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Aliravitsemus on alidiagnosoitua

Riittämätön energiansaanti on etenkin laitos-
hoidossa olevien ikäihmisten yleinen ja alidiag-
nosoitu ongelma. Ikääntyneen diabeetikon 
ruokavaliossa ei ole syytä pitäytyä yleisissä 
ravitsemussuosituksissa, vaan ikäihmisen ruo-
kailuun on paneuduttava yksilöllisesti. Tärkeintä 
on riittävä energiansaanti.

Ikäihmisen diabetes on omanlaisensa

Ikäihmisen diabeteksen diagnostiikka ja perus-
piirteet ovat samanlaiset kuin muissakin ikäryh-
missä. Kuitenkin oireiden epätyypillinen kirjo ja 
todennäköisesti pitkään kestänyt vähäoireinen 
tai oireeton diagnosoimaton vaihe voi johtaa 
siihen, että iäkkäillä on usein jo diagnoosihetkel-
lä todettavissa diabeteksen lisäsairauksia. 

Liikunta auttaa ikäihmistäkin

Säännöllinen liikunnan harrastaminen auttaa 
ikääntyneitä diabeetikoita selviytymään pidem-
pään kotona. Kestävyystyyppisen liikunnan li-
säksi voimaharjoittelulla on todettu olevan suuri 
merkitys. 

Ohjat omissa käsissä

Ikääntynyt diabeetikko on haaste hoitotyölle. 
Vaikka verensokerin mittaus sujuukin hoitajalta 
nopeammin, iäkkään diabeetikon on hyvä hoitaa 
mittauksensa ja lääkityksensä itse mahdollisim-
man pitkään. Niin kauan kuin hänellä on ohjat 
omissa käsissään, hän on kiinnostunut hoidon 
syistä ja seurauksista.
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Tyypin 2 diabeetikoiden sopeutumisvalmennus 
oman hoitopaikan vastuulle

Diabetesliitossa on järjestetty Kelan rahoituksel-
la sopeutumisvalmennuskursseja vuosittain lähes 
400 henkilölle. Tyypin 2 diabeetikoille suunnattuja 
kursseja on tarjolla myös muissa kuntoutuslaitok-
sissa. Diabetesta sairastaville tarkoitetut kurssit 
vuosille 2009–2012 ovat olleet haettavina kilpailu-
lainsäädännön mukaisessa tarjouskilpailussa. 

Kela on päättänyt lopettaa tyypin 2 diabeeti-
koille suunnatun sopeutumisvalmennuksen. Kelan 
näkemyksen mukaan hoidonohjaus ja sopeutumis-
valmennus ovat sairastuneen oman kotikunnan ja 
hoitopaikan vastuulla ja kustannettavana. 

Vaikeaa tyypin 2 diabetesta ja metabolista oi-
reyhtymää sairastaville henkilöille Kela sen sijaan 
järjestää kuntoutuskursseja jatkossakin. Myös Dia-
betesliitto jätti Kelalle tarjouksen kuntoutuskurs-
seista. Lisäksi Diabetesliitto tulee jatkossakin tar-
joamaan hoitopaikan maksusitoumuksella rahoi-
tettavaa viikon pituista sopeutumisvalmennus- ja 
hoidonohjauskurssia tyypin 2 diabeetikoille. 

Kelan rahoittama sopeutumisvalmennus jat-
kunee kuten aikaisempina vuosina. Myös perhe-

kursseja ja nuorten kursseja järjestetään entiseen 
tapaan. 

Eläkkeellä olevien kursseja toteutetaan entiseen 
tapaan joko hoitopaikan maksusitoumuksella tai 
RAY:n tulella kurssilaisen omavastuumaksun kera.

Kelan kurssien kriteerejä on myös tarkistettu. 
Tyypin 1 diabeetikon perusteita kuntoutustarpeelle 
ovat ongelmat hyvän hoitotasapainon saavuttami-
sessa ja hoidon käytäntöön soveltamisessa, alkavat 
lisäsairaudet, toistuvat hypoglykemiat ja diabetek-
seen liittyvät pelot, hoidossa väsyminen ja moti-
vaatio-ongelmat. Tyypin 2 diabeetikon kuntoutus-
tarpeen perusteita ovat hoitotasapainon saavut-
tamiseen liittyvät ongelmat, tehostetun tuen tarve 
painonhallintaan ja elintapojen muutokseen, diabe-
teksen hyväksymiseen ja tarve tehostettuun tabletti 
- tai insuliinihoidon ohjaukseen sekä lisäsairaudet 
ja niiden pelot. Lähtökohtana on, että henkilö ei 
ole saavuttanut hoitotavoitteita huolimatta oman 
hoitopaikan tehostetusta ohjauksesta.  

Lisätietoja:
www.diabetes.fi  tai kurssisihteerit p. 03 2860 111

Ajankohtaista  

Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa dia-
beetikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii 
myös oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. 
Kirjassa on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan mer-
kityksestä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

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

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

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

Lisätietoja ja tilaukset:



Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani talouskriisi hämmentää 
maailmaa. Täällä koti-Suomessa jo pitkään podettu tervey-
denhuollon kriisi oli esillä etenkin kunnallisvaalien alla, kun 
poliitikot hokivat mantran lailla terveydenhuoltopalvelujen 
tasa-arvoa, joustavuutta ja laadukkuutta. Mikäli näihin 
lupauksiin on uskominen, paremmat ajat ovat pian käsillä! 
Jos vielä uusi terveydenhuoltolakikin toteutuu suunnitel-
lusti, kansalaiset saavat jatkossa sairaanhoitonsa, osin jopa 
erikoissairaanhoitotasoisen, sujuvasti ja viiveettä itse halua-
mallaan tavalla. Monet resurssipulassa selätyksen partaalla 
painineet terveyskeskuksetkin odottavat vaivaansa pikimmi-
ten apua ja lääkettä. 

Yhdenvertaisuusperiaate, potilaan vapaus hakeutua ha-
luamalleen lääkärille ja jopa ajatus siitä, että hoitoportaiden 
ja -polkujen valitseminen ja vaihtaminen olisi mahdollista 
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, kuulostavat äkki-
seltään tervetulleilta ja tehokkailta lääkkeiltä. 

Näitä tulevaisuuskuvia pohtiessani olo on välillä kuin 
Liisalla ihmemaassa. Voiko tämä oikeasti toteutua ja tapah-
tua? Neljä vuotta sitten voimaan tulleen hoitotakuun piti 
lyhentää erikoissairaanhoidon jonot kohtuullisiksi, mutta 
toisin kävi. Hoitotakuun toteutumattomuudesta ollaan nyt jopa langettamassa joillekin 
sairaanhoitopiireille muhkeita uhkasakkoja. 

Vaativan lain laatimiseen ja toteuttamiseen liittyy monia ennalta huomioitavia asioi-
ta. Resurssit on turvattava, raja-aidat hävitettävä ja tiedonkulun oltava mahdollisimman 
esteetöntä. Mielestäni jonkinlainen kannustava tavoitteiden toteutumisen tilintarkastus 
voisi auttaa tulosten arvioinnissa ja ohjata korjausliikkeisiin paremmin kuin uhkasakko- 
ja jälkiviisausajattelu.

On hyvä muistaa, että meillä kansalaisilla ja myös terveydenhuollon toimijoilla on 
suuri vastuu tulevista terveyspalveluista. Meistä itsestämme riippuu, keitä valitsemme 
päättäjiksi näitä asioita edistämään. 

Ilman vahvoja ja sitoutuneita puolestapuhujia, lasten, nuorten ja mielenterveyspoti-
laiden ohella myös ikäihmiset jäävät helposti vaille tarvitsemaansa hoitoa. Elämänkaari-
teemanumeroiden päätteeksi omistamme tämän Diabetes ja lääkäri -lehden iäkkäiden 
diabetekselle. Ikäihmisten diabetes on oiva esimerkki siitä, miten tärkeää hoidon yksilöl-
linen räätälöinti on.

 
         Kaikkea hyvää!

       Liisa Hiltunen

Vaalilupauksia ja tärkeitä valintoja
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• Liisa Hiltunen

Pääkirjoitus  
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Koulutusohjelma 
paransi laitoksissa 

hoidettujen dementia-
potilaiden 

ravitsemustilaa.
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5
• Antti Aro

Hoitohenkilökunnan koulutus auttaa ravitsemushäiriöiden tunnistamista ja torjumista

Ikäihmisten aliravitsemus      
on yleistä

Riittämätön energian saanti on varsinkin laitos-
hoidossa olevien vanhusten yleinen, mutta huo-
nosti tunnistettu ongelma. Sen ehkäisy ja hoito 
vaativat usein yksilöllisiä ratkaisuja, jotka voivat 
poiketa suosituksista, joita annetaan lihavuudesta 
kärsivälle aikuisväestölle ja laitosruokailuihin. 
Hoitohenkilökunnan kouluttaminen parantaa 
usein ongelman tiedostamista, korjaa vanhusten 
ravitsemustilaa ja kohentaa sekä ikääntyneiden 
fyysistä että henkistä suorituskykyä.

Enemmistö työikäisistä suomalaisista on nykyään 
ylipainoisia. Niinpä väestön ravitsemussuosituksis-
sa painotetaan ravinnon ja liikunnan tasapainoa ja 
painonhallintaa. 

Kun ihminen saavuttaa eläkeiän, 
ravitsemustila ja suorituskyky pysy-
vät pitkään ennallaan. Sairastavuus 
ja laitoshoidon tarve alkavat selvästi 
yleistyä 75 vuoden iässä. Laitoshoi-
toon johtavat erityisesti dementia ja 
useiden samanaikaisten sairauksien 
yhteisvaikutukset. 

Tässä vaiheessa sairauksien eh-
käisyn perspektiivi ja käsitykset ris-
kitekijöistä muuttuvat ratkaisevasti. Terveyden 
kannalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee kolestero-
lin ja verenpaineen sijaan riittävä eli tarpeen mu-
kainen energiansaanti. 

Helsingin kaupungin vanhusten hoitolaitoksissa 
hoidetuista vanhuksista noin kolmanneksella to-
dettiin selvästi heikentynyt ravitsemustila. Lisäksi 
asukkaista 60 prosenttia kuului ravitsemushäiriön 
riskiryhmään (1). 

Tässä tutkimuksessa, johon osallistui yli 2 000 
keskimäärin 82-vuotiasta vanhusta, ravitsemustila 
arvioitiin MNA-testin avulla (Mini Nutritional As-
sessment) (2). Huono ravitsemustila liittyi pitkään 
hoitoaikaan, toimintakyvyn häiriöihin, dementi-
aan, aivoverenkierron häiriöihin sekä ummetuk-
seen ja nielemisvaikeuksiin. 

Vanhuksilla, jotka söivät vähemmän kuin puo-
let tarjotusta ruuasta, häiriintynyt ravitsemustila oli 
erityisen tavallinen. Useimmilla ravinnon riittämät-
tömyys oli kuitenkin vähemmän hoitohenkilökun-

nan huomiota herättävää.
Vuonna 2003 Merja Suomisen 

väitöskirjakokonaisuuteen kuulu-
neissa tutkimuksissa havaittiin, että 
hoitajat tunnistivat aliravitsemuksen 
vain neljänneksellä niistä vanhuksis-
ta, joilla MNA-testi osoitti ravitse-
mustilan selvästi häiriintyneeksi (3). 
Virhearviointi oli erityisen tavallista 
silloin, kun potilaan painoindeksi oli 
normaalialueella. 

Hoitajille tarjottiin koulutusta, johon kuului ra-
vitsemusterapeutin antamaa ohjausta, MNA-testin 
ja ruokapäiväkirjojen käytön opettelua sekä tulos-
ten tulkintaa ja palautekeskustelua ryhmissä. Kou-

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.
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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.



Aliravitsemuksen 
riskiryhmään 

kuuluvien ruoka-
valiossa voisilmä 
piristää puuroa.
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lutusta oli vuoden aikana yhteensä kuusi puolen 
päivän sessiota. 

Koulutusohjelma paransi laitoksissa hoidet-
tujen dementiapotilaiden ravitsemustilaa. Tutki-
muksen alussa yhdenkään tutkitun potilaan ravit-
semustila ei ollut hyvä, mutta vuoden kuluttua 16 
prosentilla potilaista ravitsemustila oli korjaan-
tunut normaaliksi. Koulukseen osallistuneiden 
hoitajien hoitamien vanhusten päivittäinen ener-
giansaanti lisääntyi vuoden aikana keskimäärin 
21 prosenttia (lähtötilanteen 1 230 kcal:sta 1 487 
kcal:iin) (4). 

Hoitajat pitivät parhaina tiedon lähteinä ruo-
kapäiväkirjan pitoa ja MNA-testiä sekä näiden 
tulosten arviointia moniammatillisessa ryhmässä.

MNA-testi auttaa
arvioinnissa

Mini Nutritional Asessment -testissä on helposti 
täytettävä kahden painosivun lomake, johon kuu-
luu kuuden kysymyksen seulontaosa ja 12 osiota 
käsittävä arviointiosa. Arviointiosa täytetään siinä 
tapauksessa, että seulonnan tulos osoittaa virhera-
vitsemuksen riskin kasvaneen (2). 

Seulonnassa keskitytään ravinnonsaannin ja 
painon muutoksiin ja painoindeksiin. Vanhuksilla 
painoindeksin optimitaso on yli 23 kg/m2 eli kor-
keampi kuin keski-ikäisten tavoitealueen alaraja. 

Arviointiosassa paneudutaan 
lääkitykseen, aterioiden lukumää-
rään ja koostumukseen, juomien 
nauttimiseen sekä avun tarpeeseen 
ruokaillessa. Vyötärön ympäryksen 
sijaan MNA-testissä mitataan olka-
varren ja pohkeen ympärysmitat, 
jotka kuvastavat lihaksiston kun-
toa. 

Kokonaispistemäärän perusteel-
la ravitsemustila luokitellaan joko 
hyväksi tai sellaiseksi, jossa virheravitsemuksen 
riski on kasvanut tai tutkittavan arvioidaan kär-
sivän virhe- tai aliravitsemuksesta. Arvion tekemi-
seen kuluu 5–15 minuuttia riippuen siitä, riittääkö 
pelkkä seulonta vai jatketaanko arviointi loppuun 
asti. 

Tutkimusten mukaan MNA-testin avulla on 
parannettu aliravitsemuksen tunnistamista erityi-
sesti laitoksissa, joissa ravitsemushäiriöt ovat ta-
vallisia. 

