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Sopivasti proteiinia

Diabeetikoille suositellaan samanlaista proteii-
nin saannin tasoa kuin terveelle väestölle. Pro-
teeinin osuuden ruokavalion kokonaisenergias-
ta olisi hyvä olla 10 –20 prosenttia. Suositeltua 
suurempi proteiinin saanti ei aiheuta välittömiä 
ongelmia, mutta pitkällä aikavälillä se ei ole 
sydäntautien ja munuaistaudin riskiä ajatellen 
turvallista.

Löytöretki geeneihin

Perimänlaajuisen assosiaatiokartoituksen 
avulla on viime vuosien aikana löydetty useita 
monitekijäisille sairauksille altistavia geenejä. 
Perimässämme yleisten variaatioiden merki-
tystä tavallisten kansantautien, kuten tyypin 2 
diabeteksen, synnyssä pystytään nyt selvittä-
mään aikaisempaa tehokkaammin.

Huomio kuntoutukseen

Dehkon asettama työryhmä on laatinut suunni-
telman aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 
ja kuntoutuksen tueksi. Suunnitelman tarkoituk-
sena on ohjata sekä terveydenhuoltohenkilös-
töä että diabeetikoita liittämään kuntouttavat 
toimenpiteet alusta alkaen kiinteäksi osaksi 
sairauden hoitoa.
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WCPD 2008 – koulutustilaisuus vailla vertaa

Mitä viimeisin tutkimus kertoo diabeteksesta? Mi-
ten hoitaa lasten ja nuorten tyypin 2 diabetesta? 
Entä kun tyypin 1 diabetesta sairastavalla on myös 
metabolinen oireyhtymä, ”tupladiabetes”? Lääk-
keet vai elintapaohjaus? Paras ruokavalio ehkäi-
syssä? Miten saadaan aikaan pysyviä elintapamuu-
toksia?

Näihin ja lukuisiin muihin päivänpolttaviin 
kysymyksiin antaa vastauksen yli 100 huippu-
luennoitsijaa Diabeteksen ja sen lisäsairauksien 
ehkäisyn viidennessä maailmankongressissa (5th 
World Congress on Prevention of Diabetes and its 
Complications, WCPD 2008). Kongressi kokoaa 
maailman parhaat asiantuntijat Helsingin Messu-
keskukseen 1.–4. kesäkuuta 2008. 

Kongressin tieteellisen ohjelman on laatinut 
Kansanterveyslaitos (KTL) ohjelmatoimikunnan 
ohjauksessa. Toimikunnan puheenjohtaja, profes-
sori Johan Eriksson ja kongressin tieteellinen sih-
teeri, erikoistutkija Jaana Lindström ovat saaneet 
ohjelmasta paljon kehuja.

- Kongressin ohjelma on erittäin laaja-alainen 
kattaen diabeteksen primaari- ja sekundaaripreven-
tion eri osa-alueet ja näkökulmat neljänä rinnakkain 
kulkevana aihekokonaisuutena, Eriksson ja Lind-
ström kiteyttävät Dehko&D2D News -lehdessä. 

     Kotimaisista asiantuntijoista puhujiin lu-
keutuu lähes koko alan kirkkain kaarti. Ulko-
maiseen puhujakuntaan kuuluvat muun mu-
assa Edith Feskens (Hollanti), sir K George Al-
berti ja Nick Wareham (UK) sekä Herzel Ger-
stein (Kanada) ja Paolo Pozzilli (Italia). Abst-
rakteja kongressiin on hyväksytty noin 280.
     WCPD 2008 -kongressin yhteydessä järjes-
tetään kaksi satelliittisymposiumia, ja näytteil-
leasettajia ja sponsoreita kongressilla on noin 40. 
Helmikuun loppuun mennessä jo tuhat henkilöä 
50 maasta eri puolilta maailmaa oli ilmoittanut 
osallistuvansa WCPD:hen. 

Kongressin järjestävät KTL ja Suomen Diabe-
tesliitto yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, 
Kansainvälisen diabetesliiton (IDF) ja Maailman 
sydänjärjestön (WHF) kanssa. Taustajoukkoihin 
kuuluvat lisäksi FEND, IANPHI ja IDEG. 

WCPD 2008 -kongressista voi nyt poimia myös 
yksittäisen päivän luentotarjonnan. Yhden päivän 
rekisteröintimaksu on 200 euroa.

Lisätietoja ja rekisteröitymiset:
www.wcpd2008.fi    

Ajankohtaista  



Kun minua pyydettiin Carola Salorannan jatkajaksi Diabetes ja 
lääkäri -lehden toimittajana, otin tehtävän mielelläni vastaan. 
Kliinisenä tutkijana tiedon keruu ja siitä kertominen ovat ol-
leet sydäntäni lähellä pitkään. Tutkimus ja käytännön työ ovat 
erityisesti diabetesalalla kuin Kieku ja Kaiku – näyttävät vähän 
erilaisilta, mutta ovat samaa lajia. Lopullinen tavoite tutkijoilla 
ja kliinikoilla on sama: potilaan paras.

”Suositellaan amputaatiota vitaali-indikaatioin”, konsultaa-
tiovastauksessa sanotaan. Passiivimuodossa suositellaan, ehdo-
tetaan, harkitaan ja pidättäydytään. Ja sitten edessä on potilas 
– rankan elämän elänyt, sokereistaan viis’ välittänyt veturimies. 
Vanhoissa sairauskertomuslehdissä riskit ovat eittämättömät jo 
vuosien ajan. Juna on kulkenut vääjäämättä huonoja raiteita 
pitkin ja monen aseman ohi. 

Tutkijan taustalla potilastakin katsoo ehkä eri kantilta. Miet-
tii, mistä tulee tämäkin komplikaatio ja miksi juuri tälle potilaal-
le? Oliko endoteeli ehjä? Vaiko VCAM villiintynyt? Sitä puntaroi riskejä tutkittujen tietojen pe-
rusteella. Puntaroi, mikä hoito on paras ja miten se vaikuttikaan solutasolla? Silti edessä istuvalle 
potilaalle lopulta tärkeintä on selitys tilanteeseen ja optimaalinen hoito.

Suomi on diabetestutkimuksen huippumaa, kuten tästäkin lehden numerosta selviää. Samalla 
suomalaiset diabetesalan ammattilaiset ovat ensilinjassa diabeteksen ehkäisyn ja hoidon käyt-
töönotossa. Tutkimustiedon ja käytännön työn hedelmällisen yhteiselon eteen haluan lehdenkin 
toimittajana avoimin ja innostunein mielin tehdä parhaani.

Mika Waltari käytti kuuluisissa riimeissään haastavia kolmitavuisia loppusointuja. Hänen 
100-vuotisjuhlavuonnaan voisinkin lainata uuden pestini ohjenuoraksi loppukaneettia sarjaku-
vasta Kieku ja Kaiku. Possu on ”nenä tohisten” ja ”airot kohisten” huomaamattaan soutanut 
kiviankkuri pohjassa, johon Kaiku neuvoo: 

”Pidä, kun on soutu edessä, riippa veneessä, ei vedessä.”
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• Jukka Westerbacka

Pääkirjoitus  

Katse kohti horisonttia - 
laajennetaan siis nyt tonttia





Proteiinin saannin 
lisääminen syömällä 

runsaasti lihaa on kal-
lis tapa lisätä elimistön 

glukoosintuotantoa.
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2
Proteiinin saannissa kohtuus 
kannattaa • Antti Aro

Diabeetikoille suositellaan samanlaista prote-
iinin saannin tasoa kuin terveelle väestölle, eli 
10–20 prosenttia ravinnon kokonaisenergiasta. 
Vähärasvaisia meijerituotteita, kalaa ja kokolihaa 
käyttävillä proteiinin saanti nousee helposti suo-
situksen ylärajoille. Runsaamman saannin hyötyjä 
on tutkittu, mutta pitkällä aikavälillä edut ovat 
glukoositasapainoa ja painonhallintaa ajatellen      
kyseenalaisia, eikä turvallisuus munuaistaudin 
riskiä ajatellen ole taattu. Osa ruokavalion proteii-
nista voi mainiosti olla peräisin kasvikunnasta.

Ravinnon proteiini koostuu 20 erilaisesta amino-
haposta, joista yhdeksän on välttämättömiä. Pro-
teiinia tarvitaan elimistössä solujen rakennus- ja 
korjausaineiksi, entsyymeihin, vasta-aineisiin ja 
kuljetukseen. 

Proteiinin tarpeena pidetään pie-
nintä määrää, joka säilyttää elimis-
tön typpitaseen. Vähimmäistarpeeksi 
on arvioitu 0,6 g/kg, josta laskettu 
vähimmäissuositus on 0,8 g/kg. Tä-
mä vastaa noin 8 –10 prosenttia ra-
vinnon kokonaisenergiasta. 

Useimmissa elintarvikkeissa on 
yli 10 prosenttia proteiinia. Jos ruu-
an saanti on muuten riittävää, on siis 
on vaikea koostaa ruokavaliota, joka sisältäisi liian 
vähän proteiinia.

Terveelle väestölle suositeltu proteiinin saanti 
on 10 –20 prosenttia energiasta (1). Ylärajaa on uu-
simmissa suosituksissa nostettu, koska keskimää-
räinen proteiinin saanti on noussut vähärasvaisten 

meijerituotteiden ja lihavalmisteiden suosion myö-
tä. Suomalaisessa keskimääräisessä ruokavaliossa 
proteiinin osuus on 16 –17 prosenttia kokonais-
energiasta (2).

Elimistön tarpeen ylittävä määrä ravinnon pro-
teiinista käytetään energiaksi muuttamalla amino-
hapot glukoneogeneesin avulla glukoosiksi. 

Proteiinin saannin lisääminen syömällä run-
saasti lihaa on kallis tapa lisätä elimistön glukoo-
sintuotantoa, sillä lihaeläinten ruokintaan käyte-
tystä energiasta vain kymmenesosa päätyy ihmisen 
ruokapöytään.

Kahdenlaista
tutkimustietoa

Eräät aminohapot (erityisesti leusiini, arginiini, ala-
niini ja fenyylialaniini) lisäävät insuliinineritystä, 
mutta eivät vaikuta samalla verenglukoosiin. Tä-

män perusteella on oletettu, että dia-
beteksen hoitotasapainoa voitaisiin 
parantaa lisäämällä hiilihydraattien 
sijasta proteiinin osuutta diabeetik-
kojen ruokavaliossa. 

Joissakin lyhytkestoisissa tutki-
muksissa sekä aterianjälkeistä että 
paastoverenglukoositasoa onkin voi-
tu laskea kaksinkertaistamalla pro-
teiinin määrä aterioilla (3). Toisaalta 

kaikissa tutkimuksissa ei vastaavalla muutoksella 
ole todettu merkitsevää vaikutusta verrattuna run-
saasti hiilihydraatteja sisältävään dieettiin (4). 

Insuliininerityksen lisääntyminen ilman vaiku-
tusta glukoositasoon voi joissakin tilanteissa lisätä 
hypoglykemian vaaraa. Tämän takia proteiinia 

Hyvä tietää ravinnosta  

Ravitsemus on Diabetesliitossa vuoden 2008 teemoja. 
Diabetes ja lääkäri -lehdessä aiheeseen paneudutaan 
siten, että vuoden jokaisessa numerossa on LKT, 
professori Antti Aron ravitsemusta käsittelevä artikkeli.



Diabeettisen 
 munuaistaudin 

etenemistä voidaan 
hidastaa rajoittamalla 
proteiinien saantia. 

Niukasti hiilihydraat-
tia sisältävissä ruoka-
valioissa sekä proteii-
nin että rasvan osuus 

lisääntyy.
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ei suositella akuutin tai yönaikaisen 
hypoglykemian hoitoon (5). 

Kylläisyys ei
takaa laihtumista

Proteiinin hyvän kylläisyysvaikutuk-
sen on uskottu helpottavan laihdut-
tamista ja painonhallintaa. Aikai-
semmin vallalla ollut käsitys erityisesti rasvaisten 
aterioiden antamasta hyvästä kylläisyydestä on 
kuitenkin kumottu tutkimuksissa, joissa aterian 
energiasisältö on otettu huomioon. 

Proteiinipitoiset ruuat kuten liha ja kala kieltä-
mättä antavat hyvän kylläisyyden tunteen, mutta 
vaikutus ei ole lainkaan parempi kuin luontaisesti 
kuitupitoisten viljatuotteiden tai keitetyn perunan 
(6). 

Odotukset runsaasti proteiinia sisältävien ruo-
kavalioiden vaikutuksesta laihtumiseen eivät ole 
toteutuneet myöskään tutkimuksissa, joissa painon 
kehitystä on seurattu pitkään. 

Australiassa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin 
runsaasti proteiinia (35 prosenttia energiasta) ja 
runsaasti hiilihydraatteja (64 prosenttia energias-
ta) sisältäviä laihdutusruokavalioita toisiinsa yli 
vuoden ajan. Lihaviin naisiin kohdistuvassa tut-
kimuksessa ruokavalion vaikutukset 
painoon, keskivartalon rasvan mää-
rään, seerumin lipideihin, glukoosiin 
ja insuliiniin olivat samanlaiset (7). 
Paino laski kummallakin menetelmäl-
lä keskimäärin 4,5 kg.

Tutkimuksessa, jossa rasvan osuus 
pidettiin verraten pienenä (26–28 
prosenttia energiasta), 30 prosenttia 
proteiinia ja 42 prosenttia hiilihydraatteja sisältä-
nyt ruokavalio laski seerumin LDL-kolesterolitasoa 
enemmän kuin ruokavalio, jossa proteiinin osuus 
energiasta oli 16 prosenttia ja hiilihydraattien 55 
prosenttia (4). 

Runsaasti proteiinia ja rasvaa sisältävät laih-
dutusruokavaliot vaikuttavat vuoden seuranta-ai-
kana painoon samalla tavoin kuin tavanomaiset 
ruokavaliot, mutta vähentävät LDL-kolesteroliar-
voja huonommin kuin niukemmin rasvaa sisältävät 
ruokavaliot (8). 

Äskettäin julkaistut kaksi eurooppalaista ko-
horttitutkimusta lisäsivät huolta runsaan proteiinin 
ja niukan hiilihydraattien käytön turvallisuudesta. 

Tutkimusten tulosten mukaan tällai-
siin ruokavalioihin liittyi suurentu-
nut kuolleisuus 10 –12 vuoden seu-
ranta-aikana (9,10). 

