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Transrasvahapot vähenevät

Siitä lähtien, kun transrasvahappojen epäedul-
liset vaikutukset seerumin lipoproteiineihin on 
opittu tuntemaan, niiden käyttö on jatkuvasti 
vähentynyt. Suomessa teollisia transrasva- 
happoja ei enää juurikaan elintarvikkeissa ole.

D2D-hankkeesta hyviä tuloksia

Dehkon 2D-hankkeen alustavat tulokset julkais-
tiin kesäkuussa WCPD 2008 -kongressissa 
Helsingissä. Hanke on osoittanut, että tyypin 2 
diabeteksen ehkäisy on käytännössä mahdol-
lista ja seulonta onnistuu myös joukkomitassa. 
Diabeteksen riskitestistä on tullut pysyvä työ-
kalu terveydenhuollossa.

Raskausdiabetes tarkkaan seulontaan

Äidin raskauden aikainen sokeriaineenvaihdun-
nan häiriö eli raskausdiabetes on riski vauvalle 
ja kohottaa äidin riskiä sairastua myöhemmin 
tyypin 2 diabetekseen. Raskausdiabetesta 
tulisi seuloa nykykäytäntöä useammin eli lähes 
jokaiselta raskaana olevalta, todetaan uudessa 
raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositukses-
sa.
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Ajankohtaista  

Kuntapäättäjillä valtaa terveyspommin purkuun

  Kuntavaalit 26.10. 

Jokainen kunnallinen päätös vaikuttaa tavalla tai 
toisella terveyteen, muistuttavat Diabetesliitto ja 
Sydänliitto lokakuun kuntavaalien ehdokkaille ja 
äänestäjille Pomminpurkajat-kampanjassaan.

Viime eduskuntavaaleihin liittynyt järjestöjen 
ensimmäinen yhteinen Kansan terveyden puolesta 
-kampanja oli menestys ja vaikutti vahvasti Terve-
yden edistämisen politiikkaohjelman sisällyttämi-
seen Vanhasen II hallituksen ohjelmaan. 

Nyt syksyn kuntavaaleissa Diabetesliiton ja 
Sydänliiton keskeinen vaaliteema on kansanterve-
yden aikapommin purkaminen. Vaikka terveyspää-
töksiä tehdään kaikilla kunnan toimialoilla, liitot 
painottavat, että terveydestä päättäminen on sa-
manaikaisesti myös kunnan ylimmän johdon asia. 

Niin ehdokkaille kuin äänestäjillekin tarkoitettu 
kampanjasivusto on verkossa osoitteessa: www.
pomminpurkajat.fi.

Diabetesteemat Pomminpurkajat-kampanjassa:
D2D-hankkeen kokemukset käyttöön tyypin 2 • 
diabeteksen ehkäisyssä 
Diabeteksen hoidon järjestelyjen toimivuus:  • 
hyvän hoidon tarkistuslista
Hoitovälineiden saatavuus: yksilöllisyys   • 
ohjenuoraksi
Diabeetikkolapsen turvallinen koulupäivä • 

Tutustu diabetesteemoihin tarkemmin: 
www.diabetes.fi  > Päättäjille.

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:



Kesän purjehdusreissut ovat takana ja rantautuminen arkeen alkanut. 
Onnistuneen loman jälkeen ajatus kulkee kirkkaana ja loppuvuoden 
haasteet houkuttavat. Syksy on uusien projektien alkamisen ja uu-
den oppimisen aikaa. Moni setvii koulutuskutsuja, meeting-listoja ja 
kongressiohjelmia, ja kalenteri täyttyy tehokkaasti. Joku jaksaa vielä 
jonottaa työväenopiston sanskriitinkurssille ja savenvalantaan sekä 
aloittaa elämäntaparemontin.

Lääkärikin on oppiva ihminen. Perinteisesti lääkäri opiskelee ko-
ko uransa, tekee sen mielellään ja useimmiten myös vapaa-ajallaan. 
Kouluttautumisen ja tietojen päivittämisen katsotaan kuuluvan luon-
nollisena osana lääkärin ammattiin, ja nykyisessä tiedon tulvassa on-
kin välttämätöntä seurata aktiivisesti alan kehitystä. Optimaalisessa 
koulutuksessa alan asiantuntijat ovat poimineet oleellisimmat tiedon- 
jyvät, joista leivotaan ymmärrettävä esitys.

Jatkuvan oppimisen turvaamiseksi työnantajan tulee tukea koulutusta ja mahdollistaa ai-
kaa koulutukseen työajankin puitteissa. Osaava työntekijä on motivoitunut työntekijä. Usean 
terveydenhuollon henkilöstöpalveluyrityksen rekrytoinnin lisävalttina on kattava koulutustar-
jonta, josta moni kunnallinen työnantaja voisi ottaa mallia.

Lääketeollisuuden järjestämä koulutus on vuosia ollut oleellinen ja kiisteltykin osa lääkä-
rien koulutusta. Kun huomioidaan julkisen terveydenhoidon resurssipula, lääketeollisuuden 
panos on tärkeä ja perusteltu. Rahaa ja koulutusta järjestävää henkilökuntaa ei välttämättä ole 
käytössä, ja jossain työpaikoissa koulutus nojaa pitkälti lääketeollisuuden varaan.

Oppiessa kriittisyys on aina viisasta. Tietoa tulee arvioida ja osata soveltaa. Käypä hoito 
-suositus ei ole lakitekstiä, lääkemainos ei aina kerro ihan kaikkea eikä asiantuntijan slide-setti 
sisällä elämää suurempaa totuutta. Vastatuuleenkin purjehtien voi päästä perille.

Toivottavasti tämä Diabetes ja lääkäri -lehtikin tuo uutta tietoa ja pitää vireillä kiinnostusta 
diabeteksen ehkäisyn, hoidon ja tutkimuksen maailmaan. Tässä numerossa pureudutaan muun 
muassa kahden diabeteskongressin antiin. Helsingin WCPD-kongressi (s.11–17) piti menestyk-
sekkäästi Suomea maailmankartalla diabeteksen ehkäisyn alalla erityisesti siellä julkaistujen 
D2-hankkeen tulosten myötä. Tämän vuoden ADA-kongressissa taas laajennettiin ristiriitaisis-
sa tunnelmissa verenpaineeseen ja kolesteroliin liitettyä ”lower is better” -ajattelua glukoosin-
hoitoon (s. 22). Antti Aro jatkaa ravitsemusteemaa varoittamalla transrasvoista (s.7), ja tuoret-
ta raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositusta esittelee työryhmän puheenjohtaja Risto Kaaja 
(s.18). Atlantin takaa saamme tuulahduksen diabetesalan huipulta, kun Jussi Pihlajamäki ker-
too kokemuksistaan Bostonista (s. 26).

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia ja ideoita tulevien lehtien sisältöön liittyen  
– yhteystiedot löytyvät sisällysluettelosivulta. Nyt opin tielle syystuuliin! 

Kryssienkin pääsee perille
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• Jukka Westerbacka

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

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

2013  Lapsen diabetes 
– Opas perheelle 9,50 euroa
● kattava ja käytännön- 
läheinen opaskirja lasten 
diabeteksesta 
● alle 15-vuotiaana 
diabetekseen sairastu- 
neiden lasten vanhemmille, 
myös lapset itse voivat 
tutustua oppaaseen 
● tarkoitettu sekä 
sairastumisvaiheen perus- 
oppaaksi että tueksi jo 
kauemmin sairastaneiden 
lasten perheille 
● koko A5, 100 sivua, läm- 
minhenkinen piirroskuvitus 

 
3010  Lapsen diabetes 
– Perheen kansio 26 euroa 
(tehtävävihkoja tilattavissa 
myös erikseen lapsille 4 
euroa ja nuorille 6 euroa) 
● diabetekseen sairastu- 
neen lapsen perheen 
alkuohjaukseen 
● tarkoituksena on, että 
kansion asioita ja tehtäviä 
käydään läpi yhdessä 
hoitajan kanssa ja että 
kansiota täydennetään 
hoitopaikan omilla 
ohjausaineistoilla ja 
lomakkeilla; kansiota 
voivat tilata sekä hoito- 
yksiköt että perheet 

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

3037  Diabetes leikki-ikäisellä
– Opas päivähoitoon
3,50 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, 
päivähoidon osapuolten 
yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

3011  Ruokapelikortit
10 euroa
● Hiilari-Hessu-pelikortit 
innostavat keskustelemaan 
ruokailuun liittyvistä 
asioista ja johdattavat 
hauskasti hiilihydraattien 
arvioimiseen; peli sopii 
7–13-vuotiaille, mutta myös 
5–7-vuotiaat voivat pelata 
aikuisen kanssa
● pakkauksessa 53 korttia; 
korttien koko 56 mm x 87 
mm; korttien mukana saa 
peliohjeet sekä lisätietoa 
kuvissa olevien ruokien 
hiilihydraattimääristä

Useimmat aineistot 
saatavana myös ruotsiksi.

● sisältää ensitietoa diabe- 
teksesta sekä osiot ruokai- 
lusta, insuliinihoidosta, 
omaseurannasta, sairaus- 
päivien hoidosta, liian mata- 
lan verensokerin hoidosta 
sekä jalkojen, suun ja ham- 
paiden hoidosta; lisäksi 
omat osiot päivähoitoa ja 
koulua varten ensiapu-
ohjeineen 
● kansio 28,5 x 32 cm, 
selkä 4 cm, sisältö A4, 
nelivärinen, 90 sivua

2027  Oy Haima Ab 
-kuva- ja värityskirja lapsille 
7 euroa
● 6–10-vuotiaille lapsille 
● kirja kertoo havainnolli- 
sesti ja hauskasti, mistä 
diabetes johtuu ja mitkä 
asiat ovat tärkeitä sen 
hoidossa; kuvat voi värittää 
itse; tilaa myös omille 
piirroksille ja 
muistiinpanoille 
● koko A4, 20 sivua

 
3036  Diabetes kouluikäisellä 
– Opas kouluille 3,50 euroa
● perusasiat diabeteksesta 
ja sen hoidosta, kodin ja 
koulun yhteistyö 
● koko A5, 20 sivua

Lasten diabetekseen liittyvät aineistot
Diabetesliitto tarjoaa

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät 
hintoihin. Yli 85 euron painotuote- 
tilauksista annetaan 15 %:n alennus 
(ei koske Lapsen diabetes -kansiota). 
Yli 17 euron tilaukset toimitetaan 
postiennakolla. Oikeus hinnan- 
muutoksiin pidätetään.



Runsaimmin transras-
vahappoja on paljon 
soijaöljyä käyttävien 
Aasian ja Amerikan 

maiden ruokavalioissa.
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Siitä lähtien, kun transrasvahapoilla todettiin epä-
edullisia vaikutuksia seerumin lipoproteiineihin, 
niiden käyttöä on elintarviketeollisuudessa pyritty 
vähentämään. Osittain kovetetuista kasviöljyistä 
saatavat transrasvahapot ovatkin Suomessa 
häviämässä ruokavaliosta. Meijerituotteista ja 
märehtijöiden lihasta transrasvahappoja ei voida 
poistaa, mutta niiden merkitys terveydelle on 
olematon verrattuna samojen elintarvikkeiden 
sisältämiin kymmenkertaisiin määriin tyydyttynei-
tä rasvahappoja.

Transrasvahapot ovat sellaisia tyydyttymättömiä 
rasvahappoja, joissa on vähintään yksi trans-ase-
massa oleva kaksoissidos. Transrasvahappoja on 
märehtijöiden rasvassa sekä elintarvikkeissa, joi-
den valmistukseen on käytetty osittain kovetettuja 
kasviöljyjä. 

Suurin osa transrasvahapoista 
on 18 hiiliatomia sisältäviä kertatyy-
dyttymättömiä rasvahappoja. Mä-
rehtijöiden rasvassa, kuten voissa, 
noin puolet transrasvahapoista on 
vakseenihappoa, jonka trans-kak-
soissidos on asemassa 11. Osittain 
kovetetuissa kasvirasvoissa yleisim-
mät trans-isomeerit ovat 9-elaidii-
nihappo ja 10-transoktadekaeeni-
happo. 

Elintarviketeollisuutta kiinnostavat transrasva-
happojen teknologiset edut, jotka johtuvat niiden 
tyydyttyneitä rasvahappoja matalammasta sula-
mispisteestä. 

Transrasvahapot vähenevät, 
mutta eivät täysin katoa • Antti Aro

Runsaimmin transrasvahappoja on paljon soi-
jaöljyä käyttävien Aasian ja Amerikan maiden ruo-
kavalioissa. Soijaöljyn rasvahapoista noin puolet 
on monityydyttymättömiä. Öljyn osittainen ko-
vettaminen parantaa sen säilyvyyttä, kun herkäs-
ti hapettuvat monityydyttymättömät rasvahapot 
korvautuvat osittain tyydyttyneillä ja transrasva-
hapoilla. 

Norjassa, Islannissa ja Alankomaissa käytet-
tiin vielä 1990-luvun alkupuolella talousrasvoina 
osittain kovetettuja kalarasvoja, mutta tästä on 
nykyisin luovuttu.

Epäedullisia
vaikutuksia

Aluksi transrasvahappoja pidettiin vaikutuksiltaan 
samanlaisina kuin kasviöljyjä. Käsitys muuttui no-
peasti vuonna 1990, kun Mensink ja Katan to-

tesivat transrasvahappojen suurina 
annoksina lisäävän seerumin LDL-
kolesterolia ja vähentävän HDL-ko-
lesterolia (1). 

Mensinkin ja Katanin tutkimuk-
sessa käytetty transrasvahappoannos 
oli 10,9 prosenttia energiasta (E%), 
mutta myöhemmissä tutkimuksissa 
samansuuntaisia vaikutuksia on to-
dettu pienemmilläkin määrillä. 