Kotioloissa selviytyvillä vanhuksilla vaikeat 
häiriöt ovat harvinaisempia. Kuitenkin myös ko-
tona asuvien vanhusten joukosta voidaan testin 
avulla tunnistaa ravitsemushäiriön riskihenkilöt ja 
näin parantaa edellytyksiä ehkäistä vaikeammat, 
toimintakykyä heikentävät ravitsemushäiriöt.

Joustavuutta, ei
kaavamaisuutta

Ikääntyessä makuaistin ja janon tunteen heikkene-
minen on tavallista ja myötävaikuttaa sairauksien 
ohella ruokahalun huononemiseen. Tilannetta voi 
vielä pahentaa tiukka pitäytyminen ravitsemus-
suosituksissa ja niiden mukaan suunnitellussa lai-
tosruuassa. 

Huonokuntoisten vanhusten auttaminen ruo-
kailussa vaatii aikaa ja johtaa usein ristiriitaan hoi-
tohenkilökunnan kapasiteetin ja vanhusten tarpei-
den välillä. Yksi nopeuttava ratkaisu on ruokintaa 
nopeuttavien soseruokien käyttö, joka voikin tila-
päisesti olla perusteltua. Tarpeettoman pitkään jat-
kettuna soseruokien käyttö voi kuitenkin entises-
tään pahentaa ikääntyneen ruokahaluttomuutta. 

Yleensä paras tulos saavutetaan, kun nouda-
tetaan mahdollisuuksien mukaan vanhuksen omia 
toivomuksia ja joustetaan ruokavalinnoissa nii-
den suuntaan erityisesti energiapitoisten ruokien 
osalta. 

Rasva sisältää runsaimmin ener-
giaa, ja sen välttäminen vähentää 
helposti energian saantia. Suosituk-
sissa ei ole enää pariinkymmeneen 
vuoteen painotettu rasvan saannin 
vähentämistä, mutta käytännön oh-
jeissa tällainen pyrkimys näyttää 
edelleen olevan kummallisen ylei-
nen. 

Aliravitsemuksen riskiryhmään 
kuuluvien ruokavaliossa voisilmä 

piristää puuroa, maidon ei tarvitse olla rasvatonta 
eikä sokerin ja kermavaahdonkaan nauttiminen 
ole paheellista. Välipalat ovat hyödyllisiä varsinkin 
silloin, kun kerralla voi nauttia vain pieniä ruoka-
määriä. 

Runsas kovan rasvan ja suolan käyttö ja kuidun 
puute ovat suomalaisen väestön keskeiset ravitse-
musongelmat, mutta mikään näistä ei ole keskeinen 
ongelma vanhusten ravitsemuksessa. 
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Kuitu toki torjuu ummetusta, mutta toisaalta 
runsaskuituinen ruoka vie tilaa energiapitoisem-
milta elintarvikkeilta. 

Painotukset ja valinnat tulisi tehdä yksilöllisesti 
tärkeimmiksi arvioitujen ongelmien pohjalta. Jous-
tavuus antaa parempia tuloksia kuin pitäytyminen 
yleisissä ohjeissa ja kaavamaisissa käsityksissä.

Ei laihdutusta
diabeetikollekaan

Valtaosa tyypin 2 diabeetikoista on lihavia, ja laih-
duttaminen on keskeinen osa sairauden hoitoa. 
Ikäihmisten osalta suhtautuminen laihduttamiseen 
ja laihtumiseen on kuitenkin toisenlainen. 

Rasvakudoksen väheneminen parantaa insulii-
niherkkyyttä, mutta vähän liikkuvilla vanhuksilla 
laihtumisen hinta on liian korkea. Puuttuva energia 
otetaan rasvakudoksen lisäksi lihaksista, jolloin 
fyysinen suorituskyky entisestään kärsii. 

Riittämätön ravinnon saanti pahentaa myös 
kognitiivisten toimintojen häiriöitä. Vanhusten pai-
nonhallinnassa on pyrkimyksenä energiatasapaino 
eli paino pyritään pitämään ennallaan. 

Iäkkäillä diabeetikoilla hoidon tavoitteena on 
ensisijaisesti subjektiivinen oireettomuus ja glu-
kosurian välttäminen. Tarpeen mukaan tähän voi-

daan päästä lääkehoidolla ilman, että energian 
saantia rajoitetaan. 

Spontaani laihtuminen on usein oire muusta 
kroonisesta sairaudesta, joka vaatii erityistä hoi-
toa. Pitkään kestäneessä diabeteksessa laihtuminen 
voi johtua myös vähitellen kehittyneestä insuliinin 
puutoksesta, jonka hoitaminen voi vaatia insulii-
nihoidon aloittamista tai insuliiniannoksen kor-
jaamista.

• Antti Aro
LKT, professori
antti.aro@ktl.fi 
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Apteekkeja kehotetaan tehostamaan 
tupasta vieroittamista
Apteekkariliiton mielestä apteekkeja voitaisiin 
hyödyntää nykyistä enemmän tupakasta vieroit-
tamisessa. Apteekkariliitto on julkaissut Apteekit 
tupakasta vieroituksen tukena -toimenpideohjel-
man, joka linjaa apteekkien savuttomuustyötä 
vuosina 2008–2011.

 Tupakoinnin aiheuttamat terveydenhuollon 
kustannukset ovat merkittävät, eivätkä peruster-
veydenhuollon nykyiset resurssit riitä tupakoivi-
en potilaiden kattavaan tupakasta vieroitukseen. 
Toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena onkin 
ohjata tupakasta vieroituksessa apua ja tukea 
tarvitsevia potilaita apteekkien tarjoamien vie-

roituspalvelujen piiriin. Toimenpideohjelmassa 
apteekkien savuttomuustyö on porrastettu koh-
deryhmän laajuuden ja palvelun luonteen mukaan 
eri tasoille. Ylimmällä tasolla apteekin tarjoama 
palvelu on rajatulle kohderyhmälle suunnattua 
yksilöllistä, maksullista tupakasta vieroitusta tai 
ryhmävieroituskurssien järjestämistä. Alimmalla 
portaalla kohderyhmänä ovat kaikki tupakoivat 
asiakkaat ja tupakasta vieroitus on osa lääkkeen 
toimitusprosessia ja sisältyy lääkkeen hintaan. 
Yksilöllistä tupakasta vieroitusta tarjoaa tällä 
hetkellä kolmisenkymmentä apteekkia.



Yli 300 parempaa valintaa kaupan hyllyssä!
Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden suosiminen on helppo keino vähentää
suolan ja rasvan saantia. Ne sopivat kaikenikäisille, hyvinvoinnistaan kiinnostuneille
kuluttajille. Sydänmerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote on tuoteryhmässään
rasvan ja suolan kannalta parempi valinta. Merkin saaneita tuotteita on jo yli 300.
Sydänmerkki-esitteitä, jotka sisältävät Sydänmerkki-tuotteiden luettelon voi tilata
Sydänliitosta. Lisätietoja Sydänmerkistä osoitteessa: www.sydanmerkki.fi 



Oireettomuus saattaa 
osin liittyä iän myötä 
kohoavaan munuais-

kynnykseen.

Diagnosoimaton 
diabetes on yleinen 

myös iäkkäillä. 
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Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet
• Liisa Hiltunen

Diabeteksen esiintyvyys kasvaa huomattavasti 
ikääntymisen myötä (1–7), joskin tilanne vaihtelee 
eri väestöissä. Vaikka tyypin 2 diabetekseen sai-
rastuvat nykyisin yhä nuoremmat, edelleen noin 
puolet sairastuneista on yli 65-vuotiaita. Noin joka 
viidennellä yli 65-vuotiaalla on diabetes. 

Muiden tunnettujen, yleistyvien riskitekijöiden li-
säksi diabetekseen sairastuvuuden kasvun ja pitkän 
sairastamisajan taustalla on väestön pidentynyt 
elinikä.

Diagnosoimaton diabetes on yleinen myös iäk-
käillä. Joidenkin arvioiden mukaan 
ikäihmisistä jopa puolet sairastaa 
diabetesta tietämättään (6). 

Parantuneiden hoitomahdol-
lisuuksien myötä tulevaisuudessa 
myös tyypin 1 diabeetikoiden mää-
rä ikäihmisten joukossa kasvanee.

Diabetes lisäsairauksineen voi 
pahimmillaan johtaa iäkkään potilaan fyysisen toi-
mintakyvyn ja omatoimisuuden heikkenemiseen ja 
jopa laitoshoitoon. Nämä seuraukset voivat hyväl-
lä hoidolla olla estettävissä (8, 9). 

Vaikka toimintakyvyn alenemisen taustalla lie-
nevät suurelta osin diabetekselle tyypilliset komp-
likaatiot (koronaaritauti, perifeerinen neuropatia 
ja valtimotauti, näön heikkeneminen), diabeteksen 
itsenäisen osuuden on arvioitu olevan jopa 60 pro-
senttia (8, 9). 

Oireet usein
yllättäviä

Ikäihmisen diabeteksen kliininen kuva vaihtelee 
ja saattaa olla epätyypillinen (3–5, 7, 8, 10–12). 
Usein potilas on oireeton tai oireet 
tulkitaan virheellisesti (12). 

Sairauden akuutti alku voi yllät-
tää. Se voidaan havaita esimerkiksi 
tulehdusreaktion tai sairaalahoitoon 
johtaneen komplikaation, kuten sy-
däninfarktin tai aivohalvauksen hoi-

don yhteydessä (13). Diagnoosi paljastuu harvoin 
diabetekseen liittyvien harvinaisten syndroomien, 
kuten monioireisen diabeettisen neuropaattisen ka-
keksian yhteydessä (10).

Ikäihmisen diabeteksen oireet johtuvat joko itse 
hyperglykemiasta tai lisäsairauksista, joita esiintyy 
usein jo diabeteksen diagnosointihetkellä (tauluk-
ko 1, s. 13). 

Oireettomuus saattaa osin liittyä iän myötä ko-
hoavaan munuaiskynnykseen. Toisaalta normaa-
lissakin ikääntymisessä muun muassa janon tunne 
heikkenee, ja hoitamattomalle diabetekselle muu-
ten tyypillinen polydipsia eli pitkäaikainen janon-

tunne voi puuttua kokonaan.
Osalla iäkkäistä diabeteksen 

pääasiallisia oireita ovat virtsain-
kontinenssi, polyuria tai ruokahalut-
tomuus. Nämä sekoittuvat helposti 
muiden sairauksien oireisiin tai hoi-
don sivuvaikutuksiin. 

Myös painonlasku, kaatumiset, 
murtumat ja häiriintynyt uni–valverytmi voivat ol-
la ikäihmisen diabeteksen oireita, mitä ei helposti 
tule ajatelleeksi (3, 4, 9–16). 

Diabetes lisää
dementiariskiä

Voi olla, että ainoat diabeteksen oireet iäkkäällä 
ovat sekavuus, delirium, dementia tai muut kogni-
tiivisten toimintojen häiriöt. 

Muutamissa tutkimuksissa, joista osa on seu-
ruuluonteisia, erilaiset kognitiiviset tai neuropsy-
kologiset testit ovat osoittaneet diabeteksen olevan 
iäkkäillä yhteydessä heikentyneisiin kognitiviisiin 
toimintoihin (9, 19, 20).  

Diabetes on ainakin vaskulaarisen dementian 
riskitekijä. Se saattaa lisätä demen-
tiariskiä jopa kaksinkertaiseksi. Dia-
betes näyttää olevan myös Alzhei-
merin taudin itsenäinen riskitekijä 
(21). 

Diagnosoimaton diabetes ja 
etenkin toistuva hypoglykemia saat-



Diabetes näyttää 
olevan myös Alzheime-
rin taudin itsenäinen 

riskitekijä. 
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tavat myös heikentää kognitiivisia toimintoja. Näi-
den huomioon ottaminen potilaan tutkimisessa ja 
hoidossa on tärkeää, sillä toisaalta on viitteitä siitä, 
että joissain tilanteissa glukoositasapainon korjaa-
minen saattaa parantaa kognitiivisia toimintoja. 

 

Yhteyksiä
masennukseen

Diabeteksen ja masennuksen välisistä yhteyksis-
tä on julkaistu useita tutkimuksia (22, 23). Mo-
lemmat ovat iäkkäillä tavallisia ja melkeinpä yhtä 
yleisiä (23). 

Vaikka mahdolliset taustamekanismit tunne-
taan huonosti, masennus voi olla diabetekselle al-
tistava tai sen syytekijä. 

Tuoreessa ruotsalaisessa keski-ikäisen väestön 
seuruututkimuksessa todettiin psyykkisen kuormit-
tuneisuuden (mm. depressiivisten oireiden) lisää-
vän prediabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen riskiä 
etenkin miehillä (24). Iäkkäillä diabeetikoilla, joilla 
usein on muitakin pitkäaikaissairauksia, masennus 
voi olla keskeinen hyvän omahoidon este ja siten 
olla yhteydessä huonoon glukoositasapainoon.  

Kun fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn heik-
keneminen vielä korostuvat ikääntyessä, iäkkäi-
den diabeetikoiden masennuksen tunnistamiseen 
on kiinnitettävä erityistä huomiota 
(25).

Lisäsairaudet
todella yleisiä

Sydän- ja verisuonisairaudet ovat 

iäkkäiden diabeetikoiden suurin sairastuvuuden ja 
kuolleisuuden syy. Sairastuvuus on diabeetikoilla 
vertailuväestöä korkeampaa. 

Sepelvaltimotauti, aivoverisuonitauti tai perifee-
rinen valtimotauti ovat makroangiopatian merkkei-
nä iäkkäillä yleisiä jo diabeteksen diagnoosivaihees-
sa (10, 12, 18, 26). Myös heikentyneeseen glukoo-
sinsietoon liittyy iän myötä lisääntynyt sairastuvuus 
ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin. 

Käytännön potilastyössä on hyvä muistaa, että 
iäkkään diabeetikon sepelvaltimotauti on oireeton 
lähes joka kolmannella (27–29). 

Hyperglykemiaan yhteydessä olevat mikroan-
giopaattiset komplikaatiot retinopatia, nefropatia 
ja neuropatia lisääntyvät nekin taudin keston ja iän 
myötä (10, 18, 26). Diabeteksen lisäsairaudet paitsi 
lisäävät hoidon tarvetta ja sairaalahoitoja, ne myös 
heikentävät potilaan vointia ja elämänlaatua. 