Niukasti hiilihydraattia sisältä-
vissä ruokavalioissa sekä proteiinin 
että rasvan osuus lisääntyy. Vaik-
ka onkin todennäköistä, että kuol-
leisuus näissä tutkimuksissa liittyi 

enemmän rasvojen kuin proteiinin hallitsematto-
maan käyttöön, ei tällaisten havainnoivien tutki-
musten perusteella voida erottaa rasvan ja proteii-
nin vaikutuksia toisistaan.

Munuaistaudin riski on
otettava huomioon

Hyvällä diabeteksen hoitotasapainolla ja kohon-
neen verenpaineen hoidolla voidaan vaikuttaa 
edullisesti diabeettisen munuaistaudin etenemiseen. 
Lisäksi taudin etenemistä voidaan hidastaa rajoit-
tamalla proteiinien saantia. 

Proteiinin saantitason merkitystä niille diabee-
tikoille, joilla on mikroalbuminuria, on sen sijaan 
vaikeampi päätellä. 

Mikroalbuminuria liittyy tyypin 2 diabeeti-
koilla makroangiopatiaan ja suurentuneeseen sy-

däntautikuolleisuuteen, mutta ei en-
nusta munuaistautia samalla tavoin 
kuin tyypin 1 diabeetikoilla (11). 
Nefropatia kehittyy kuitenkin myös 
monille tyypin 2 diabeetikoille, joil-
la on mikroalbuminuria. On tutki-
muksia, joissa proteiinin saannin ra-
joittamisesta tasolle 0,8–1 g/kg on 
ollut näissä tapauksissa hyötyä (5). 

Vaikka proteiinin saannin yhteys tyypin 2 dia-
beetikkojen munuaistaudin riskiin tunnetaan huo-
nosti, tuntuu järkevältä välttää edellä mainittua 
runsaampaa proteiinin saantia silloin, kun henki-
löllä on todettu mikroalbuminuria.

Joissakin tutkimuksissa on väitetty kasvipro-
teiinin vaikutusten olevan diabeettisessa nefropa-
tiassa eläinproteiinia edullisempia, mutta tutkimus-
näyttöä tästä pidetään puutteellisena. 

Koska proteiinin määrä diabeetikoille suositel-
tavassa ruokavaliossa ylittää runsaasti vähimmäis-
tarpeen, elintarvikkeiden aminohappokoostumuk-
seen ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Siksi 
osa tyypin 2 diabeetikon ruokavalion proteiinista 
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voi mainiosti olla peräisin palkokasveista, pähki-
nöistä ja siemenistä.

Laihduttajille
tarpeeksi aminohappoja

Diabetesliiton uudessa ruokavaliosuosituksessa 
(12) diabeetikolle suositeltu proteiinin saanti on 
10 –20 prosenttia energiasta. Samaa suositellaan 
terveelle väestölle. Jos hiilihydraattien ja rasvan 
suositeltu saanti toteutuu, proteiinin energiaosuus 
ei voi nousta paljon yli 20 prosentin. 

Silloin, kun ruokavalio sisältää laihduttamisen 
tai vähäisen liikunnan takia niukasti energiaa, pro-
teiinin osuus on hyvä pitää suosituksen ylärajoilla, 
jotta välttämättömien aminohappojen saanti py-
syisi riittävänä.

Suositeltua suurempikaan proteiinin saanti ei 
aiheuta välittömiä ongelmia, mutta pitkällä aika-
välillä se ei ole kustannustehokasta eikä kyseessä 
ole sydäntautien ja munuaistaudin riskiä ajatellen 
varmuudella turvallinen valinta.

• Antti Aro
LKT, professori
antti.aro@ktl.fi 
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Retinopatian tunnistamista 
voi opiskella verkkokurssilla

Diabeettisen verkkokalvosairauden eli retino-
patian tunnistamista on mahdollista opiskella 
Käypä hoito -suositukseen perustuvalla verkko-
kurssilla.

       Kurssilla opiskellaan silmänpohjamuutos-
ten toteamista, tulkintaa ja muutosten vaikeus-
asteen määrittelyä ja verrataan omia havaintoja 
ja diagnooseja mallivastaukseen. Vihersuotimen 
kanssa otetut mustavalkoiset silmänpohjakuvat 
osoittavat pienimmätkin muutokset selvästi.

Kurssin kohderyhmänä ovat silmälääkärit, 
yleislääkärit, työterveyslääkärit ja muut diabe-
testa hoitavat ja näille aloille erikoistuvat sekä 

lääketieteen opiskelijat. Itseopiskelija voi valita 
etenemistavan silmälääkärin tai ei-silmälääkärin 
näkökulmaksi. 

Verkkokurssin ovat toteuttaneet diabeettisen 
retinopatian Käypä hoito -suositustyöryhmän pu-
heenjohtaja, dosentti Paula Summanen ja ylilääkäri 
Gunvor von Wendt yhdessä koulutusasiantuntija 
Timo Tolskan (Duodecimin koulutustoimisto) ja 
Marjo Lepistön (Käypä hoito -toimitus) kanssa.
 
Verkkokurssiin voi tutustua internetissä: 
www.duodecim.fi /verkkokurssit > Diabeettinen 
retinopatia



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 
8 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
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-
 lomake, 50 sivun lehtiö 7 euroa

Silmänpohjamuutokset

Silmänpohjamuutoksista ja niiden 
hoidosta on tekeillä uusi opas.

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
maksuton

5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
maksuton

3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-  
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 7 euroa

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 Raskausdiabetes – Pidä huolta  
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 4 euroa
 (päivitettävänä)

Päivähoito, koulu

3037 Diabetes leikki-ikäisellä 
 – Opas päivähoitoon  3,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 3,50 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) 18 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7 euroa
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 26 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 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-  
 neuvontaan – ongelmista  
 onnistumisiin  syömisen hallinnassa  
 -kirja 10 euroa
3015 UUSI Diabeetikon ruokavaliosuositus  
 2008 3 euroa
5117 UUSI Diabeetikon ruokavalinnat -esite  

maksuton
4012 Diabeetikon ruokavalinnat  
 -kalvosarja (10 kalvoa) 25 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste
 3 euroa
5127 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 10 euroa, 
   50-sivuinen 12 euroa, 100-sivuinen 17 euroa

AINEISTOA MYÖS
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 
   2 diabeteksesta eri kielillä 



Veren LDL- ja HDL-
kolesteroliarvot sekä 
triglyseriditasot ovat 
vahvasti periytyviä 

ilmiasuja.
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  Perimänlaajuinen assosiaatiokartoitus on etsimisen apuväline

Perimänlaajuinen assosiaatiokartoitus on viime 
vuoden aikana osoittautunut erittäin onnistuneek-
si tekniikaksi, kun monitekijäisille sairauksille 
altistavia geenejä on etsitty. Veren lipiditasot 
ovat vahvasti perinnöllisiä ilmiasuja, ja erityisesti 
matala HDL-kolesteroli ja korkea LDL-kolesteroli 
ovat sydän- ja verisuonisairauksien merkittäviä 
riskitekijöitä. 

Botnia-tutkimukseen perustuvassa suomalais–
ruotsalaisessa aineistossa suoritettiin assosiaatio-
kartoitus, jossa 500 000 yleistä geenivariaatiota 
analysoitiin 3 000 henkilön perimästä. Kartoitus 
paljasti kahdeksan uutta geenialuetta, jotka vai-
kuttavat merkitsevästi veren lipi-
ditasoihin. Samassa tutkimuksessa 
varmistettiin 11 aikaisemmin lipi-
diaineenvaihduntaan tunnetusti vai-
kuttavaa geeniä. 

Kokonaisvaltainen lipidiperin-
nöllisyyden kartoitus avaa mahdol-
lisuuksia sekä lipidihäiriöiden että 
sydän- ja verisuonitautien perinnöl-
lisen riskin määritykselle ja uusien 
dyslipidemialääkkeiden kehitykselle. 
Se mahdollistaa toivottavasti myös entistä tehok-
kaamman ja yksilöllisemmän dyslipidemioiden 
ennaltaehkäisevän hoidon.

Assosiaatiokartoitus
Botnia-aineistolla

Veren LDL- ja HDL-kolesteroliarvot sekä trigly-
seriditasot ovat vahvasti periytyviä ilmiasuja (1, 
2). Yli puolet eri henkilöiden tasoeroista selittyy 
perinnöllisyystekijöillä. 

Useita yhden perintötekijän, geenin, aiheut-

tamia lipidiaineenvaihdunnanhäiriöitä onkin jo 
tiedossa (3). Viimeisin löydös on autosomaalinen 
dominantisti periytyvä hyperkolesterolemia, joka 
aiheutuu mutaatioista PCSK9-geenissä (proprote-
iini konvertaasi subtilisin kexin tyyppi 9) (4).

Suurin osa ihmisten välisistä lipiditasojen erois-
ta ei kuitenkaan johdu mutaatioista yksittäisissä 
geeneissä, vaan tavallisista emäsparivariaatioista 
useissa perimämme geeneissä. Hiljattain on tullut 
mahdolliseksi analysoida suuria väestöaineistoja 
käyttämällä niin sanottua perimänlaajuista assosi-
aatiokartoitusta, jossa tutkimukseen osallistuvien 
henkilöiden perimästä määritetään yhdessä analyy-
sissä 0,1–1 miljoonaa yleistä variaatiota. 

Tällainen assosiaatiokartoitus tehtiin viime 
vuoden aikana suomalais–ruotsalaisessa aineistos-

sa, joka on osa Botnia-tutkimusta. 
Botnia-tutkimus on professori Leif 
Groopin aloittama ja vetämä tyypin 
2 diabeteksen (T2D) ja T2D-asso-
sioituvien piirteiden perintötekijöi-
den selvittämiseen tähtäävä laaja 
tutkimusprojekti (5, 6). 

Tämä katsaus kertoo, mitä pe-
rimänlaajuinen assosiaatiokartoitus 
on tähän mennessä opettanut lipo-
proteiiniaineenvaihduntaa säätele-

vistä geeneistä. Suuntaamme katseen myös tulevai-
suuden päämääriin, jotka koskevat lipidihäiriöiden 
geneettistä taustaa ja hoitoa sekä kyseisen tiedon 
hyödyntämistä sydän- ja verisuonitautien ennakoi-
misessa ja ehkäisyssä.

Kahdeksan uutta
geenialuetta 

Tämän vuoden helmikuun Nature Genetics -leh-
dessä julkaistiin kolme perimän laajuista assosi-
aatiokartoitusta, joista yksi, ”Diabetes Genetics 

Monitekijäisille sairauksille 
altistavien geenien jäljillä

• Marju Orho-Melander



Oleellista perimän-
laajuisessa assosiaa-
tiokartoituksessa on            
löydösten varmista-
minen suurissa niin            

sanotuissa replikaatio-
materiaaleissa.

Kartoitus paljasti kah-
deksan uutta geenialu-
etta, jotka vaikuttavat 

merkitsevästi veren 
lipiditasoihin.
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Initiative” (DGI), perustuu Botnia-tutkimusmate-
riaaliin (6–9). 

Nämä kolme tutkimusta löysivät ja varmisti-
vat yhteensä seitsemän uutta geenialuetta. Ne var-
mistivat myös 12 aikaisemmin julkaistua geeniä, 
joissa yleisesti esiintyvät variaatiot (yleisyys 5–50 
prosenttia) vaikuttavat merkittäväs-
ti väestön lipiditasoihin. 

Tämän lisäksi Botnia-materiaa-
lin DGI-assosiaatiokartoituksessa 
löydettiin aikaisemmin viime vuon-
na kuusi uutta tyypin 2 diabeteksen 
riskiä lisäävää geeniä. Kartoitukses-
sa havaittiin myös yksi uusi voimak-
kaasti triglyseriditasoihin vaikuttava 
geenivariantti glukokinaasia säätele-
vää proteiinia koodaavassa geenissä (GCKR) (6).  
Kyseessä oli yhteistyöprojekti Leif Groopin tut-
kimusryhmän, bostonilaisen Broad Instituutin ja 
lääkeyhtiö Novartiksen välillä.

Oleellista perimänlaajuisessa assosiaatiokartoi-
tuksessa on löydösten varmistaminen suurissa niin 
sanotuissa replikaatiomateriaaleissa. Jokaisessa 
lipidiassosiaatiokartoituksessa tutkittiin vähintään 
satojatuhansia emäsparivariaatioita (single nucleo-
tide polymorphism, SNP). 

Koska suoritettujen analyysien määrä oli val-
tava, tutkimuksissa käytettiin erittäin korkeaa ti-
lastotieteellistä rajaa merkitsevälle tulokselle (P < 
5x10-8). Jokainen löydetyistä kahdeksasta uudesta 
geenialueesta saavutti vähintään tä-
män tilastotieteellisen rajan.

Näissä perimän laajuisissa asso-
siaatiotutkimuksissa löydetyt geenit 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään. 
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
geenialueet, joiden merkitystä ei ai-
kaisemmin ole tunnettu lipoproteiini-
metaboliassa. Toista ryhmää edusta-
vat geenialueet, joiden geenituotteet 
ovat tunnettuja vaikuttajia lipoprote-
iinimetaboliassa, mutta joissa olevien 
yleisten emäsparivariaatioiden ei aikaisemmin ole 
tunnettu vaikuttavan lipiditasoihin. Kolmannen 
ryhmän muodostavat aikaisemmin tunnetut va-
riaatiot geenialueilla, jotka koodaavat tunnettuja 
tekijöitä lipoproteiiniaineenvaihdunnassa. 

Esimerkkinä aikaisemmin lipidiaineenvaih-
dunnassa täysin tuntemattomista geenialueista on  
1p13-kromosomi  lähellä geenejä CESLR2, PSRC1 

ja SORT1. Sen vaikutuksen LDL-kolesterolitasoi-
hin havaittiin olevan uusista geenilöydöksistä vah-
vin. Jokaisen variantti-alleelin vaikutuksen lasket-
tiin olevan noin 0,15–0,21 mmol/l.

Erittäin mielenkiintoiseksi kromosomi 1p13 
-geenialueen tekee myös se, että etenkin SORT1 

eli sortiliini 1 -geenin maksassa mi-
tattujen ilmenemistasojen havaittiin 
erittäin vahvasti seuraavan LDL-ko-
lesterolitasoihin vaikuttavia variaa-
tioita. Sortiliini onkin alueen kuu-
min kandidaatti jatkotutkimuksille 
myös siksi, että aikaisemmat tutki-
mukset ovat osoittaneet sen sitovan 
lipoproteiinilipaasi-entsyymiä (LPL) 
(10).