Kahdeksan tutkimuksen yhteen-
vedon perusteella voidaan todeta, että jos transras-
vahappoja on kaksi prosenttia kokonaisenergiasta, 
seerumin kokonais /HDL-kolesterolisuhde suuren-
tuu 0,08 yksikköä (2). Tällaisen epäedullisen vai-
kutuksen odottaisi suurentavan sepelvaltimotaudin 

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.





Eläin- ja kasviperäis-
ten transrasvahappojen 
vaikutukset seerumin 

lipideihin ovat 
samanlaiset.  

Hyvä esimerkki 
suotuisasta kehityk-
sestä on Costa Rica.  
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riskiä. Laskennallisesti 0,08 yksikön 
suuruisen muutoksen arvioidaan li-
säävän sepelvaltimotaudin riskiä 4,2 
prosenttia.

Tapaus–verrokkitutkimuksissa 
yhteydet transrasvahappojen saan-
nin ja sydäntautiriskin välillä ovat 
olleet ristiriitaisia. Neljän laajan 
kohorttitutkimuksen perusteella on 
kuitenkin arvioitu, että kahden kokonaisener-
giaprosentin lisäys transrasvahappojen saannissa 
suurentaa sepelvaltimotaudin ilmaantuvuutta 23 
prosenttia (3). 

Tämä riskiarvio on moninkertainen verrattuna 
kokonais/HDL-kolesterolisuhteen muutoksen pe-
rusteella arvioituun 4,2 prosenttiin. Joko lipoprote-
iinit selittävät vain pienen osan transrasvahappojen 
haitallisista vaikutuksista tai sitten epidemiologis-
ten tutkimusten arvioissa on suuria menetelmä-
virheitä.

Transrasvahappojen on myös todettu suurenta-
van lipoproteiini Lp[a]:n ja triglyseridien pitoisuut-
ta seerumissa. Tämäkin saattaa vaikuttaa endotee-
lifunktioon ja infl ammaatioon. 

Transrasvahappojen ei ole havaittu aiheutta-
van muutoksia terveiden henkilöiden glukoosiai-
neenvaihduntaan tai insuliiniherkkyyteen, mutta 
diabeetikoilla niiden vaikutukset tunnetaan huo-
nosti (4). Tulosten vaihtelevuudesta johtuen näiden 
havaintojen mahdollisia vaikutuksia sepelvaltimo-
taudin riskiin ei voida tarkoin laskea.

Määrä tärkeämpi
kuin laatu

Eläinperäisten transrasvahappojen vaikutusten on 
epäilty poikkeavan teollisesti tuotetuista trans-iso-
meereista, mutta kliinisistä tutkimuksista tästä ei 
ole saatu näyttöä. Vakseenihaposta 
muodostuu elimistössä konjugoitua 
linolihappoa (CLA), mutta odotuk-
set yhdisteen terveydellisistä hyö-
dyistä eivät ole toteutuneet. 

Kanadassa tehdyssä vertailussa 
eläin- ja kasviperäiset transrasvaha-
pot suurensivat aivan samalla tavoin 
seerumin LDL-kolesterolipitoisuut-
ta ja pienensivät HDL-kolesterolipitoisuutta, kun 
annos oli  10 g/vrk eli noin viisi prosenttia koko-
naisenergiasta. Pienemmällä annoksella (4,2 g/vrk) 

vaikutukset eivät eronneet vertailu-
valmisteesta (5). 

Tuloksesta päätellen eläin- ja 
kasviperäisten transrasvahappo-
jen vaikutukset seerumin lipideihin 
ovat samanlaiset. 

Haitalliset vaikutukset ilmene-
vät vasta transrasvahappojen saan-
nin noustessa yli kahteen prosenttiin 

ravinnon energiasta. Meijerituotteista ja naudanli-
hasta saatujen transrasvahappojen määrä ei nouse 
näin suureksi, mutta osittain kovetetuista kasviöl-
jyistä ja kalarasvoista on joissakin väestöissä saatu 
runsaamminkin transrasvahappoja.

Eroja väestöjen
välillä

Vuosina 1995–1996 tehdyssä 14 Euroopan maan 
TRANSFAIR-tutkimuksessa transrasvahappojen 
keskimääräisen saannin vaihtelu oli 0,5–2,0 pro-
senttia energiasta (6). Vähiten transrasvahappoja 
saatiin Välimeren maissa ja eniten Euroopan luo-
teisosissa. 

Aikaisemmin oli raportoitu korkeampia trans-
rasvahappojen saantitasoja (n. 4 prosenttia koko-
naisenergiasta) Norjasta ja Alankomaista. Näissä 
maissa oli käytetty sekä osittain kovetettuja kasvi-
rasvoja että kalarasvoja. 

Tuoreet havainnot osoittavat iranilaisten ja in-
tialaisten transrasvahappojen saannin olevan  hy-
vin runsasta, jopa 4,2 prosenttia energiasta. Tämä 
johtuu osittain kovetetun soijaöljyn yleisestä käy-
töstä. 

Yhdysvalloissa saanti on ollut 2,6–2,0 prosent-
tia energiasta. Euroopan maissa ja Australiassa 
transrasvahappojen saantia onnistuttiin jo 1990-
luvulla vähentämään poistamalla ne margariineis-

ta. Yhdysvalloissa ei tällaista kehi-
tystä ole tapahtunut. 

Syksyllä 2007 kokoontunut 
WHO:n työryhmä suositteli teolli-
sesti tuotettujen transrasvahappojen 
käytöstä luopumista. Ryhmä myös 
pohti mahdollisuuksia korvata nä-
mä etupäässä kerta- ja monityydyt-
tymättömillä rasvahapoilla (7). 

Hyvä esimerkki suotuisasta kehityksestä on 
Costa Rica, jossa yleisimmän ravintorasvan, osit-
tain kovetetun soijaöljyn, sisältämien transrasva-
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happojen määrää on vähennetty 20:stä 1,5 pro-
senttiin. Tämä on vähentänyt huomattavasti trans-
rasvahappojen saantia ja samanaikaisesti sepelval-
timotaudin ilmaantuvuutta väestössä (8).

WHO:n suositus
toteutumassa

Suomessa 1980-luvulla tavallisimmin 
käytetyt rasiamargariinit sisälsivät 
noin 12 prosenttia trans-rasvahappo-
ja eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin 
voi. Näiden levitteiden käyttö auttoi 
kuitenkin pienentämään sydäntauti-
riskiä, koska ne sisälsivät paljon vä-
hemmän tyydyttyneitä ja enemmän 
tyydyttymättömiä rasvahappoja kuin 
maitorasva. 

Kun transrasvahappojen epäedulliset vaiku-
tukset opittiin tuntemaan, teollisuus muutti val-
mistusmenetelmiä. Margariinien transrasvahapot 
korvattiin kerta- ja monityydyttymättömillä rasva-
hapoilla 1990-luvun puolivälissä. 

TRANSFAIR-tutkimuksessa transrasvahappoja 
kuitenkin löytyi monista teollisesti muokatuista 
elintarvikkeista kuten kekseistä, rasvaisista leivon-
naisista, kasvirasvajäätelöstä, mikropopcornista ja 
ranskalaisista perunoista (9). Näiden elintarvik-
keiden koostumusta ei ole säännöllisesti seurattu 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Yksittäiset 
havainnot kuitenkin kertovat, että transrasvaha-
poista on tällaisissa tuotteissa yleisesti joko luo-
vuttu tai niiden määrää on vähennetty. Näin tehtiin 
viimeksi hampurilaisravintoloiden käyttämässä up-
popaistorasvassa. 

Finravinto-tutkimuksessa vuonna 2002 arvi-
oitiin transrasvahappojen keskimääräiseksi saan-
niksi Suomessa 0,5 prosenttia energiasta. Tästä 
määrästä yli puolet oli eläinperäistä. Kasvirasvoista 
saatavien transrasvahappojen osuus oli vain noin 
0,2 prosenttia. Tämäkin luku on yliarvio, sillä las-
kennassa käytettiin 1990-luvulta peräisin olevia 
koostumustietoja. 

WHO:n työryhmän suositus näyttääkin Suo-
messa jo olevan toteutumassa: teolliset transrasva-
hapot ovat poistumassa tai on jo poistettu elintar-
vikkeista. Jäljelle jäävät vain eläinperäiset trans-
rasvahapot. 

Eläinperäisten transrasvahappojen ja tyydyt-
tyneden rasvahappojen  saanti pysyy 
kurissa, kun noudattaa ravitsemus-
suositusten ohjeita ja suosii valin-
noissa rasvattomia tai vähärasvaisia 
meijerituotteita ja vähärasvaista ko-
kolihaa.

• Antti Aro
LKT, professori
antti.aro@ktl.fi 
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Dehkon 2D-hanke on iskostanut suomalaisten 
tietoisuuteen sen kiistattoman tosiasian, että 
tyypin 2 diabetekseen sairastumisen voi välttää 
liikkumalla ja liikakilot karistamalla. Hankkeen 
aikana on pudotettu kiloja ja löydetty massoittain 
diabetesriskissä olevia.

Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjel-
man Dehkon 2D-hankkeessa (D2D 2003–2007) 
on pystytty ensimmäistä kertaa osoittamaan, että 
diabeteksen ehkäisy onnistuu myös käytännössä. 

D2D-hankkeessa saavutettiin suurentuneessa 
diabetesriskissä olleen 2 900 naisen ryhmässä alle 
puolessatoista vuodessa merkittävä painonlasku. 
Painonlasku vähensi merkitsevästi näiden naisten 
riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen.

– D2D on ollut onnistunut hanke ja sen aivan 
alustavat tulokset osoittavat, että elintapojen muu-

Diabetes on ehkäistävissä 
myös käytännössä • Inkeri Humaloja

tos voidaan saada aikaan myös terveydenhuollon 
arkipäivässä – ainakin naisilla, toteaa hankkeen 
valtakunnallinen koordinaattori Timo Saaristo 
Diabetesliitosta.

Myös mukaan tulleiden miesten paino saatiin 
laskemaan, mutta heillä diabetesriskin vähenemis-
tä ei voitu analyyseissa osoittaa. Vain kolmasosa 
hankkeeseen osallistuneista oli miehiä.

Dehkon tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman 
toimeenpanohanketta on toteutettu runsaan viiden 
vuoden ajan, ja hanke jatkuu vielä kuluvan vuoden 
loppuun. 

Toiminta-alueina ovat olleet Pirkanmaan, Poh-
jois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen 
ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit. Yhdessä ne kat-
tavat 1,5 miljoonan suomalaisen asuinalueen.

D2D on yksi maamme suurimmista peruster-
veydenhuollossa koskaan toteutetuista hankkeista. 
Hankkeen kuluessa terveydenhuollossa on löydet-
ty seulonnassa massoittain suurentuneessa diabe-
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Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyn  
kongressi pidettiin Helsingissä 1.–4.   
heinäkuuta. Kongressi keräsi noin 1 500   
osallistujaa yli 80 maasta.
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väestötasolla vasta 5–10 
vuoden kuluttua.
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tekseen sairastumisvaarassa olevia 
henkilöitä, joilla on yleensä myös 
sydän- ja verisuonitautien riskite-
kijöitä.

– Seulonnassa löydetyistä korke-
an riskin miehistä lähes 70 prosen-
tilla ja puolella naisista oli jo jonkin 
asteinen sokeriaineenvaihdunnan 
häiriö, Timo Saaristo kertoo.

Hankkeen käynnistämästä laajasta riskites-
tauksesta ja sokerirasituskokeiden yleistymisestä 
huolimatta oireeton, vielä havaitsematon diabetes 
on edelleen liian yleinen.

– Ensimmäistä kertaa saimme alustavia viitteitä 
siitä, että miesten lihavuuden kasvu saattaisi olla 
pysähtymässä. Tästä on kuitenkin pitkä matka 
tilanteeseen, jossa lihavuuden ja diabeteksen kak-
soisepidemia olisi hallinnassa. Terveydenhuollossa 
tarvitaan lisää vaikuttavaa elintapaohjausta ennen 
kaikkea miehille, Saaristo painottaa.

Ehkäisyn katettava
koko väestö

D2D-hankkeen ansiosta ihmisten tietoisuus dia-
beteksesta ja lihavuudesta sekä mahdollisuudesta 
välttää tyypin 2 diabetes omia elintapoja muut-
tamalla on lisääntynyt.  Diabeteksen riskitesti on 

myös otettu laajaan käyttöön ja py-
syväksi työkaluksi koko maassa. 

Suomen Diabetesliiton koordi-
noiman D2D:n valtakunnallinen 
raportti sekä sairaanhoitopiirien 
alueelliset raportit valmistuvat tä-
män vuoden aikana. Tieteellinen 
loppuraportti kirjoitetaan sen jäl-
keen, kun Kansanterveyslaitoksen 

arviointi hankkeesta valmistuu.
 – On esitetty, että hankkeen lopulliset vaiku-

tukset näkyvät väestötasolla vasta 5–10 vuoden 
kuluttua. Kuitenkin uskallamme olla optimistisia 
siitä, että D2D tulee jättämään ja on jo jättänyt 
jälkensä suomalaiseen terveydenhuoltoon, Timo 
Saaristo toteaa.

 Saariston mukaan D2D on painottunut esi-
kuvansa, suomalaisen DPS-tutkimuksen, mukaan 
korkean riskin strategiaan terveyskeskuksissa ja 
työterveyshuollossa. Hankkeen aikana suorite-
tuissa väestötutkimuksissa havaitut, suuret diabe-
teksen ja sen esiasteiden esiintyvyysluvut puhuvat 
kuitenkin sen puolesta, että diabeteksen ehkäisy 
on saatava kiireellisesti kattamaan maan koko vä-
estö.