Kuolemanriski
vaihtelee

Diabeteksen lisäsairauksien ja elinmuutosten ke-
hittyminen vaatii vuosia. Nuorena tyypin 2 diabe-
tekseen sairastuneiden suhteellinen kuolemanriski 
muuhun väestöön verrattuna on suurempi kuin 
vanhempana sairastuneiden (30–32). 

Niillä, jotka ovat sairastuneet 
25–44-vuotiaina kuolemanriski 
näyttää olevan noin nelinkertainen ja 
45–64-vuotiaina sairastuneilla noin 
kaksinkertainen muuhun väestöön 
verrattuna. Sen sijaan 65–74-vuotiai-

Taulukko 1. Iäkkään diabetekseen liittyviä piirteitä, oireita ja löydöksiä (mukailtu mm. Meneilly et al 1995, 
Henry & Edelman 1992)

Primaarinen vaikutus, oire tai löydös Sekundaarinen vaikutus, oire tai löydös
•Osmoottinen diureesi • Virtsaustarpen lisääntyminen, nokturia, inkontinenssi,         

   dehydraatio unihäiriöt, kaatumiset, heikkous.
• Silmän taittovirheet • Näön ja liikkumisen heikkous, kaatumiset 
• Toistuvat tulehdukset • Yleiskunnon lasku, tulehdusherkkyys 
• Huonontunut haavojen paraneminen • Pitkittynyt hoito, toipuminen, yleiskunnon lasku
• Painonlasku, väsymys • Heikkous, kaatumiset, raihnaisuus 
• Mentaaliset ja kognition muutokset, depressio-oireet • Muistihäiriöt, huono hoitomyöntyvyys, depressio
• Madaltunut kipukynnys • Varoittavien kipuoireiden puuttuminen
• Hidastunut toipuminen esim. aivohalvauksesta • Kuntoutuminen ei edisty
• Hyperosmolaalnen, nonketoottinen kooma • Vaikea kuivuminen, alentunut tajunnan taso, kooma, näön

   heikkeneminen, kohtausoireiden lisääntyminen

 
 



Omahoidon aineistot

Diabetesliiton oppaat – Tueksi sinulle ja läheisillesiDiabetesliiton oppaat – Tueksi sinulle ja läheisillesi

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 85 euron painotuotetilauksista 
annetaan 15 %:n alennus (ei koske Diabetes-kirjaa eikä Lapsen diabetes -kansiota). 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

AINEISTOA MYÖS 
• maahanmuuttajille tyypin 1 ja 2   
 diabeteksesta eri kielillä  
• raskausdiabeteksesta (ehkäisy, hoito) 
•  tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä 

MATERIAL PÅ SVENSKA 
•  De flesta publikationer finns också på svenska. Merparten 
finns i tryckt format, vissa bara i utskriftsversion på vår 
webbsida. Fråga dessutom efter våra talböcker på svenska. 
Beställ eller skriv ut: www.diabetes.fi/svenska

Ruoka
 TULOSSA PIAN Diabetes-lehden  
 ruokavinkit -keittokirja
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 25 euroa
5117 UUSI Diabeetikon ruokavalinnat  
 -esite maksuton
3011 Hiilari-Hessu-pelikortit hiilihyd-  
 raattien arvioimiseen. Peli sopii 
 7–13-vuotiaille, mutta myös  
 5–7-vuotiaat  voivat pelata aikuisen  
 kanssa. 10 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi -opas 
 3,50 euroa

Jalkojenhoito
2015 Diabetes ja jalkojen omahoito  
 -opas (4028 ääniopas) 5 euroa

Silmänpohjamuutokset
2020 UUSI Diabetes ja silmänpohja-
 muutokset -opas 3,50 euroa

Ensiapu, sosiaaliturva
5114 Minulla on diabetes -kortti  
  (henkilötiedot, sokin   
 ensiapuohjeet eri kielillä) maksuton
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas   
 maksuton
 • myös www.diabetes.fi/sosturva 

 

Tyypin 1 diabetes
Nuoret ja aikuiset
5129  Ensitietoa tyypin 1 diabeteksesta 
 -lehti 3 euroa, 50 kpl:n nippu 30 euroa
2010 Tyypin 1 diabetes – Opas   
 nuoruustyypin diabeetikolle 
 (4027 ääniopas) 9,50 euroa
2016 UUSI Tyypin 1 diabetes ja   
 joustava monipistoshoito -opas  
 (aikuisille) 7 euroa
2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus -opas 
 4 euroa
5132 Nuorten diabeteslehti Inspis 
 maksuton
3026 UUSI Mulla on diabetes -tiedote  
 nuoren lähipiirille koulussa ja   
 harrastuksissa 7,50 euroa / 30 kpl

Lasten vanhemmat ja lähipiiri
2013 Lapsen diabetes – Opas 
 perheelle 9,50 euroa  
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 
 26 euroa (tehtävävihkoja tilattavissa  
 myös  erikseen lapsille 4 euroa ja  
 nuorille 6 euroa) 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja  
 lapsille 7 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas  kouluille 3,50 euroa
3037 Diabetes leikki-ikäisellä
 – Opas päivähoitoon 3,50 euroa
3028 UUSI Hei, mulla on diabetes -tiedote  
 lapsen lähipiirille koulussa ja   
 harrastuksissa 7,50 euroa / 30 kpl

Tyypin 2 diabetes
5128 Ensitietoa tyypin 2 diabeteksesta 
 -lehti 3 euroa, 50 kpl:n nippu 30 euroa
2026 Tyypin 2 diabetes – Opas   
 aikuistyypin diabeetikolle
 (4026 ääniopas) 9,50 euroa
2014 Aikuistyypin diabetes ja liikunnan  
 matkaopas (4029 ääniopas)  
 5 euroa

1010  Diabetes-kirja 4. uudistettu  
        painos v. 2006 42 euroa 

UUSI

UUSI
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na sairastuneilla riski on enää noin 1,5-kertainen. 
Eliniän ennustetaan siis diabeteksen myötä ly-

henevän kahdeksan vuotta 55–64-vuotiailla ja 2–4 
vuotta 65–74-vuotiailla diabeetikoilla. 

Hypoglykemian
oireet heikkoja

Hypoglykemiassa verensokeri on alle 4 mmol/l. 
Iäkkäillä verensokeri ei koskaan saisi olla alle 3,5 
mmol/l. 

Iäkkään lisääntynyt hypoglykemian riski liit-
tyy osin alentuneeseen glukagonivasteeseen. Myös 
tietämättömyys hypoglykemian syistä ja oireista 
ja alentunut herkkyys autonomisille varoittaville 
oireille lisäävät iäkkään hypoglykemiariskiä. 

Hypoglykemian oireet voidaan jaotella kol-
meen ryhmään: koordinaatioon ja artikulaatioon 
liittyviin, neuroglykopeenisiin ja autonomisiin oi-
reisiin. 

Hypoglykemian oireet ovat ikäihmisillä hei-
kompia kuin nuoremmilla. Autonomisten varoi-
tusoireiden vähenemisen takia (hikoilu ja tykytys 
voivat puuttua) iäkkään hypoglykemia on lisäksi 
usein vaikeampi kuin nuoremmilla (11, 12, 14, 
17, 33, 34). 

Ikäihmisen hypoglykemia on yleensä myös 
pitkäkestoisempi kuin nuoremmilla, mikä johtuu 
osaltaan elimistön korjaavan reservikapasiteetin 
vähenemisestä. 

Hypoglykemia lisää ikääntyneen diabeetikon 
sydänkohtauksen, aivohalvauksen tai muun kohta-
uksen riskiä sekä sairaalahoitoja ja kuolleisuutta. 

Vastikään on julkaistu useita tyypin 2 diabe-
teksen hyperglykemian hoitoon liittyviä isoja in-
terventiotutkimuksia. Näistä ACCORD-tutkimus 
keskeytettiin ennenaikaisesti intensiivihoidon ryh-
mään osallistuneiden lisääntyneen kuolleisuuden 
takia, minkä on spekuloitu osaltaan johtuneen li-
sääntyneistä hypoglykemioista (35). 

Monilääkitys lisää lääkesivuvaikutusten ris-
kiä ikäihmisillä. Yhden oraalisen diabeteslääkkeen 
käytön yhteydessä hypoglykemioita esiintyy har-
vemmin kuin silloin, jos käytössä on monta eri 
lääkettä.  Sulfonyyliurealääkkeet ja insuliini lisää-
vät riskiä enemmän kuin muut oraaliset hypergly-
kemialääkkeet.  

Kuolemaan johtavan hypoglykemian riski on sel-
keästi lisääntynyt muun muassa silloin, kun käytössä 
olevien lääkkeiden määrä on viisi tai enemmän. 

On pidettävä mielessä, että iäkkäällä hypo-  
glykemian oireet voivat toisaalta olla vaikeasti tul-
kittavissa diabeteksen hoitoon liittyviksi. Hanka-
luuksia voi olla esimerkiksi silloin, kun selvitellään 
huimauksen ja tasapainohäiriöiden syitä (1, 12, 
33–35).

Neuropatian
seuraukset vakavia

Normaalit biologiset ikääntymismuutokset voivat 
nopeuttaa neuropatiamuutosten etenemistä saira-
uksissa, joihin sinällään liittyy perifeeristä neuro-
patiaa. 

Varhaisvaiheen merkkejä ovat sensoriset oireet, 
joita vanhuksilla on usein ilman taustasairauttakin. 
Tällaisia ovat muun maussa krampit, parestesiat, 
polttava tunne tai vaihtelevanasteiset kivut. 

Riippumatta siitä, onko perifeeriseen neuro-
patiaan todettavissa lääketieteellistä syytä, sen 
seuraukset voivat ikäihmisellä olla vakavia, kuten 
amputaatioita, kaatumisia ja toimintakyvyn sekä 
elämänlaadun heikkenemistä.  Iäkkään diabetek-
seen liittyy korkeimmillaan jopa 75 prosentissa ta-
pauksista perifeerinen neuropatia, joka puolestaan 
altistaa tasapaino- ja kävelyhäiriöille (36, 38–40).

 Neuropatian oireiden ja löydösten kirjo voi 
varsinkin iäkkäillä olla laaja ja vaihtelevanastei-
nen. 

Iäkkään diabeetikon hypoglykemian riskitekijöitä:

sulfonyyliurealääkitys • 
    (pitkävaikutteisilla kesto ad. 36 tuntia)

insuliini (NPH-insuliinilla enemmän kuin pitkä- • 
vaikutteisilla insuliinianalogeilla)
insuliinin pistoskohdan muutokset• 
tiukka sokeritasapaino • 
korkea ikä• 
munuaisten vajaatoiminta • 
sydämen vajaatoiminta• 
puutteellinen ravitsemus • 
vähentynyt lihasmassa, pieni sokerivarasto• 
muut hypoglykemioille altistavat tai oireita  • 
peittävät lääkkeet (ACE-estäjät, sulfa, aspiriini, 
 beetasalpaaja)
liikunta• 
alkoholi • 
sairaalahoitojakson jälkeinen aika• 
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Diabeettinen neuropatia on suurin yksittäinen 
jalka-amputaatioiden syy. Ei-traumaattisissa am-
putaatioissa se on tärkein taustasyy 50–75 prosen-
tissa tapauksista.

Ikä lisää amputaatioriskiä huomattavasti. Suo-
messa diabeetikoiden keskimääräinen ikä ensim-
mäisen amputaation aikaan on 72 vuotta (37). 

Diabetesta sairastavalla amputaatiopotilaalla 
on yli 55 prosenttia suurempi kuolemanriski ei-
diabeetikkoon verrattuna. 

Diabeettisen neuropatian riskitekijöitä ovat 
muun muassa diabeteksen pitkä kesto, huono glu-
koositasapaino, jo olemassa olevat muut kompli-
kaatiot, korkea ikä (taudin kestosta ja glukoosi-
tasapainosta riippumatta), jalkojen ihomuutokset 
(callus, turvotus), sepelvaltimotauti ja tupakointi.

Iäkkäiden diabeetikoiden jalkavaurioille altista-
via tekijöitä ovat neuropatian lisäksi muun muassa 
sopimattomat jalkineet, puutteellinen jalkojenhoito 
ja huono jalkahygienia. Monipuolinen ja moniam-
matillinen ohjaus ja neuvonta ovat siis tarpeen

Iäkkäillä diabeetikoilla on muuta vanhusvä-
estöä enemmän kävelyn ja tasapainon häiriöitä 
(38–40), joiden keskeisenä taustana on diabeetti-
nen neuropatia. 

Lisäksi on todettu, että jo 50–72-vuotiailla hen-
kilöillä liittyy heikentyneeseen glukoosinsietoon 
häiriöitä, jotka johtavat kävelytasapainon häiriöi-
hin ja kaatumisiin.

Erityispiirteet
huomioitava

Iäkkään diabeteksen diagnostiikka ja peruspiir-
teet ovat samanlaiset kuin muissakin ikäryhmissä. 
Kuitenkin oireiden epätyypillinen kirjo ja todennä-
köisesti pitkään kestänyt vähäoireinen tai oireeton 
diagnosoimaton vaihe voivat johtaa siihen, että 
iäkkäillä on usein jo diagnoosihetkellä todettavissa 
diabeteksen komplikaatioita. 

Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet tulee ot-
taa diagnostiikassa ja hoidossa huomioon, ja mel-
keinpä mikä tahansa uusi oire edellyttää verenso-
kerin tarkistamista. 

Hypoglykemiat, jotka ikäihmisillä ilmenevät 
mitä erilaisimmin oirein ja herkemmin kuin nuo-
rilla, korostavat ikäihmisen diabeteksen yksilölli-
syyttä hoitotavoitteiden ja -keinojen määrittelyssä.  
Samanaikaiset muut krooniset sairaudet ja toimin-
takyvyn aleneminen tekevät ikääntyneen diabetek-
sen hoidosta erityisen haasteellisen.

• Liisa Hiltunen
Dosentti, vastaava toimittaja
liisa.hiltunen@oulu.fi 

Tämän artikkelin kirjallisuusluettelon saa  
toimituksesta.

Elinluovutustoiminnan kriisi on purettava
Suomen elinluovutustilanne on huolestuttava. Elinluovutusten määrä on tänä vuonna romahtanut 
koko 2000-luvun alhaisimmaksi, ja elinsiirtoa odottavien potilaiden määrä on kasvanut entisestään. 
Suunta oli nähtävissä jo viime vuonna.