Joidenkin geenien tuotteiden merkitys keskei-
sinä tekijöinä lipoproteiiniaineenvaihdunnassa 
on tiedetty jo pitkään, mutta on ollut epävarmaa, 
esiintyykö näitä koodaavissa geeneissä yleisiä va-
riantteja, jotka vaikuttavat veren lipiditasoihin. 
Tällaisia geenejä ovat mm. LDL-reseptori (LDLR), 
HMGCR ja endoteelilipaasi (LIPC). 

Assosiaatiokartoitus on antanut vakuuttavaa 
tietoa siitä, että yleiset variaatiot näissä geeneissä 
ovat merkittävässä yhteydessä väestön lipiditasoi-
hin. Esimerkkinä mainittakoon, että yksi emäspari-
variaatio HMGCR-geenin ei-koodaavalla alueella 
nostaa LDL-kolesterolia noin 0,10 mmol/l (7–8).

Perimänlaajuiset assosiaatiokartoitukset var-
mistivat 11 aikaisemmin tunnettua 
variaatiota geeneissä, joiden tuotteet 
ovat keskeisiä lipoproteiiniaineen-
vaihdunnassa (7–8). 

Uusien geenilöydösten
merkitys

Mitä uutta olemme oppineet lipidiai-
neenvaihdunnasta? Kaikkein tärkein 
saavutus lienee uusien, aikaisemmin 
tuntemattomien geenien ja geenialu-

eiden paljastuminen merkityksellisiksi lipidiaineen-
vaihdunnan säätelyssä. 

Esimerkiksi variaatio lähellä ns. tribbles 1 -gee-
niä (TRIB1) assosioituu vahvasti paitsi veren trig-
lyseridi- mutta myös LDL- ja HDL-kolesterolita-
soihin. Itse asiassa tämä variantti, jota noin puolet 
suomalaisväestöstä kantaa, on yhteydessä erittäin 
edulliseen lipidiprofi iliin: mataliin triglyserideihin, 



Onkin todennäköistä, 
että myös nyt löytynei-
den lipiditasoihin vai-
kuttavien geenien tuot-

teilla on merkittäviä 
tehtäviä lipoproteiini-
aineenvaihdunnassa.

Olisiko siis geenitestin 
avulla mahdollista en-
nakoida tulevaisuuden 
lipidihäiriöitä ja sydän- 
ja verisuonitautien ris-

kiä?
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mataliin LDL- ja korkeisiin HDL-kolesterolipitoi-
suuksiin. 

TRIB1 kuuluu tribbles-proteiiniperheeseen, ja 
sen tunnetaan säätelevän mitogeeneillä aktivoitu-
vaa proteiinikinaasia (11).  Se, miten tämä variaa-
tio TRIB1-geenin läheisyydessä vaikuttaa lipidipi-
toisuuksiin tai mikä on tribbles 1 -
proteiinin merkitys lipidiaineenvaih-
dunnassa, on kuitenkin tällä hetkellä 
vielä arvoitus. 

Toinen tärkeä huomio on, et-
tä kaikki tähän asti tiedossa olleet 
lipiditasoihin vaikuttavat geenit 
koodaavat proteiineja, joiden rooli 
lipoproteiinien tuotannossa ja ai-
neenvaihdunnassa on merkittävä. 
Näitä ovat muun muassa koleste-
rolisynteesiä säätelevä entsyymi 
(HMGCR), rakenteelliset proteiinit (apolipopro-
teiinit B ja E), lipidien siirtäjäproteiini (CETP), 
hydrolyyttiset entsyyymit (lipoproteiini lipaasi, 
maksan lipaasi ja endoteelilipaasi) sekä lipopro-
teiinireseptori (LDLR).  

Onkin todennäköistä, että myös nyt löytynei-
den lipiditasoihin vaikuttavien geenien tuotteilla 
on merkittäviä tehtäviä lipoproteiiniaineenvaih-
dunnassa. Lisäksi voidaan olettaa, että löytyneet 
kahdeksan uutta geeniä saavat pian seuraa, kun 
uusia perimänlaajuisia assosiaatiotutkimuksia sekä 
laaja-alaisempia replikaatio- ja meta-
analyysejä valmistuu.

Kymmenestä tunnetusta lipidiai-
neenvaihduntaa säätelevästä geenistä 
on myös löydetty harvinaisia mutaa-
tioita, jotka aiheuttavat vakavia lipi-
diaineenvaihdunnan häiriöitä (gee-
neistä ABCA1, ANGPTL3, APOA5, 
APOB, APOE, CETP, LDLR, LIPC, 
LPL ja PCSK9) (12–21). Se, aiheut-
tavatko harvinaiset mutaatiot kah-
deksassa uudessa lipidipitoisuuksia 
säätelevässä geenissä myös vakavia dyslipidemi-
oita, onkin  yksi tämän hetken tärkeimpiä tutki-
muskohteita.

On innostavaa huomata, että useat dyslipide-
mioiden hoidossa käytetyistä lääkeaineista koh-
distavat vaikutuksensa juuri tunnettujen lipidi-
aineenvaihduntaa säätelevien geenien tuotteisiin 
(HMGCR, CETP, APOB, PCSK9) (22–25). 

Vaikka variaatio HMGCR-geenissä vaikuttaa 

lipiditasoihin vain noin 0,1 mmol/l, farmakologi-
sella HMGCR-entsyymin inhibitiolla statiineilla 
saavutetaan merkittävästi suurempi LDL-koleste-
rolia laskeva vaikutus. Vaikka uusien geenivariaa-
tioiden vaikutus lipiditasoihin on vastaavasti vain 
kohtalainen, saattaa myös osa niistä osoittautua 

erinomaisiksi kohteiksi uusille dysli-
pidemialääkkeille. 

Uusien lipoproteiiniaineenvaih-
duntaa säätelevien geenialueiden pal-
jastuminen assosiaatiokartoituksella 
on alkanut lupaavasti, mutta paljon 
työtä on vielä edessä.

Useat assosioituvista uusista 
geenialueista sisältävät useampia 
geenejä. Saadaksemme selville, mi-
kä alueen geeneistä todella aiheut-
taa havaitun assosiaation, jokaisella 

geenialueella on tarpeellista tutkia kaikkien alu-
een variaatioiden, sekä yleisten että harvinaisten, 
merkitys. On tärkeää selvittää, mitkä mekanismit 
näiden geneettisten assosiaatioiden takana piile-
vät. 

Lopullisena päämääränä on selvittää, kuinka 
kasvavaa geneettistä tietoa uusista lipoproteiinibio-
logian säätelijöistä voidaan tulevaisuudessa hyö-
dyntää dyslipidemiapotilaiden hoidossa sekä lipidi-
häiriöiden ennakoinnissa ja ennaltaehkäisyssä.

Geneettistä
ennakointia

Assosiaatiokartoitus on havainnol-
listanut sen, että tiedossamme oli jo 
ennen uusien geenien löytämistä ja 
varmistamista yli kymmenen geeniä, 
joissa sijaitsevat yleiset variaatiot 
vaikuttavat merkitsevästi lipiditasoi-
hin. Tämä on herättänyt ajatuksen 
mahdollisuudesta käyttää jo käsillä 
olevaa perinnöllisyystietoutta lipidi-

tasoihin vaikuttavista geenivariaatioista sydän- ja 
verisuonitautien geneettisessä ennakoinnissa. 

Olisiko siis geenitestin avulla mahdollista en-
nakoida tulevaisuuden lipidihäiriöitä ja sydän- ja 
verisuonitautien riskiä?

Laskimme 5 414 henkilölle riski-alleelien mää-
rän yhdeksästä variaatiosta, yhdeksästä LDL- tai 
HDL-kolesterolitasoihin vaikuttavasta geenistä. 
Henkilöt osallistuivat Malmö Kost-Cancer tutki-
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mukseen, ja heitä seurattiin yli kymmenen vuoden 
ajan. 

Havaitsimme, että viiden LDL-kolesterolita-
soihin vaikuttavan geenin additiivinen vaikutus 
luokitteli henkilöt riski-alleelien määrän mukaan 
eri LDL-kolesterolitasoille vaihteluvälillä 3,9 –4,5 
mmol/l (26). Vastaavasti neljän HDL-kolesteroliin 
vaikuttavan geenivariantin additiivinen vaikutus 
luokitteli henkilöt samanaikaisesti riski-alleelien 
mukaan vaihteluvälille 1,3 –1,6 mmol/l (26). 

Seuraavaksi testasimme, voisiko 
tätä geneettistä riskiarviota hyödyn-
tää myös sydän- ja verisuonitautien 
ennakoinnissa. Yhdeksästä lipidiar-
voihin vaikuttavasta geenivariantista 
laskemamme geneettinen riskiarvio 
ennakoi sydän- ja verisuonitautien 
riskiä merkittävästi ja muista tun-
netuista riskitekijöistä riippumatto-
masti (26).

Teimme kyseisen riskiarvion en-
nen perimänlaajuisen assosiaatiokartoituksen pal-
jastamia uusia geenejä. Nyt onkin mielenkiintoista 
nähdä, kuinka paljon sitä voidaan tulevaisuudessa 
parantaa, kun siihen lisätään uusia lipiditasoihin 
vaikuttavia geenejä. 

Assosiaatiokartoitusta on tehty onnistuneesti 
myös sydän- ja verisuonitautigeenien löytämiseksi. 
Uusia geenialueita on jo löydetty. Tähän asti mer-
kittävin löydös on sydäninfarktiin voimakkaasti 
assosioituva CDKN2A/CDKN2B-geenialue kro-
mosomissa 9p21 (27–29). 

Ovatko geenitestit tarpeellisia, kun lipiditasot 
on mahdollista määrittää tarkasti verestä? Tutki-
muksemme mukaan geneettinen riskiarvio antaa  
informaatiota yli lipidimääritysten. Tämä johtunee 
siitä, että kannamme perimämme geeniyhdistelmiä  
aina mukana ja altistuminen näiden aiheuttamalle 
mahdolliselle riskille on koko elämän pituinen. 

Yhteen hetkelliseen lipidimääritykseen verrat-
tuna geenivarianttiyhdistelmän kartoitus antaa siis 
kattavamman informaation henkilön elinikäisestä 
riskistä kuin yksittäinen mittaus. On myös toden-
näköistä, että osa lipidiaineenvaihduntaan vaikut-
tavista geenivarianteista vaikuttaa mekanismeilla, 
joita paastoverestä määritetyt lipiditasot eivät ko-
vinkaan hyvin edusta.  

Geeniperimään perustuva riskinmääritys on 
mahdollista suorittaa milloin tahansa elämän ai-
kana – jo silloin, kun mitään merkkejä tulevista 

lipidihäiriöistä tai muista sydän- ja verisuonitaudin 
riskeistä ei vielä ole olemassa.

Lisätieto parantaa
hoitoa

Monitekijäisten sairauksien genetiikassa on vii-
meinkin saavutettu merkittäviä tuloksia. Perimäs-
sämme yleisten variaatioiden merkitystä tavallisten 
kansantautien, kuten tyypin 2 diabeteksen, dyslipi-

demioiden ja sydän- ja verisuonitau-
tien synnyssä, pystytään nyt selvittä-
mään perimänlaajuisen assosiaatio-
kartoituksen avulla. 

Tekniikka on osoittautunut eri-
tyisen toimivaksi etsittäessä geeni-
variantteja, jotka vaikuttavat veren 
lipiditasoihin. Kasvava tieto perin-
nöllisistä lipidihäiriöiden riskiteki-
jöistä tarjoaa mahdollisuuksia gee-
niperimään perustuvalle riskimää-

ritykselle. Tulevaisuudessa se toivottavasti johtaa 
dyslipidemioiden parempaan ennakointiin, ennal-
taehkäisyyn ja yksilölliseen hoitoon.

• Marju Orho-Melander
Dosentti, tutkija 
Lundin yliopisto, Malmö
marju.orho-melander@med.lu.se 
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vaativa ja tutkijalta voimakasta henkilökohtaista 
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Kuntoutussuunnitel-
man perusajatuksena 

on tuottaa diabeetikon 
ohjaukseen käytännön 

työvälineitä.

• Marja-Anneli Rissanen
• Sari Koski

 Dehkossa laadittiin diabeetikon henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuksen 
pitäisi olla kiinteä osa hoitoa

Dehkon asettama työryhmä on laatinut suunni-
telman aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden hoidon 
ja kuntoutuksen tueksi. Suunnitelma valmistuu 
kevään aikana. Sen tarkoituksena on ohjata sekä 
terveydenhuoltohenkilöstöä että diabeetikoita 
liittämään kuntouttavat toimenpiteet alusta alkaen 
kiinteäksi osaksi sairauden hoitoa.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-
man Dehkon yhtenä tarkoituksena on kehittää dia-
beteksen hyvän hoidon menetelmiä yhdessä tervey-
denhuolto-organisaatioiden kanssa niin, että dia-
beetikoiden hoitotasapaino paranee, lisäsairaudet 
vähenevät ja hoitotyytyväisyys lisääntyy. Hoidon 
laatua kehittämällä pyritään siihen, että diabeetikot 
saisivat yksilöllistä hoitoa ja hoidonohjausta (1).

Diabeetikon henkilökohtaisen kuntoutussuun-
nitelman laatimista varten Dehko kutsui koolle 
asiantuntijatyöryhmän, johon pyydettiin jäseniksi 
diabeetikoiden hoidonohjausta tote-
uttavia lääkäri–diabeteshoitaja-työ-
pareja sekä muiden ammattiryhmien 
ja diabeetikoiden edustajia. 

Työryhmä aloitti maaliskuussa 
2007, ja suunnitelma julkaistaan 
Dehko-julkaisuna tämän kevään ai-
kana. 

Kuntoutussuunnitelman perus-
ajatuksena on tuottaa diabeetikon 
ohjaukseen käytännön työvälineitä, 
jotka helpottavat diabeetikkoa ja terveydenhuol-
tohenkilöstöä etenemään hoidonohjaus- ja kun-
toutusprosessissa suunnitelmallisesti ja tavoitteel-
lisesti. 