Dehkon 2D-hankkeen alustavat tulokset julkis-
tettiin Diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyn 
maailmankongressissa WCPD 2008:ssa.

Dehkon 2D-hanke ei ole vain papereita ja suunnitelmia, vaan se näkyy ja kuuluu kentällä. Dehkon viime 
toimijasymposiumissa jaettiin palkintoja hyväksi todetuille toimintamalleille, yksi kunkin D2D-hankkeessa 
mukana olevan sairaanhoitopiirin alueelle. Palkittuja toimintamalleja kiiteltiin muun muassa moniammatilli-
sen työn ja verkostoitumisen lisäämisestä, innovatiivisuudesta ja mallien juurtumisesta pysyvään käyttöön. 
Esittelemme nyt palkitut toimintamallit.

Monta hyvää mallia diabeteksen ehkäisyyn

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: 
Toiminnallinen painonhallintaryhmä 
Toiminnallisessa painonhallintaryhmässä opetus-
metodina käytetään erilaisia osallistavan draaman 
keinoja. Päämenetelmänä käytetään prosessidraa-
maa: luodaan fi ktiivinen ylipainoinen henkilö, jon-

ka elämää, elämäntapoja, tunteita, kehoa ja painoa 
käsitellään draaman menetelmin. Ohjaaja kirjoit-
taa johdannon, jonka avulla hän saa käsiteltäväksi 
haluamansa aiheen. Ryhmä kuljettaa tarinaa eteen-
päin ja tuo omia näkökulmia asiaan.
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Jokaisen ryhmäkokoontumisen alussa käyte-
tään arjesta irrottautumiseen ja alkulämmittelyyn 
erilaisia pelejä ja leikkejä. Osallistujat tutustuvat 
itseensä mielikuva-, voimavara- ja rentoutumishar-
joitusten avulla. 

Toiminnallisen painonhallintaryhmän on ha-
vaittu toimivan painonhallintaan valmentavana 
ryhmänä, jonka jälkeen elämäntapojen muutta-
minen voi alkaa. Ryhmät kokoontuvat yhteensä 
kymmenen kertaa. 

Yhteyshenkilö: terveydenhoitaja, psykiatrian 
sairaanhoitaja Terttu Ohma, Valkeakosken sosiaali- ja 
terveyskeskus/avosairaanhoito, terttu.ohma@vlk.fi 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: 
Liikkumisreseptin ryhmätäyttömalli 

Idea liikkumisreseptin ryhmätäytöstä syntyi, kun 
Soinin terveysasemalla pyrittiin löytämään ratkai-
suja valtakunnallisen liikkumisreseptihankkeen 
heikkoihin kohtiin. Ongelmia olivat aiheuttaneet 
muun muassa lääkäreiden ajanpuute ja osaamatto-
muuden tunne liikuntaohjeiden laatimisen suhteen 
sekä fysioterapeuttien ja hoitajien kokemukset hei-
dän roolinsa jäämisestä taustalle. 

Liikkumisreseptin ryhmätäytön tarkoituksena 
on helpottaa liikuntaneuvontaa, tehostaa eri toimi-
joiden yhteistyötä ja saada liikkumisresepti yhtei-
seksi työvälineeksi terveydenhuollon käyttöön. 

Lääkäri tai hoitaja lähettää asiakkaan liikku-
misreseptin ryhmätäyttöön. Lääkäri sulkee pois 
liikunnan vasta-aiheet, motivoi liikuntaan, lupaa 
olla mukana seurannassa ja allekirjoittaa reseptin 
ryhmätäytön jälkeen. Vastaanotolla liikkumisre-
septille kirjataan vielä asiakkaan liikkumisen ter-
veysperusteet sekä asetetut tavoitteet.

 Fysioterapeutti kutsuu asiakkaat ryhmätäyttö-
tilaisuuteen ja ohjaa liikkumisreseptin täyttämisen 
ryhmätilaisuudessa. Liikkumisreseptiin on tärkeää 
merkitä, missä jatkoseuranta tapahtuu. 

Yhteyshenkilö: ylilääkäri Ahti Honkola, Soinin 
terveysasema, ahti.honkola@6tk.fi 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: 
Raahen seudun terveydenhuollon   
kuntayhtymän malli 

Raahen seudun kuntayhtymän alueella laadittiin 
yhteinen suunnitelma D2D-hankkeen toteuttami-
sesta ja päätettiin kehittää erityisesti ryhmäohjaus-
ta. Henkilökunnalle järjestettiin tietopainotteista 
koulutusta ja ryhmäohjaajakoulutusta. Yhteinen 
materiaali koottiin ryhmäohjaajan opaskansioon. 

Terveydenhuolto kokosi työryhmään toimijoi-
ta kuntien liikuntatoimista, liikuntajärjestöistä, 
liikuntakeskuksesta ja Raahe-opistosta. Ryhmässä 
ideoitiin liikuntapalveluketjua ja matalan kynnyk-
sen liikuntaryhmiä, joihin on tähän mennessä oh-
jattu 315 tyypin 2 diabeteksen riskihenkilöä. 

Yhteyshenkilö: diabeteshoitaja Eija Karsikko, 
eija.karsikko@ras.fi 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri: 
Syöden solakaksi, hikoillen hoikaksi  
-terveysmessukiertue 

Terveysmessukiertueella 2003–2007 Keski-Suo-
messa järjestettiin yhteensä 29 messutapahtumaa 
26 paikkakunnalla. Messuilla tarjottiin vakavaa 
asiaa kulttuurin keinoin höystettynä.

Messuilla oli luentoja liikunnasta, ravitsemuk-
sesta ja tyypin 2 diabeteksesta sekä teatteri Eu-
rooppa Neljän esityksiä. Kävijöille tehtiin terveys-
mittauksia (mm. verensokeri- ja kolesteroli-arvot). 
Keskeisessä osassa oli myös tyypin 2 diabeteksen 
sairastumisriskin arviointilomakkeen täyttäminen. 

Eräs terveysmessukiertueen päätavoitteista oli 
uudenlaisen toimintakulttuurin luominen paikka-
kunnalle. Monet terveyskeskuksen toimijat löysi-
vätkin uusia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi 
kunnan liikuntatoimen, järjestön tai yrityksen. 

Yhteyshenkilö: maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, 
Saarijärven terveyskeskus, tapani.kiminkinen@
skthky.fi  
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri:   
Tyypin 2 diabeteksen hoitopolkujen  
kehittäminen Siilinjärven ja Maaningan  
terveydenhuollon kuntayhtymässä

Siilinjärven ja Maaningan terveyskeskuksissa to-
dettiin, että hoitopoluissa on kuoppia, eikä toi-
minnan tuloksia seurattu säännöllisesti. Palkitussa 
toimintamallissa pyrittiin tasoittamaan kuopat ja 
kehittämään toimiva seurantajärjestelmä. Gestaa-
tiodiabeetikoille ja mielenterveyspotilaille luotiin 

aivan uudet hoitopolut. Myös talon ulkopuoliset 
toimijat yhdistettiin hoitopolkuihin. Tyypin 2 dia-
beteksen ehkäisystä mallinnettiin D2D-peli, jossa 
on lähtö, maali ja tähtipelaajia.

Syksyllä 2007 kuntayhtymässä järjestettiin 
kahdeksan päivän pituinen hoitopolkujen kertaus-
harjoitus. Kertausharjoituksissa saadun palautteen 
perusteella hoitopolkuja kehitettiin edelleen. 

Yhteyshenkilö: diabetesvastuulääkäri Mirja 
Pääkkönen, mirja.paakkonen@tk.siilinjarvi.fi 

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito

Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

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

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -oppaassa 
on 52 sivua. Sen hinta on 7 euroa lähetyskuluineen. Kirjoit-
tajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoita. Opas on ilmesty-
nyt vuonna 2008.

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



Diabeteksen hoidon 
kehittämisessä tarvi-
taan nimenomaan 
diabetesta varten 

luotuja mittareita. 

15DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   SYYSKUU 2008

WCPD 2008 -kongressi alkoi sunnuntaina ja jatkui 
keskiviikkoon, mutta osallistuin siihen vain maa-
nantaina ja tiistaina. Terveyspsykologille maanan-
tain keskeistä antia oli alkuillan elämänlaatukoko-
naisuus, jossa Clare Bradley, useiden diabetekseen 
liittyvien mittareiden kehittäjä, piti kutsuesityksen 
elämänlaadun mittaamisesta. 

Bradley painotti voimakkaasti eroa varsinaisten 
elämänlaatumittareiden ja lähinnä subjektiivista 
arviota omasta terveydentilasta tai terveyteen liit-
tyvää elämänlaatua kuvaavien mittareiden välillä. 
Ensin mainittuihin kuuluu muun muassa hänen 
oma geneerinen Well-Being Questionnaire -mit-
tarinsa (WBQ), jälkimmäisistä esimerkkejä ovat 
SF-36 ja 15D. Oma ryhmänsä ovat myös mittarit, 
jotka kuvaavat koettua tyytyväisyyttä hoitoon. Sel-
laisesta oiva esimerkki on Bradleyn Diabetes Treat-
ment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). 

Bradleyllä on parhaillaan kehitteillä instru-
mentti, jonka tarkoitus on kartoittaa diabeteksen 
vaikutusta koettuun elämänlaatuun. 
Sen tiimoilta tehdään tutkimustyötä 
myös Suomessa. 

Bradleyn esitystä seurasi keskus-
telu, jossa korostettiin, että diabe-
tesspesifi t mittarit eivät tietenkään 
ole käyttökelpoisia, jos tavoitteena 
on vaikkapa vertailla eri sairauksien 
vaikutusta elämänlaatuun. 

Itse olen täysin vakuuttunut siitä, 
että esimerkiksi diabeteksen hoidon kehittämisessä 
tarvitaan nimenomaan diabetesta varten luotu-
ja mittareita. Niiden avulla tavoitetaan sellaisia 
diabetekselle ominaisia tekijöitä, jotka eivät tartu 
yleisten mittareiden verkkoon.

WCPD 2008 -kongressin anti terveyspsykologin silmin

Käyttäytymisen teoriat 
romukoppaan ja takaisin • Jukka Marttila

Käyttäytymisestä
puolet kaaosta

Tiistai alkoi useista terveyspsykologian kongres-
seista tutun Brian Oldenburgin keynote-esityksellä, 
jossa hän korosti, että olisi hyvä luoda käyttökel-
poisia ja mielellään pitkäkestoisia interventioita. 
Hän myös kertoi näkemyksistään ja kokemuksis-
taan elintapamuutosten tukemisesta informaatio-
teknologialla. Lisäksi Oldenburg esitteli Ikihyvä 
Päijät-Häme -projektin ensimmäisiä, juuri julkais-
tuja tuloksia, jotka olivat kovin myönteisiä.

Oldenburgilla oli kiireinen aamu, sillä hän oli 
heti seuraavassa sessiossa puheenjohtajana kaitse-
massa väittelyä aiheesta ”Terveyskäyttäytymisen 
muutos: Onko kognitiivis-rationaalisista teorioista 
mitään hyötyä?” 

Alustajina toimivat Euroopan terveyspsyko-
logian tunnettuihin hahmoihin kuuluva Susan 
Michie ja yhdysvaltalainen Ken Resnicow. Michie 

esitteli mielestäni hyvin ja realistisesti 
kognitiivisten teorioiden ja mallien 
ansioita ja puutteita. 

Näillä työvälineillä ei pystytä 
eikä edes yritetä selittää kaikkea, 
tilanteiden ja ihmisten ainutlaatui-
suudelle on aina tilaa. Eihän mallien 
komponentteja ole päissämme sel-
laisenaan olemassa, eikä niillä voida 
selittää ilmiötä kuin ryhmätasolla. 

Silloinkin teorioiden ja mallien selitysosuus on aina 
sangen rajallinen. 

Susan Michie toi myös esiin tutut perusteet teo-
rioiden luomiselle ja soveltamiselle: yksinkertai-
suus, taloudellisuus, tiedon kasaantuminen ja ym-
märryksen vähittäinen lisäämien kommunikoita-



Yksinkertainen malli  
ei voi tyhjentävästi 

selittää monimutkaista 
ilmiötä.  
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vissa olevien teoreettisten komponenttien avulla.
Ken Resnicow oli väittelyssä amerikkalaiseen 

tapaan räväkkä. Hän siirsi teorioiden tunnuksina 
toimivat kirjainyhdistelmät hiiren näpäytyksillä ros-
kakoriin. Sinne lensivät HBM, TRA ja TTM. 

Resnicowin viesti oli, että suuri osa käyttäyty-
misestä ja sen muutoksesta täytyy ymmärtää kaa-
okseksi, satunnaisten ennustamattomien pienien 
tekijöiden suuriksi vaikutuksiksi tai 
yhtä hyvin suurten tekijöiden pie-
niksi vaikutuksiksi. Olennaista on 
satunnaisuus ja ainutlaatuisuus, 
kömpelöillä teorioilla ja malleilla ei 
voi vangita elävää todellisuutta. Yk-
sinkertainen malli ei voi tyhjentäväs-
ti selittää monimutkaista ilmiötä. 

Lopuksi hän heltyi antamaan 
hieman arvoa teorioiden ja mallien komponenteil-
le, koska ne ovat kuitenkin ymmärrettäviä ja en-
nustavat jonkin osan käyttäytymisestä ja sen muut-
tumisesta. Resnicow päätyi siihen, että teorioiden 
ja mallien osuus käyttäytymisestä on 50 prosenttia 
ja kaaoksen 50 prosenttia. Kirjainyhdistelmät haet-
tiin takaisin roskakorista, synteesi syntyi.