Professori, ylilääkäri Krister Höckerstedt totesi elinsiirtoasiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen vuo-
tuisessa kokouksessa, että ratkaisevinta elinluovutustoiminnassa ja sen sujumisessa ovat sairaalahenki-
lökunnan asenne ja osaaminen. Höckerstedtin mukaan tilanteeseen voidaan vaikuttaa varmistamalla, 
että jokaisessa keskussairaalassa on elinluovutuksesta vastaava lääkäri ja hoitaja sekä kouluttamalla 
koko henkilökunta. Lisäksi on käynnistettävä keskustelu elinluovutustoiminnan kustannusten korva-
uksista ja rahoituksesta.

Tällä hetkellä toiminnan rahoitus kuuluu kunnille. Potilasjärjestöt ovat jo pitkään vaatineet rahoi-
tuksen vastuun siirtämistä valtiolle.



Normaaliinkin 
ikääntymiseen liittyy 

insuliinin vaikutuksen 
heikentyminen.
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Iäkkään diabeetikon
sokeritasapainon hoito

Iäkkäiden diabeetikoiden sokeritasapainon hoi-
totavoitteet tulee arvioida yksilöllisesti. Yleensä 
tärkeintä ovat hypoglykemioiden välttäminen ja 
elämänlaadun parantaminen.

Kaikkien ja erityisesti iäkkäiden diabeetikoiden 
hoitoa pitää arvioida kokonaisuutena kaikki sai-
raudet huomioiden. Tässä artikkelissa keskitymme 
kuitenkin vain yhteen osa-alueeseen, iäkkään dia-
beetikon sokeritasapainon hoitoon.

Prospektiivisissa tutkimuksissa on voitu osoit-
taa hyvän sokeritasapainon ehkäisevän mikroan-
giopaattisia komplikaatioita, mutta 
ei kardiovaskulaarisia tapahtumia. 
Tuoreissa tutkimuksissa liian tiu-
kan sokeritasapainon (HbA1c alle 
6,5 %) seurauksena ilmenneet hy-
poglykemiat ovat lisänneet sydän-
tapahtumien todennäköisyyttä. Hy-
perglykemian aiheuttamien mikro-
angiopaattisten komplikaatioiden 
kehittyminen kestää noin 10–15 vuotta.

Kliinistä lääketutkimusta optimaalisesta lää-
kehoidosta ja sen eduista nimenomaan iäkkäillä 
potilailla on vähän.

Ikääntyminen tuo
monia muutoksia

Ikääntyminen aiheuttaa monia muutoksia sokeriai-
neenvaihdunnassa. Insuliininerityksessä havaitaan 
ensimmäisen vaiheen insuliininerityksen heikkene-
minen, vaikka toisen vaiheen insuliinineritys säilyi-
sikin normaalina. 

Normaaliinkin ikääntymiseen liittyy insuliinin 
vaikutuksen heikentyminen eli insuliiniresistens-
si, mutta lihavilla, iäkkäillä diabeetikoilla se ko-
rostuu. Laihoilla, iäkkäillä tyypin 2 diabeetikoilla 

• Anja Franssila-Kallunki

saattaa esiintyä insuliinin puutetta tyypin 1 diabee-
tikkojen tapaan. 

Ikääntyessä myös glukoosin munuaiskynnys 
nousee, ja glukosuria on näin ollen harvinaisem-
paa. Janon tunteminen vähenee, ja polydipsiaa ta-
vataan harvemmin. Tämä johtaa herkemmin eli-
mistön kuivumiseen. 

Ikäihmisillä glukoosin vastavaikuttajahormo-
nien (glukagoni, adrenaliini, kasvuhormoni) eritys 
on vähentynyt. Tämä johtaa hypoglykemian va-
roitusoireiden vähenemiseen. Munuaisten toiminta 
huononee iän myötä.

Lisäksi ikääntymiseen liittyy muutoksia lääk-
keiden farmakokinetiikassa (imeytymisessä, jakau-

tumisessa, metaboliassa ja puhdistu-
massa). Myös tämä täytyy huomioi-
da, kun valitaan lääkkeitä iäkkäälle 
potilaalle.

Yleensä ikääntyneiden sokeri-
tasapainonhoitoa mutkistavat vielä 
muut sairaudet. Muistin, liikuntaky-
vyn ja lihasvoiman heikkeneminen 
vaikeuttavat hoito-ohjeiden noudat-

tamista. Myös sosiaalisten suhteiden väheneminen 
vaikeuttaa pärjäämistä.

Tavoitteet kunnon
mukaan

Sokeritasapainon tavoitteiden määrittelyssä tulee 
huomioida potilaan omatoimisuus, elinajan en-
nuste, sosiaalinen tukiverkko ja potilaan omat toi-
veet.  

Jos hoidettavana on muuten terve ja hyvin toi-
meentuleva 75-vuotias potilas, jonka elinajan en-
nuste on jopa 15 vuotta, tavoitteeksi voidaan aset-
taa sama verensokeritaso kuin nuoremmillakin eli 
HbA1c alle seitsemän prosenttia. 

Jos potilaalla on muita sairauksia ja elinajan 
ennuste on 5–15 vuotta, HbA1c-tavoitteeksi riittää 



Metformiinin käytössä 
iäkkäillä on etuna, 
että se ei aiheuta 
hypoglykemioita.

Vildagliptiiniä ei tule 
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alle kahdeksan prosenttia. Mikäli potilaalla on pal-
jon muita sairauksia ja elinajan ennuste on alle viisi 
vuotta, tavoitteena on oireettomuus ja HbA1c alle 
yhdeksän prosenttia. 

Tärkeintä on elämänlaadun parantaminen. 
Hoito ei saa aiheuttaa komplikaa-
tiota, esimerkiksi hypoglykemioita. 

Liikunta hyväksi
iäkkäällekin

Terveellinen ruokavalio ja liikunta 
ovat tärkeitä hoitomuotoja myös 
iäkkäille diabeetikoille. Ikäihmistä 
tulisi kehottaa liikkumaan, koska liikunnan hyödyt 
ovat paljon laajemmat kuin vain sokeritasapainon 
ja insuliiniherkkyyden paraneminen. 

Ikäihmisen liikkumista kuitenkin vaikeuttavat 
usein jo ennestään huono liikuntakyky ja kognitio-
häiriöt. Samat ongelmat rajoittavat usein ruokava-
liohoidon toteuttamista. 

Monilla iäkkäillä ruokavalion energiamäärä 
on jo ennen diabeteksen toteamista liian pieni huo-
non ruokahalun, syömisvaikeuksien ja sekavuuden 
vuoksi.  Liiallinen energian rajoittaminen johtaa 
vain lihasmassan vähenemiseen ja edelleen selviy-
tymisen heikkenemiseen, huonompaan liikuntaky-
kyyn ja insuliiniresistenssiin.

Lääkkeiden 
edut ja haitat

Metformiinin käytössä iäkkäillä on etuna, että se 
ei aiheuta hypoglykemioita. Metformiinin huono 
puoli on se, että se saattaa aiheuttaa 
vatsavaivoja, ruokahaluttomuutta 
ja painonlaskua. Kahta jälkimmäis-
tä voidaan lihavien diabeetikoiden 
kohdalla pitää myös etuina. 

Metformiinia ei tulisi käyttää, 
jos kreatiniini on yli 150 mmol/l  tai 
kreatiniinipuhdistuma (GFR) alle 
60 ml/min. Iäkkäillä kreatiniini-ar-
vo kuvaa huonosti munuaisten toimintakykyä, jo-
ten heidän kohdallaan suositaan GFR:n laskemista 
kaavoja käyttäen (Cockroft-Gaultin tai MDRD). 

Metformiini tulee muistaa lopettaa pari päi-
vää ennen röntgenvarjoainetutkimuksia. Sitä tulisi 
myös välttää, jos ikäihmisellä on maksan toimin-
nanvajausta tai liiallista alkoholinkäyttöä. Lisäksi 

on pidettävä mielessä harvinaisen laktaattiasidoo-
sin mahdollisuus erityisesti vakavien akuuttien sai-
rauksien yhteydessä.

Glitatsonien (rosiglitatsonin ja pioglitatsonin) 
etuna on niiden insuliiniherkkyyttä parantava vai-

kutus. Ne eivät myöskään aiheuta 
hypoglykemiaa.  Niiden ongelmana 
on, että niitä ei voida käyttää sy-
dänsairailla potilailla ja ne voivat 
aiheuttaa nesteretentiota ja sydä-
men vajaatoimintaa. Glitatsonien 
tutkimusnäyttö iäkkäillä potilailla 
on vähäistä.

Sulfonyyliureat ovat paljon 
käytettyjä ja tehokkaita laskemaan verensokeria 
laihoilla vanhuksilla. Pitkävaikutteiset lääkkeet 
voivat aiheuttaa hankalia hypoglykemioita. Lyhyt-
vaikutteiset valmisteet saattavatkin olla iäkkäille 
potilaille turvallisempia. 

Ateriatabletit, repaglinidi ja nateglinidi, ovat 
lyhytvaikutteisia insuliininerityksen lisääjiä. Ne 
otetaan juuri ennen ateriaa. Kummastakaan lääk-
keestä ei ole isoja tutkimuksia iäkkäillä potilailla.  
Kaikkia insuliininerityksen lisääjiä tulee käyttää 
varoen potilailla, joilla on maksan vajaatoiminta. 
Munuaisten vajaatoiminnassa turvallisin tämän 
ryhmän lääkkeistä on nateglinidi.

Uutena lääkeryhmänä ovat markkinoille tul-
leet inkretiinien vaikutusta voimistavat valmisteet. 
DPP-4-vaikutukseen perustuvat sitagliptiini ja vil-
dagliptiini sekä inkretiinianalogi eksenatidi ovat 
turvallisia valmisteita, koska ne eivät aiheuta hy-
poglykemiaa. Näitä lääkkeitä voidaan käyttää, jos 
potilaalla ei ole vaikeaa munuaisten vajaatoimin-

taa. Vildagliptiiniä ei tule käyttää 
vaikeassa maksan vajaatoiminnas-
sa. 

Inkretiinivaikutukseen perustu-
vista lääkkeistä ei kuitenkaan ole 
laajoja kokemuksia yli 75-vuotiai-
den hoidossa. Näiden lääkkeiden 
asema iäkkäiden hoidossa selvinnee 
tulevaisuudessa. 

Insuliinihoidon
oltava yksinkertainen

Iäkkäidenkin diabeetikoiden tehokkain hoito on 
insuliini.  Anabolisen vaikutuksensa kautta se voi 
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parantaa ikäihmisen lihasvoimaa. Insuliinihoidon 
huono puoli on huomattava hypoglykemiariski. 

Insuliinihoitoa suunniteltaessa potilaan koko-
naistilanne tulee huomioida erityisen tarkkaan, ja 
hoito on räätälöitävä yksilöllisesti. Hoitomuodon 
pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen. 

Insuliinipistoksien ottaminen vaikeutuu ikäih-
misen näön heikentyessä, ja niiden ottamiseen tar-
vitaan yhä useammin apua. 

Jos iäkäs diabeetikko on muuten hyväkuntoi-
nen, insuliinihoitoon voidaan soveltaa samoja pe-
riaatteita kuin nuoremmillakin. 

Mikäli halutaan vain helpottaa päivänaikaisen 
hyperglykemian oireita, hyvä vaihtoehto voisi olla 
aamulla pistettävä NPH-insuliini. Jos ongelmana 
ovat aamun korkeat verensokerit, annos voitaisiin 
antaa iltaisin. 

Iäkkään diabeetikon insuliinintarve vähenee, 
jos hänelle kehittyy munuaisten vajaatoiminta. 
Ylipitkävaikutteista insuliinia käyttävillä hypog-
lykemiariski kasvaa vaikutusajan vuoksi. Ylipit-
kävaikutteisten insuliinien tarve tulee arvioida yk-
silöllisesti.  

Iäkkäät diabeetikot voivat käyttää myös lyhyt-
vaikutteisia insuliinijohdoksia ja sekoiteinsuliineja. 
Niiden annostelussa tulee varmistaa, että potilas 
hallitsee insuliinin ja ruokavalion suhteet.

Hypoglykemioiden
välttäminen tärkeää

Iäkkäiden diabeetikoiden hoitoa pohdittaessa on 
huomioitava, että heidän joukossaan tyypin 1 dia-
beetikoiden osuus kasvaa vähitellen. He tarvitsevat 
ehdottomasti pitkävaikutteisen perusinsuliinin ja 
sen lisäksi ateriainsuliinia. 

Iäkkäiden tyypin 1 diabeetikoiden kohdalla 
sokeritasapainon hoitotavoitteet tulee arvioida 
muiden sairauksien ja diabeteksen lisäsairauksien 
valossa. Insuliinihoidon yksinkertaistaminen tulee 
kyseeseen kognition huononemisen mukaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että diabeteksen 
Käypä hoito -suosituksen linjat sopivat myös iäk-
käiden potilaiden hoitoon. Hoidon tavoitteet tulee 
arvioida potilaan kokonaistilanteen mukaan. Hy-
poglykemioiden välttäminen on tärkeää.

• Anja Franssila-Kallunki
LT, apulaisylilääkäri
Helsingin kaupungin terveyskeskus
Laakson sairaala
Lääkärinkatu 8 C
00250 Helsinki
anja.franssila-kallunki@hel.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 eteksen hoito
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  Liikunta on lääkettä iäkkäällekin diabeetikolle

Lihaskunto voi olla aerobista 
suorituskykyäkin arvokkaampi

Sekä kestävyystyyppinen liikunta että voimahar-
joittelu auttavat ikääntyneen diabeetikon selviy-
tymistä monilla tavoin. Säännöllisen liikunnan 
teho on verrattavissa jopa lääkkeiden tehoon. 
Säännöllinen liikunnan harrastaminen vähentää 
kaatumisia, auttaa selviytymään pidempään 
kotona ja parantaa tyypin 2 diabeetikoiden soke-
ritasapainoa.

Liikunta, ruokavalio ja lääkkeet ovat tunnetusti 
diabeteksen hoidon kulmakivet. Diabeetikoiden 
ruokavalio on viime vuosien aikana tullut lähem-
mäksi muun väestön ruokavaliota, ja tämä on hel-
pottanut arjen elämää. 

Tuoreiden tutkimusten mukaan verensokerita-
son alentamiseen joidenkin uusien diabeteslääkkei-
den avulla on liittynyt odottamattomia haittavai-
kutuksia, ja tutkijat ovatkin virittäneet keskustelun 
näiden lääkkeiden turvallisuusvaatimuksista (1). 
Miten on liikunnan laita?