Kuntoutussuunnitelma on kaksiosainen. En-
sisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille suun-
natussa osuudessa keskitytään elämänkaariajatte-
lun mukaisesti diabeetikon elämän käännekohtiin. 
Painopiste on sellaisissa elämäntilanteissa, joissa 
kuntoutuksella ja hoidon tarkistamisella tai tehos-
tamisella voidaan vaikuttaa diabeetikon hoidon 
sujuvuuteen ja elämänlaatuun. 

Toinen osuus on suunnattu ensisijaisesti dia-
beetikoille itselleen, mutta sen on ajateltu autta-
van myös terveydenhuollon ammattilaisia ja muita 
diabeetikoita ohjaavia henkilöitä heidän työssään. 
Toisessa osuudessa keskitytään diabeetikoiden ar-
jen erityistilanteiden hallintaan.

Aikuisten diabeetikoiden hyvästä hoidosta on 
annettu useita valtakunnallisia suosituksia. Tyypin 
1 diabetekseen liittyviä hoitosuosituksia ovat muun 
muassa diabeteksen Käypä hoito -suositus (2007), 
diabeettisen retinopatian Käypä hoito -suositus 
(2006), diabeettisen nefropatian Käypä hoito -suo-
situs (2007) sekä Diabetesliiton tyypin 1 diabetek-

sen hoitosuositus (2005). 
Diabeetikon hyvälle hoidolle 

on laadittu laatukriteerejä Dehkon 
laatukriteerityöryhmissä. Aikuisdia-
beetikoiden hoitoon liittyviä laatu-
kriteerejä ovat diabeteksen hyvän 
hoidon laatukriteerit (2003), diabe-
teksen hoidonohjauksen laatukritee-
rit (2003) sekä diabeetikon jalkojen-
hoidon laatukriteerit (2003). 

Tyypin 1 diabeetikoiden kuntou-
tussuunnitelma pohjautuu näihin hoitosuosituk-
siin ja muuhun tutkittuun tietoon. Lisäksi siinä 
hyödynnetään Diabetes Education Study Group:n 
(Suomen DESG) kääntämiä Teaching letters -hoi-
donohjauslehtisiä. 
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Hoidonohjauksen 
tavoitteena on, että 
diabeetikosta tulee 

oman hoitonsa paras 
asiantuntija.

Hoidonohjauksen edettävä
tilanteen mukaan

Tyypin 1 diabeteksen hoidossa hyvän hoitotulok-
sen saavuttaminen edellyttää terveydenhuollon 
ammattilaisilta ja diabeetikolta itseltään sairauden 
perusteellista tuntemusta. Diabeetikolta edellyte-
tään lisäksi huolellista omahoidon toteuttamis-
ta. Vallen ja Tuomilehdon vuonna 2001 tekemän 
selvityksen mukaan vain viidenneksellä tyypin 1 
diabeetikoista oli hyvä hoitotasapai-
no (2).

Hoidonohjauksen tavoitteena 
on, että diabeetikosta tulee oman 
hoitonsa paras asiantuntija. Tämä 
perusajatus sisältyy kaikkiin amma-
tillisiin kontakteihin, joissa diabee-
tikko tavataan. 

Hoidonohjaus on jatkuvaa ja 
suunnitelmallista, ja sen tulisi edetä 
ajankohtaisen, yksilöllisen tilanteen mukaan. Usei-
den tutkimusten mukaan hoidonohjaus painottuu 
kuitenkin sairauden toteamisvaiheeseen (3).

Tyypin 1 diabeetikoiden hyvä hoidonohjaus 
perustuu oppimisen ja ohjaamisen periaatteisiin, 
joissa sovelletaan eri kohderyhmille ja yksilöille 
sopivia menetelmiä ja lähestymistapoja. 

Ohjausfi losofi an lisäksi diabeetikoiden hyvään 
hoitoon vaikuttavat hoitamisen fi losofi at ja tausta-
ajatukset, kuten empowerment- ja ongelmanrat-
kaisumenetelmät. 

Kuntoutuksesta tarvitaan
tutkittua tietoa

Kuntoutumista voidaan pitää muutosprosessina, 
jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, itse-
näisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja työllisyyden 
edistäminen. 

Kuntoutuksen tulisi olla suunnitelmallista ja 
pitkäjänteistä. Pitkäaikaissairauksissa kuntoutuk-
sen pitää olla kiinteä osa hoitoa sairauden totea-
misvaiheesta lähtien (4).

Kuntoutus jaetaan totutusti kahteen ryhmään: 
ammatilliseen kuntoutukseen ja lääkinnälliseen 
kuntoutukseen. Ammatillisessa kuntoutuksessa 
keskitytään kuntoutujan työkyvyn säilyttämiseen. 
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa pyritään tämän 
lisäksi tukemaan myös muuta selviytymistä ja sai-
rauteen sopeutumista (4).

Diabeetikoiden kuntoutusta on tarkasteltu Dia-
betesliiton julkaisemassa selvityksessä (4), jossa 
nostettiin esiin monia tyypin 1 diabeetikoiden kun-
toutusta koskevia haasteita. Selvityksessä todettiin, 
että tieteellistä tietoa aiheesta tarvittaisiin lisää, 
koska tutkimustiedon vähäisyyden vuoksi esimer-
kiksi kuntoutuksen tavoitteita ja laatukriteerejä ei 
ole kattavasti määritelty. 

Selvityksen mukaan työikäiset diabeetikot 
joutuvat usein kohtaamaan diabeteksen ja työn 

asettamien vaatimusten yhteensovit-
tamisesta johtuvia ongelmia ilman 
riittävää asiantuntija-apua. Lisäksi 
diabeetikoita hoitavien yksiköiden 
välisessä tiedonkulussa on katkok-
sia, jotka estävät diabeetikon koko-
naistilanteen hahmottumisen kaikille 
häntä hoitaville ammattilaisille. 

Selvityksessä todettiin, että so-
peutumisvalmennuskurssien kysyntä 

ylittää tarjonnan. Monet diabeetikot joutuvat odot-
tamaan kurssille pääsyä kohtuuttoman kauan. 

Kuntoutusosaamista
perusterveydenhuoltoon

Suomessa on noin 300 000 diagnosoitua diabee-
tikkoa, joista noin 40 000 on tyypin 1 diabeeti-
koita. Diabeetikoiden määrä ja sitä kautta myös 
hoidonohjauksen ja kuntoutuksen tarve kasvavat 
jatkuvasti.

Hoidonohjaukseen ja kuntoutukseen kannattaa 
panostaa, koska diabetekseen liittyy aina vaka-
vien lisäsairauksien riski. Lisäsairaudet heikentä-
vät usein diabeetikoiden fyysistä toimintakykyä ja 
elämänlaatua ja lisäävät inhimillisiä kärsimyksiä. 
Lisäksi niiden ilmeneminen nostaa hoitokustan-
nukset monikymmenkertaisiksi.

Sekä perusterveydenhuollossa että erikoissai-
raanhoidossa on Dehkon aloitteesta tehty useita 
diabeteksen hoidon laatua mittaavia kyselyjä. Nii-
den avulla on selvitetty sekä hoitoon käytettäviä 
resursseja että hoitoprosessiin liittyviä tekijöitä. 

Kyselyiden mukaan näyttäisi siltä, että tyypin 
1 diabeetikoiden hoitovastuun jakaminen erikois-
sairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kesken 
yleistyy yhä enemmän.  Täten myös perustervey-
denhuollossa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enem-
män osaamista tyypin 1 diabeetikoiden hoidonoh-
jauksessa ja kuntoutuksessa. (5)
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Kuntoutuksesta tukea
eri ikäkausina 

Diabeetikon henkilökohtaisessa kuntoutussuunni-
telmassa diabeetikon hoitoa ja kuntoutusta käsitel-
lään yhtenä kokonaisuutena siksi, että niiden raja 
on harvoin selvä. 

Kuntoutussuunnitelman terveydenhuollon am-
mattilaisille suunnatun osan tarkoituksena on elä-
mänkaariajattelun pohjalta hahmottaa diabeetikon 
ikäkausittaiset haasteet ja kuntoutustarve. Asiaa 
käsitellään kokonaisvaltaisesti, sekä fyysinen, 
psyykkinen että sosiaalinen puoli huomioidaan. 

Kuntoutussuunnitelma auttaa tunnistamaan 
olennaiset ja kriittiset ajankohdat ja tukemaan 
diabeetikkoa ajoissa, jolloin vältetään ongelmien 
kroonistuminen. 

Suunnitelman tavoitteena on löytää ja vahvis-
taa diabeetikon omia selviytymiskeinoja ongelmien 
ratkaisemiseksi. Hoitohenkilökunnalle esitetään 
erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa diabeetikon eri 
elämäntilanteiden haasteisiin kuntoutuksellisin kei-
noin, toki myös hoidonohjaus vaikuttaa taustalla 
ja huomioidaan.

Ratkaisuja arjen
erityistilanteisiin

Diabeetikoille suunnatun osuuden tarkoituksena 
on auttaa varautumaan erilaisiin arkipäiväisiin 
tilanteisiin jo ennakolta. Diabeetikolle annetaan 
eväitä pohtia omaa toimintaansa ja suhtautumis-
taan diabeteksen hoitoon. 

Neuvoista on pyritty tekemään mahdollisen 
konkreettisia. Diabeetikko voi peilata itseään ja 
omaa tapaansa toteuttaa omahoitoa tähän ”neu-
vojen ideapankkiin”. Näin hän saattaa saada uu-
sia ideoita ja kerätä lisää pääomaa omahoitoon-
sa.

Lisää suunnitelmia
tulevaisuudessa

Diabeetikon henkilökohtaisen kuntoutussuunnitel-
man laatimisen alkuperäisenä, kunnianhimoisena 
tavoitteena oli laatia kaikenkattava suunnitelma, 
joka sopii diabeetikoille vauvasta vaariin diabetes-
tyypistä riippumatta. Työryhmä kuitenkin päätyi 
rajaamaan suunnitelman aikuisia tyypin 1 diabee-
tikkoja koskevaksi. 

Kun saamme palautetta nykyisestä suunnitel-
masta, olemme valmiita työstämään vastaavan 
suunnitelman tyypin 2 diabeetikoille. On suun-
niteltu, että myös lasten ja nuorten hyvän hoidon 
malli kuvattaisiin nykyistä kattavammin. 

Hoito- ja kuntoutuskäytäntöjä yhtenäistämällä 
voimme turvata tyypin 1 diabeetikoiden hyvän hoi-
don ja tarkoituksenmukaisen kuntoutuksen asuin-
kunnasta ja hoitovastuutahosta riippumatta. 

• Marja-Anneli Rissanen
TtM, lehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu
marja-anneli.rissanen@savonia.f

• Sari Koski
Ttm, Dehkon laatuasiantuntija
Suomen Diabetesliitto ry
sari.koski@diabetes.fi 
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Tuula Heikkinen, ravitsemusterapeutti
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erikoislääkäri 
Päivi Kekäläinen, osastonylilääkäri
Pekka Koski, diabeetikoiden edustaja
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Pekka Puskalle merkittävä tunnustuspalkinto

Esko Nikkilä -palkinto 
professori Leif Groopille

Matti Äyräpään palkinto 
Sirpa Jalkaselle 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim valitsi 
vuoden 2008 Matti Äyräpään palkinnon saa-
jaksi professori Sirpa Jalkasen.  Palkinto myön-
netään menestyksellistä tutkimustyötä aktiivi-
sesti tekevälle suomalaiselle lääkärille.

Professori Jalkanen on tutkinut erityisesti 
sitä, miten valko- ja syöpäsolut liikkuvat veri-
suonista kudoksiin ja kudoksista takaisin veren-
kiertoon. Hän on mm. selvittänyt valkosolujen 
kulkumekanismeja vaikeissa tulehdustaudeissa 
kuten reumassa, tulehduksellisissa suolistosai-
rauksissa ja diabeteksessa. 

Jalkanen työskentelee ja Kansanterveys-
laitoksen bakteeri- ja tulehdustautien osaston 
tutkimusprofessorina sekä Turun yliopiston 
immunologian professorina. Lisäksi hänet on 
valittu vuosiksi 2008-2013 Turun ja Helsingin 
yliopistojen sekä Kansanterveyslaitoksen yhtei-
sen Elimistön puolustusmekanismit -huippuyk-
sikön johtajaksi.  

Vuoden 2008 Esko Nikkilä -palkinnon sai suo-
malaissyntyinen tutkija, professori Leif Groop 
Lundin yliopistosta. 

Esko Nikkilä -palkinto myönnetään joka 
toinen vuosi kansainvälisesti tunnetulle sisätau-
tialan tutkijalle. Palkinnonsaajan valitsee Suo-
malaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen 
Sisätautilääkärien Yhdistyksen ja Helsingin yli-
opiston lääketieteellisen tiede kunnan nimeämä 
toimikunta. 

Professori Groop valmistui sisätautien eri-
koislääkäriksi vuonna 1980 ja endokrinolo-
gian erikoislääkäriksi vuonna 1991. Hän on 
puolustanut väitöskirjaansa sekä Bernin että 
Helsingin yliopistossa. Vuosina 1984 –1986 
hän oli post doc -tutkijana Yalen yliopistossa 
Yhdysvalloissa. Vuodesta 1993 lähtien hän on 
toiminut endokrinologian professorina Lundin 
yliopistossa Ruotsissa.

Professori Groopin tutkimus on tuottanut 
lukuisia merkittäviä havaintoja erityisesti tyy-
pin 2 diabeteksen periytyvyyteen ja syntyyn 
liittyvissä asioissa. Professori Groop on monien 
tieteellisten lehtien toimituskunnissa. Hän on 
saanut monia kansainvälisiä tiedepalkintoja, 
mm. Euroopan Diabetestutkijoiden yhdistyk-
sen Claude Bernard Award -palkinnon.

Kansanterveyslaitoksen pääjohtajalle, profes-
sori Pekka Puskalle on myönnetty huomattava 
englantilainen tunnustuspalkinto. Rank-säätiön 
suurpalkinto myönnettiin professori Puskalle hä-
nen ansioistaan suomalaisten kansallisen ruoka-
valion muuttamisessa ja sen suurista kansanterve-
ydellisistä vaikutuksista sydän- ja verisuonitauti-
en vähenemiseen. Palkinto on arvoltaan 75 000 
puntaa (noin 100 000 euroa).

Rank-säätiö myönsi kaksi suurpalkintoa, 
josta toisen sai professori Tanksley ansioistaan 
genomikartoituksista ja molekyylimarkkereista 
viljasadon parantamiseksi.