Minun, sekä tutkimukseen että käytännön työ-
hön sotkeentuneen psykologin, mielessäni väittely 
teorian ja kaaoksen suhteesta näyttäytyi arkisena 
tutkimuksen ja tosielämän interventioiden välisenä 
ristiriitana. Tai miksipä ei hedelmällisenä erilai-
suutena?

Tarvitsemme sekä teoreettista jäsennystä ja sii-
hen perustuvaa formaalista ymmärrystä että kykyä 
eläytyä käytännön erilaisiin tilanteisiin. Käytän-
nössä toiminnan perustana on juuri tämä ihminen 
tai ryhmä erityispiirteineen, ja teoriaa sovelletaan 
tähän hetkeen ja näille ihmisille. 

Tuntuisi aika kaukaa haetulta ajatukselta, että 
käytännön interventiossa yrittäisimme soveltaa ih-
mistä ja hetkeä teoriaan eikä toisinpäin.

Voimaantumisen
fi losofi aa

Tiistai jatkui yhden voimaantumisen gurun, Robert 
”Bob” Andersonin, fi losofi sella esityksellä. Hän 
kuvasi vakuuttavasti akuutin sairauden hoitamisen 
mallin valta-asemaa terveydenhuollossa ja sen so-

pimattomuutta diabeteksen hoidon puitteiksi. 
Omakohtaisten, silmäsyövän hoitoon liittyvien 

kokemusten käyttäminen esimerkkinä antoi An-
dersonin esitykseen hyvin henkilökohtaisen sävyn. 
Sinänsä esitys ei tuonut, eikä sen ollut tarkoitus-
kaan tuoda, uutta sisältöä itse voimaantumiseen. 
Oli kuitenkin vaikuttavaa nähdä ihminen, jonka 
näkemyksiä olen lukenut kirjoista ja artikkeleista 

lähes koko urani ajan.
Wendy Hardemanilla oli epäkii-

tollinen tehtävä esitellä ProActive-
projektin tuloksia Andersonin aivan 
toisella tasolla liikkuneen esityksen 
jälkeen. ProActive on brittiläinen 
suunnitellun käyttäytymisen teoriaan 
perustuva liikuntainterventio. 

Poiketen monista aikaisemmasta 
tutkimuksesta, joissa suunnitellun käyttäytymi-
sen teoriaa on sovellettu, Proactive-tutkimuksesta 
ei paljon villoja saatu. Liikkuminen ei ollut mer-
kitsevästi lisääntynyt, eikä liikkumisen ja teorian 
komponenttien välillä havaittu odotusten mukai-
sia yhteyksiä.

Diabetes
altistaa masennukselle

Illalla viimeisenä ennen kotiinlähtöäni odotti vielä 
kaksi mielenkiintoista kutsuttua esitystä. Toisessa 
niistä hollantilainen väitöskirjatutkija E. van den 
Berg kertoi tyypin 2 diabetesta sairastavien henki-
löiden kognitiivisten toimintojen lievästä heikkou-
desta verrattuna kontrolliryhmiin. Eroja havaittiin 
useilla mitatuilla henkisen suoriutumisen aluilla, 
mutta ne olivat merkitsevyydestään huolimatta 
suhteellisen vähäisiä. 

Toki on selvää, että tyypin 2 diabeteksen sairas-
taminen ei ainakaan paranna kognitiivista suoriutu-
mista, mutta hiukan epäselväksi jäi, mistä havaitut 
erot johtuvat. Aivoverenkierron heikkenemisellä 
eli jo syntyneillä elinmuutoksilla lienee osuutensa 
asiaan. Tietysti akuutisti korkean verensokerinkin 
vaikutuksia voi pohdiskella, joskin esiintyjä totesi 
vastauksena yleisökysymykseen, että korkea veren-
sokeri parantaa reaktionopeutta.

Katri Räikkönen Helsingin yliopistosta kertoi 
kongressissa masennuksen, tyypin 2 diabeteksen 



Kongressissa oli oi-
keastaan yllättävän 
paljon ja mielestäni 

korkeatasoista terveys-
psykologiaa.  
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ja metabolisen oireyhtymän yhteyksistä. Hänellä 
oli esiteltävänään myös tuoreita, suurelta osin vielä 
julkaisemattomia tuloksia tutkimusryhmänsä Suo-
messa toteuttamista tutkimuksista. 

Räikkönen pohti kana- ja munaongelmaa, eli 
edeltääkö masennus diabetesta vai aiheuttaako dia-
betes masennusta. Pohdinnan tulos oli, että suhde 
on vastavuoroinen. 

On selvästi havaittavissa, että masennus altis-
taa diabetekselle ja metaboliselle oi-
reyhtymälle ja diabetes altistaa ma-
sennukselle. Kysymys metabolisen 
oireyhtymän masennusta lisäävästä 
vaikutuksesta jäi vielä avoimeksi. 

Katri Räikkönen pohti myös 
masennuksen ja diabeteksen yhtey-
den syytä. Monenlaiset fysiologiset-
kin yhteydet ovat toki mahdollisia, 
mutta uskoisin, että ainakin yhtenä 
osatekijänä on  se,  että masennus 
vähentää liikuntaa ja lisää syömistä. Yhteys myös 
toiseen suuntaan on ymmärrettävissä omahoidon 
kuormittavuudella, turhauttavuudella, puutteelli-
sen hoitotasapainon ja vaikkapa syntyneiden elin-
muutosten vaikutuksilla.

Tuhdisti
terveyspsykologiaa

Kaiken kaikkiaan WCPD 2008 -kongressi oli vir-
kistävä kokemus arkisen aherruksen keskelle. Tapa-
sin monia tuttuja ja ajoittain keskustelimme myös 
terveyspsykologiaan liittyvistä asioista. Sekä kes-
kustelut että esitykset tuottivat paljon ajattelemisen 
aihetta.

Kongressissa oli oikeastaan yllät-
tävän paljon ja mielestäni korkeata-
soista terveyspsykologiaa. Valintojeni 
ansiosta diabeteskongressista muo-
dostui minulle terveyspsykologian 
kongressi. 

Päivät tosin venyivät pitkiksi ja 
välillä tuntui, että oma kapasiteetti ei 
riitä kaiken tarjolla olevan vastaanot-
tamiseen – eikä riittänytkään.

• Jukka Marttila
Psykologi
Suomen Diabetesliitto ry
jukka.marttila@diabetes.fi 

Opas iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon

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 abeteksen hoito



Taitoa, tietoa ja tärkeitä suhteita 
valtameren takaa • Jussi Pihlajamäki

Jussi Pihlajamäki toimii tutkijana Joslin Diabetes 
Centerissä, Bostonissa. Tässä artikkelissa hän 
kertoo kokemuksistaan ja antaa ohjeita muille 
ulkomaille mieliville.

Suomalainen diabetestutkimus on tunnettua, kor-
keatasoista ja arvostettua. Meillä on rehellisen ja 
ahkeran kansan maine. Ei siis ole ihme, että suoma-
laistutkijoista on maailmalla suuri kysyntä.

Kuka hyötyy, kun suomalainen tutkija pestau-
tuu ulkomaille: tutkija itse, suomalainen tutkimus-
työ vai diabetespotilaat Suomessa? Vai kahmiiko 
kaiken hyödyn ulkomainen tutkimusryhmä, joka 
saa hyvin koulutetun työntekijän?

Parhaassa tapauksessa kaikki edellä mainitut 
voittavat kuviossa, jonka tarkoitus on tukea suo-
malaisen diabetestutkimuksen menestystä. Kuten 
aina tutkimustyössä, kiitokset tulevat kuitenkin 
vasta vuosien elleivät vuosikymmenien päästä. 

Asiantuntijoiden
keskittymä

Tulin Yhdysvaltoihin, Joslin Diabetes Centeriin 
kesäkuussa 2005. Joslin sijaitsee Bostonissa, Long-
woodin alueella. 

Longwoodissa on myös Harvard Medical 
Schoolin tilat, kolme suurta sairaalaa (Beth Isra-
el, Brigham and Women´s Hospital ja Children´s 
Hospital) ja lukuisia muita terveystieteisiin liittyviä 
laitoksia. Bostonin seudun suurin sairaala MGH 
(Massachusetts General Hospital) ei sijaitse tällä 
alueella. 

Näin suuren asiantuntemuksen ja valtavien re-
surssien tiivistyminen näin pienelle alueelle tun-
tuu suomalaisesta huikaisevalta. Vajaan neliöki-
lometrin sisällä on satoja endokrinologeja, satoja 
diabeteksen hoitoon keskittyneitä lääkäreitä sekä 
samoissa mittasuhteissa muuta henkilökuntaa.

Potilashoidon taso on kuitenkin Yhdysvalloissa tun-
netusti vaihtelevaa. Varallisuus, itse maksetun ter-
veysvakuutuksen taso ja asuinpaikka vaikuttavat 
merkittävästi hoidon nopeuteen ja saatavuuteen. 

Bostonin seudun suurin valtti on kansainväli-
sestikin katsoen erittäin laaja-alainen ja korkeata-
soinen tieteellinen tutkimustyö. 

Longwoodin alueen tiloista, sairaaloiden tilat 
mukaan lukien, suurin osa on omistettu tutkimus-
työlle. Esimerkiksi Joslinissa tehdään kliinistä työ-
tä ja kliinistä tutkimusta rakennuksen kahdessa 
kerroksessa, lisäksi perustutkimukseen on varattu 
kolme kerrosta. 

Tutkimustyötä Joslinissa tehdään Harvardin 
yliopiston alaisuudessa. Bostonin alueella on myös 
muita maailmankuuluja yliopistoja (tärkeimpänä 
Massachusetts Institute of Technology), joissa teh-
dään merkittävää diabetestutkimusta. 

Suuri tutkimusryhmien määrä mahdollistaa 
monimuotoiset yhteistyökuviot eri tutkimusalojen 
välillä. Se myös takaa, että tutkimuksen taso pysyy 
korkeana. 

Tärkeintä on
hyvä ryhmä

Ulkomaille tutkijaksi lähtevälle tärkeintä on se, mil-
lainen oma tutkimusryhmä on ja millaiset ovat sen 
mahdollisuudet korkeatasoiseen tutkimukseen. 

Oman tutkimustyön kannalta parhaan ryhmän 
voi löytää mistä tahansa. Sitä ei kuitenkaan löydä 
etsimättä, ja ennen lähtöä kannattaa käydä tutus-
tumassa ryhmiin. 

Ryhmävalintani taustalla oli aiemmin aloitta-
mani yhteistyö Joslinin tutkimusryhmän kanssa. 
Olimme yhdistäneet voimamme ylipainoisten dia-
beetikkojen lihas- ja maksakudosten tutkimuk-
sessa. 

Molekyylibiologinen päälöydös oli molemmis-
sa paikoissa uutta (RNA:n silmukoitiin liittyvää). 
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Yhteistyön ansiosta tulosten uskottavuus parani, 
koska meillä oli esittää kaksi riippumatonta ha-
vaintoa eri puolilta maapalloa. Toisaalta myös 
edellytykset selvittää ilmiöön liittyviä mekanisme-
ja olivat mainiot. 

On korostettava, että yleensä kun suomalais-
tutkija lähtee ulkomaille, tutkimusprojekti mää-
räytyy pitkälti vastaanottavan ryhmän aiemman 
linjan mukaan. Sellaisessakaan vaihtoehdossa ei 
ole mitään vikaa, vaan julkaisujen puolesta se on 
todennäköisesti tuotteliain ratkaisu. 

Huonoin vaihtoehto tutkijan ja suomalaisen 
tutkimuksen kannalta lienee päinvastainen tilanne: 
tutkija päätyy ryhmään, jossa kaikki aika menee 
muiden opettamiseen. 

Itse olen Joslinissa päätynyt sisätautilääkärin 
lähtökohdasta varsin pitkälle molekyylibiologian 
maailmaan. Olen varmasti oppinut enemmän kuin 
olen opettanut.

Yleensä monen
vuoden pesti

Milloin on oikea hetki lähteä vieraaseen maahan, 
ja mikä on sopiva aika olla siellä? Näihin kysymyk-
siin vastaukset ovat yksilöllisiä, ja reaalimaailmas-
sa siihen vaikuttavat myös työn ulkopuoliset asiat, 
kuten perhe. 

Jos oletusarvona on oman tutkimusryhmän pe-
rustaminen tulevaisuudessa, lienee viisasta suunna-
ta ulkomaille mahdollisimman varhain.

Itse kuitenkin lähdin ulkomaille tutkijaksi mel-
ko myöhään. Pakkasin laukkuni siinä vaiheessa, 
kun olin ollut dosentuurin jälkeen pari vuotta sisä-
tautilääkärinä. Silloin Suomessa aloitettujen omien 
tutkimusprojektien ylläpitäminen oli jo vaatinut 
jonkin verran aikaa ja ennen kaikkea yhteistyö-
kumppaneiden tukea. 

Lääkäritutkijan oikeaan lähtöajankohtaan liit-
tyy myös kysymys siitä, kuinka väitöskirjan jälkei-
sen tutkimusuran voi liittää erikoistumiskoulutuk-
seen tai muuhun kliiniseen jatkokoulutukseen. 

Tosiasia on, että omaa tutkimusryhmää on 
mahdotonta perustaa ilman varmuutta omasta toi-
meentulosta. Siksi on mietittävä erilaisia vaihto-
ehtoja. 

Suomessakin on lääkäritutkijan onneksi yhä 
enemmän rahoitusmuotoja kliinisen työn ja tut-
kimustyön yhdistämiseen. Tästä oiva esimerkki 

on saamani Suomen Akatemian kliinisen tutkijan 
määräraha. 

Useimmiten ulkomaille mennään tekemään 
uutta projektia. Jos tutkija haluaa nähdä myös tu-
lokset, aikaa kuluu melko paljon. 

