hoitopäivien määrä väheni 
voimakkaasti. 

Naisilla vuosittaisten munuaiskomplikaatioista 
johtuvien hoitopäivien määrä kasvoi 4,8-kertaisek-
si, ääreisverenkierron komplikaatioista johtuvien 
hoitopäivien määrä 4,3-kertaiseksi ja silmäkompli-
kaatioista johtuvien hoitopäivien määrä 2,5-kertai-
seksi. Miehillä samoista syistä johtuvien hoitopäi-
vien määrät kasvoivat 5-, 6,9-, ja 2,5-kertaisiksi. 
Koko tutkimusväestössä viherkaihin hoitopäivi-
en määrä kasvoi kahdeksankertaiseksi, munuais-
taudin seitsemänkertaiseksi ja mikroangiopatian 
(pienten verisuonten sairaus) kuusinkertaiseksi. 

Diabeteksen keston pidentyessä 9,5 vuodesta 
16,5 vuoteen keskimääräinen hoitoaika lyheni sel-
västi, mutta potilaat olivat sairaalahoidossa aikai-
sempaa tiheämmin. Sairauteen liittyvien kompli-
kaatioiden sairaalahoidon kustannukset kasvoivat 
2,5-kertaisiksi. Hoidon kokonaiskustannukset vä-
henivät kuitenkin 22 prosentilla, sillä suoranaisesti 
diabetekseen liittyvät hoitokustannukset vähenivät 
samaan aikaan 80 prosentilla. 

Maarit Lehti

Kestävyysharjoittelu vaimentaa
tyypin 1 diabeteksen
vaikutuksia lihassoluihin

FM Maarit Lehden väitöstutkimuksessa selvisi, 
että kestävyysharjoittelulla voidaan todennäköi-
sesti vaimentaa tyypin 1 diabeteksen aiheuttamia 
muutoksia lihassolun eheyttä ylläpitävissä pro-
teiinirakenteissa. Muutoksilla saattaa olla yhteys 
diabeteksen yhteydessä havaittavaan neuropatiaan 
(hermoston toimintahäiriö) tai atrofi aan (lihaksen 
surkastuminen). 

Tutkitut proteiinirakenteet toimivat solun tu-
kirakenteina lihassupistusten aikana ja osallistuvat 
lihasvoiman välitykseen.Tyypin 1 diabetes aiheut-
taa muutoksia monien sidekudosproteiinien lähet-
ti-RNA:n ilmenemisessä. Lähetti-RNA:n määrästä 
ja koostumuksesta voidaan karkeasti arvioida, mi-
tä proteiineja solussa ollaan valmistamassa.

Muutokset esimerkiksi tyvikalvon rakennepro-
teiinien ilmenemisessä saattavat muuttaa niiden 
keskinäistä suhdetta ja siten tyvikalvon rakennet-
ta. 

Lehden tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 
fyysisen kuormituksen ja kokeellisen, hoitamatto-
man tyypin 1 diabeteksen aiheuttamia muutoksia 
raajalihassolussa. Aiemmat tutkimukset ovat osoit-
taneet soluntukirangan proteiinien olevan herkkiä 
äkillisen fyysisen rasituksen aiheuttamille vauri-
oille ja niiden ilmenemisen lisääntyvän vaurion 
jälkeen.

Lehden tutkimus osoittaa solutukirangan pro-
teiinien lähetti-RNA:n ilmenemisen kiihtyvän myös 
toistetun kuormituksen jälkeen, jolloin vauriota ei 
havaita. Suurelta osin tutkimustulokset ovat lä-
hetti-RNA tason tuloksia, jotka eivät välttämättä 
suoraan heijastu proteiinitasolle. Toisaalta käytös-
sä olivat eläinmallit, joista saatuja tuloksia ei voi 
suoraan soveltaa ilmiöihin ihmisen lihaksissa. 

Maarit Lehden väitöskirja Adaptations of 
structural proteins in skeletal muscle: effect of dia-
betes and exercise, Raajalihaksen rakenteelliset 
adaptaatiot diabeteksessa ja kuormituksessa tar-
kastettiin heinäkuussa Jyväskylän yliopistossa.
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Naisten komplikaatioiden hoitaminen oli kal-
liimpaa kuin miesten. Kun sairaus oli kestänyt 9,5 
vuotta, keskimääräinen sairaalahoitokustannus 
vuodessa oli naisilla 1 642 euroa ja komplikaa-
tioiden keskimääräinen hoito maksoi 237 euroa. 
Vastaavat luvut miehillä olivat 1 198 euroa ja 167 
euroa. Kun sairaus oli jatkunut 16,5 vuotta, nais-
ten komplikaatioiden hoitokustannukset olivat 
yhä miehiä suuremmat, mutta ero miehiin keski-
määräisissä vuosikustannuksissa pieneni. 