Professori Puskan työn pohjan on muodosta-
nut hänen johtamansa Pohjois-Karjala projekti, 
jossa sydän- ja verisuonitautien ehkäisemiseksi 
pyrittiin erityisesti muuttamaan väestön ruoka-
valiota. Saatuja kokemuksia on hyödynnetty 
monipuolisesti koko maassa. 
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Optimaalisen hoidon 
kannalta olisi 

hyödyllistä tunnistaa 
yksinkertaisin keinoin 

ne potilaat, joiden 
maksa on rasvoittunut. 

Tyypin 2 diabeetikon maksa 
on rasvaisempi kuin luuletkaan

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien 
yhdistys palkitsee vuosittain alle 35-vuotiaan yh-
distyksen jäsenen parhaasta diabetesaiheisesta 
kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa 
ilmestyneestä alkuperäisartikkelista. Vuoden 
2007 Nuori tutkija -palkinto myönnettiin Anna 
Kotroselle.  

Lihavuusepidemia on lisännyt metabolisen oireyh-
tymän, tyypin 2 diabeteksen ja ei-alkoholiperäisen 
maksasairauden esiintyvyyttä. Noin 70 –80 pro-
sentilla tyypin 2 diabetesta sairastavista potilaista 
on rasvamaksa (1, 2). Lisäksi useat epidemiologi-
set tutkimukset ovat osoittaneet, että kohonneet 
maksa-arvot, kuten ALAT ja ASAT, ennustavat 
tyypin 2 diabetesta lihavuudesta riippumatta (3). 
On kuitenkin osoittamatta, onko rasvamaksa ylei-
sempi tyypin 2 diabeetikoilla kuin 
iän, sukupuolen ja painon suhteen 
samaistetuilla ei-diabeetikoilla.

Tyypin 2 diabeetikon hoidossa 
maksan rasvaisuudella on merki-
tystä. Maksan rasvoittumisaste on 
merkittävin perusinsuliiniannokseen 
vaikuttava tekijä painon lisäksi ja 
merkittävin insuliiniannosta enna-
koiva tekijä, jos insuliiniannos il-
maistaan painokiloa kohden (4, 5). 
Insuliiniherkisteet (rosi- ja pioglitatsoni) vähentä-
vät maksan rasvan määrää tehokkaasti (6, 7).  

Optimaalisen hoidon kannalta olisi hyödyl-
listä tunnistaa yksinkertaisin keinoin ne potilaat, 
joiden maksa on rasvoittunut. 

Seerumin ALAT-arvot korreloivat maksan ras-
voittumisasteeseen ei-diabeetikoilla (8, 9), mutta 
ALAT-arvojen yhteyttä maksan rasvoittumiseen 
tyypin 2 diabeetikoilla ei ole tutkittu.

Tutkimushenkilöt
ja menetelmät

Tässä tutkimuksessa verrattiin 70:tä tyypin 2 dia-
betesta sairastavaa potilasta 70:een iän, sukupuo-
len ja painoindeksin suhteen samaistettuun ei-dia-
beetikkoon. 

Noin kolmasosalla tyypin 2 diabeetikoista oli 
metformiinihoito, kolmasosalla metformiini- ja 
insuliinihoito ja lopuilla dieettihoito. 

Ihonalais- ja viskeraalirasvan määrää vatsan 
alueella mitattiin magneettikuvauksella. Kaikil-
ta tutkimushenkilöiltä mitattiin non-invasiivisesti 
maksan rasvaprosentti käyttäen magneettikuva-
uksen yhteydessä protonispektroskopiaa. Lisäksi 

kaikilta tutkimushenkilöiltä mitattiin 
plasman paastoglukoosipitoisuudet, 
HbA1c, seerumin paastoinsuliinipi-
toisuudet sekä  rasva- ja maksa-arvot 
(ALAT ja ASAT). 

Tulokset

Tyypin 2 diabeetikot eivät eronneet 
ei-diabeetikoista iän, sukupuolen, 
painoindeksin, vyötärönympäryksen 

tai koko kehon rasvaprosentin suhteen. 
Tyypin 2 diabeetikoilla seerumin paastoinsu-

liini- ja triglyseridipitoisuudet olivat korkeampia 
ja HDL-kolesterolin pitoisuudet matalampia kuin 
ei-diabeetikoilla. 
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Tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla to-
dettiin 16 prosenttia enemmän viskeraalirasvaa ja 
80 prosenttia enemmän maksan rasvaa verrattuna 
ei-diabeetikoihin. Tyypin 2 diabeteksen hoitomuo-
to ei vaikuttanut tulokseen.

Sekä painoindeksi että vyötärönympärys kor-
reloivat positiivisesti maksan rasvoittumisen astee-
seen (Kuva 1). Näissä assosiaatioissa oli huomatta-
via eroja ryhmien välillä. 

Jokaisella painoindeksi- tai vyötärönympä-
rysarvolla tyypin 2 diabeetikoilla todettiin olevan 
enemmän rasvaa maksassa verrattuna ei-diabee-
tikoihin. Esimerkiksi painoindeksillä 25 kg/m2, 
tyypin 2 diabeetikoilla oli 40 prosenttia enemmän 
rasvaa maksassa kuin ei-diabeetikoilla. 

Ero lisääntyi painoindeksin ja vyötärönympä-
ryksen kasvaessa. Esimerkiksi painoindeksiarvolla 
40 kg/m2 tyypin 2 diabeetikoilla oli 80 prosenttia 
enemmän rasvaa maksassa verrattuna ei-diabee-
tikoihin. 

Kuva 1. Maksan rasvaprosentin suhde a) painoindek-
siin ja b) vyötärönympärykseen ei-diabeetikoilla 
(harmaa viiva, avoimet ympyrät) ja tyypin 2 dia-
beetikoilla (musta viiva, mustat ympyrät). A) r=0.45, 
p<0.0001 tyypin 2 diabeetikoille; r=0.26, p=0.029 
ei-diabeetikoille; B) r=0.45, p=0.0001 tyypin 2 dia-
beetikoille; r=0.29, p=0.017 ei-diabeetikoille.

Kuva 2. Maksan rasvaprosentin suhde a) seerumin 
paastoinsuliiniin (r=0.55, p<0.0001 sekä tyypin 2 
diabeetikoille [mustat pallot] että ei-diabeetikoille 
[valkoiset pallot]), b) seerumin paastotriglyserideihin 
(r=0.36, p<0.0001 sekä tyypin 2 diabeetikoille että 
ei-diabeetikoille), ja c) seerumin paasto-HDL-kolestero-
liin (r=-0.31, p=0.0002 sekä tyypin 2 diabeetikoille 
että ei-diabeetikoille). Katkoviiva kuvastaa sekä tyypin 2 
diabeetikkoja että ei-diabeetikkoja. 
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Kuva 3. Maksan rasvaprosentin suhde a) seerumin (S) 
ASAT:iin ja b) ALAT:iin ei-diabeetikoilla (harmaa viiva, 
avoimet ympyrät) ja tyypin 2 diabeetikoilla (musta 
viiva, mustat ympyrät). A) r=0.49, p<0.0001 tyypin 
2 diabeetikoille; r=0.24, r=0.043 ei-diabeetikoille; B) 
r=0.66, p<0.0001 tyypin 2 diabeetikoille; r=0.26, 
p=0.027 ei-diabeetikoille.

Sama ilmiö todettiin analysoidessa maksan ras-
vaprosentin suhteutumista vyötärönympärykseen 
(Kuva 1).

Maksan rasvaprosentti oli merkittävästi po-
sitiivisesti yhteydessä seerumin paastoinsuliini- ja 
C-peptidiarvoihin (Kuva 2a; r=0.40, p<0.0001 C-
peptidille), HbA1c:hen (r=0.34, p<0.0001), plas-
man paastoglukoosiin (r=0.29, p=0.0006), seeru-
min paastotriglyserideihin (Kuva 2b) ja negatii-
visesti yhteydessä seerumin paasto-HDL-koleste-
roliin (Kuva 2c). Näissä assosiaatioissa ei todettu 
eroja tyypin 2 diabeetikkojen ja ei-diabeetikkojen 
välillä.

Seerumin ALAT- ja ASAT-pitoisuudet olivat 
samanlaisia ryhmien välillä. Sekä ALAT- että 
ASAT-pitoisuudet olivat positiivisesti yhteydessä 
maksan rasvoittumisasteeseen molemmissa ryh-
missä (Kuva 3). 

Näissä assosiaatioissa todettiin kuitenkin huo-
mattavia eroja tyypin 2 diabeetikoiden ja ei-dia-
beetikoiden välillä (Kuva 3). Jokaisella ALAT- tai 
ASAT-arvolla tyypin 2 diabeetikoilla oli huomat-
tavasti enemmän rasvaa maksassa kuin ei-diabee-
tikoilla. 

Matalilla seerumin ALAT-pitoisuuksilla (10–
20 U/l) maksan rasvoittumisaste oli sama ryhmien 
välillä. Sen sijaan ALAT:n arvoilla 50 U/l, 100 U/l 
ja 200 U/l maksan rasvaprosentti oli 70 prosenttia, 
125 prosenttia ja 200 prosenttia suurempi tyypin 
2 diabeetikoilla kuin ei-diabeetikoilla (Kuva 3, 
Taulukko 1). 

Normaaleilla seerumin ASAT-arvoilla (15-45 
U/l) maksan rasvaprosentin todettiin olevan 30–70 
prosenttia korkeampi tyypin 2 diabetesta sairasta-
villa kuin kontrolleilla. Tämäkin ero suureni see-
rumin ASAT-arvojen kasvaessa. 
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Taulukko 1. Maksan rasvaprosentti eri seerumin (S) 
ALAT- ja ASAT-arvoilla ei-diabeetikoilla ja tyypin 2 
diabeetikoilla.

Maksan rasvaprosentti

Ei-diabeetikot 
%

Tyypin 2 diabeetikot 
%

S-ALAT 
(U/l)

20 5,1 6,0

40 6,9 10,7

60 8,2 15,0

80 9,3 19,0

100 10,2 22,9

S-ASAT 
(U/l)

20 5,2 7,3

40 7,5 12,3

60 9,3 16,7

80 10,9 20,8

100 12,3 24,5





Esimerkiksi seerumin ASAT-pitoisuuksilla 60 
U/l ja 100 U/l tyypin 2 diabeetikoilla todettiin 80 
prosenttia ja 130 prosenttia enemmän rasvaa mak-
sassa verrattuna ei-diabeetikoihin (Kuva 3, Tau-
lukko 1).

Pohdintaa

Tyypin 2 diabeetikoilla todettiin ole-
van 80 prosenttia enemmän rasvaa 
maksassa verrattuna samaa ikää, su-
kupuolta ja painoindeksiä edustaviin 
ei-diabeetikoihin. 

Samalla painoindeksillä ja vyö-
tärönympäryksellä tyypin 2 diabee-
tikon maksan rasvaprosentti oli 40–
80 prosenttia suurempi kuin ei-diabeetikon. Ero 
maksan rasvoittumisasteessa lisääntyi painoindek-
sin ja vyötärönympäryksen kasvaessa. 

Seerumin ALAT- ja ASAT-arvot aliarvioivat 
maksan rasvapitoisuutta tyypin 2 diabeetikoilla.

Useassa aikaisemmassa työssä, jossa maksan 
rasvoittumista mitattiin kvantitatiivisesti käyttäen 
protonispektroskopiaa, tyypin 2 diabeetikkojen 
maksan rasvaprosentin raportoitiin ylittävän nor-
maalin rajan (5,6 prosenttia) (10). Näissä töissä ei-
diabeetikoista koostuva kontrolliryhmä joko puut-
tui kokonaan tai ei-diabeetikkojen painoindeksi 
oli huomattavasti matalampi verrattuna tyypin 2 
diabeetikoihin. Tämän takia oli jäänyt epäselväksi, 
onko tyypin 2 diabeetikkojen rasvamaksan ylei-
syys vain seurausta lihavuudesta. 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat sel-
västi, että maksan rasvoittumisaste ja lihavuuden 
mittarit suhteutuvat toisiinsa eri tavalla tyypin 2 
diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla. Sekä painoin-
deksi että vyötärönympärys aliarvioivat maksan 
rasvoittumisastetta tyypin 2 diabetesta sairastavil-
la sitä enemmän, mitä suuremmat painoindeksi ja 
vyötärönympärys ovat. 

Tyypin 2 diabeetikon suurentunut maksan ras-
vaprosentti voi edistää diabeettista dyslipidemiaa. 

Rasvamaksa ylituottaa VLDL-kolesterolia sekä 
tyypin 2 diabeetikoilla että ei-diabeetikoilla (11), 
mikä puolestaan nostaa seerumin triglyseridipitoi-
suuksia ja laskee HDL-kolesterolia (12). Seerumin 
triglyseridipitoisuudet ja HDL-kolesteroli asso-
sioituvat samalla tavalla maksan rasvapitoisuuden 
kanssa ei-diabeetikoilla ja tyypin 2 diabeetikoilla 
(Kuva 2).

Tärkeä havainto tässä tutkimuksessa oli, että 
diabeetikon maksan rasvaisuuden astetta ei voida 
päätellä maksa-arvoista. Samoilla ALAT- ja ASAT-
arvoilla tyypin 2 diabeetikoiden maksassa todettiin 
olevan 40–200 prosenttia enemmän rasvaa kuin ei-

diabeetikoiden (Taulukko 1). 
Molemmat maksaentsyymit siis 

aliarvioivat maksan rasvoittumisas-
tetta tyypin 2 diabeetikoilla. Sekä 
ALAT- että ASAT-arvot heijastavat 
jossain määrin maksasolujen vau-
riota, ja niiden pitoisuudet suurene-
vat seerumissa maksasolun vaurion 
suurentuessa aina siihen asti, kunnes 
maksasolujen määrä alkaa vähetä 
maksakirroosissa (13, 14). Epäsel-

väksi kuitenkin jää, minkä tyyppistä maksasolu-
vauriota tyypin 2 diabeetikkojen alemmat maksa-
arvot kuvastavat. 

On tärkeää kehittää uusia diagnostisia menetel-
miä tyypin 2 diabeetikon rasvamaksan tunnistami-
seen. Ei-alkoholiperäisen steatohepatiitin tiedetään 
olevan yleisempi tyypin 2 diabeetikoilla kuin ei-
diabeetikoilla (15, 16). Ei-alkoholiperäinen stea-
tohepatiitti voi johtaa maksakirroosiin ja maksan 
vajaatoimintaan (17). 