Vaikka tyypin 2 diabeetikoilla 
on insuliiniresistenssi, heillä ei kui-
tenkaan ole resistenssiä liikunnan 
lihasten glukoosinottoa lisäävälle 
vaikutukselle (2). Sitä vastoin on 
näyttöä siitä, että säännöllisellä lii-
kunnalla ja elintapamuutoksilla voi-
daan ehkäistä tai myöhentää tyypin 
2 diabetesta jopa lääkettä tehok-
kaammin (3–6).

Kestävyystyyppinen liikunta parantaa insulii-
niherkkyyttä ja tyypin 2 diabeetikoiden sokerita-
sapainoa. Lihasten glukoosinotto tehostuu kestä-
vyysharjoittelussa, kun insuliiniherkkyys parantuu, 
lihasten glukoosin kuljetusmekanismit tehostuvat 
ja aerobinen entsyymitoiminta vilkastuu (2, 5). 

Lihasvoimaharjoittelu parantaa tyypin 2 dia-
beetikoiden sokeritasapainoa suunnilleen saman 

• Pentti Koistinen

verran kuin kestävyysharjoittelu, ja niiden yhdis-
telmä on synergistinen (2, 23). Voimaharjoittelun 
sokeritasapainoa parantava vaikutus näyttää välit-
tyvän sekä kasvaneen lihasmassan että insuliinista 
riippumattoman lihasten glukoosinoton kautta (2, 
5, 26). 

Liikunta auttaa
selviytymään kotona

Elimistön maksimaalinen hapenottokyky alenee 
poikkileikkaustutkimusten mukaan keski-iän jäl-
keen 0,5–1 prosenttia vuodessa. Säännöllisesti lii-
kuntaa harjoittavilla tämä tapahtuu noin puolta 
hitaammin kuin liikuntaa harrastamattomilla. 

Satunnaistetussa 55–86-vuotiaiden kohortissa 
ikä selitti maksimaalisen hapenoton alenemisesta 
vain noin 25 prosenttia ja anaerobisen kynnyk-
sen alentumisesta noin 11 prosenttia (14). Muita, 
ikääntymistä merkittävämpiä tekijöitä olivat li-

hasmassan ja liikunnan määrä sekä 
sairaudet (14). 

Säännöllinen liikuntaharrastus 
vaikuttaaa ikäihmisillä enemmän 
aerobisen kestävyyden säilymiseen 
kuin maksimaaliseen hapenottoky-
kyyn. Itsenäisen kotona selviytymi-
sen kannalta maksimaalisen hapen-
oton kriittiseksi rajaksi 55–86-vuo-
tiailla on arvioitu 15–18 ml/kg/min, 
mikä vastaa myös amerikkalaista 

vakuutusalan käyttämää vajaakuntoisuuden rajaa 
(8,14).

Iäkkäiden säännöllinen liikunta vähentää kuol-
leisuutta ja kaatumisia (8–11). Myös diabeteksen 
aiheuttamia sairaanhoitokuluja voidaan pienentää 
liikunnan avulla (19). 

Väestötasolla on vastikään osoitettu, että terve-
ydenhuollon henkilöstön kouluttaminen vähentää 



Verenkiertoelimistön 
toimintakyvyn säilyttä-
miseksi iäkkäille riittää 
kohtalainen aerobinen 

kestävyysliikunta.
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ikäihmisten kaatumistapaturmia. 
Tämä on merkittävä haaste tervey-
denhuollon ammattilaisten toimin-
tatavoille (13). 

Syketasoakin syytä
seurata

Kestävyysliikunta lisää laskimopa-
luuta ja sydämen esitäyttöä aiheuttaen ensisijai-
sesti vasemman kammion volyymikuormitusta. Jo 
alle 50 prosentin maksimikuormituksella sydämen 
iskuvolyymi lisääntyy lähes suurimmilleen nosta-
en sydänlihaksen seinämäjännitystä ja koronaari-
virtauksen vastusta. Kuormitustehon lisääntyessä 
kohoava syke ja verenpainetaso lisäävät edelleen 
sydänlihaksen hapentarvetta. 

Verenkiertoelimistön toimintakyvyn säilyttämi-
seksi iäkkäille riittää kohtalainen (40–60 prosenttia 
maksimaalisesta hapenotosta) aerobinen kestävyys-
liikunta (9). Määrällisesti tämä tarkoittaa reipasta 
kävelyä 30 minuuttia viitenä päivänä viikossa. 

Syketasoa voidaan seurata liikunnan tehon tar-
kentamiseksi tai mahdollisten äkillisten sykevaihte-
lujen havaitsemiseksi.

Tavoitesyke voidaan määritellä: 
• prosenttiosuutena iän mukaisesta maksimisykkeestä  
 (205 – ½ x ikä tai 220 – ikä) 
    tai 
• sykereservin (= maksimisyke – leposyke) avulla   
 käyttäen Karvosen kaavaa:     
 tavoitesyke = leposyke + (40–60%) x sykereservi (27). 

Huonokuntoisimmat ja iäkkäimmät voivat suo-
rittaa vaaditun päiväliikunnan 2–3 osassa. Jotta 
liikunnalla olisi vaikutusta valtimosairauksien eh-
käisyyn, sen olisi hyvä olla säännöllisempää ja in-
tensiivisempää (8, 10).

Lihasvoima vähenee
iän myötä

Ikäihmisten itsenäisen kotona selviytymisen, tuolil-
ta nousemisen ja porraskävelyn suhteen jalkojen li-
hasvoima ja voimantuottonopeus ovat tärkeämpiä 
kuin aerobinen suorituskyky (8, 15). 

Voimaharjoittelu parantaa lihasvoimaa ja lii-

kuntakykyä, mutta toistaiseksi ei 
ole riittävää näyttöä sen vaikutuk-
sesta laaja-alaisesti toimintakykyyn 
tai elämänlaatuun (16). Kotona 
asuvien iäkkäiden ohjattu voima- ja 
tasapainoharjoittelu vähentää kaa-
tumisia (11). 

Useiden poikkileikkaus- ja seu-
rantatutkimusten perusteella alaraa-

jojen lihasvoima on 80 vuoden iässä noin 30–40 
prosenttia vähäisempi kuin se on ollut korkeim-
millaan. Väheneminen alkaa 30–40 vuoden iässä. 
Miesten alaraajojen lihasvoima alenee 10–20 pro-
senttia enemmän kuin naisilla, mutta yläraajojen 
lihasvoimien muutoksessa ei sukupuolten välillä 
ole eroja. 

Lihasvoiman muutoksen pääasiallisena syynä 
on lihasmassan väheneminen, mutta myös lihak-
sen poikkipintaan suhteutettu lihasvoima alenee. 
Lisäksi solutasolla nopeiden II-tyypin lihassolujen 
suhteellinen osuus vähenee ikääntyessä (7). Ilmei-
sesti tähän liittyen lihasten voimantuottonopeuden 
on todettu alenevan lähes kaksi kertaa lihasvoimaa 
nopeammin (18).

Lihasvoiman testinä
tuolilta nousu

Yksi toistomaksimi (RM) tarkoittaa sitä vastus-
kuormaa, jonka henkilö pystyy toistamaan vain 
yhden kerran (maksimikuorma). Vastaavasti 3 RM 
on se vastuskuorma, josta henkilö saa tehtyä enin-
tään kolme toistoa. Maksimaaliseen lihasvoimaan 
suhteutettuna 3–5 RM vastaa 95–90 prosenttia, 
8–12 RM 80–70 prosenttia ja 30 RM 30–40 pro-
senttia maksimaalisesta lihasvoimasta 

Oman kehon painoon suhteutettu lihasvoima 
on iäkkäillä naisilla todettu liikkumiskyvyn kan-
nalta merkittävämmäksi kuin absoluuttinen lihas-
voima (19). 

Jos henkilö pystyy nousemaan tuolilta ilman 
käsillä auttamista vähemmän kuin viisi kertaa, hän 
joutuu käyttämään 90–100 prosenttia maksimaa-
lisesta lihasvoimastaan. On ymmärrettävää, että 
siinä tilanteessa liikkuminen sisätiloissakin on jo 
työlästä. Huono lihaskunto lisää kaatumisriskiä ja 
vaarantaa kotona selviytymisen. 

Ikääntyneiden lihasvoima voi olla niinkin pal-
jon alentunut, että voimaharjoittelu on edellytys 
kestävyystyyppiselle liikunnalle (8).



Iäkkäiden lihasvoima 
lisääntyy harjoittelulla 
suhteellisesti mitattuna 

yhtä paljon kuin 
nuoremmilla.
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Harjoitettavuus
säilyy pitkään

Iäkkäiden lihasvoima lisääntyy harjoittelulla suh-
teellisesti mitattuna yhtä paljon kuin nuoremmilla. 
Harjoitettavuuden on osoitettu säilyvän pitkään, 
yli 90 vuoden ikään asti (20). 

Kestävyysominaisuuksiin verrattuna lihasvoi-
man harjoitettavuus on moninkertainen. Maksi-
maalisen lihasvoiman on raportoitu 12–16 viikon 
harjoittelun aikana lisääntyneen 28–152 prosenttia  
(17).

Iäkkäiden lihasmassa ei kuitenkaan kasva 
voimaharjoittelun avulla yhtä paljon kuin nuo-
rempien, vaan suurempi osuus lisääntyneestä li-
hasvoimasta johtuu lihasten neuromuskulaarisen 
toiminnan parantumisesta (17).  Voimaharjoittelu 
parantaa alkuvaiheessa aina ensi-
sijaisesti lihasten motoristen yksi-
köiden aktivoitumista, ja vasta sen 
jälkeen lihasmassa alkaa kasvaa.

Voimaharjoittelun
suunnittelu tärkeää

Iäkkäiden voimaharjoittelun to-
teuttaminen vaatii perehtyneisyyttä 
voimaharjoittelun yleisiin lainalai-
suuksiin ja erityyppisten harjoitteiden välittömiin 
fysiologisiin vaikutuksiin. Ennen kaikkea se vaatii 
riittävää ohjeistusta ja motivointia. 

Voimaharjoitteluun olisi sisällytettävä ainakin 
toimintakyvyn kannalta oleellisimmat lihakset ja 
liikkeet: jalka- ja pakaralihasten sekä pohjelihasten 
harjoitteet, kyynärnivelen ojennus–koukistus, käsi-
en puristusvoima, olkavarren loitonnus–lähennys 
sekä ojennus–koukistus. Voimaharjoittelussa tulisi 
huomioida myös ryhdin ja tasapainon kannalta 
tärkeät selkä- ja vatsalihasten harjoitteet.

Hyvin toteutetun voimaharjoittelun vaatimuk-
sia ovat tavoitteellisuus, säännöllisyys, harjoittelun 
määrän ja tehon määrittäminen, harjoituskuorman 
lisääminen harjoittelun kestäessä (progressiivisuus) 
sekä turvallisuus. 

Voimaharjoittelun subjektiivista rasitusta suh-
teessa henkilön maksimisuoritukseen arvioidaan 
Borgin asteikon (kohtalainen – raskas – erittäin 
raskas – maksimaalinen) perusteella (taulukko 1). 

Painekuormitusta
verenkiertoelimistölle

Isometrisessä lihastyössä syke ja verenpaine nou-
sevat vastuskuormaa lisättäessä kutakuinkin line-
aarisesti riippuen rasituksen voimakkuudesta suh-
teessa maksimaaliseen lihasvoimaan Sydämen isku-

volyymi pysyy suurinpiirtein muut-
tumattomana, ja sykkeen nousun 
myötä minuuttivolyymi lisääntyy. 
Ei-aktiivisten lihasten verivirtaus ei 
paljoakaan lisäänny reflektorisen 
verisuonten supistumisen takia (9). 

Isometrisen voimaharjoittelun 
aiheuttama verenpaineen nousu joh-
tuu siis lähinnä kronotrooppisesta 
sydämen minuuttivolyymin nousus-
ta yhdistettynä lisääntyneeseen pe-

rifeeriseen vastukseen. Sydänlihaksen hapentarve 
lisääntyy syke–paine-tulon kasvaessa, mutta on 
hallittavissa isometrisen lihassupistuksen kestoa ja 
tehoa säätelemällä. 

Oikea hengitysrytmi
on tärkeää

Kun voimaharjoittelua tehdään lähellä maksimia 
olevilla vastuksilla, dynaamiseen harjoitukseen 
voi liittyä hetkellistä isometrista lihastyötä sekä 

Subjektiivinen rasitus Borgin asteikko (6–20) % maksimista *)

Kohtalainen 12–13 50–69 %

Raskas 14–16 70–84 %

Erittäin raskas 17–19 ≥ 85 %

Maksimaalinen 20 100 %

*) Perustuvat 10–15 toiston harjoitteluohjelmaan yli 50-vuotiailla (7,8).

Taulukko 1. Borgin asteikolla kuvataan voimaharjoittelun subjektiivista rasitusta suhteessa    
henkilön maksimisuoritukseen. 



Kestävyysliikunnan 
suotuisat vaikutukset 

välittyvät lihasten 
laadullisten adaptaatio-

mekanismien kautta.

Ollakseen tehokasta
voimaharjoittelun

tulisi olla subjektiiviselta
kuormitukseltaan

raskasta tai
erittäin raskasta.
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tahaton Valsalvan manööveri, kun 
uloshengitystä pidätetään ja rinta-
ontelon paine nousee jyrkästi. Seu-
rauksena voivat olla voimakkaat 
minuuttivolyymin, verenpaineen ja 
sykkeen vaihtelut sekä rytmihäiriö-
riskin lisääntyminen (9). 

Tämän vuoksi on tärkeää, että 
iäkkäille ohjataan voimaharjoitte-
lussa oikea hengitysrytmi. Hengitys-
rytmin tulee olla 1–2 sekunnin välein 
toistuvissa suorituksissa sellainen, että uloshengitys 
tapahtuu samanaikaisesti lihastyön aikana ja si-
sään hengitys suoritusten välissä. 

Voimaharjoittelussa ei pitäisi käyttää niin suu-
ria liikevastuksia, että normaali hengitysrytmi häi-
riintyy liikesarjojen aikana. 

Voimaharjoittelu
vaatii opettelua

Ollakseen tehokasta voimaharjoittelun tulisi ol-
la subjektiiviselta kuormitukseltaan raskasta tai 
erittäin raskasta. Sopiva toistojen määrä kussakin 
harjoitteessa olisi 8–12 sarjaa kohden. Sopiva sar-
jojen määrä on 2–3. 

Etenkin iäkkäiden on kuitenkin aloitettava voi-
maharjoittelu varovaisesti. Samalla on opeteltava 
harjoittelun tekniikka, erityisesti hengitysrytmi. 