Amerikkalaisessa tutkimuskulttuurissa suosi-
taan sitä, että tähdätään mieluummin todella mer-
kittäviin julkaisuihin kuin useampiin pienempiin. 
Tämän seurauksena useimmat Joslininkin ulko-
maalaisista postdoc-tutkijoista viettävät täällä yli 
neljä vuotta. 

Suomalaistutkijan kannattaa miettiä ajoissa, 
missä vaiheessa ulkomailla oleskelun pitkittäminen 
ei enää anna hänelle uutta ja edellytykset jatkolle 
Suomessa ovat olemassa. Koko kuvion tarkoitus-
han on palauttaa osaamista Suomeen. 

Maailma ilman
diabetesta

Matka potilaan ongelmista tutkimustyöhön ja 
edelleen takaisin potilaan avuksi on pitkä ja vaatii 
monien ihmisten yhteistyötä. Lääkäritutkijat, jotka 
toimivat linkkinä perustutkimuksen ja kliinisen 
tutkimuksen välillä, ovat tärkeä osa tätä ketjua. 

Joslinin virallinen tavoite “maailma ilman dia-
betesta” kuulostaa lähes epärealistiselta. Varmaa 
kuitenkin on, että Joslinin toisen iskulauseen sano-
maa ”yhdessä voimme voittaa diabeteksen” tarvi-
taan nyt ja tulevaisuudessa. 

Toiveeni on, että tämä kirjoitus kannustaa mo-
nia ottamaan haasteen vastaan ja lähtemään ulko-
maille tutkijaksi. Suomalaisen diabetestutkimuk-
sen mainetta ei pidetä maailmalla korkealla ilman 
näkyvyyttä. 

Kun lähtee ulkomaille tutkijaksi mukaan kan-
nattaa pakata paljon intoa ja avointa mieltä. Ko-
tiin tuomisina on uusia taitoja ja uran kannalta 
tärkeitä suhteita. Loppuelämää varten ulkomailta 
saa toki paljon muutakin kuin työhön liittyvää 
kokemusta. 

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Asias-
ta innostuneiden kannattaa tiedustella kokemuksia 
myös muilta ulkomailla työskennelleiltä. 

• Jussi Pihlajamäki
Sisätautilääkäri, dosentti
KYS, sisätautien klinikka
pihlajam@uku.fi 
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Amerikan diabetesliiton ADA:n kesäkuun kongressissa San Franciscossa osallistujia puhututtivat 
erityisesti suurten hyperglykemiahoitotutkimusten tulokset, jotka pyrkivät vastaamaan kysymyk-
seen siitä, kannattaako nykysuosituksia tiukempi sokeritasapainon tavoittelu.
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Kolmen suuren tyypin 2 diabeetikoiden hypergly-
kemian hoitoon liittyvän tutkimuksen tulokset jul-
kaistiin kesäkuussa San Franciscossa, ADA:n 68. 
kokouksessa. ADVANCE-tutkimuksessa todettiin, 
että hyperglykemian intensiivisestä hoidosta on 
hyötyä lisäsairauksien välttämisessä.

ADVANCE-tutkimuksessa potilaat satunnais-
tettiin verenpaineen ja hyperglykemian hoidon 
osalta intensiivisen ja standardihoidon ryhmiin. 
Tutkimukseen osallistui 11 140 yli 55-vuotiasta 
tyypin 2 diabeetikkoa.

Lähtötilanteessa potilailla oli oltava jokin vas-
kulaaritapahtuman lisäriski (esim. makro- tai mik-
rovaskulaaritauti, yli 65 vuoden ikä, sairastamis-
aika yli 10 vuotta). Primaarisina päätemuuttu-
jina olivat komposiitti ei-fataali aivohalvaus tai 
sydäninfarkti, kokonaiskuolleisuus ja nefropatia 
sekä retinopatia. Kohonneen verenpaineen hoito-
haaran (perindopriili ja indapamidi) tulokset on 
julkaistu aiemmin viime vuonna Lancetissa. 

Intensiivisessä hyperglykemian hoidossa käy-
tettiin sulfonyyliurea gliklatsidiinin lisäksi tarvitta-
essa muita lääkkeitä ja pyrittiin alle 6,5 prosentin 
HbA1c-tasoon. Tämän saavutti lopulta noin 60 
prosenttia intensiivihoidon potilaista ja noin 30 
prosenttia standardihoidon ryhmäläisistä.

Hyperglykemian intensiivinen hoito kannattaa
• Liisa Hiltunen

Intensiivisen glukoosin hoidon ryhmässä yh-
distetty mikro- ja makrovaskulaaritapahtumien 
suhteellinen vähenemä oli merkitsevä, kymme-
nen prosenttia (p=0.01). Tähän vaikutti ennen 
kaikkea mikrovaskulaaritapahtumien, erityisesti 
nefropatian, väheneminen. 

Makrovaskulaaritapahtumat vähenivät in-
tensiiviryhmässä vain kuusi prosenttia standardi-
ryhmään verrattuna (10 % vs. 10.6 %; p=0.32). 
Kokonaiskuolleisuudessa todettiin myös trendin-
omainen seitsemän prosentin lasku (p =0.28). 

Intensiivisen hoidon ryhmässä hypoglykemi-
oita oli enemmän kuin standardihoidon ryhmäs-
sä, vaikkakin vakavien hypoglykemioiden osuus 
oli molemmissa ryhmissä kaikkiaan pieni.

ADVANCE-tutkimuksen valossa näyttää siltä, 
että tyypin 2 diabeeetikon hyperglykemian intensii-
vinen hoito kannattaa lisäsairauksien, ennen kaik-
kea munuaistaudin, välttämiseksi. Se ei kuitenkaan 
yksinään pelastane kuolemalta, ellei samaan ai-
kaan panosteta myös muiden riskitekijöiden, kuten 
kohonneen verenpaineen, tehokkaaseen hoitoon. 

On mielenkiintoista verrata ADVANCE-tutki-
muksen tuloksia muun muassa aiempaan UKPDS- 
ja ennen kaikkea tuoreeseen ACCORD-tutkimuk-
seen. 
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ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes) -tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, 
voidaanko erittäin tiukkaan glukoositasapainoon 
pyrkimisellä estää kardiovaskulaaritapahtumia 
korkean riskin tyypin 2 diabetespotilailla. 

Tutkimuksessa satunnaistettiin 10 251 henki-
löä kahteen hoitoryhmään. Intensiivihoidossa ole-
vien ryhmän tavoitteena oli alle kuuden prosentin 
GHbA. Standardihoidossa oleville tavoite oli 7–7,9 
prosenttia. 

Molemmissa ryhmissä glykemiatavoitteisiin 
pyrittiin samoilla hoitokeinoilla: erilaisin lääke-
kombinaatioin ja tarvittaessa insuliinihoidolla sekä 
elintapainterventioilla.  

Suunnitellun viiden vuoden keston sijaan AC-
CORD -tutkimus jouduttiin keskeyttämään, kun 
se oli ollut käynnissä 3,5 vuotta. Keskeyttämisen 
syynä oli interim-analyysissä havaittu lisääntynyt 
kuolleisuus intensiivihoidon ryhmässä.

Primaarisen päätetapahtuman eli ei-fataalin sy-
däninfarktin tai aivohalvauksen osalta ei havaittu 
hoitoryhmien välillä oleellisia eroja (int. vs st. HR 
0,90; 95 % CI 0,78–1,04). Intensiivihoidon ryh-

ACCORD jäi lyhyeksi                             • Liisa Hiltunen

mässä ilmaantui 135 kuolemaa, kun niitä standar-
diryhmässä oli 94 (HR 1,35, 95% CI 1,0 –1,76). 
Lisääntynyt kuolleisuus johtui pääosin kardiovas-
kulaarisista syistä. 

Ei-fataaleja sydäntapahtumia oli kuitenkin in-
tensiivihoitoryhmässä vähemmän kuin standardi-
hoidossa olleilla (HR 0,76, 95% CI 0,62–0,92).  
Myöskään standardihoitoryhmän sisällä tiukka 
glukoositasapaino ei vähentänyt kardiovaskulaa-
rikuolleisuutta.  

Intensiivihoitoryhmässä oli myös enemmän va-
kavia hypoglykemioita kuin standardihoitoryh-
mässä (16,2% vs. 5,1%). Lisäksi intensiivihoito-
ryhmässä oli useammalle henkilöllä yli kymmenen 
kilogramman painonnousua  (27,8% vs. 14,1%).

Johtopäätöksiä tehdessä on hyvä miettiä muun 
muassa sitä, millaisin keinoin tässä tutkimuksessa 
tiukkaan glukoositasapainoon pyrittiin ja päästiin 
ja voiko tuloksia suoraan yleistää erilaisin keinoin 
saavutettuun hyvään glukoositasapainoon. Vertai-
lu muihin aiempiin ja varsinkin tuoreisiin tutki-
muksiin on myös mielenkiintoista.

Arvostetun Banting-palkinnon saanut professo-
ri Ralph De Fronzo herätti mielenkiintoa ADA:n 
kongressissa San Franciscossa. Hänen odotettua 
luentoaan tyypin 2 diabeteksen hoidon uudeksi 
paradigmaksi kerääntyi kuulemaan peräti yli 6 000 
osallistujaa.  

Toisin kuin ADA:n nykysuositus, professori De 
Fronzo ehdotti glykolysoituneen hemoglobiinin 
tavoitearvoksi tiukkaa kuuden prosentin rajaa ja 
elintapahoidon lisäksi patofysiologisten poikkea-
vuuksien korjaamista kolmoishoidolla: glitatsonil-
la, metformiinilla ja eksenatidillä. 

De Fronzo omilla linjoillaan              • Liisa Hiltunen

Ehdotustaan hän perusteli omilla ja muiden 
tutkijoiden saamilla tuloksilla mm. siitä, että 
tyypin 2 diabeetikko on menettänyt beetasolu-
toiminnastaan 80 prosenttia ja IGT-vaiheessa 
oleva henkilökin jo noin 50 prosenttia. 

De Fronzon mukaan vain tiatsolinideillä on 
selvä näyttö beetasolufunktion säilyttämisestä, 
eksenatidilla on siitä viitteitä. Metformiinilla 
tai sulfonyyliureoilla tätä ominaisuutta ei hänen 
mukaan ole osoitettu.
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Lasten diabeteksen hoidossa uusia innovaatioita on 
ollut viime vuosina niukasti. NIH:n tutkijaryhmän 
mukaan hyperglukagonemia saattaisi olla uusi po-
tentiaalinen hoidon kohde (Brown R ym., abstrakti 
227-OR). 

Kun verenglukoosin nousu normaalisti supres-
soi glukagonieritystä, tyypin 1 diabeteksessa gluka-
gonipitoisuudet nousevat paradoksaalisesti aterian 
jälkeen lisäten hyperglykemiaa. 

Tutkimuksessa 23 tuoreen lapsidiabeetikon 
(keski-ikä 9,4 vuotta) glukagoni- ja C-peptidieritys-
tä seurattiin ateriatestein vuoden ajan diagnoosista. 
C-peptidieritys heikkeni odotetusti ajan funktiona, 
kun taas aterianjälkeiset glukagonipitoisuudet nou-
sivat tasaisesti seurantajakson aikana. 

Tutkijat spekuloivat, voisiko glukagonineritys-
tä estävistä lääkkeistä, kuten GLP-1-analogeista 
tai DPP4-inhibiittoreista, olla hyötyä myös tyypin 
1 diabeteksen hoidossa. 

Glukoosisensorin ja insuliinipumpun muodos-
tama ”keinohaima” on tullut lähemmäksi todelli-

Uusia innovaatioita lasten diabeteksen hoitoon
• Tero Saukkonen

suutta. Yksi kehitysaskel tällä tiellä ovat algorit-
mit, joiden perusteella insuliinipumppu keskeyttää 
automaattisesti insuliini-infuusion määräajaksi hy-
poglykemian uhatessa. 

Tällaisten algoritmien toimivuutta selvitettiin 
kahdessa tutkimuksessa, joissa nuoria tyypin 1 dia-
beetikkoja (n=17 ja n=22) seurattiin sairaalaoloissa 
(Cendiz E ym., abstrakti 229-OR ja Buckingham B 
ym., abstrakti 230-OR). 

Automaattinen pumpun pysäytys ehkäisi te-
hokkaasti hypoglykemiat, eikä potilaille ilmaan-
tunut rebound-hyperglykemiaa kummassakaan 
tutkimuksessa. 

Automaattinen insuliini-infuusion keskeytys 
olisi erityisen hyödyllinen yöhypoglykemioiden 
torjunnassa, sillä tutkimusten mukaan glukoosi-
sensorin hälytykset jäävät yöllä potilailta useim-
miten huomaamatta. 

• Tero Saukkonen, LT, erikoislääkäri
Lääketieteellinen johtaja, Novo Nordisk Farma Oy

Nissenin ja kumppaneiden viime vuonna NEJM:ssä  
julkaisema meta-analyysi rosiglitatsonin käyttöön 
liittyvästä sydäninfarkti- ja kardiovaskulaarikuol-
leisuuden lisääntymisestä johti vilkkaaseen kes-
kusteluun lääkkeen turvallisuudesta ja myös uusiin 
meta-analyyseihin. Se johti myös siihen, että VADT-
tutkimuksen (Veterans Affairs Diabetes Trial) alku-
peräisestä tutkimusprotokollasta poiketen tutki-
muksessa suunniteltiin rosiglitatsonihoidon osalta 
uudet analyysit. 