Tämän työn tulokset osoittavat, että tyypin 2 
diabeetikon rasvamaksa jää diagnosoimatta, jos 
mittarina käytetään seerumin maksaentsyymejä, 
jotka ovat olleet kliinisessä käytössä jo yli 50 vuot-
ta (18). 

Perinteisten maksaentsyymien sijasta tarvittai-
siin herkempiä seerumista helposti mitattavissa ole-
via maksan rasvoittumisasteen markkereita, jotka 
kuvastaisivat maksan rasvaprosenttia luotettavasti 
sekä ei-diabeetikoilla että tyypin 2 diabeetikoilla. 

• Anna Kotronen, LK
Kliininen laitos, sisätautien osasto
Helsingin yliopisto 
HYKS, diabeteskliniikka
anna.kotronen@helsinki.fi 
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Kolesterolilääke Crestor 
erityiskorvattavaksi 
osalle

Sosiaali- ja terveysministeriön alainen lääk-
keiden hintalautakunta on päättänyt, että tie-
tyt potilasryhmät saavat Crestor-kolesteroli-
lääkkeestä korkeampaa korvausta 1.3.2008 
alkaen.

Hintalautakunnan tekemän päätöksen 
mukaan rosuvastatiinia sisältävä Crestor-val-
miste erityiskorvataan, jos potilas sairastaa 
periytyvää rasva-aineenvaihdunnan vaikea-
asteista häiriötä tai krooniseen sepelvalti-
motautiin liittyvää rasva-aineenvaihdunnan 
häiriötä ja kysymyksessä on vaikeahoitoinen 
rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Näissä poti-
lasryhmissä Kelan Crestor-hoidoista maksama 
sairauskorvausosuus nousee 42 prosentista 72 
prosenttiin.

Rimonabantti 
sai rajoitetun 
peruskorvattavuuden

Lääkkeiden hintalautakunta on myöntänyt 
rimonabanttia sisältävälle Acomplia-lääke-
valmisteelle rajoitetun peruskorvattavuuden 
1.3.2008 alkaen. Peruskorvattavuus (42 %) 
koskee henkilöitä, joiden BMI on vähintään 
32 kg/m2, ja heillä on vähintään yksi seuraa-
vista sairauksista: diabetes, verenpainetauti, 
uniapnea tai nivelrikko. Lisäksi peruskorvat-
tavuuden edellytyksenä on viiden prosentin 
painonpudotus kolmessa kuukaudessa lääke-
hoidolla tai ilman.
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DESG-seminaarissa 
loikittiin yli kieli- ja kulttuurirajojen

Kansainvälisen DESG:n (Diabetes Education 
Study Group) General Committee kokoontui tam-
mikuussa vuotuiseen seminaariinsa. Seminaari 
pidettiin Espanjan Kataloniassa pienessä meren-
rantakaupungissa, Port de la Selvassa. Sen pää-
teemana oli purkaa kielellisiä ja kulttuurien välisiä 
kommunikaation esteitä ja ennakkoluuloja.

DESG:n seminaari pidetään joka vuosi eri Euroo-
pan maassa, jotta jäsenet pääsevät tutustumaan 
erilaisten tiimien työhön mahdollisimman hyvin. 
Seminaariin voivat osallistua Gene-
ral Committeen jäsenet (kaksi jäsen-
tä / maa). Lisäksi joukossa on aina 
myös muutama kutsuttu hoidonoh-
jauksen asiantuntija. 

Port de la Selvassa oli noin 60 
osallistujaa, yli 30 maasta. Osallis-
tujat edustivat useita ammattiryh-
miä. Mukana oli lääkäreitä, diabe-
teshoitajia, ravitsemusterapeutteja, pedagogeja, 
psykologeja ja psykoterapeutteja. 

Seminaarin järjestelyistä oli vastuussa barce-
lonalaisen Daniel Figuerolasin tiimi. Ohjelma oli 
hyvä ja toimiva, ja tiimin innovatiivisuus ja yhteis-
työkyky heijastuivat koko seminaarissa. 

Seminaarissa oli yhdeksän erilaista työryhmää, 
workshopia. Jokaisella työryhmällä oli oma ta-
voitteensa, ja toteutuksessa oli käytetty runsaasti 
mielikuvitusta. Toivottiin, että osallistujat saisivat 
näin lisää valmiuksia toteuttaa vastaavanlaisia se-
minaareja omassa maassa.

Nyky-yhteiskunnas-
sa apua etsitään usein 
kasveista, uskonnosta 

ja taikavoimista.

• Sari Härmä-Rodriguez

Ennakkoluuloja
muurahaisten mausta

Yhdessä työryhmässä käsiteltiin ruokaan liittyviä 
ennakkoluuloja, muistoja ja tunteita. Ryhmän ve-
täjä oli ravitsemusterapeutti Maria Bosch. 

Saimme eteemme arviointilomakkeen ja erilai-
sia ruokia maisteltaviksi. Testattavina oli kylmä-
savustettua lohta, puuroa, greippimehua, valkovii-
niä, isoja muurahaisia ja oliiveja. 

Jokaisen koemaistelun jälkeen kirjasimme, mit-
kä olivat ennakko-odotuksemme ja asenteemme 
ruuan suhteen. Arvioimme myös sitä, miltä ruoka 
oli maistunut ja pohdimme, liittyivätkö odotuk-

semme aikaisempiin muistoihin tai 
tilanteisiin. Keskustelimme, millai-
siin tilanteisiin ruuat liittyivät elä-
mässämme ja miten tunteet vaikut-
tavat ruokailutapoihimme.

Ainakin isot muurahaiset jäivät 
osalta maistelematta, kun ennakko-
luulot veivät voiton.

Uskomuksia ja
taikavoimia

Inongo vi Makomen vetämässä työryhmässä käsi-
teltiin vaihtoehtoisen lääketieteen, magian ja kou-
lulääketieteen kohtaamista. Inongo vi Makome on 
kamerunilaissyntyinen kirjailija, joka on pereh-
tynyt siirtolaisten ennakkoluuloihin länsimaista 
lääketiedettä kohtaan. 

Uskomukset, uskonto, sairauden pelko ja toivo 
parantumisesta saavat ihmiset etsimään apua  mo-
nelta taholta, ja joskus viisaiden miesten opit tör-
määvät toisiinsa. Nyky-yhteiskunnassa apua etsi-
tään usein kasveista, uskonnosta ja taikavoimista. 
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Pohdimme sitä, pitääkö nä-
mä uskomukset hyväksyä ja miten 
eri suuntausten lääkäreiden pitäisi 
kommunikoida keskenään. Tulimme 
siihen tulokseen, että toisten usko-
muksia ei saa loukata. Kuitenkin, jos 
kyseessä on henkeä uhkaava tilanne, 
tosiasiat on sanottava suoraan ja selkeästi.

Pikakurssi uuteen
kieleen

Yhdessä ryhmätyössä paneuduimme siihen, miten 
nopeasti vieraalla kielellä voi oppia kommunikoi-
maan. 

Ryhmän vetäjä, arabian kielen filologi Jordi 
Belloso puhui 45 minuutin ajan arabiaa. Ryhmäm-
me oli aluksi hieman hämillään, mut-
ta koska kieli ei yrityksistämme huo-
limatta vaihtunut, ryhdyimme itse 
puhumaan sitä ja yritimme ymmär-
tää mahdollisimman paljon. 

Ryhmässämme oli myös niitä, 
jotka kieltäytyivät tekemästä mitään, 
mutta suurin osa lähti innolla mu-
kaan. Lopuksi osasimme vastata ara-
biaksi  ”kyllä” ja ”ei” ja sanoa ”kiitos” ja ”minun 
nimeni on”. Vuolimme puisesta tikusta veitsellä 
kynät ja opimme kirjoittamaan oman nimemme 
arabiaksi. 

Ymmärtää ja oppia siis voi, vaikka kieli ei ole 
yhteinen.

Myös lääkäri Jordi Serranon työryhmässä poh-
dittiin sitä, miten hoitohenkilökunta voi ymmärtää 
eri kieltä puhuvaa asiakasta.

Jokainen ryhmäläinen valitsi kolme diabetek-
sen hoitoon liittyvää sanaa, kuten pahoinvointi, 
väsymys ja näköhäiriöt, ja kertoi ne omalla kie-
lellään. Ryhmä jaettiin kolmeen joukkueeseen ja 
kilpailtiin, kuka muistaa sanat parhaiten. 

Jordi Serrano esitteli meille it-
se kehittelemänsä tietokonepohjai-
sen ohjelman, jonka tarkoituksena 
on auttaa kääntämään tärkeimmät 
terveydentilaa koskevat kysymyk-
set usealle eri kielelle, esimerkiksi 
arabiaksi tai kiinaksi. Tietokoneoh-
jelma käänsi oireet ja lyhyet kysy-

mykset ääniviestein eri kielille.

Nuoren lääkärin
ongelmat

Nuori vastavalmistunut lääkäri Flor 
Patitucci työskentelee Barcelonas-
sa perusterveydenhuollossa ja tapaa 

erilaisia ja eri kulttuureista tulevia ihmisiä. Hän 
koki itsensä ohjauksen suhteen vielä varsin epä-
varmaksi, ja pyysi ryhmän apua ja tukea erilaisia 
tilanteita varten.

Ryhmä yritti yhteisvoimin keksiä ratkaisuja 
muun muassa ramadanin ja hoidon yhdistämisek-
si, siirtolaisten kulttuuritaustan ymmärtämiseksi 
ja siihen, miten saada koko perhe, suku ja joskus 
myös siirtolaisyhteisö mukaan tukemaan hoitoa. 
Perinteiset ohjeet ja menetelmät eivät välttämättä 

toimi siirtolaisten kanssa, vaan niitä 
on muokattava eri kulttuureihin ja 
tapoihin sopiviksi.

Jalkojen tutkimisesta meille an-
toivat lyhyen oppitunnin jalkojen-
hoitaja Jordi Vlade ja diabeteshoi-
taja Mercè Vidal. Pääsimme tutki-
maan toistemme jalkoja ja kävelyä 
varus–valgus–normal-asteikolla. 

Lisäksi tutkimme jalkaterän muotoa. 
Jokainen sai muistoksi painannekuvan omasta 

askelluksestaan. Arvioimme niitä sanoilla planus, 
calvus tai normal.

Kommunikaation esteet
ja niiden ratkaiseminen

Yhdessä työpajassa etsittiin ryhmissä ratkaisuja eri-
laisiin ongelmiin metaplan-tekniikan avulla. Oman 
ryhmäni aiheena oli pohtia sanallisen viestinnän 
esteitä kommunikaatiossa. Miten niitä voidaan  
havaita ja ratkaista?

Totesimme, että eri kielen lisäksi eri yhteiskun-
taluokka, slangi ja ikä voivat vaikeut-
taa ymmärtämistä. Oman esteensä 
kommunikaatiolle tuo se, jos hoito-
henkilökunta käyttää lääketieteellistä 
kieltä.

Jos vastaanotolla on käytettävissä 
liian lyhyt aika, jo se voi estää sanal-
lista viestintää.  Puutteet kielellises-

Perinteiset ohjeet ja 
menetelmät eivät vält-

tämättä toimi siirtolais-
ten kanssa.

Ymmärtää ja oppia siis 
voi, vaikka kieli ei ole 

yhteinen.

Eri kielen lisäksi eri 
yhteiskuntaluokka, 
slangi ja ikä voivat 

vaikeuttaa 
ymmärtämistä.
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sä ymmärtämisessä voidaan havaita 
asiakkaan tekeminä päinvastaisina 
tekoina, ahdistuksena ja poisjääntinä 
vastaanotoilta. 

Ratkaisuiksi tarjosimme tulkin 
ja visuaalisten apuvälineiden kuten 
kuvamateriaalin käyttöä ohjaukses-
sa. Myös riittävän vastaanottoajan 
varaaminen helpottaa tilannetta. 

Muiden ryhmien aiheita olivat viestinnän suju-
misen ei-kielelliset esteet, tunteisiin liittyvät esteet 
kommunikaatiossa ja eri kulttuurien väliset ym-
märtämisvaikeudet. 

Ajankohtaisohjelma
pikavauhdilla

Kalastaja Miquel Puignau kertoi 
meille kalastuksesta ja elinkeinon 
muutoksista Katalonian rannikoil-
la. Hän esitteli merellä tyypillisen 
kalastajien käyttämän pyydyksen ja 
näytti, miten koukkuun tehdään sii-
masta kestävä solmu. 

Ryhmän tehtävänä oli solmia 
mahdollisimman monta koukkua 
siimaan ja kiinnittää ne köyteen. 
Toisiamme opettaen ja tukien työ alkoi sujua, ja 
loppujen lopuksi koukkuja saatiin valmiiksi iso 
kopallinen.

TV-ohjaaja Ruy Balaña antoi meille kolme 
minuuttia aikaa suunnitella ajankohtaisohjelman: 
päättää aiheen, miettiä katureportterille kysy-
mykset, keksiä kohu-uutisen, valita ohjaajan, stu-
dioemännän ja kuvaajan. Sitten fi lmi lähti pyöri-
mään, ja ohjelma vedettiin läpi suurimmaksi osaksi 
improvisoimalla. 

Lopuksi katsoimme valmiin otoksen videolta ja 
analysoimme sen tapahtumat. Videopätkän avulla 
huomasimme ainakin sen, että epävarmassa tilan-
teessa haastattelija puhuu helposti enemmän kuin 
haastateltava. Liikkuminen ja ääni tuovat usein 
julki puhujan epävarmuuden.

Kuorolaulua ja
luentoja

Seminaarin kolmantena päivänä 
kuulimme lyhyitä esityksiä eri mai-
den hoidonohjausohjelmista ja se-
minaareista. 

Yksi mieleenpainuvimmista esi-
tyksistä oli varmasti Azerbaidzanin Gunduz Ahma-
dovin selvitys siitä, miten hänen kotimaansa lapset 
saavat vihdoin kunnollista hoitoa IDF:n tukeman 
Life for a Child            -kampanjan avulla. 