Iäkkäät voivat aloittaa voimaharjoittelun yh-
dellä 10–15 toiston sarjalla kussa-
kin harjoitteessa. Vastuskuorma 
säädetään niin, että jokainen har-
joitus tuntuu Borgin asteikolla koh-
talaiselta tai raskaalta. 

Harjoittelun edetessä vastus-
kuormaa voidaan lisätä 4–6 viikon 
kuluttua niin, että lisäkuormalla 
harjoituksen rasitus nousee Borgin 
skaalalla tasolle raskas – erittäin 
raskas. Toistojen määräksi alenne-
taan 8–12 harjoitetta kohden. 

Jos harjoittelu sujuu ongelmitta, voidaan sar-
jojen määrä kussakin harjoitteessa lisätä kolmeen. 
Näin voidaan tehdä silloin, jos subjektiivinen kuor-
mittavuus viimeisessäkään sarjassa ei nouse, eikä 
harjoittelussa ilmene mistään sairaudesta johtuvia 
oireita.

Iäkkäät, joiden lihasvoima on selvästi alentu-
nut, voivat aloittaa voimaharjoittelun isometrisillä 

tai kehon painoa vastaan tehdyillä 
dynaamisilla harjoituksilla. Isomet-
risiä harjoitteita ovat esimerkiksi 
polvien ojennus, selkälihasten har-
joitteet ja lonkkienojennus tuolil-
la istuen selkänoja seinää vasten. 
Dynaamisia harjoitteita ovat muun 
muassa tuolilta nouseminen ja käsi-
en ylös ojennus. 

Itsenäisen suoriutumisen kan-
nalta riittävä lihasvoimataso on 

sellainen, että tavalliseen päivittäiseen toimintaan 
tarvittavat vastukset ovat enintään 70  prosenttia 
maksimaalisesta suorituksesta. Kyseistä vastus-
ta vastaavaa kuormaa pitää voimaharjoittelussa 
pystyä suorittamaan 12 kertaa siten, että se vastaa 
Borgin asteikolla korkeintaan kohtalaista rasitus-
ta. 

Kotona tehtävässä voimaharjoittelussa apuvä-
lineinä voidaan käyttää 1–2 kilon käsipainoja tai 
tarrapainoja ranteisiin ja nilkkoihin.

Iäkkäiden suositus
sopii diabeetikoillekin

Tuore kansainvälinen liikuntasuositus (yli 65-vuo-
tiaille ja 50–64-vuotiaille kroonisen sairauden takia 
vajaakuntoisille) sisältää sekä kestävyystyyppistä 
liikuntaa, voimaharjoittelua, tasapainoharjoittelua 
että lihasvenytysharjoituksia (21). 

Suosituksen mukaan teholtaan 
kohtalaista (jonkin verran hengäs-
tyttävää) kestävyystyyppistä lii-
kuntaa pitäisi harjoittaa vähintään 
viitenä päivänä viikossa 30 minuu-
tin ajan (intensiteetti tasolla 5_6, 
asteikolla 0–10). Vaihtoehtona on 
selvästi hengästymiseen johtava rei-
pastehoinen liikunta vähintään kol-
mena päivänä viikossa 20 minuuttia 
(intensiteetti tasolla 7–8). 

Lisäksi sekä voimaharjoittelua että tasapaino-
harjoittelua tulisi olla kahtena päivänä viikossa. 
Tasapainoharjoittelua ja kestävyysliikuntaa voi 
tietenkin saada esimerkiksi tanssin, pallopelien tai 
seuraleikkien muodossa. 

Venyttelyn pitäisi olla osa päivittäisiä rutiine-
ja. 

Yllä mainittu liikuntasuositus sekä voimahar-
joittelusuositus sopivat erinomaisesti myös iäk-



Insuliinihoitoa käyttä-
vän diabeetikon pitää 
omaseurannan avulla 

opetella liikunnan vaiku-
tus verensokeriarvoihin.

24 DIABETES JA LÄÄKÄRI  •   MARRASKUU 2008

käille diabeetikoille (21, 9). Tutkimusten mukaan 
säännöllinen aerobinen liikunta ja voimaharjoittelu 
alentavat 39–72-vuotiaiden tyypin 2 diabeetikoi-
den glykoitunutta hemoglobiinia noin 0,5 prosent-
tia. Niiden yhdistelmän on todettu alentavan gly-
koitunutta hemoglobiinia noin yhden prosentin, 
mikä vastaa suunnilleen yhden diabeteslääkkeen 
tehoa (22). 

Kestävyysliikunnan suotuisat vaikutukset vä-
littyvät lihasten laadullisten (lihassolut, metabolia) 
adaptaatiomekanismien kautta. Voimaharjoittelu 
sen sijaan tehoaa lihasten määrällisten adaptaatioi-
den (lihasmassa, lihassolujen koko) välityksellä. 

Liikunnan annos-vasteen selvittämiseksi tyypin 
2 diabeteksen hoidossa tarvitaan lisätutkimuksia 
(23).

Diabeetikkojen liikunnan
vasta-aiheet 

Proliferatiivinen retinopatia ja vaikea non-proli-
feratiivinen diabeettinen retinopatia ovat vasta-
aiheita intensiiviselle aerobiselle liikunnalle ja voi-
maharjoittelulle (2). 

Liikunnan aloittamisen ohjeis-
tus laserhoidon jälkeen on kysyt-
tävä hoitaneelta silmälääkäriltä. 
Kirjallisuudessa on suositeltu 3–6 
kuukauden väliä ennen voimahar-
joittelun aloittamista (2).

Perifeerinen neuropatia altistaa 
etenkin alaraajojen vammoihin ja 
ihon rikkoutumiseen, minkä takia 
näiden estämiseen onkin kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Vaikeaa perifeeristä neu-
ropatiaa sairastaville suositellaan lenkkeilyn vaih-
toehtoina uintia ja pyöräilyä (2).

Autonomiseen neuropatiaan voi liittyä postu-
raalista hypotoniaa, sydämen normaalin sykevas-
teen muutoksia, lämmön säätelyn häiriintymistä 
vähentyneen hikoilun ja ihon verivirtauksen takia, 
vähentynyttä janon tunnetta sekä suoliston motili-
teetin häiriöitä. 

Diabeetikoiden kohdalla autonomisen neuro-
patian esiintyminen liittyy lisääntyneeseen kardio-
vaskulaariseen sairastumisriskiin. Lääkärin on sel-
vitettävä tilanne ennen liikunnan aloittamista (2).

Kliinisen 
rasituskokeen aiheet 

Ennen tavanomaisesta poikkeavan tai kävelyä in-
tensiivisemmän liikunnan aloittamista on selvi-
tettävä diabeetikoiden mahdolliset liikunnan vas-
ta-aiheet, kardiovaskulaariset riskitekijät ja muut 
ennen säännöllistä liikuntaa hoitoa tai ohjeistusta 
vaativat asiat (2, 8). 

Kliininen rasituskoe katsotaan aiheelliseksi, jos 
diabetesta sairastavalla on rasitukseen liittyviä oi-
reita, rytmihäiriöitä tai runsaasti (yli 10 prosentin 
todennäköisyys sepelvaltimotautitapahtumaan 10 
vuoden aikana) valtimotaudin riskitekijöitä (2).

Lääkkeet ja ravinto
liikunnan yhteydessä

Insuliinihoitoa käyttävän diabeetikon pitää oma-
seurannan avulla opetella liikunnan vaikutus ve-
rensokeriarvoihin. Hänen on huomioitava insu-
liinin vaikutusprofi ilit, ennen rasitusta nautittujen 
hiilihydraattien määrä sekä liikunnan kuormitta-

vuus ja kesto. 
Jos verensokeri on ennen liikun-

taa alle kuusi mmol/l, suositellaan 
otettavaksi 20–30 grammaa hiili-
hydraattia ennen liikuntaa ja jatkos-
sa 10–20 grammaa puolen tunnin 
välein liikunnan aikana (24). Hiili-
hydraattien maksimaalinen imeyty-
misnopeus suolistosta on noin yksi 
gramma minuutissa (2). 

Nyrkkisääntö on, että liikunta 
pitäisi ajoittaa insuliinin huippuvaikutuksen jäl-
keen. Jos liikutaan insuliinin huippuvaikutuksen 
aikaan, voi olla tarpeen vähentää annosta 20–50 
prosentilla (24). 

Monipistoshoitoa toteuttavat pääsevät lähim-
mäksi elimistön luonnollista insuliiniprofi ilia, kun 
liikunta aloitetaan ateriainsuliinin huippuvaiku-
tuksen jälkeen. Lyhytkestoisessa, intensiivisessä 
liikunnassa ei tarvitse ottaa ylimääräistä hiilihyd-
raattia ennen yksittäistä rasitusta. Silloin on kiin-
nitettävä huomiota erityisesti liikunnan jälkeiseen 
verensokerin seurantaan.



Tyypin 2 diabeetikoiden 
on suositusten mukaan 
vältettävä liikuntaa, jos 
verensokeri on yli 13,9 
mmol/l ja tilaan liittyy 

ketoosi. 
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Verensokerin
omaseuranta tarpeen

Metformiinin pääasiallisena vaikutusmekanismina 
on maksan glukoosintuoton alentaminen (sekä in-
suliinivälitteinen glykolyysi että glykoneogeneesi). 
Metformiini ei aiheuta hypoglykemiaa, ellei tilan-
teeseen liity runsas akuutti tai pitkittynyt alkoholin 
käyttö, joka yhdistettynä niukkaan ravitsemukseen 
estää glukoneogeneesiä (28).  Vaikea maksan tai 
munuaisten vajaatoiminta voi myös aiheuttaa hy-
poglykemian, mutta tuolloin metformiini on vasta-
aiheinen.

Sekä metformiinin että glibenklamidin on to-
dettu hidastavan aerobisen rasituksen jälkeistä ve-
rensokerin nousua (30). 

Tyypin 2 diabeteksessa peroraaliset haiman in-
suliinineritystä stimuloivat lääkkeet nostavat plas-
man insuliinitasoa ja altistavat rasituksen aikaiselle 
hypoglykemialle, jota rasituksen jälkeinen insulii-
niherkkyyden nousu vielä voi pahentaa. 

Rosiglitatsonin on todettu 26 hoitoviikon jäl-
keen lisäävän vastadiagnosoiduilla diabeetikoil-
la rasituksen aikana tapahtuvaa 
insuliinista riippuvaista lihasten 
glukoosinottoa ja siten insuliini-
herkkyyttä. Sen on todettu myös 
alentavan seerumin vapaiden ras-
vahappojen määrää. Metformiini 
sen sijaan ei vaikutuksiltaan eron-
nut lumelääkkeestä (29). 

Kun liikutaan lähellä normaalia 
olevilla verensokerin tasoilla, lää-
kityksen ja rasituksen yhteisvaiku-
tus on tutkittava yksilöllisesti verensokerien oma-
seurannalla. Näin on tehtävä erityisesti silloin, jos 
käytössä on beetasoluja stimuloivien peroraalisten 
lääkkeiden lisäksi insuliini. 

Turvallisinta on tällöin ajoittaa liikunta 1–2 
tuntia aterioiden jälkeen ja varautua erityisesti 
palautumisvaiheessa tarvittavaan hiilihydraatti-
lisään. Ennen pitkäkestoisia liikuntasuorituksia 
päivittäisen glinidi- ja sulfonyyliurea-annoksen voi 
puolittaa.

Tyypin 2 diabeetikoiden on suositusten mu-
kaan vältettävä liikuntaa, jos verensokeri on yli 
13,9 mmol/l ja tilaan liittyy ketoosi. 

Jos ketoosia ei ole, lievällä tai kohtalaisella lii-
kunnalla on verensokeria alentava vaikutus vielä 
verensokerin tasolla 16,7 mmol/l. Jos kyseessä on 

aterian jälkeinen mittausarvo, kevyelle liikunnalle 
ei ole estettä, jos vointi on hyvä, nestetasapaino 
kunnossa ja diabeteksen hoito kontrollissa (25).

Liikunnan teho
lääkettä suurempi

Liikunnan osuutta tyypin 2 diabeteksen perifeeri-
sen insuliiniresistenssin hoidossa on syytä korostaa 
ja hyödyntää käytännön praktiikassa ja ennaltaeh-
käisevässä terveydenhuollossa.

Kun ”angina pektorista” on jo opittu kansan-
kin keskuudessa nimittämään ”sepelivaltimotau-
diksi”, diabetes on ”sokeritauti” sekä kansankie-
lessä että lääkärikunnan keskuudessa. Kun sepel-
valtimotaudin definitiivinen diagnoosi perustuu 
koronaariahtauman (patofysiologia) todentami-
seen, diabeteksen ”diagnoosi perustuu oireetto-
malla henkilöllä joko plasman glukoosipitoisuu-
den suurentuneeseen paastoarvoon (vähintään 7 
mmol/l) tai glukoosirasituskokeen plasman glu-
koosin suurentuneeseen kahden tunnin arvoon (yli 
11 mmol/l)” – eikä siis esimerkiksi ”puutteellisen 

insuliinivaikutuksen, maksan/peri-
feerisen insuliiniresistenssin osoitta-
miseen”. 

Tyypin 2 diabeteksen optimaali-
sen hoidon perustana tulisi olla ”me-
tabolinen staging” (28). 

Alkuvaiheen hoidon strategiana 
on haiman beetasolujen suojaaminen 
ja insuliiniresistenssin murtaminen 
säännöllisen liikunnan, voimahar-
joittelun, maksan ja perifeeristen ku-

dosten insuliiniherkistäjän avulla. 
Tätä tukee myös tuore tutkimus, jossa iäkkäi-

den säännöllinen 12 viikon liikuntainterventio nor-
maalisti glukoosirasituskokeen 50 prosentilla ja 
paransi merkittävästi perifeeristä rasva- ja lihasku-
doksen insuliiniherkkyyttä (31). 

Lisäksi todettiin, että liikunta esti rasvattoman 
kudoksen vähenemisen ryhmässä, jonka päivittäis-
tä energiansaantia vähennettiin 500 kilokaloria. 
Insuliiniherkkyyden muutos oli saman suuruinen 
eukalorisessa ja hypokalorisessa ryhmässä (31). 