Juho Akkasen väitöskirja Inpatient hospital 
care and its costs among type 1 diabetic patients in 
Finland - a nationwide longitudinal study tarkas-
tettiin elokuussa Helsingin yliopistossa. 

Jaakko Mursu

Kasvikunnan tuotteiden fl avonoideista suojaa

TtM, ravitsemusterapeutti Jaakko Mursun väitös-
kirjan mukaan kasvikunnan tuotteet, erityisesti 
marjat, hedelmät, suklaa, tee, kahvi ja punaviini, 
sisältävät runsaasti fl avonoideja, joiden on esitetty 
suojaavan sydän- ja verisuonisairauksilta. Aiemmat 
tutkimustulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia ja vai-
kutuksia joihinkin sydän- ja verisuonisairauksiin, 
kuten aivohalvauksiin, on tutkittu vain vähän.

Väitöstutkimuksessa selvitettiin ravinnosta saa-
tavien fl avonoidien merkitystä sydän- ja verisuoni-

taudeissa keski-ikäisillä itäsuomalaisilla miehillä. 
Lisäksi väitöstyössä selvitettiin tutkimalla runsaasti 
fl avonoideja sisältävien suklaan, kahvin ja petun 
vaikutuksia veren rasva-aineiden hapettumiseen 
kolmessa erillisessä kliinisessä kokeessa. Tutkimus-
aineiston muodosti Kuopion yliopistossa keski-
määrin 16 vuotta seurattu, 2 600 miestä kattava 
sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (SVVT).

Tutkimuksessa havaittiin ruoan runsaan fl avo-
noidipitoisuuden suojaavan tutkittavia sekä kau-
lavaltimoiden paksuuntumiselta että aivohalvauk-
silta. Kahvin, suklaan ja petun terveysvaikutuksia 
selvittäneissä kliinisissä kokeissa ei kuitenkaan saa-
tu vahvistusta teorialle, jonka mukaan fl avonoidien 
suojavaikukset selittyisivät antioksidanttiominai-
suuksien välityksellä, vaan vaikutusmekanismi jäi 
epäselväksi. Tumman suklaan havaittiin kuitenkin 
nostavan veren hyvän HDL-kolesterolin pitoisuut-
ta.

Tutkimuksesta saatiin lisävahvistusta sille, et-
tä kasvikunnan tuotteet ja niiden sisältämät fl a-
vonoidit suojaavat valtimonkovettumataudilta ja 
aivohalvauksilta. Näyttää siltä, että jo kohtuulli-
sella kasvikunnan tuotteiden käytöllä voi vaikuttaa 
omaan sydänterveyteen. Kotimaiset marjat ovat 
erinomainen fl avonoidien lähde.

Jaakko Mursun väitöskirja Ravinnon flavo-
noidien merkitys sydän- ja verisuonitaudeissa, The 
role of polyphenols in cardiovascular diseases tar-
kastettiin kesäkuussa Kuopion yliopistossa.



VI Valtakunnallinen diabetespäivä
22.11.2007, Dipoli, Espoo 
Kohderyhmä: Diabetesalan ammattilaiset, lääkärit, hoita-
jat ja muu hoitohenkilökunta, apteekkiammattilaiset
Keskeinen sisältö: Tämän vuoden aiheina mm. Diabetek-
sen Käypä hoito -suositus, lasten ja nuorten diabetes sekä 
lasten, nuorten ja aikuisten lihavuus, laboratoriotutki-
musten sudenkuopat ja diabeteksen uudet lääkehoidot. 
Hinta: 20 euroa (sisältää luennot, kahvit ja lounaan)
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen www.diabetes.fi  
-verkkosivujen kautta. Osallistujien määrä rajoitettu 
800:aan. 
Lisätietoja: Hanna Turunen, hanna.turunen@duodecim.fi 