Oli myös mielenkiintoista kuulla Portugalin 
Diabetesliiton kollegoiden toiminnasta. Heillä on 
klinikka, jonne lähetetään asiakkaita ympäri maa-
ta. Yhdistyksen työntekijät järjestävät terveyden-
huollon ammattilaisille kursseja perus- ja edisty-

neellä tasolla sekä hoidonohjausse-
minaareja Sesimbran rannikkokau-
pungissa.

Viimeisenä päivänä seminaarissa 
oli myös kaksi vierailevaa luennoitsi-
jaa. Yhdysvaltalainen Bob Anderson 
puhui aiheesta ”elintapamuutokset 
ja diabetes”. Hän puhui painonhal-
linnasta ja tupakanpolton lopettami-
sesta sekä syyllistämisestä tyylilleen 

uskollisen vauhdikkaasti.
DESG:n perustajajäseniin kuuluva Jean-Phi-

lippe Assal piti esityksen asiakaslähtöisyydestä ja 
siitä, miten eri tavalla ymmärrämme sen.  

Seminaarin huipennukseksi pääsimme vielä 
kaikki laulamaan kuorossa. Jokaisesta löytyikin 
yllättäviä, uusia kykyjä.

Seuraava iso tapahtuma hoidonohjauksen alal-
la on Therapeutic Patient Education -kongressi 
(TPE 2008) 5. –8.11.2008 Budapestissa, Unkaris-
sa. Samassa yhteydessä pidetään myös DAWN-
ohjelman (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) 
4. kansainvälinen kokous. Abstraktien viimeinen 
jättöpäivä on 27.5.2008.

• Sari Härmä-Rodriguez
Opetushoitaja
Suomen Diabetesliitto ry
sari.rodriguez@diabetes.fi 

 

Intensiivisellä poliklii-
nisella alkuohjauksella 

oli saatu myönteisiä 
tuloksia.

PBL-menetelmällä to-
teutettu ohjaus oli ai-
kaa säästävää, ja käsi-
tellyt tapaukset nuoria 

kiinnostavia. 
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Nuorta diabeetikkoa tukevien interventioiden kehittäminen tärkeää

Diabetes ja sen omahoito tuovat monia haasteita 
nuoren kehitykselle, terveydelle ja koko perheen 
hyvinvoinnille. Nuori tarvitsee identiteettinsä 
rakentamiseen ja omahoidon toteuttamiseen 
perheen ja ammattilaisten antamaa tukea ja kan-
nustusta (1). Kallioniemen (2) selvityksen mukaan 
tukea ja ohjausta ei kuitenkaan ole riittävästi 
saatavilla. 

Nuoren ja hänen perheensä tukemiseen kaivataan 
juuri tiettyyn elämänvaiheeseen sopivia lähes-
tymistapoja ja toimintamalleja (3, 4, 5). Tässä 
artikkelissa käydään läpi toteutuneita interventi-
oita sekä nuorten ja perheiden ohjauksen kehittä-
mishaasteita.

Diabeteksen hoitosuositusten mukaan nuorten 
hoidon ja ohjauksen tavoitteena on, että nuori 
kehittyy jokapäiväisestä hoidostaan itsenäisesti 
vastaavaksi asiantuntijaksi, joka kykenee jäsen-
tämään diabeteksen ja sen hoidon osaksi itseä 
ja elämäänsä (6, 7). Mainitut tavoitteet voidaan 
perustuvat empowerment- eli voimaantumisnä-
kökulmaan (8). 

Gage ym. (9) analysoivat nuorten ja perheiden 
ohjausta ja toteutettuja interventioita 62 rapor-
toidun tutkimuksen avulla. Katsaukseen valitut 
tutkimukset luokiteltiin tietoa ja taitoa lisääviin,  
psykososiaalisia keinoja vahvistaviin ja omahoidon 
toteutusta tukeviin interventioihin. Interventioiden 
tuloksina tarkasteltiin itsehoito- ja omahoitoval-
miuksien muutoksia, hoitotasapainon paranemista 
ja kustannus –hyöty-vaikutuksia. 

Oikeanlaista ohjausta 
     oikeaan aikaan

• Seija Olli

Tietoa ja taitoa lisäävien interventioiden merki-
tys oli selkeä silloin, kun ohjattavien nuorten tiedot 
ja taidot ennen interventiota olivat olleet vähäisiä. 
Sen sijaan tällaisten interventioiden pysyväisvaiku-
tus oli heikko, ja vain yhdessä tutkimuksessa osoi-
tettiin interventioiden vähentävän kustannuksia. 

Psykososiaalisia keinoja vahvistaneet interven-
tiot kohdistuivat nuoren itsetuntoon, pystyvyyteen, 
selviytymis- ja ongelmanratkaisukeinojen löytä-
miseen sekä vuorovaikutustaitojen ja sosiaalisten 
taitojen tukemiseen. 

Huomattava osa psykososiaalisista interventi-
oista edisti nuoren sopeutumista diabetekseen ja 
sosiaalisia taitoja. Interventiot lisäsivät myös van-
hempien osallistumista. 

Nuoren selviytyminen diabeteksen kanssa, 
omahoidon osaaminen, perheen vuorovaikutus  ja 
positiiviset asenteet vahvistuivat. Lisäksi osa psy-
kososiaalisista interventioista paransi nuoren hoi-
totasapainoa. 

Nuoren omahoidon toteutusta tukevissa inter-
ventioissa käytettiin perhekeskeisiä lähestymista-
poja ja psykososiaalista terapiaa. Tutkimusten mu-
kaan interventiot paransivat nuorten omahoitoa. 
Ne edistivät terveellisen ruokavalion toteutusta, 
hyviä liikuntatottumuksia ja yleisiä omahoitoval-
miuksia sekä hoitotasapainoa. 

Pitkäaikaisseurantaa hoitotasapainon säilymi-
sestä ei saatu tai sitä ei tehty. Huonossa hoitotasa-
painossa olevien interventiot olivat suppeita, osa 
jopa 5 –10 osallistujan tutkimuksia. 

Polikliiniset
ohjauskäytännöt toimivia

Gagen ym. katsauksessa arvioitiin myös alkuohja-
usta ja polikliinista ohjausta kehittäneitä interven-
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tioita. Intensiivisellä polikliinisella alkuohjauksella 
oli saatu myönteisiä tuloksia.

Polikliiniset ohjauskäytännöt lisäsivät nuorten 
ja perheiden omahoitovalmiuksia ja ongelman-
ratkaisukykyä perinteistä sairaalassa tapahtuvaa 
alkuohjausta paremmin. Pidemmästä sairaalassa-
olosta koitui polikliinista ohjausta enemmän kus-
tannuksia, eikä se parantanut nuorten hoitotasa-
painoa.

Kehittämishaasteena tutkijat ehdottivat, että 
intensiivisen polikliinisen ohjauksen tulisi kohden-
tua muutaman kuukauden päähän diagnoosista, 
eli aikaan niin sanotun honeymoon-ilmiön jälkeen. 
Se vähentäisi alkuvaiheen hämmennystä ja auttaisi 
orientoitumaan uudelleen siinä vaiheessa, kun nuo-
ren oma insuliinintuotanto lakkaa.

Ryhmäohjaus
sopii nuorille

Myös nuorten ryhmäohjauksesta on saatu hyviä 
tuloksia. Delamaterin ym. (10) katsauksen mukaan 
ryhmätaitojen ja vertaistuen harjoittelu ja käyttä-
minen ovat lisänneet nuorten valmiuksia pitkäai-
kaisen hoitotasapainon saavuttamisessa ja paran-
taneet nuorten elämänlaatua. 

Samansuuntaisia ovat myös Tulokkaan ym. 
(11) tulokset ongelmalähtöisen oppimismenetel-
män (PBL) soveltuvuudesta. PBL-menetelmällä 
toteutettu ohjaus oli aikaa säästävää ja käsitellyt 
tapaukset nuoria kiinnostavia. Nuorten oli help-
po samaistua tapauksissa kuvattuihin henkilöihin. 
Erittäin merkitseväksi nuoren omahoidon valmiuk-
sien lisääntymisessä muodostui ryhmässä koettu 
vertaistuki.  

Diabetesvalmentaja
kannustaa

Uutena interventiona tutkittiin henkilökohtaisen 
diabetesvalmentajan (Diabetes Personal Trainer) 
käyttöä ohjauksen tukena (12). Valmentaja voi olla 
esimerkiksi lääketieteen tai sosiaali- ja terveysalan 
opiskelija.

Henkilökohtainen valmentaja toimi diabetes-
lääkäreiden ja diabeteshoitajien rinnalla. Valmen-
taja ei päättänyt nuoren diabeteksen hoitovaih-
toehdoista, vaan hänet oli koulutettu toimimaan 
nuoren ja perheen omahoidon tukena ja kannus-
tajana. Hän kannusti nuorta hoitotoimenpiteiden 

toteutuksessa, omahoidossa jaksamisessa ja vas-
tuunottamisessa. 

Valmentaja tapasi  nuorta ja tämän perhettä 
sovitusti. Lisäksi hän oli tavoitettavissa puhelimen 
ja muiden viestimien avulla. 

Henkilökohtaisen diabetesvalmentajan käytös-
tä saatiin myönteisiä kokemuksia. Kaksi kuukaut-
ta kestäneen valmennusjakson ja siihen liittyneen 
vuoden seurannan jälkeen hoitotasapaino, hoitoon 
sitoutuminen ja omahoitovalmiudet olivat valmen-
tajaa tavanneiden ryhmässä paremmat kuin tavan-
omaisella vastaanotolla käyneiden ryhmässä.

Henkilökohtaisen diabetesvalmentajan mu-
kana olo auttoi nuoren ja vanhempien välisessä 
vastuun jakamisessa, lisäsi yhteistyötä ja toi per-
heen kokonaistilanteeseen ja jaksamiseen suurta 
helpotusta.  

Ohjausta
kannattaa tehostaa 

Nuorille ja heidän perheilleen suunnattuja ohja-
uskäytäntöjä ja interventioita selvittäneiden tutki-
musten perusteella ohjauksen tehostaminen kan-
nattaa.  

Haasteellisinta oli kokonaisvaltainen perheen 
huomioonottaminen ja proaktiivisen tuen tarjoa-
minen. Nuoren ja perheen voimavaroja ja terve-
yttä edistävien interventioiden kehittämistä pi-
dettiin tärkeänä. 

Interventioista nuoren omahoidon tukeminen 
henkilökohtaisen diabetesvalmentajan avulla oli 
mielenkiintoinen ja haasteellinen. 

Ohjauksen kehittämiseksi tarvitaan lisätutki-
muksia, mutta myös nyt saatujen tulosten hyödyn-
tämistä käytäntöön. Niin ikään terveydenhuollon 
koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota amma-
tillisen osaamisen lisäämiseen ja ohjauksessa käy-
tettävien interventioiden hallintaan. 

• Seija Olli
TtM, lehtori
Laurea-ammattikorkeakoulu, Lohja 
Hoitotieteen tohtoriopiskelija
Tampereen yliopisto
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Tyypin 1 diabetes ja 

joustava monipistoshoito
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen
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● FM Juuso Juhilan väitöskirja Novel conditio-
nal mouse models for targeted kidney research : 
Emphasis on the analysis of the biological function 
of nephrin (Uudet muuntogeeniset hiirimallit ko-
hdennettuun munuais- ja diabetestutkimukseen) 
tarkastettiin lokakuussa 2007 Helsingin yliopis-
tossa.

”Tutkimuksessa suunniteltiin geneettinen työ-
kalu, jonka avulla pystyttiin ilmentämään haluttua 
geenituotetta ainoastaan podosyyteissä doksisyklii-
ni-antibiootin annostelun avulla. Siirtämällä tämä 

vektori hiiren perimään mikro-injektiotekniikan 
avulla tuotettiin kaksi erilaista hiirikantaa. Tu-
lokset osoittivat, että nefriinillä on tärkeä tehtävä 
myös hiiren muissa kudoksissa kuten kiveksissä, 
aivoissa ja haimassa. Tämän lisäksi havaittiin uu-
den munuaisissa ilmentyvän geenin, densiinin, il-
mentyvän myös hiiren kiveksessä. Uudet hiirimal-
lit mahdollistavat nefriinin yksityiskohtaisemman 
toiminnan sekä siihen liittyvien muiden proteiinien 
tutkimisen.” 

● LL, erikoislääkäri Marit Granérin väitöskirja 
Determinants of Coronary and Carotid Atheroscle-
rosis in Finnish Patients with Clinically Suspected 
Coronary Artery Disease. A Quantitative Angiog-
raphy and Ultrasound Study , Sepelvaltimoiden ja 
kaulavaltimoiden ahtautumisen vaaratekijät suo
malaisilla sepelvaltimotutkimukseen lähetetyillä 
potilailla: verisuonten kvantitatiivinen varjoaine- ja 
ultraäänitutkimus, tarkastettiin toukokuussa 2007 
Helsingin yliopistossa.

“Insuliiniresistenssillä ja sepelvaltimomuutok-
silla todettiin tutkimuksessa merkittävä yhteys. 
Insuliiniresistenssiin liittyi enemmän muutoksia 
sepelvaltimoiden ääreisosissa, mikä viittaa siihen, 
että jo diabetesta ennakoiva aineenvaihdunnan häi-
riö vaurioittaa laajalti valtimoita. Tämä löydös 
painottaa piilevänkin diabeteksen ja metabolisen 
oireyhtymän merkitystä sepelvaltimotautipotilail-
la.”

●  MD Firoozeh Mousavinasabin väitöskirja Ef-
fects of lifestyle and genetic factors on the levels of 
serum adiponectin, a novel marker of the metabolic 
syndrome, in Finnish servicemen, Elämäntapojen 
ja geneettisten tekijöiden vaikutus seerumin adipo-
nektiiniin, uuteen metabolisen oireyhtymän mark-
keriin, suomalaisilla varusmiehillä, tarkastettiin 
kesäkuussa 2007 Oulun yliopistossa.

”Tutkimuksen tulosten mukaan seerumin adi-
ponektiinipitoisuus laskee merkitsevästi kuuden 
kuukauden varusmiespalvelun aikana. Adiponek-
tiinipitoisuudet laskivat myös henkilöillä, jotka 
laihtuivat 5–10 prosenttia varusmiespalvelun aika-
na. Tutkimus osoitti, että sekä varusmiespalveluun 
liittyvät elintavat että tiettyjen metaboliseen oi-
reyhtymään liittyvien kandidaattigeenien variantit 
ja näiden yhteisvaikutukset vaikuttavat seerumin 
adiponektiinipitoisuuteen ja sen muutoksiin varus-
miespalvelun aikana.” 
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Antti-Pekka Laine

  Nuoruustyypin diabeteksen alttiusgeenit    
  suomalaisessa väestössä

FM Antti-Pekka Laineen väitöstyössä tutkittiin 
aiemmin raportoitujen, HLA-alueen ulkopuolis-
ten tyypin 1 diabetekseen kytkeytyneiden alttius-
geenialueiden liittymistä sairauteen suomalaisissa 
diabetesperheissä. 