Liikunta yhdistettynä elintapamuutoksiin 
(NNT = 7) on osoitettu tehokkaammaksi kuin 
ensisijaisesti maksan insuliiniresistenssiä alentava 
lääkehoito (6). 
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 WCPD 2008 -kongressissa kattavasti ravitsemusasiaa

Katse kokonaisuuteen, 
ei yksittäisiin ravintoaineisiin

Kesäkuussa Helsingissä pidetty diabeteksen ja 
sen lisäsairauksien ehkäisyn WCPD 2008 -kong-
ressi tarjosi osallistujalle oivan mahdollisuuden 
kerrata ja saada uusia tietoja ruuasta ja sen 
suhteesta diabetekseen. Tässä artikkelissa re-
feroidaan lähinnä kolmea kongressissa esiteltyä 
laajaa katsausta. 

Professori Edith Feskensin esityksessä käsiteltiin 
optimaalista ruokavaliota tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyssä. Feskens painotti, että ruokaa on tar-
kasteltava kokonaisuutena, jonka muodostavat 
itse ruuat ja juomat, ruuan valmistamisen vaikutus 
ruoka-aineisiin, ruuan nauttimisen ajoittuminen 
päivän aikana sekä yksittäiset ravintoaineet. 

Painonpudotuksen tyypin 2 diabetesta eh-
käisevä vaikutus on tunnettu. Feskens raportoi 
Maastrichtissa tehtyä SLIM-tutkimusta, jossa hen-
kilöitä, joilla oli heikentynyt glukoosinsieto, oh-
jattiin liikuntaan ja terveellisen ruokavalion nou-
dattamiseen vuoden ajan. Ruokavalion kokonais-
energiasta 55 prosenttia saatiin hiilihydraatista, 
10–15 prosenttia proteiineista ja 30–35 prosenttia 
rasvoista. Tyydyttynyttä rasvaa oli alle 10 prosent-
tia energiasta.

Liikunta- ja ravitsemusohjausta saaneen ryh-
män tavoitteena oli painonlasku. Ryhmäläiset sai-
vat ravitsemusterapeutin ohjeita kolmen kuukau-
den välein.  

Uunituoreissa kuuden vuoden seurantatuloksis-
sa intensiiviryhmän sairastumisriski diabetekseen 
oli 31 prosenttia pienempi kuin kontrolliryhmän. 
Oleellisimmat tulosta ennustavat tekijät olivat pai-
nonlasku, tyydyttyneiden rasvahappojen vähäi-
sempi saanti, kuidun lisääntyminen sekä fyysisen 
kunnon kohoaminen.

• Eliina Aro

Feskens tarkasteli laajasti niitä ravintoon liit-
tyviä tekijöitä, joilla painonpudotuksen lisäksi voi 
olla merkitystä diabetesriskin vähenemiseen. Hän 
päätyi veren glukoosin säätelymekanismeista ja 
ruokahalun hormonaalisesta säätelystä geenitasol-
le. Sekä energiaravintoaineilla että kivennäisaineil-
la, vitamiineilla ja joillakin muilla ravintotekijöil-
lä voi olla merkitystä siinä, miten elimistö lukee 
geenejämme. Jotkin haitalliset geenit voivat jäädä 
”uinumaan”, jos ruokavalio on edullinen. 

Kongressin seuraavana päivänä tohtori J. Or-
dovas totesikin esityksessään, että ehkä tulevaisuu-
dessa voimme määrittää geenit siten, että niiden 
perusteella voidaan räätälöidä jokaiselle oma opti-
maalinen ruokavalio.

Viljakuidun
hyötyjä korostettava

Edith Feskens nosti luennollaan esiin myös trans-
rasvahapot ja kuidun, jotka ovatkin olleet viime 
aikoina suurten keskustelujen kohteena.

Transrasvahapot eivät ole erityinen ongelma 
Euroopassa. Niiden merkitys on eurooppalaisessa 
ruokavaliossa oleellisesti vähentynyt 1980-luvulta 
alkaen ja vähentyy koko ajan.  

Viljakuidun hyödyllisyyttä on syytä korostaa. 
Viljakuitu parantaa ylipainoisten (sekä normogly-
keemisten että IGT-henkilöiden) insuliiniherkkyyt-
tä eli käytännössä insuliinin toimintaa elimistössä. 

Yksittäisistä tärkeistä ravintoaineista esille voi-
taisiin nostaa D-vitamiini. D-vitamiinin nykyistä 
runsaampi saanti mahdollisesti yhdistettynä riittä-
vään kalsiumin saantiin voisi estää tyypin 2 diabe-
teksen syntyä. 

Esityksensä lopuksi Feskens totesi, että useissa 
tutkimuksissa on jo osoitettu ruokavalion koko-
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naisuus, joka toimii diabeteksen ehkäisyssä. Jotta 
ymmärtäisimme yksittäisten ravintotekijöiden mer-
kityksen, tarvitaan vielä paljon tutkimusta.

Suositukset nojaavat
tutkimuksiin

Professori Jim Mann puhui WCPD 2008 -kon-
gressissa siitä, mikä on optimaalinen ruokavalio 
diabeteksen lisäsairauksia estettäessä. Mann esitteli 
jo tutut eurooppalaiset diabetesruokasuositukset, 
joihin myös kuluvan vuoden alussa julkaistu suo-
malainen Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 
perustuu. 

Mannin esityksessä oli oleellista se, että hän 
kävi yksityiskohtaisen tarkasti läpi prosessin, jolla 
ruokavaliosuositukset on laadittu. Suositusten jo-
kainen väite ja luku perustuvat tutkimuksiin. Näy-
tön aste on kirjattu jokaisen väittämän perään. 

Ainakin meillä Suomessa on viime aikoina kuul-
tu moitittavan suosituksia olettaen, että ne perustu-
vat joidenkin yksittäisten henkilöiden mielipiteiden 
varaan. Suositusten takana on kuitenkin suuri, pe-
rusteellinen, puolueeton ja erittäin kriittinen työ.

Rasva tuo
vähiten kylläisyyttä

Tohtori Wim Saris Maastrichtin yliopistosta etsi 
esityksessään vastausta kysymykseen energiaravin-
toaineiden edullisimmasta jakaumasta painonpu-
dotuksen ja alemman painon ylläpidon aikana.

On esitetty, että energiaravintoaineista kylläi-
syyttä toisi eniten proteiini, erityisesti aminohappo 
leusiini. Seuraavaksi eniten kylläisyyttä on uskot-
tu tuovan hiilihydraattien. Hiilihydraattipitoisis-
sa ruuissa kylläisyyteen saattavat vaikuttaa ruuan 
kuitupitoisuus, fruktoosi- ja sakkaroosipitoisuus 
sekä glykeeminen indeksi (GI). Vähiten kylläisyyttä 
näyttäisi tuovan rasva. 

Sariksen mukaan rasvan osalta tilanne näyttää 
varsin selvältä. Kun tutkimushenkilöt on ohjattu 
käyttämään vähärasvaista ruokavaliota, jossa ruu-
an määrää ei ole rajoitettu, heidän painonsa on 
pudonnut kontrollihenkilöiden painoa enemmän. 
Tämä on nähty jo kymmenissä eri tutkimuksissa. 

Yhdysvalloista kantautuu kuitenkin viesti, että 
väestö saa kokonaisenergiastaan yhä vähemmän 
rasvasta, mutta silti lihavuus yleistyy. Saris pohti 

näiden tulosten luotettavuutta. Kun katsotaan, mi-
ten paljon ravinnoksi kelpaavaa rasvaa tuotetaan 
nyt ja parikymmentä vuotta sitten sekä USA:ssa 
että EU-maissa, nähdään tuotannon lisääntyneen 
reilulla neljänneksellä. Ihmetyttää, mihin kaikki se 
rasva katoaa, jos rasvan syönti on vähentynyt. 

Onkin syytä olla kriittinen, kun tulkitaan liha-
vien henkilöiden ilmoittamia ruuankäyttötietoja. 
Asiaa tarkemmin tutkittaessa on usein todettu sel-
vää aliraportointia. 

Juomien hiilihydraatit
hankalia

Käsitellessään esityksessään hiilihydraatteja Wim 
Saris paneutui lähinnä glykeemiseen vasteeseen. 
Pienen GI:n ruuan nauttimisen jälkeen verenglu-
koosin huippuarvo jää matalammaksi ja ihmiset 
tuntevat itsensä kylläisemmiksi. Sariksen mukaan 
he myös syövät seuraavalla kahden tunnin kuluttua 
tarjotulla aterialla merkitsevästi vähemmän. 

Satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimusase-
telmassa on verrattu vähärasvaisia ruokavalioita, 
joissa vain hiilihydraattien laadussa on ollut eroa. 
Ruokavalioiden välillä ei havaittu merkitsevää eroa, 
vaikka paino putosikin hieman enemmän ruokavali-
olla, joka oli koottu pienemmän GI:n ruuista.

Silloin, kun hiilihydraatti on juomassa soke-
rin muodossa, tilannetta on syytä tarkastella erik-
seen. Satunnaistetussa, puoli vuotta kestäneessä 
tutkimuksessa nuorille toimitettiin keinotekoisesti 
makeutettua virvoitusjuomaa ja vettä sen sijaan, 
että he käyttäisivät sokerilla makeutettua juomaa 
tavanomaiseen tapaansa. Paino laski merkitsevästi 
niillä osallistujilla, joiden painoindeksi oli lähtöti-
lanteessa yli 30 kg/m2. 

Sen sijaan Sariksen esityksen jälkeen ilmesty-
neen meta-analyysin perusteella sokeripitoiset juo-
mat eivät sinänsä lisäisi ylipainoa (Forshee RA et 
al., Am J Clin Nutr 87: 1662, 2008).

Voidaankin pohtia, onko hiilihydraatin ja ras-
van suhteilla energiansaannista oleellista merki-
tystä silloin, kun pysytään jokseenkin normaalin 
vaihtelun rajoissa. 

Nugenob-tutkimuksessa verrattiin runsaasti 
rasvaa sisältävää ruokavaliota (rasvaa 40 E%, hii-
lihydraattia 43 E%) ja vähärasvaista ruokavaliota 
(rasvaa 25 E%, hiilihydraattia 57 E%). Proteiinin 
määrä oli molemmissa ruokavalioissa sama, eli 17 
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prosenttia energiansaannista. Koehenkilöt olivat 
ylipainoisia, ja heidän lähtötilanteen energiansaan-
nistaan vähennettiin 600 kcal päivässä. 

Tutkimuksen mukaan kymmenen viikon seu-
rannassa laihtumisnopeus oli molemmissa ryhmis-
sä sama, lähes seitsemän kiloa. Saris summaakin, 
että ruokavalion rasvan määrällä on huomattavasti 
suurempi vaikutus energian liikasaantiin ja siten 
painonhallintaan kuin hiilihydraattisisällöllä tai 
hiilihydraatin tyypillä. 

Hiilihydraatin tyypillä ei sinänsä näytä olevan 
suurta merkitystä painonhallintaan, mutta satun-
naistetut kontrolloidut tutkimukset puuttuvat. Sen 
sijaan hiilihydraatit juoman osana vaikeuttavat 
painonhallintaa. 

Oleellista on, että kalori on aina kalori. Se, on-
ko se lähtöisin rasvasta vai hiilihydraatista, ei ole 
tärkeää.

Koko perheen
interventio

Kun rasvan osuutta energiansaannista vähennetään, 
on pohdittava, mitä sen tilalle tulee. Proteiinia vai 
hiilihydraattia, ja minkälaista hiilihydraattia? 

Proteiinin lisääminen saattaisi olla eduksi me-
tabolisessa oireyhtymässä, koska se voi vaikuttaa 
kylläisyyteen ja lisätä termogeneesiä, stimuloida 
insuliinin eritystä ja vähentää glukoosin nousua 
aterian jälkeen. Se voi myös lisätä lihaksessa pro-
teiinisynteesiä joko insuliinin vaikutuksesta tai eri 
aminohappojen vaikutuksesta. Lisäämällä ruoka-
valioon proteiinihydrolysaattia ja aminohappoval-
mistetta on saatu hyviä vaikutuksia.

Asiaan on paneuduttu osana kahdeksassa Eu-
roopan maassa toteutettua Diogenes-tutkimusta. 
Ruokavaliotutkimukseen on kaikkiaan osallistunut 
noin tuhat aikuista (BMI yli 27) ja saman verran 
lapsia. Interventio on koskenut koko perhettä. 

Tutkimuksen alussa perheiden ylipainoiset ai-

kuiset olivat kahdeksan viikon ajan vähäkalorisella 
800–1 000 kalorin ruokavaliolla. Heidän tavoit-
teenaan oli vähintään kahdeksan prosentin pai-
nonpudotus. 

Puoli vuotta kestäneessä interventiovaiheessa 
ruuat haettiin tutkimuksen omasta kaupasta (kaksi 
keskusta) tai perhe sai ruokavalio-ohjausta. Lisäksi 
seuraavan puolen vuoden aikana perhe sai ohjausta 
painonhallintaan. Seurantaa jatkettiin vielä vuosi. 

Perheet arvottiin intervention aluksi eri ruo-
kavalioille. Ruokavaliovaihtoehdot ovat oheisessa 
taulukossa (taulukko 1).

Suomalaisittain nämä rasvapitoisuudet tarkoit-
tavat vähärasvaista ruokavaliota. 12 prosenttia 
proteiinista on varsin vähän, mutta mahtuu suo-
situksen rajojen sisään. 25 prosenttia proteiinista 
ylittää suosituksen rajat. Käytännössä ylityksessä 
on kyse esimerkiksi yhdestä maitolasillisesta ja 4–5 
juustoviipaleesta päivässä. 

Kun puhutaan ruokavalion 55–60 prosentin 
hiilihydraattipitoisuudesta, luku on erittäin suu-
ri ja  vaikeasti toteutettavissa. Sen sijaan 45–50 
prosenttia on tavanomainen hiilihydraattien osuus 
energiansaannista.

Vasta kahden keskuksen noin 200 henkilön 
tulokset ovat valmiina. Seurannan lopussa paino 
oli noussut vähiten ryhmissä kolme ja neljä, joissa 
proteiinipitoisuus oli suurempi ja GI toisessa pieni 
ja toisessa suuri. 

Tämän tutkimuksen tuloksia jää odottamaan 
mielenkiinnolla. Ne julkaistaan vuoden 2009 ECO-
kongressissa Amsterdamissa. Tietoa tutkimuksen 
kulusta ja alustavista tuloksista löytyy A. Astrupin 
pitämän esitelmän lyhennelmästä (www.diogenes-
eu.org/News).