San Franciscossa, kesäkuun ADA-kokouksessa 
abstraktina julkaistun VADT-tutkimuksen hyperg-
lykemian hoidon preliminäärituloksia odotettiin 
varsin kiinnostuneina. Saihan tutkimuksen korke-
an riskin tyypin 2 diabetespotilaista valtaosa se-
kä intensiivisen että standardihoidon ryhmissä (yli 
80 %) rosiglitatsonia muiden mahdollisten hyper-

VADT-tutkimuksen tulokset yllättivät        • Liisa Hiltunen

glykemian hoitojen ohella.  
Kaikkiaan molemmissa ryhmissä sydäntapah-

tumia oli odotettua vähemmän ja suunnilleen yhtä 
paljon (n. 500). 

Usean vuoden seurannassa ei voitu todeta ro-
siglitatsoni-intensiivihoidon ryhmässä kardiovas-
kulaarikuolemien tai -tapahtumien lisääntymistä. 
Ehkä tutkijoille itselleenkin hieman yllättäen in-
tensiivisen hoidon ryhmässä todettiin pikemmin-
kin CV-tapahtumien trendinomainen,vähenemine
n standardihoitoryhmään verrattuna (vaarasuhde 
0.868; p=0.12).  

Tutkijoiden omasta mielestä koko tutkimuksen 
mahdollisesti tärkein löydös oli kuitenkin se, että 
vakava hypoglykemia ennakoi vahvasti kardiovas-
kulaaritapahtumia (HR 2.062, 95% CI 1.132 to 
3.756, P=0.018).  



Raskaus-
diabeteksen hoidossa 

keskeistä on veren 
glukoosipitoisuuden 

omaseuranta.   

23DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   SYYSKUU 2008

Noin joka kymmenennellä raskaana olevalla tode-
taan raskausdiabetes. Viime vuosina on selvinnyt, 
että  lievänäkin raskausdiabetes lisää sikiön 
makrosomiavaaraa. Lisäksi se kertoo ei vain 
äidin, vaan myös vastasyntyneen suurentuneesta 
vaarasta sairastua diabetekseen ja metaboliseen 
oireyhtymään. Tämä on tehnyt raskausdiabetek-
seksen ennaltaehkäisemisestä entistä tärkeäm-
pää. Vastikään valmistuneessa Käypä hoito -suo-
situksessa todetaankin, että raskausdiabetesta 
tulisi seuloa valtaosalta raskaana olevista. 

 
Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoo-
siaineenvaihduntaa, joka todetaan ensimmäisen 
kerran raskauden aikana. Sen esiintyvyys on ollut 
Suomessa ja muissa länsimaissa kasvussa, ja ny-
kyään raskausdiabetes diagnosoidaan kahdeksalla 
prosentilla synnyttäjistä. 

Entinen, niin sanottu riskitekijäpohjainen seulonta 
löysi vain noin puolet raskausdiabetesta sairastavista 
äideistä. Siksi vastikään valmistuneessa raskausdia-
beteksen Käypä hoito -suosituksessa 
seulonta glukoosirasituskokeella koh-
distetaan pääosaan raskaana olevista. 
Ainoastaan pienen riskin äidit jäte-
tään seulonnan ulkopuolelle. 

Uudessa suosituksessa on ollut ta-
voitteena yhtenäistää raskausdiabe-
teksen seulonta- ja diagnoosikriteerit 
ja hoito, pyrkiä turvaamaan sikiön ja 
vastasyntyneen hyvinvointi, välttää ras-
kauskomplikaatioita ja välttää raskausdiabeteksen 
uusiutuminen seuraavassa raskaudessa. Lisäksi tarkoi-
tus on ehkäistä tyypin 2 diabeteksen ja valtimotaudin 
kehittyminen äidillä raskausdiabeteksen jälkeen.  

Raskausdiabeteksen Käypä hoito -suositus julkaistiin

Raskausdiabetesta seulottava 
valtaosalta raskaana olevista

• Risto Kaaja

Raskausdiabeteksen kehittymiseen vaikuttaa 
kaksi päätekijää: insuliiniresistenssi, joka voimis-
tuu raskauden jälkimmäisellä puoliskolla sekä hai-
man beetasolujen puutteellinen insuliinin eritys. 

Loppuraskauden insuliiniresistenssin voimis-
tuminen johtuu kehon rasvamäärän kasvusta sekä 
insuliiniherkkyyttä heikentävistä hormoneista, joi-
den eritys lisääntyy raskauden aikana. 

Haiman beetasolujen toimintahäiriön syyt ovat 
samat kuin ilman raskautta esiintyvissä häiriöissä. 
Häiriön syynä voi olla insuliiniresistenssiin näh-
den vajavainen insuliinin eritys (yleisin syy, yli 80 
prosentissa tapauksista), autoimmuunihäiriöt tai 
monogeeninen syy. 

Raskausdiabeteksen hoidossa keskeistä on ve-
ren glukoosipitoisuuden omaseuranta. Hypergly-
kemian hoidossa päähuomio kohdistetaan ruoka-
valioon. 

Ruokavaliohoidon ohella käytetään tarvitta-
essa insuliinihoitoa sikiön makrosomian ja synny-
tyskomplikaatioiden välttämiseksi. Myös oraali-
set diabeteslääkkeet, erityisesti metformiini, ovat 
osoittautumassa turvallisiksi raskausaikana käy-
tettynä. Hyvään sokeritasapainoon pyrittäessä ne 

eivät kuitenkaan ole riittäviä yli 
puolella äideistä, vaan myös insulii-
nia tarvitaan. 

Raskausdiabeetikolla on suu-
rentunut riski sairastua tyypin 2 dia-
betekseen sekä sydän- ja verisuoni-
tauteihin. Riskit on syytä kartoittaa 
varhaisessa vaiheessa synnytyksen 
jälkeen. Glukoosirasituskoe uusi-
taan insuliinihoitoa saaneille 6–12 

viikon kuluttua synnytyksestä ja muille vuoden 
kuluttua synnytyksestä tai seuraavan raskauden 
alussa.



Raskausdiabetes 
ilmaantuu yleensä 
jo ensimmäisessä 

raskaudessa.

24 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   SYYSKUU 2008

Etninen alkuperä
vaikuttaa

Raskausdiabetes ilmaantuu yleensä jo ensimmäi-
sessä raskaudessa. Suomessa glukoosirasitusko-
keen tulos oli vuonna 2006 poikkeava 8,4 pro-
sentilla synnyttäjistä. Heistä 2,1 prosenttia tarvitsi 
insuliinihoitoa (Stakesin syntymärekisteri). 

Ulkomaisissa aineistoissa raskausdiabeetikko-
jen osuus raskaana olevista on vaihdellut suuresti 
(1–12 prosenttia). Osasyynä suureen vaihteluun 
ovat erilaiset diagnostiset kriteerit. 

Etninen alkuperä vaikuttaa raskausajan insu-
liiniherkkyyteen ja siten myös raskausdiabeteksen 
esiintyvyyteen. Suomen maahanmuuttajista suuri 
sairastumisriski on naisilla, joiden sukujuuret ovat 
Afrikassa, Aasiassa (erityisesti Vietnam, Kiina ja 
Intia) tai Lähi-idässä. 

Monipuolinen terveellinen ravinto, sopiva (lii-
allista lihomista estävä) energiansaanti ja liikunta 
ehkäisevät raskausdiabeteksen kehittymistä

Diagnosointi
glukoosirasituskokeella

Glukoosirasituskoe tehdään yleensä äitiysneuvolas-
sa, josta raskausdiabeetikot ohjataan jatkoseuran-
taan erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikkaan. 

Pääsääntö on, että glukoosirasituskoe tehdään 
kaikille raskaana oleville. Ennen seulonta tehtiin 
vain naisille, joilla arvioitiin olevan suurentunut 
sairastumisriski iän, liikapainon ja aiemman lapsen 
makrosomian perustella. Yli puolella raskausdia-
betekseen sairastuvista suomalaisista naisista ei 
kuitenkaan ole riskitekijöitä. 

Epäiltäessä jo ennen raskautta al-
kanutta diabetesta (pregestationaali-
nen diabetes) koe tehdään heti epäilyn 
herätessä. Jos glukoosirasituskokeen 
tulos on alkuraskaudessa normaali, 
koe uusitaan raskausviikoilla 24.–28. 

Raskausdiabetes diagnosoidaan 
kahden tunnin glukoosirasituskokeel-
la (75 g:n glukoosiannos). Diagnoosi 
tehdään yhden tai useamman poikkeavan arvon 
perusteella. 

Laskimoplasmasta määritettyjen glukoosipitoi-
suuksien diagnostiset raja-arvot ovat: paastoarvo ≥ 
5,3 mmol/l, tunnin arvo ≥ 10,0 mmol/l ja kahden 
tunnin arvo ≥ 8,6 mmol/l.

Ravitsemusohjaus
avainasemassa

Ruokavaliohoito on hoidon perus-
pilari. Tehostettu ravitsemusohjaus 
näyttää vähentävän liiallista painon 
nousua, pienentävän plasman glu-

koosipitoisuutta ja ehkäisevän tai lykkäävän insu-
liinihoidon tarvetta. 

Jos BMI on alkuraskaudessa korkeampi kuin 
30, tavoitteena on painon pysyminen ennallaan 
raskauden kahden ensimmäisen kolmanneksen ai-
kana. Liikuntaharjoittelulla saattaa olla edullisia 

On muutamia poikkeustilanteita, jolloin  
glukoosirasituskoetta ei tarvita. Sitä ei tarvita, 

jos kyseessä on alle 25-vuotias ensisyn-• 
nyttäjä, joka on normaalipainoinen (BMI 
18.5–25) raskauden alkuvaiheessa eikä 
hänen lähisukulaisillaan ole tyypin 2  
diabetesta (sisarukset tai vanhemmat eivät 
ole sairastuneet alle 50-vuotiaana). 
 jos alle 40-vuotiaan uudelleensynnyttäjän • 
aikaisemmassa raskaudessa ei ole esiintynyt 
raskausdiabetesta eikä lapsen makrosomiaa 
(paino yli 4 500 g) ja BMI on alle 25  
uusimman raskauden alkaessa. 
 jos raskausdiabeteksen ilmaantuvuus toi-• 
sessa raskaudessa näyttää vähäiseltä (1 %), 
ja jos glukoosiaineenvaihdunta on ollut 
normaali ensimmäisessä raskaudessa.

Glukoosirasituskoe tehdään tavallisesti  
raskausviikoilla 24.–28. Kun sairastumisriski 
on erityisen suuri, koe tehdään jo alkuraskau-
dessa (raskausviikoilla 12.–16.). Tämä tulee  
kyseeseen silloin,

kun henkilö on aiemmin sairastanut  • 
raskausdiabeteksen.
kun hänellä on todettu munasarjojen moni-• 
rakkulaoireyhtymä (PCOS).
kun henkilön BMI on yli 35 raskauden  • 
alkaessa.
kun hänellä on glukosuria raskauden  • 
alussa.
kun hänellä tyypin 2 diabeteksen vahva • 
sukutausta (lähisukulaiset).
kun hänellä on suun kautta käytettävä  • 
kortikosteroidilääkitys. 



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

2020 UUSI Diabetes ja silmänpohja-  
 muutokset -potilasopas 3,50 euroa

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 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  



Tunnin kuluttua 
ateriasta mitattu 
glukoosipitoisuus 

kuvaa parhaiten sikiön 
makrosomiavaaraa. 
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vaikutuksia glukoosiaineenvaihdunnan häiriöön. 
Kun raskausdiabetes on diagnosoitu, diabee-

tikko aloittaa veren glukoosipitoisuuden omaseu-
rannan. Veren glukoosipitoisuus mitataan yhteensä 
neljä–kuusi kertaa vuorokaudessa: ennen aamiaista 
sekä tunti sen ja pääaterioiden jälkeen, tarvittaessa 
myös ennen aterioita. 

Tunnin kuluttua ateriasta mitattu glukoosipitoi-
suus kuvaa parhaiten sikiön makrosomiavaaraa. 

Hoidon tarve arvioidaan omaseurannan pe-
rusteella. Jos ruokavalioneuvonnan ja sen tehos-
tetun toteutuksen jälkeen veren glukoosipitoisuus 
on omaseurannassa toistuvasti ennen aamiaista 5,5 
mmol/l tai enemmän tai tunti aterian 
jälkeen 7,8 mmol/l tai enemmän, aloi-
tetaan insuliinihoito synnytyssairaa-
lan äitiyspoliklinikalla. Insuliinihoi-
toa jatketaan yleensä synnytykseen 
saakka. 

Tehostettua hoitoa (veren glukoo-
sipitoisuuden tiheät mittaukset ja in-
suliinihoito) saaneilla naisilla on to-
dettu vähemmän sikiön makrosomiaa 
ja perinataaliongelmia (kuolleisuus, hartiadystokia 
ja muita synnytyskomplikaatioita) kuin tavanomai-
sesti hoidetuilla raskausdiabeetikoilla.

Insuliinia     
omamittausten mukaan

Insuliiniannokset säädetään veren glukoosipitoi-
suuden omamittausten perusteella. Mahdollisuuk-
sien mukaan odottavat äidit voivat itse säädellä 
annoksiaan.  

Insuliinianalogien turvallisuutta raskauden ai-
kana on tutkittu tyypin 1 diabeetikoilla, eikä suu-
rentunutta epämuodostumavaaraa ole todettu.

Toistaiseksi ei ole riittävästi tutkimustietoa, jot-
ta suun kautta otettavia diabeteslääkkeitä (metfor-
miini ja glibenklamidi) voitaisiin yleisesti suositella 
raskausdiabeteksen hoidoksi. Erityistapauksissa, 
joissa insuliinin käyttöön liittyy ongelmia ja mikäli 
odottava äiti on hyvin lihava (BMI yli 35 ennen 
raskauden alkua tai alkuraskaudessa) tai hänellä 
tiedetään olevan munasarjojen monirakkulaoireyh-
tymä, voidaan harkita metformiinin käyttöä. 