Diabetes ikäihmisellä
10.–12.12.2007 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus lisää osallistujien valmiuksia iäkkäiden dia-
beetikoiden hoidossa ja ohjauksessa, mm. , ravitsemuk-
seen ja syömiseen sekä ruokahuoltoon liittyvissä kysymyk-
sissä, liikunnan mahdollisuuksissa ja rajoituksissa, jalkojen 
hoitamisessa, tarkoituksenmukaisen lääkityksen valinnas-
sa, iäkkäille sopivan aikaisempaa tietoa hyödyntävän ja 
motivoivan ohjaustavan omaksumisessa sekä diabeetikon 
elämäntilanteen ja mahdollisten muiden sairauksien huo-
mioon ottamisessa. Painopiste on tyypin 2 diabeteksessa. 
Lisäksi paneudutaan ikäihmisen hoidon kokonaisuuden 
hahmottamiseen ja mietitään oman työpisteen toim-
intakäytäntöjen kehittämismahdollisuuksia. 
Kohderyhmä: Iäkkäiden diabeetikoiden hoitoon osallis-
tuva terveydenhuollon henkilöstö sekä avoterveydenhuol-
lossa että laitoksissa. 
Keskeinen sisältö: Diabetes sairautena, iäkkään dia-
beetikon kokonaisvaltainen hoito, ruokavalion mahdol-
lisuudet ja rajoitteet iäkkäällä, ruokavalion toteuttaminen, 
ravitsemustilan arvioiminen, hyvän ravitsemustilan yl-
läpitäminen ja yhteistyö ruokahuollon kanssa, omaseuran-
ta, diabeetikon elämäntilanteen ja mahdollisten muiden 
sairauksien huomioon ottaminen, iäkkään ohjaaminen, 
liikunta elämänlaadun parantajana: liikunnan laatu ja 
annostelu, jalkaongelmien ehkäisy, tunnistaminen ja ylei-
simpien jalkaongelmien hoito, lääkehoidon tarpeen arvio-
inti ja lääkehoidon toteuttaminen  
Työskentelytavat: Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmä- 
ja parityöskentely sekä tarpeen mukaan muita toiminnal-
lisia menetelmiä 
Kouluttajat: Lääkäri, opetushoitaja, ravitsemusterapeutti, 
psykologi, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Alv 0 %.

Diabeetikko kuntoutujana
12.–14.12.2007 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella diabeteksen 
vaikutusta yksilöön eri elämänvaiheissa, kuntoutusmuoto-
jen valintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. Koulutus tarjoaa 
myös mahdollisuuden päivittää tiedot tyypin 1 ja 2 dia-
beteksesta sairautena, sen hoidosta, lisäsairauksista ja 
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diabeteksen vaikutuksesta henkiseen hyvinvointiin.  
Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammat-
tilaiset 
Keskeinen sisältö: Diabetes sairautena ja diabeteksen 
hoito tänään, diabeetikko kuntoutujana, diabetes ja hen-
kinen hyvinvointi, diabetes ja ruoka, ravitsemispalveluiden 
laatu, diabetes ja lisäsairaudet, diabetes, jalat ja liikunta, 
diabetes ja työelämä.
Työskentelytavat: Ennakkotehtävä, keskustelevat luen-
not, havaintoesitykset, oppiminen oman kokeilun kautta, 
ryhmätyöt 
Kouluttajat: Opetushoitaja, ravitsemusterapeutti, jalko-
jenhoitaja, psykologi, liikuntasuunnittelija, lääkäri 
Hinta: Opetus, materiaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut 
460 euroa sekä majoitus 90 euroa. Kaikki yhteensä 550 
euroa. Alv 0 %.

Koulutuksia 2008
Diabeetikon hoidon peruskurssi (5 pv, 4.–8.2. , 
19.–23.5., 15.–19.9., 20.–24.10., 24.–28.11.
Mielenterveys ja diabetes -koulutus 15.1.
Ajankohtaista tyypin 1 diabeteksesta -koulutuspäivä 
kouluterveydenhoitajille 16.1.
Diabetesskolningsdagar för svenskspråkiga skötare 
17.–18.1.
Diabeetikon hoidon peruskurssi vuodeosastolla työsken-
televille 21.–23.1.
Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
24.–25.1.
Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 18.–20.2.
Jalkojenhoitosuosituksista käytäntöön -koulutuspäivät 
lääkäreille 21.–22.2.
Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille (PPP, 5 päi-
vää). Tampere: 25.–27.2. ja 17.–18.4., 20.–22.8. ja 
2.–3.10. Helsinki: 22.–24.1. ja 12.–13.2.,  23.–25.9. ja 
21.–22.10. 
Aikuisen diabeetikon hoito ja hoidonohjaus tänään, 
jaksollinen koulutus (2+1+2 pv), Oulu
21.–22.2., 7.3. ja 27.–28.3.  
Diabeetikon hoidon peruskurssi lääkäreille 28.–29.2.
Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus 
17.–19.3.
Diabeetikko kotisairaanhoidon asiakkaana 18.–19.3.
Insuliinipumppuhoidon aloitus ja arkielämän haasteet 
26.–28.3.
Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivät,  26.–27.3.
Diabetes, lisäsairaudet ja hoidonohjauksen erityishaas-
teet 14.–16.4.
Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen tukena 
8.–9.9.
Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät 
29.–30.9.
Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito 27.–29.10.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
koulutussihteeri Annette Mathlin, puh. (03) 2860 338,  
annette.mathlin@diabetes.fi  tai www.diabetes.fi / 
koulutus/ilmoittautuminen.
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5th World Congress
on Prevention of Diabetes
and its Complications
June 1–4, 2008
Helsinki, Finland
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5th World Congress on Prevention of Diabetes                                                       
and its Complications (WCPD 2008)

June 1–4, 2008, Helsinki, Finland

www.wcpd2008.fi

Meet the Experts on the Prevention of Diabetes

Looking forward to seeing you 
in Helsinki, Finland!
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