Laineen työssä kymmenestä tutkitusta altti-
usgeenialueesta ainoastaan kolmannen kromo-
somin ”pitkän käsivarren” kohdassa oleva alue 
q21 (3q21) osoitti tilastollisesti merkitsevää joskin 
heikkoa kytkentää sairauteen. Lopuissa yhdeksäs-
sä alueessa ei merkitsevää kytkentää sairauteen 
voitu osoittaa. 

Tarkempi jatkotutkimus laajemmalla suoma-
laisella perheaineistolla osoitti alkuperäistä tut-
kimusta voimakkaampaa tilastollista kytkentää 
sairauteen 3q21-alueella, mutta löydöstä ei vielä 
voi pitää varmistuksena tyypin 1 diabeteksen alt-
tiusgeenin olemassaolosta kromosomissa 3q21. 
Myöskään merkitsevien löydösten puutetta muilla 
alueilla ei voida pitää merkkinä siitä, etteivät ne 
sisältäisi T1D:n alttiusgeenejä, koska tutkimuk-
sen tilastollinen voima ei riitä sulkemaan pois tätä 
oletusta. 

FM Antti-Pekka Laineen väitöskirja, Genes 
outside the HLA region affecting susceptibility to 
type 1 diabetes – The role of IDDM2 and IDDM9 
in the Finnish population (Tyypin 1 diabeteksen 
perinnöllinen alttius Suomessa - HLA-alueen ul-
kopuolisten alttiuslokusten IDDM2 ja IDDM9 
rooli taudin periytymisessä), tarkastettiin Turun 
yliopistossa helmikuussa 2008.



● LL Päivi Hirsson väitöskirja Alopecia; its pre-
valence and association with cardiovascular dise-
ases, risk factors and quality of life - cross-sectio-
nal population-based studies, Hiustenlähtö; sen 
esiintyvyys ja yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin, 
riskitekijöihin ja elämänlaatuun -väestöpohjaiset 
poikkileikkaustutkimukset), tarkastettiin elokuus-
sa 2007 Oulun yliopistossa. 

”Väitöstutkimuksen mukaan miehillä kaljuun-
tuminen liittyi verenpaine- ja sepelvaltimotautiin 
ja yli 60-vuotiailla naisilla se liittyi tyypin 2 soke-
ritautiin sekä lievempiin sokeriaineenvaihdunnan 
häiriöihin. Sekä miehillä että naisilla kaljuus oli 
yhteydessä keskivartalolihavuuteen ja heikentynee-
seen insuliiniherkkyyteen. 

Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi osata tun-
nistaa ennaltaehkäisymielessä henkilöt, joilla on 
suurentunut riski sairastua aikuistyypin sokeritau-
tiin tai verenpaine- ja sepelvaltimotautiin. Kaljuun-
tuminen, erityisesti yhdistyneenä vatsakkuuteen, 
on merkki suurentuneesta sairastumisriskistä.”

●  FM Pekka Ihalmon väitöskirja Nephrin-asso-
ciated molecules in human glomerular diseases tar-
kastettiin syyskuussa 2007 Helsingin yliopistossa 

“Väitöstutkimuksen tavoitteena oli selventää 
välihilan rakennetta molekyylitasolla ja kartoittaa 
munuaistaudille altistavia perinnöllisiä tekijöitä. 
Havaittiin, että aikaisemmin tuntematon, nefriinin 
kaltainen proteiini, fi ltriini, ilmentyy munuaiskerä-
sissä ja paikantuu podosyyttien välihilaan. Lisäksi 
todettiin, että fi ltriinin määrä on vähentynyt mu-
nuaiskerästulehdusta ja diabeettista munuaistautia 
sairastavilla potilailla. Tulosten valossa on mahdol-
lista, että fi ltriini on osana munuaistaudin synnyssä 
ja kehittymisessä.”

20.–22.8. ja 2.–3.10. Koulutus painonhallintaryhmien 
ohjaajille PPP, Tampere
25.–27.8. Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen 
UUSI AJANKOHTA
27.–29.8. Diabeetikon hoidon peruskurssi vuodeosas-
tolla työskenteleville, Helsinki
8. –9.9. Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen 
tukena
15.–19.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi 
23.–25.09. ja 21.–22.10. Koulutus painonhallintaryhmi-
en ohjaajille PPP, Helsinki
29.–30.9. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
diabetespäivät 
1.10. Mielenterveys ja diabetes- koulutus  
UUSI AJANKOHTA
20.–24.10. Diabeetikon hoidon peruskurssi 
27.–29.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
3.–5.11. Diabetes ikä-ihmisellä
6.–7.11. Diabetes ja ruoka 1. lähijakso (jaksollinen 
monimuotokoulutus, 2. lähijakso vko. 4/09)
24.–28.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi

Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen
25.-27.8.2008 Diabeteskeskus,   
Kirjoniementie 15, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden päivittää ja syventää 
tietoja aikuisen tyypin 1 diabeetikon hoidon ja hoidonoh-
jauksen periaatteista. Koulutus kehittää valmiuksia ohjata 
diabeetikkoa soveltamaan hoitoaan erilaisissa tilanteissa. 
Koulutuksessa paneudutaan myös tyypin 1 diabeetikon 
hoidon organisointiin sekä tiimityön ja/tai lääkärin ja hoi-
tajan muodostaman työparin työskentelyn kehittämiseen.
Kohderyhmä: diabeetikoiden hoidosta vastaavat terve-
ydenhuollon ammattilaiset, jotka hallitsevat diabeteksen 
hoidon perusasiat. Koulutukseen voi osallistua joko yksit-
täin tai hoitotiiminä.
Keskeinen sisältö: tyypin 1 diabeetikon hoito ja hoido-
nohjaus, insuliinin, ruoan ja liikunnan yhteensovittamisen 
ja joustavan hoidon periaatteet, diabetesta sairastavan 
kokonaistilanteen huomioon ottaminen potilasohjaukses-
sa, tiimityön merkitys, hyödyntäminen ja kehittäminen.
Työskentelytavat: vuorovaikutteiset luennot, ryhmätyöt, 
ongelmanratkaisutehtävät ja eläytyminen diabeetikon 
rooliin omakohtaisen kokemuksen kautta.
Kouluttajat: sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoitajat, 
ravitsemusterapeutti, psykologi ja liikuntasuunnittelija.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 485 € sekä majoi-
tus 95 €. Kaikki yhteensä 580 €. Kun samasta työpistees-
tä osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa täyden 
hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
diabetespäivät
29.–30.9.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutuspäivät tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja 
syventää perustietoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä 
ja seulonnasta sekä tyypin 2 diabeetikoiden kokonais-
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valtaisesta hoidosta. Päivien aikana tarjotaan ideoita ja 
etsitään keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon 
kehittämiseksi omien asiakkaiden keskuudessa. Koulutuk-
sesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityispätevyyteen 
2 pistettä/päivä.
Kohderyhmä: työterveyshuollossa toimivat terveyden-
huollon ammattilaiset.
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seu-
lonta, tyypin 2 diabeetikon hoidon tavoitteet ja kokonais-
valtainen hoito (ylipaino, verenpaine, veren rasvat, veren-
sokeri sekä verenhyytymishäiriöt), arviointi ja seuranta, 
ruokavalion ja liikunnan perusperiaatteet diabeteksen 
ehkäisyssä ja hoidossa, asiakaslähtöinen hoidonohjaus, 
omaseurannan välineet, diabeetikoiden hoidon organi-
soinnin haasteet.
Työskentelytavat: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset 
luennot, ryhmätyöt ja käytännön harjoittelu mm. ruokai-
lutilanteissa sekä verensokerin mittaamisen ja insuliinin 
pistämisen harjoittelu.
Kouluttajat: sisätautien erikoislääkäri, diabeteshoitajat, 
ravitsemusterapeutti, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 350 € sekä majoitus 
50 €. Kaikki yhteensä 400 €. Kun samasta työpisteestä 
osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa täyden 
hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.

Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
27.–29.10.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden lisätä valmiuksia tyypin 
2 diabeetikoiden tarkoituksenmukaisen lääkityksen valin-
nassa, motivoivassa elintapahoidossa ja jalkojenhoidossa 
sekä asiakaslähtöisen ohjaustavan soveltamisessa. Lisäksi 
koulutuksessa paneudutaan hoidon järjestämiseen osallis-
tujien omien työyksiköiden käytäntöjen pohjalta.
Kohderyhmä: diabeetikoiden hoidosta vastaavat työparit 
tai yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset.
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabetes Käypä hoito-suo-
situksen valossa, tyypin 2 diabeetikon yksilöllinen ja 
kokonaisvaltainen hoito: lääkehoidon tarpeen arviointi 
ja hoidon tehostaminen, insuliinihoidon toteuttaminen, 
elintavat osana hoidon kokonaisuutta (painonhallinta, 
ruokavalio, liikunta), omaseurannan hyödyntäminen, 
riskijalan tunnistaminen ja asianmukaiseen hoitoon oh-
jaaminen, motivoiva ohjaus ja neuvonta, tiimityön hyödyt 
ja haasteet, omassa työpisteessä toteutettavan hoidon ja 
ohjauksen kehittämiseen tähtäävän prosessin käynnistä-
minen tai jatkaminen
Työskentelytapa: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset 
luennot, alustuskeskustelut, workshop- työskentely ja 
tarpeen mukaan muita toiminnallisia menetelmiä.
Kouluttajat: lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, 
diabeteshoitaja, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija.
Arviointi: ennen koulutusta tehdään oppimistarvekartoi-
tus. Osallistujat täyttävät kirjallisen arviointilomakkeen ja 
antavat suullisen palautteen koulutuksen päättyessä.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 485 € sekä majoitus 
95 €. Kaikki yhteensä 580 €. Kun samasta työpisteestä 
osallistuu useampia työntekijöitä, yksi maksaa täyden 
hinnan, muut saavat 20 % alennusta. Alv 0 %.

Ryhmäohjaus diabeetikon hoidonohjauksen 
tukena   UUSI
8.–9.9.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Koulutus perehdyttää asiakaslähtöisen ryhmänohjauksen 
perusteisiin ja ryhmän hyödyntämiseen hoidonohjaukses-
sa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhmänohjaukseen, 
rohkaista oman ohjaustyylin etsimiseen ja tutustuttaa 
ohjausmenetelmiin.
Kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset. Koulutus 
soveltuu erityisen hyvin työpareille ja tiimeille, jotka voi-
vat yhdessä kehittää oman työpaikkansa ryhmäohjausta.
Keskeinen sisältö: ryhmätoiminnan mahdollisuudet oh-
jaustyössä muutoksen ja omahoidossa jaksamisen tukena, 
ryhmänohjauksen perusteet (ohjaajan rooli ja tehtävät, 
ryhmän vaiheet, ryhmän vuorovaikutus), tutustuminen 
joihinkin ohjausmenetelmiin käytännössä, haasteelliset 
ryhmätilanteet.
Työskentelytavat: vuorovaikutteiset luennot ja keskuste-
lut sekä toiminnalliset harjoitukset.
Kouluttajat: psykologi, diabeteshoitaja, ravitsemustera-
peutti ja liikuntasuunnittelija.
Arviointi: osallistujat täyttävät kirjallisen arviointilo-
makkeen ja antavat suullisen palautteen koulutuksen 
päättyessä.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 350 € sekä majoitus 
50 €. Kaikki yhteensä 400 €. Alv 0 %.

Mielenterveys ja diabetes
15.1.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Mielenterveystyötä tekevien on tärkeää tietää perusasiat 
metabolisesta oireyhtymästä sekä tuntea diabeteksen eh-
käisyn ja hyvän hoidon periaatteet. Psykiatriset ongelmat 
tuovat mukanaan ohjauksellisia erityishaasteita. Haasteita 
asettaa myös se, että mielenterveyslääkkeet voivat vaikut-
taa sokeriaineenvaihduntaan. Koulutus on kehitetty yhdes-
sä mielenterveysalan ammattilaisten kanssa.
Kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset, jotka 
työskentelevät mielenterveyspotilaiden hoidon tai kuntou-
tuksen parissa.
Keskeinen sisältö: metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy, varhainen toteaminen ja hoidon 
pääperiaatteet, tyypin 1 diabetes, sokeritasapainon hoito, 
mielenterveyslääkkeiden vaikutussokeriaineenvaihduntaan 
ja diabeteksen hoitoon, ruokavalion ja liikunnan merkitys 
metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäi-
syssä ja hoidossa, diabeteksen ja mielenterveyden yhteys, 
diabeteksen omahoidon haasteet ja sen tukeminen mie-
lenterveyspotilaalla.
Työskentelytavat: pieni omaan työhön liittyvä ennakko-
tehtävä, vuorovaikutteiset luennot ja keskustelut.
Kouluttajat: Lääkäri, diabeteshoitaja, psykologi, ravitse-
musterapeutti ja liikuntasuunnittelija.
Arviointi: osallistujat täyttävät kirjallisen arviointilo-
makkeen ja antavat suullisen palautteen koulutuksen 
päättyessä.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 210 €. Alv 0 %.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
koulutussihteeri Annette Mathlin  
puh. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi  tai 
www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen.
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Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 2/2008

■  Ajankohtaista: WCPD 2008 – koulutustilaisuus vailla vertaa

■  Pääkirjoitus: Katse kohti horisonttia – laajennetaan siis nyt tonttia   

■  Hyvä tietää ravinnosta: Proteiinin saannissa kohtuus kannattaa    

■  Monitekijäisille sairauksille altistavien geenien jäljillä

■  Kuntoutuksen pitäisi olla kiinteä osa hoitoa

■  Nuori tutkija 2007: Tyypin 2 diabeetikon maksa on rasvaisempi kuin luuletkaan   

■  DESG-seminaarissa loikittiin yli kieli- ja kulttuurirajojen

■  Diabeteshoitajat: Oikeanlaista ohjausta  oikeaan aikaan

■  Väitöksiä

■  Koulutusta