Uusiseelantilais–australialaisen tutkimuksen  
(147 koehenkilöä) mukaan 20.–33. raskausviikolla 
aloitettu metformiini on sikiön ja äidin kannalta 

turvallinen, mutta lähes puolella riittämätön hy-
vän glukoositasapainon saavuttamiseen. Toisena 
vaihtoehtona voidaan harkita sulfonyyliureoista 
glibenklamidia. 

Riskejä sekä
äidillä että sikiöllä

Raskausdiabeetikoilla on suurentunut raskaushy-
pertension ja pre-eklampsian riski. Verenpainelääk-
keinä käytetään labetalolia, nifedipiiniä tai beeta-
salpaajaa. ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin 
salpaajat ovat vasta-aiheisia. 

Raskausdiabetes lisää sikiön 
makrosomian riskiä. Makrosomiaa 
esiintyy neljä kertaa enemmän insu-
liinihoitoisten raskausdiabeetikko-
jen lapsilla kuin ruokavaliohoidet-
tujen äitien lapsilla.

Sikiön kasvun seurannassa käy-
tetään ultraäänitutkimuksia, joskin 
niiden antama painoarvioiden osu-
vuus vaihtelee. Toistetuilla ultraää-

nitutkimuksilla painoarvion osuvuus on parempi 
kuin yksittäisellä tutkimuksella. Ultraäänitutki-
muksen viitatessa makrosomiaan kannattanee in-
suliinihoito aloittaa tavallista herkemmin. 

Perinataalikomplikaatioiden esiintyvyys on li-
sääntynyt raskausdiabetesta sairastavien naisten 
makrosomisilla sikiöillä ja vastasyntyneillä. 

Insuliinihoitosen raskausdiabeteksen yhteydes-
sä perinataalikuolleisuus on samansuuruinen kuin 
tyypin 1 diabeetikoilla. Tällöin erityisesti loppuras-
kauden tehostettu seuranta on perusteltua samaan 
tapaan kuin tyypin 1 diabeetikoillakin. 

Raskauden voidaan antaa jatkua laskettuun 
aikaan, mikäli glukoositasapaino on hyvä eikä 
raskauteen liity muita komplikaatioita. Synnytys 
käynnistetään harkinnan mukaan vain silloin, kun-
sikiö näyttää olevan kasvamassa selkeästi makro-
somiseksi. 

Sektiota suositellaan synnytystavaksi, mikäli si-
kiön painoarvio on yli 4 500 grammaa. Mikäli siki-
ön painoarvio on pienempi, synnytystapa valitaan 
obstetrisin indikaatioin huomioiden diabeetikon 
sikiölle ominainen vartalolihavuus ja sen aiheutta-
ma lisääntynyt synnytysongelmien riski. 

Raskausdiabetes näyttää lisäävän sikiön olka-
punosvaurion riskiä. Tämä riski on suurentunut 
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myös ruokavaliohoitoisten raskausdiabeetikoiden 
sikiöillä.

Raskausdiabetekseen liittyy vastasyntyneen 
hypoglykemian lisääntynyt riski. Hypoglykemiaa 
esiintyy enemmän ennenaikaisilla, makrosomisilla 
ja insuliinihoitoisten raskausdiabeetikoiden lapsil-
la. Hypoglykemiaa voidaan ehkäistä aktiivisella ja 
tiheällä rintaruokinnalla sekä tarvittaessa antamal-
la lisämaitoa. 

Koska vastasyntyneen seurannan tarve on li-
sääntynyt, synnytykset suositellaan hoidettaviksi 
sairaaloissa, joissa on mahdollisuus vastasyntyneen 
osastoseurantaan.  

Tarkka seuranta
synnytyksen jälkeen

Koska raskausdiabeetikoilla on olennaisesti suu-
rentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen, in-
suliinia käyttäneille äideille suositellaan glukoo-
sirasituskokeen uusimista 6–12 viikon kuluttua 
synnytyksestä. Ruokavaliohoitoisille äideille koe 
uusitaan noin vuoden kuluttua synnytyksestä. 

Mikäli kokeen arvoista yksikin on poikkeava, 
äiti ohjataan seurantaan avoterveydenhuoltoon. 
Erityisen tärkeää on tunnistaa metabolisen oireyh-
tymän vaaratekijät ja aloittaa tehostettu elintapa-
hoito. 

Koska raskausdiabetes uusiutuu herkästi seu-
raavassa raskaudessa (30–84 %), äidin ylipainoon 
ja vähäiseen liikuntaan tulisi puuttua jo ennen seu-
raavaa raskautta. 

Tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä terveel-
lisillä ruoka- ja liikuntatottumuksilla. Tutkimus-
näyttö koskee liikapainoisia keski-ikäisiä, joiden 
glukoosinsieto oli heikentynyt. 

Äidin raskausdiabetes saattaa lisätä lapsen 
myöhemmän ylipainon, glukoosiaineenvaihdun-
nan häiriön ja metabolisen oireyhtymän riskiä. Tä-
mä tulisi huomioida lapsen neuvolaseurannassa. 

• Risto Kaaja
Dosentti, sisätautien erikoislääkäri   
Diabeteksen hoidon erityispätevyys
HUS, naistenklinikka
risto.kaaja@hus.fi 

Diabetes ja silmänpohjamuutokset

Mitä silmänpohjamuutokset ovat ja   
miten niitä hoidetaan?

Diabetes ja silmänpohjamuutokset -opas kertoo sanoin ja 
kuvin diabeteksen aiheuttamista muutoksista silmissä eli 
diabeettisesta retinopatiasta. Oppaassa käydään läpi, mitä 
muutokset ovat sekä miten niitä seurataan ja hoidetaan. 
Opas sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille diabeetikoille ja 
heidän läheisilleen. Se luontuu hyvin myös silmien laser- 
hoitoon meneville.

 Diabetes ja silmänpohjamuutokset -opas on kokoa A5 ja 
siinä 16 sivua. Hinta postikuluineen on 3,50 euroa.  
Opas on ilmestynyt vuonna 2008. 

 
Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. (03) 2860 111
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
www.diabetes.fi /aineistot > Lisäsairaudet 



Ryhmätapaamisessa oli useiden asiantuntijoi-
den luentoja (lääkäri, ravitsemusterapeutti, fysio-
terapeutti, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja). Ti-
laisuuteen oli järjestetty lastenhoito yhteistyössä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosaston 
kanssa.  

 Toinen ryhmätilaisuus järjestettiin syksyllä 
2007. Silloin organisoinnista vastasi kätilöopiske-
lija Saara Viikki opinnäytetyönään yhdessä diabe-
teshoitajan kanssa. 

Toisen tilaisuuden sisältö oli vastaavanlainen 
kuin edellisellä kerralla, mutta nyt kaupungintalol-
la kokoontuneeseen ryhmään kutsuttiin vuosi sit-
ten synnyttäneet raskausdiabeetikot. Tilaisuuteen 
osallistui 17 naista. 

Räätälöityjä 
ruokakursseja

Toisen ryhmätilaisuuden jälkeen neljä naista innos-
tui raskausdiabetes-ryhmän perustamisesta, ja he 
kävivät ITE -ryhmäohjaajakoulutuksen. 

Ryhmäläiset suunnittelivat tapaa-
misten sisällöt yhdessä ja kokoon-
tuivat kerran kuukaudessa. Kokoon-
tumisissa käsiteltiin muun muassa 
ruokien valmistustapoja sekä oikea-
oppista ruokavaliota. 

Kotitalouslautakunta järjesti rää-
tälöityjä ruokakursseja ryhmän jäse-
nille. Ruokakurssin ohjaaja hankki 

raaka-aineet, ja naiset maksoivat itse kustannuk-
set. Myös ravitsemusterapeutin asiantuntemusta 
hyödynnettiin. 

Puolet kokoontumisista painottui liikuntaan. 
Ryhmäläiset tutustuivat yhdessä eri liikuntalajei-
hin ja etsivät itselle parhaiten soveltuvaa liikku-
mismuotoa.

Tietoa ei haluttu jakaa ylhäältä alaspäin, vaan 
naiset hankkivat sitä itse. Osallistujat saivat neu-

Ryhmätapaamisessa 
oli useiden eri 

asiantuntijoiden 
luentoja.   

Diabeteshoitajat  

Ryhmäohjausta raskausdiabeteksen sairastaneille naisille

Seuranta ei saisi loppua 
synnytykseen                 • Satu Savolainen

Raskausdiabeteksen esiintyvyys Suomessa on 
kasvanut, ja seurannat ja neuvonnat kuormittavat 
tulevaisuudessa yhä enemmän terveydenhuollon 
resursseja. Yksi apukeino voisi olla Äänekosken 
terveyskeskuksessa kokeiltu ryhmäohjaus. 

Raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä keskeistä 
ovat terveelliset ruokatottumukset, mahdollisten 
liikakilojen pudottaminen imetyksen päätyttyä se-
kä säännöllinen liikunta. Ylipainoinen raskausdia-
beetikko voi elintapojaan muuttamalla vähentää 
riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen jopa 50 pro-
senttia.

Äänekosken terveyskeskuksen äitiysneuvolan 
vastuulääkäri Tuija Savolainen on jo pitkään ollut 
huolissaan raskausdiabeetikoiden jatkoseurannas-
ta. Raskausajan naiset ovat hyvässä hoidossa, mut-
ta synnytyksen jälkeen kontrollit unohtuvat lähes 
kokonaan. 

Syksyllä 2005 Tuija Savolainen 
ja me muut Äänekosken terveyskes-
kuksessa päätimme järjestää ryhmä-
ohjauksen raskausdiabeteksen sai-
rastaneille naisille. Tavoitteenamme 
oli lisätä osallistujien tietoa tyypin 2 
diabeteksen sekä sydän- ja verisuo-
nisairauksien vaaratekijöistä ja mo-
tivoida naisia huolehtimaan itsestään 
ja perheen hyvinvoinnista. Yhtenä tavoitteena oli 
vaikuttaa raskausdiabeteksen uusiutumiseen seu-
raavassa raskaudessa. 

Lähetimme henkilökohtaisen kutsun (n. 116 
kappaletta) viiden vuoden sisällä synnyttäneille 
naisille, joilla oli todettu raskausdiabetes. Tilaisuu-
desta ilmoitettiin myös paikallislehdessä. Ryhmä 
kokoontui terveysaseman tiloissa, ja siihen osallis-
tui 15 naista. 
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voja paitsi omaan, myös koko perheen hyvinvoin-
tiin. 

Sosiaalinen tuki ja vertaistuki motivoivat osal-
listujia elintapamuutoksiin niin ruuan kuin liikun-
nankin suhteen. Ryhmäläiset pohtivat kukin hen-
kilökohtaisesti laihdutuksen merki-
tystä sairauksien ennaltaehkäisys-
sä. Eräässä palautteessa luki hyvin: 
”omasta terveydestä tulee pitää 
huolta, sillä lapset tarvitsevat äitiä 
vielä pitkään”. 

Ryhmätoiminnan ongelmakoh-
tina ovat olleet ryhmän vetovastuut, 
rajallinen ajankäyttö sekä sitoutumi-
nen ryhmätoimintaan. Ajankäytön haasteet koros-
tuvat naisilla, koska he huolehtivat usein monista 
käytännön asioista perheessä. Tämä heikentää si-
toutumista ryhmätoimintaan.

Ryhmäohjauksesta
hyviä kokemuksia

Kokemuksemme perusteella ryhmäohjaus on toi-
miva ja tehokas työmuoto. Päätimmekin tehdä siitä 
Äänekosken terveyskeskuksessa pysyvän käytän-
nön.

Ryhmätapaamiset valmisteltiin yhdessä tiimin 
kanssa, eivätkä ne näin kuormittaneet yhtä henki-
löä. Asiantuntijat tulivat mielellään luennoimaan 

tilaisuuteen. Palaute ryhmäohjauksesta oli myön-
teistä niin ammattilaisilta kuin asiakkailtakin. 

Äänekosken terveyskeskus oli samaan aikaan 
mukana kansallisessa Dehkon 2D-hankkeessa. 
Hoidonohjauksen tehostamisen ohella laadittiin 

hoitopolku korkean diabetesriskin 
potilaille. 

Raskausdiabeetikot tulevat nyky-
ään synnytyksen jälkeen diabeteshoi-
tajan vastaanotolle, jos sokerirasitus-
kokeessa on yksikin poikkeava arvo. 
Jos sokerirasituskoe on normaali, 
jatkoseuranta toteutuu omassa työ-
terveyshuollossa (jos on sairaanhoi-

tosopimus) tai aikuisneuvolassa. 
Raskausdiabetes voi hyvin olla sykäys koko 

perheen elintaparemontille. Tehokkaan hoidonoh-
jauksen avulla naiset motivoidaan jatkoseurantaan 
sekä itsestään ja perheestään huolehtimaan. 

Onnistuneeseen jatkoseurantaan tarvitaan use-
amman toimijan yhteistyötä  perusterveydenhuol-
lossa ja erikoissairaanhoidossa.

• Satu Savolainen
Erikoissairaanhoitaja/ diabeteshoitaja
Äänekosken kaupunki
Terveyskatu 10
44100 ÄÄNEKOSKI
satu.savolainen@aanekoski.fi 

Diabeteshoitajat  

Kokemuksemme 
perusteella ryhmä-

ohjaus on toimiva ja 
tehokas työmuoto.
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Sitagliptiinin ja metformiinin kiinteä kombinaatio hyväksyttiin

Euroopan lääkeviranomainen EMEA on myöntänyt myyntiluvan MSD:n uudelle, tyypin 2 diabeteksen hoitoon 
tarkoitetulle sitagliptiiniä ja metformiiniä sisältävälle yhdistelmävalmisteelle. Myyntilupapäätös koskee kaikkia 
27 EU:n jäsenmaata sekä Norjaa ja Islantia. Sitagliptiinin ja metformiinin kiinteä kombinaatio on hyväksytty 
käyttöön jo yli 50 maassa.

Sitagliptiinin ja metformiinin yhdistelmä vaikuttaa kolmeen keskeiseen tyypin 2 diabeteksen ongelmaan: beeta-
solujen heikentyneeseen insuliinin eritykseen, insuliiniresistenssiin sekä maksan liialliseen glukoosintuotantoon.

Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetun JANUMETin (sitagliptiini+ 
metformiini) hinnan ja peruskorvattavuuden alkaen 1.10.2008. Yhdistelmävalmisteen hinta on sama kuin sitagliptiinin 
yksinään.



●  FM Pia Leppäsen väitöskirja Mouse Models of 
Atherosclerosis, Vascular Endothelial Growth Fac-
tors and Gene Therapy (Sydän- ja verisuonitautien 
hiirimallit ja VEGF ja geeniterapia) tarkastettiin 
marraskuussa 2007 Kuopion yliopistossa.

”Väitöstutkimuksessa todettiin, ettei lyhytkes-
toisella VEGF-geeniperheen käytöllä ole yhteyttä 
valtimonkovettumataudin kehittymiseen. Sen sijaan 
pitkäaikaisen VEGF-A-geenin ilmentymisen todet-
tiin mahdollisesti aiheuttavan patologisia muutok-
sia. Geeniterapian kannalta onkin erityisen tärkeää, 
että pitkäkestoinen geenivektori on säädeltävissä 
ainakin verisuonen pintakerroksen kasvutekijöitä 
käytettäessä. Osana väitöstyötä kehitettiin metodi, 
jolla voitiin paikallistaa siirtogeeni tarkkaan tietylle 
alueelle kudoksissa. Tällä metodilla pystytään tun-
nistamaan virus DNA-kudoksesta, vaikka varsinai-
nen geenin ilmentyminen olisikin jo kadonnut. Täl-
löin mahdolliset geeninsiirrosta aiheutuneet kudos-
muutokset voidaan paikallistaa vielä senkin jälkeen 
kun siirtogeenin ilmentyminen on lakannut.”

● LK Jussi Naukkarisen väitöskirja Molecular 
Background of Common Dyslipidemias tarkastet-
tiin maaliskuussa 2008 Helsingin yliopistossa.

”Virhe kytkingeenissä sekoittaa rasva- ja sokeri-
aineenvaihduntaa sekä tulehdusreaktioita säätelevien 
geenien toiminnan ja altistaa sydän- ja verisuonitau-
deille. USF1-geeni on yksi elimistön kytkingeeneistä, 
joka valokytkimen tavoin säätelee muiden geenien 
toimintaa. Erityisen paljon se vaikuttaa elimistön 
rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan sekä tulehdusre-
aktion geenien toimintaan. Geenin riskimuodoilla 
vaste elimistön insuliinihormonille on puutteelli-
nen, minkä seurauksena monien USF1:n säätelemien 
geenien toiminta häiriintyy, ja tämä johtaa vuosien 
kuluessa verisuonten ateroskleroosiin.”

● TtM Irma Nykäsen väitöskirja Sepelvaltimo-
taudin prevention kehitys Suomessa vuosina 1996-
2005 tarkastettiin Kuopion yliopistossa huhtikuus-
sa 2008.

”Potilaan omilla elintavoilla, kuten tupakoinnilla, 
alkoholinkäytöllä, ruokatottumuksilla ja liikunnalla, 
on keskeinen merkitys sepelvaltimotaudin ehkäisyssä 
ja hoidossa. Elintapaohjaus on olennainen osa poti-
laan hoitoa ja sillä voidaan tukea potilaan omahoitoa 
sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ja hoidossa. Nykäsen 
väitöstutkimuksen mukaan potilaat ovat tiedoiltaan ja 
asenteiltaan hyvin erilaisia ja tarvitsevat nykyistä yk-
silöllisempää elämäntapaohjausta ja tukea. Omahoi-

Väitöksiä

toa tukeva keskustelu laihduttamisesta, alkoholin 
käytöstä ja tupakoinnin lopettamisesta lääkärin 
tai hoitajan kanssa oli potilaiden oman ilmoituk-
sen mukaan riittämätöntä. Lääkärit keskustelivat 
enemmän omahoitoon liittyvistä elintapamuutok-
sista potilaiden kanssa kuin hoitajat.”

● FM Anna-Kaisa Purhosen väitöskirja Signals 
arising from the gastrointestinal tract that affect 
food intake (Syömiseen vaikuttavat maha-suolika-
navan signaalit) tarkastettiin Kuopion yliopistossa 
toukokuussa 2008.

”Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ruuan-
sulatuskanavan erittämät peptidihormonit osal-
listuvat syömisen säätelyyn. Esimerkiksi mahan 
limakalvolta erittyvä greliini on ruokahalua lisäävä 
hormoni, jonka pitoisuudet verenkierrossa ovat 
korkeimmillaan juuri ennen ruokailun alkua ja las-
kevat nopeasti syömisen aloittamisen jälkeen. Kun 
ravinto saapuu suolistoon, sen seinämät alkavat 
erittää muun muassa kolekystokiniiniä, glukagonin 
kaltaista peptidi 1:stä sekä peptidi YY:tä (PYY). 
Nämä hormonit viestivät aivoille kylläisyyden tun-
teesta. Ruuansulatuskanavan peptidihormonien 
eritykseen vaikuttaa nautitun ravinnon määrän 
lisäksi myös sen koostumus. Esimerkiksi proteiini 
ja rasvahapot lisäävät kolekystokiniinin eritystä 
tehokkaammin kuin hiilihydraatit.”

● Lääket. lis. Teemu Juhani Niirasen väitöskirja 
Home blood pressure measurement – epidemiology 
and clinical application (Verenpaineen kotimittaus 
– epidemiologia ja kliininen käyttö) tarkastettiin 
kesäkuussa 2008 Turun yliopistossa.

”Vastaanotolla mitattu verenpaine on suomalai-
silla aikuisilla keskimäärin 8/3 elohopeamillimetriä 
korkeampi kuin kotona mitattu verenpaine. Tä-
män seurauksena yli joka kolmannella suomalaisel-
la, jolla on kertamittauksessa kohonnut verenpaine 
vastaanotolla, todetaan kotimittauksissa normaali 
verenpaine.  Kotona mitatulla verenpaineella on 
vastaanotolla mitattuun verrattuna selkeästi vah-
vempi yhteys verenpainetaudin aiheuttamiin elin-
vaurioihin, kuten valtimonkovettumatautiin ja sy-
dämen vasemman kammion paksuuntumiseen, ja 
siten se myös kuvaa paremmin potilaan todellista 
verenpainetasoa. Kotona mitatulla verenpaineella 
on veren kolesterolipitoisuutta ja verensokeria vah-
vempi yhteys valtimonkovettumatautiin.

Verenpaineen kotimittausta voidaan myös te-
hokkaasti käyttää verenpainetaudin hoidossa.”
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Koulutusta  

29.–30.9. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät • 
1.10. Mielenterveys ja diabetes -koulutus• 
14.–15.10. Diabeetikon hoito, lääke- ja hoitotarvike- • 
yritysten työntekijöille suunnattu koulutus
16.10. Diabeetikon omahoidon ohjaus ja tukeminen• 
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 viikolla 4/2009)
24.–28.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi• 
2.–3.12. Diabeteksen lisäsairaudet ja ruoka, ravitsemus- • 
terapeuttien koulutuspäivät

Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
diabetespäivät
29.–30.9.2008 Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15,  Tampere
Koulutuspäivät tarjoavat mahdollisuuden päivittää ja syven-
tää perustietoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja seulonnas-
ta sekä tyypin 2 diabeetikoiden kokonaisvaltaisesta hoidosta. 
Koulutuksesta hyväksytään diabeteksen hoidon erityispäte-
vyyteen 2 pistettä/päivä.
Kohderyhmä: työterveyshuollossa toimivat terveydenhuollon 
ammattilaiset
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja seulonta, 
tyypin 2 diabeetikon hoidon tavoitteet ja kokonaisvaltainen 
hoito (ylipaino, verenpaine, veren rasvat, verensokeri sekä 
verenhyytymishäiriöt), arviointi ja seuranta, ruokavalion ja 
liikunnan perusperiaatteet diabeteksen ehkäisyssä ja hoidos-
sa, asiakaslähtöinen hoidonohjaus, omaseurannan välineet, 
diabeetikoiden hoidon organisoinnin haasteet
Työskentelytavat: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset luen-
not, ryhmätyöt ja käytännön harjoittelu mm. ruokailutilan-
teissa 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 osal-
listuu 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 valinnassa, 
motivoivassa elintapahoidossa ja jalkojenhoidossa sekä asia-
kaslähtöisen ohjaustavan soveltamisessa. 
Kohderyhmä: diabeetikoiden hoidosta vastaavat työparit tai 
yksittäiset terveydenhuollon ammattilaiset.
Keskeinen sisältö: tyypin 2 diabetes Käypä hoito -suosi-
tuksen valossa, tyypin 2 diabeetikon yksilöllinen ja koko-
naisvaltainen hoito (lääkehoidon tarpeen arviointi ja hoidon 
tehostaminen, insuliinihoidon toteuttaminen), elintavat osana 
hoidon kokonaisuutta (painonhallinta, ruokavalio, liikunta), 
omaseurannan hyödyntäminen, riskijalan tunnistaminen ja 
asianmukaiseen hoitoon ohjaaminen, motivoiva ohjaus ja 

neuvonta, tiimityön hyödyt ja haasteet, omassa työpisteessä 
toteutettavan hoidon ja ohjauksen kehittämiseen tähtäävän 
prosessin käynnistäminen tai jatkaminen
Työskentelytavat: ennakkotehtävä, vuorovaikutteiset lu-
ennot, alustuskeskustelut, workshop-työskentely ja tarpeen 
mukaan muita toiminnallisia menetelmiä
Kouluttajat: lääkäri, ravitsemusterapeutti, psykologi, dia- 
beteshoitaja, jalkojenhoitaja ja liikuntasuunnittelija
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 %.

Mielenterveys ja diabetes
1.10.2008, Diabeteskeskus, Tampere
Mielenterveystyötä tekevien on tärkeää tietää perusasiat 
metabolisesta oireyhtymästä sekä tuntea diabeteksen ehkäi-
syn ja hyvän hoidon periaatteet. Psykiatriset ongelmat tuovat 
mukanaan ohjauksellisia erityishaasteita. Haasteita asettaa 
myös se, että mielenterveyslääkkeet voivat vaikuttaa sokeri-
aineenvaihduntaan. Koulutus on kehitetty yhdessä mielenter-
veysalan ammattilaisten kanssa.
Kohderyhmä: terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työs-
kentelevät mielenterveyspotilaiden hoidon tai kuntoutuksen 
parissa
Keskeinen sisältö: metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisy, varhainen toteaminen ja hoidon pääperiaat-
teet, tyypin 1 diabetes, sokeritasapainon hoito, mielenterveys-
lääkkeiden vaikutussokeriaineenvaihduntaan ja diabeteksen 
hoitoon, ruokavalion ja liikunnan merkitys metabolisen 
oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa, 
diabeteksen ja mielenterveyden yhteys, diabeteksen omahoi-
don haasteet ja sen tukeminen mielenterveyspotilaalla
Työskentelytavat: pieni omaan työhön liittyvä ennakkoteh-
tävä, vuorovaikutteiset luennot ja keskustelut
Kouluttajat: lääkäri, diabeteshoitaja, psykologi, ravitsemus-
terapeutti ja liikuntasuunnittelija
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 210 €. Alv 0 %.

Diabeetikon omahoidon ohjaus ja tukeminen 
16.10.2008 Diabeteskeskus, Tampere
Kohderyhmä: apteekkien henkilökunta, diabeteshoitajat sekä 
muut aiheesta kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset.  
Keskeinen sisältö: katsaus diabeetikon kokonaisvaltaisen 
hoidon perusperiaatteisiin ja lääkehoidon erityiskysymyksiin, 
diabeetikon lääkehoidon palveluketju sekä neuvonnan keinot 
lääkehoitoon sitoutumisessa, diabeetikon puheenvuoro: mitä 
odotan omahoidon ohjaukselta, 
diabeteshoitajan puheenvuoro: diabeteshoitajan ja tiimin 
merkitys diabeetikon omahoidon ohjauksessa ja tukena, 
proviisorin puheenvuoro: apteekki mukana diabetespotilaan 
neuvonnassa ja ohjauksessa, omahoidon apuvälineisiin ja 
tarvikkeisiin tutustumista
Kouluttajat: lääkäri ja diabeteshoitaja sekä Diabetesliiton 
ulkopuolisia asiantuntijoita.
Hinta: opetus, materiaali ja ruokailut 210 €. Alv 0 %.

Diabetesliiton koulutusta ammattilaisille 

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 4/2008

■ Ajankohtaista: Kuntavaalit 26.10. Kuntapäättäjillä valtaa kansanterveyden 
   aikapommin purkuun
  
■  Pääkirjoitus: Kryssienkin voi päästä perille   

■  Hyvä tietää ravinnosta: Transrasvahapot vähenevät, mutta eivät täysin katoa  

■  WCPD 2008

■  Taitoa, tietoa ja tärkeitä suhteita valtameren takaa

■  ADA 2008

■  Raskausdiabetesta seulottava valtaosalta raskaana olevista 

■   Diabeteshoitajat: Seuranta ei saisi loppua synnytykseen

■  Väitöksiä

■  Koulutusta