• Eliina Aro
Ravitsemusterapeutti
Suomen Diabetesliitto ry
eliina.aro@diabetes.fi 

Ruokavalio %E rasvasta %E proteiinista %E hiilihydraatista  GI

1 25–30 12 55–60 pieni

2 25–30 12 55–60 suuri

3 25–30 25 45–50 pieni

4 25–30 25 45–50 suuri

            5                          tavallinen suosituksen mukainen ruokavalio

Taulukko 1. Diogenes-tutkimuksessa käytetyt ruokavaliovaihtoehdot.
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Laihduttajan     
ruokavalion koostumus

Viralliset ruokavaliosuositukset ovat parhaillaan 
kovan kritiikin kohteena Suomessa ja muualla 
maailmassa. Yksi syy siihen, miksi lähdin diabe-
teksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyn WCPD 2008 
-kongressiin oli se, että kaipasin lisää selkeyttä vel-
lovaan ”hiilihydraatit, rasvat vai proteiinit” -kes-
kusteluun. 

Kööpenhaminan yliopistossa toimivan tohtori 
Annette Duen esityksessä tehtiin katsaus uusiin 
laihdutusruokavalion koostumusta käsitteleviin 
tutkimuksiin. Niiden mukaan vähähiilihydraattiset 
dieetit näyttävät kyllä toimivan hyvin lyhytaikai-
sesti (esimerkiksi alle vuoden kestäneet tutkimuk-
set), mutta ongelmana on dieettien turvallisuus 
pitkäaikaiskäytössä.

Tanskalaiset ovat tutkineet laihdutusruokava-
lioiden koostumusta ja pohtineet, pitäisikö ruoka-
kolmio kääntää ylösalaisin. Tutkimuksen pääta-
voitteena oli selvittää monoeenirasvoja ja lihavuut-
ta (MUFOBES-tutkimus). 

Tutkimuksessa vertailtiin energiaravintoaineil-
taan erilaisia laihdutusruokavalioita tilanteessa, 
jossa tutkittavat olivat ensin laihduttaneet kah-
deksan prosenttia painostaan 800–1 000 kilokalo-
rin ruokavaliolla. Sen jälkeen painoa seurattiin 18 
kuukauden ajan käyttäen erilaisia dieettejä.

Vertailussa olivat seuraavat ruokavaliot:
 MUFA (Mono-Un-saturated Fatty Acids)-dieet-1. 

ti, jossa rasvan osuus oli 40 prosenttia koko-
naisenergiasta. Rasva oli peräisin kasviöljyistä, 
pähkinöistä ja avocadosta. Dieetti on professori 
Willetin suunnittelema ja tutkima. 

 Vähärasvainen, tanskalaisen ruokavaliosuosi-2. 
tuksen mukainen dieetti, jossa rasvan osuus oli 
25 prosenttia energiasta.  

 Kontrolliruokavalio, jossa käytettiin tyypillistä 3. 
tanskalaista ruokavaliota. Rasvan osuus oli 35 
prosenttia energiasta.

• Liisa Heinonen

Ruokavalioiden 1 ja 2 kuvaukset ruokakolmioi-
na löytyvät  MUFOBES-tutkimuksen nettisivuilta 
www.mufobes.dk. 

Vaihtoehto 1 eli professori Willetin ruokakol-
mio on tarkempi kuin suomalainen ruokakolmio. 
Suurin sisällöllinen ero on siinä, että ruokaöljy on 
viety perusruuan tasolle kuitupitoisen täysjyvävil-
jan kanssa. Voi sen sijaan on kolmion huipulla eli 
siinä osiossa, jota suositellaan vain hyvin vähän 
käytettäväksi. Ruokakolmion alin osuus, kivijalka, 
on energian kulutus eli liikunta.

Takaisinlihomista tapahtui jonkin verran kai-
kissa kolmessa dieettiryhmässä. Takaisinlihomisen 
suhteen ryhmien välillä ei ollut eroa. 

Dieettien käyttäjiä seurattiin kolmen vuoden 
ajan. Tutkimuksen mukaan monoeenirasvoilla ja 
ruokavalion kuitupitoisuudella näyttää olevan 
suotuisa vaikutus sekä painoon että sokeritasa-
painoon. 

MUFA-dieetti koettiin kolmen koplan heikoim-
maksi, sillä osa tutkittavista piti niin suurta rasva-
määrää vastenmielisenä. 

Energiavaje
ratkaisee 

Tanskalaistutkimuksen suurin johtopäätös on hy-
vin järkeenkäypä: dieetin tarkalla noudattamisella 
on suurempi vaikutus kuin sen koostumuksella ja 
laadulla sinänsä. Kun energian kulutus on suu-
rempaa kuin saanti, painonhallinta onnistuu, oli-
pa ruokavalion energiaravintoaineiden koostumus 
mikä tahansa.

Kun toimivan dieetin koostamisessa on monta 
vaihtoehtoa ja ruokia voi valita mieltymyksensä 
mukaan, dieetin toteuttaminen on helpompaa. 
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Due ehdotti
kompromissia

Uusien ruokavaliotutkimusten pohjalta Annette 
Due esitti kompromissina ja johtopäätöksenä oman 
suosituksensa laihduttajan ruokavalion koostu-
muksesta. Hän suositteli, että ruokavalion ener-
giasta 30 prosenttia tulisi rasvasta, 25 prosenttia 
proteiinista ja 45 prosenttia hiilihydraateista. 

Duen mukaan tähän päästäisiin, jos käytettäisiin:
nykyistä enemmän monoeenirasvoja ja moni-• 
tyydyttymättömiä rasvoja (esim. rypsiöljyn tai 
oliiviöljyn muodossa) sekä vähemmän tyydytty-
nyttä rasvaa. 
kohtalaisesti rasvatonta lihaa ja vähärasvaisia • 
maitotaloustuotteita.
täysjyväviljatuotteita hiilihydraattilähteinä.• 
kasvisannoksia (hedelmät, marjat ja vihannek-• 
set yhteensä) kuusi annosta päivässä (n. 500 g/
päivä).
manteleita, pähkinöitä, muutama pala tummaa • 
suklaata.

Due totesi, että erityisen tärkeää on ruoka-annos-
kokojen pitäminen riittävän pieninä suhteessa ku-
lutukseen. Ateriointitiheyden tulee olla sopiva, ate-
riavälit eivät saa venyä liian pitkiksi.

Edellä kuvailtu ruokavaliokokonaisuus tulee 
hänen mielestään vielä tutkia ja testata ennen kuin 
sitä lähdetään suosittelemaan laajemmin.

Todettakoon, että energiaravintoainesuhteil-
taan samanlaista dieetin koostumusta laihduttajille 
on Suomessa suositeltu jo pitkään. Diabeetikon 
ruokavaliosuosituksen lukuihin verrattuna prote-
iinin osuus on kompromissiruokavaliossa hivenen 
suurempi. Uutta ovat myös mantelit ja pähkinät ja 
tumma suklaa. 

Ravintoainesuhteiden
viilaaminen pikkuasia

Kokonaisuutena kongressi oli vaikuttava. Diabe-
teksen vakavuus ja globaali laajuus havahdutti-
vat. 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisymahdollisuuksissa 
maailma on eriarvoinen. Tarvittavat ehkäisytoi-

menpiteet ovat mittavia, ja todella monipuolista ja 
laaja-alaista voimavarojen yhdistämistä tarvitaan. 

Me hyvinvointivaltiossa olemme hyväosaisia. 
Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn luulisi olevan meille 
mahdollista, kunhan vain ymmärrämme pitää sitä 
tärkeänä asiana. Meillä on mahdollisuus käyttää 
aikaamme senkin pohtimiseen, pitäisikö hiilihyd-
raatteja vähentää ja rasvoja lisätä vai päinvastoin. 

Dieetin koostumuksen tarkka pohdinta tuntuu 
tässä maailmanlaajuisessa ongelmassa pikkuasi-
alta. 

Todelliset ehkäisytoimenpiteet ovat poliittisten 
päätösten varassa. Yhdyskuntasuunnittelulla tulee 
taata ihmisten mahdollisuus arkiliikuntaan. Elin-
tarviketuotannon ja hintapolitiikan sekä sosiaali-
turvan tulee olla sellaista, että ihmisillä on mahdol-
lisuus ostaa ja syödä terveellistä ruokaa. 

Joissakin esityksissä diabetesvaaraa verrattiin 
vakavuudeltaan ja laajuudeltaan ilmastonmuutok-
seen, joka on koko ihmiskunnan ongelma. Diabe-
teksen ehkäisytoimenpiteet edistävät pääosiltaan 
myös ilmaston muutoksen ehkäisyä. Näitä ovat 
esimerkiksi autoilun vähentäminen, ruuan haas-
kaamisen vähentäminen ja yksinkertaisen elämän-
tavan arvostaminen. 

Onnistuminen
on mahdollista

Professori Rössner luetteli esityksessään paljon on-
nistuneita kokemuksia työstä lihavuuden ja meta-
bolisen oireyhtymän hoidossa ympäri maailman.  
Onnistumistarinoita löytyy Australiasta aborigi-
naalien keskuudesta, Singaporesta, japanilaisten 
naisten keskuudesta, Amerikasta New Orleansin 
poliisien keskuudesta, Naurusaarilta, Keniasta, 
Ruotsista ja tietenkin myös Suomesta. 

Näissä maissa onnistuneet ehkäisyohjelmat on 
toteutettu olosuhteisiin sovelletuin strategioin. Pal-
jon jää vielä tehtäväksi.

• Liisa Heinonen
Ravitsemusterapeutti
Suomen Diabetesliitto ry
liisa.heinonen@diabetes.fi 
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Hyperglykemian tehokas hoito 
on sijoitus tulevaisuuteen

Syyskuussa Roomassa järjestetyn Euroopan Diabe-
testutkijoiden EASD:n kongressin yksi odotetuimmis-
ta esityksistä oli UKPDS-tutkimuksen kymmenvuoti-
sen jälkiseurannan tulosten julkistaminen. Tulokset 
tulivat julki samanaikaisesti myös New England 
Journal of Medicine -lehdessä.

Varsinaisen UKPDS-tutkimuksen päälöydökset esi-
tettiin vuonna 1998 Barcelonan EASD-kongres-
sissa, ja UKPDS on yhä hyperglykemian ja veren-
paineen tehokkaan hoidon vakuuttavinta näyttöä 
tyypin 2 diabeetikoilla.

Päätutkimuksessa kymmenen vuoden seuranta-
aikana tehokkaampi hyperglykemian hoito tuo-
reilla tyypin 2 diabeetikoilla (tutkimuksen lopussa 
HbA1c 7,0 %) vähensi erityisesti mikrovaskulaa-
rikomplikaatioita (munuais- ja silmänpohjamuu-
toksia) verrattuna perinteisessä hoitoon (HbA1c 
lopussa 7,9 %). Myös sydäninfarktien määrä oli ti-
lastollisesti lähes merkittävästi pienempi, mutta de-
simaalit jäivät himpun verran vajaaksi (p=0.052).

Varsinaisen UKPDS-tutkimuksen päättyessä 
hengissäolevat diabeetikot jäivät kymmenen vuo-
den seurantaan. Viisi ensimmäistä vuotta he kävi-
vät vuosittain klinikkakontrolleissa, ja sen jälkeen 
järjestettiin vuosittainen kyselytutkimus. 

Seuranta-aikana kuoli 1 852 diabeetikkoa (44 
%). Suurin osa heistä menehtyi sydän- ja verisuo-
nisairauksiin. 

• Jukka Westerbacka

Alunperin intensiivisen hoidon ryhmän ja stan-
dardihoitoryhmän lääkitykset olivat muokkautu-
neet samanlaisiksi viiden vuoden seuranta-ajan 
jälkeen ja noin puolet oli insuliinihoidossa. Mikä 
tärkeintä, varsinaisen tutkimuksen lopun 0,9 pro-
senttiyksikön ero HbA1c-arvossa ryhmien välillä 
kuroutui kiinni jo yhden vuoden jälkeen. Ryhmien 
glukoositasapainot vastasivat siis jatkoseuranta-
aikana toisiaan.

Tutkimuksen tärkein löydös oli koko seuranta-
ajan säilynyt diabetespäätetapahtumiin liittynyt 
merkittävä hyöty intensiivihoidosta (riskin vähene-
mä 9 %, 0=0,04), vaikka glukoosierot alkuperäis-
ten ryhmien välillä hävisivätkin. Merkittävä, pysy-
vä hyöty nähtiin mikrovaskulaarikomplikaatioiden 
suhteen (-24 %, p=0,001). Seuranta-aikana näh-
tiin vähemmän (-15 %, p=0,01) sydäninfarkteja ja 
kuolemia (-13 %, p=0,007) aikanaan intensiivisesti 
hoidetuilla – nyt myös tilastollisesti merkittävästi. 
Alaryhmäanalyysissä erityisen merkittävät erot ha-
vaittiin aikanaan metformiinilla hoidetuilla.

UKPDS-tutkijat lanseerasivat innostuneissa 
tunnelmissa termin ”legacy effect”. Sillä tarkoite-
taan sitä, että alusta asti tiukemmin (HbA1c-tasolle 
7,0%) hoidettu verensokeri jättää perintönä vä-
hemmän diabetekseen liittyviä komplikaatioita tu-
levaisuudessakin. Löydökset varmasti kannustavat 
tutkijoita selvittelemään perintövaikutuksen me-
kanismeja sekä kliinikkoja ponnistelmaan hyvän 
glukoositasapainon puolesta.
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EGF-reseptorin rooli fysiologisessa       
beetasolumassan kasvussa

Haiman beetasolut kykenevät adaptoitumaan erilai-
siin fysiologisiin tilanteisiin (mm. lihavuus, raskaus ja 
haimavaurion jälkeinen haiman regeneraatio) lisää-
mällä solumassaansa. 

Beetasolumassan kasvua sääteleviä tekijöitä ei 
tunneta kovin hyvin. Epidermaalisen kasvuteki-
jän reseptori (EGF-R) on merkityksellinen haiman 
normaalille beetasolumassan muodostumiselle ja 
beetasolujen jakautumiselle. 

Rooman EASD-kongressissa esitellyssä tutki-
muksessa selvitettiin EGF-R-signaloinnin roolia 
fysiologisissa tilanteissa, joissa beetasolumassan 
on nopeasti lisäännyttävä vasteena kasvavalle in-
suliinintarpeelle.

Villityypin hiirille ja transgeenisille E1-DN-hii-
rille, jotka ilmentävät tyrosiinikinaasinegatiivista 
EGF-reseptoria Pdx-1-promoottorin säätelemänä, 
aiheutettiin metabolinen oireyhtymä tai haimavau-
rio. 

Metabolinen oireyhtymä aiheutettiin syöttä-
mällä hiirille rasvapitoista ruokaa kahdeksan vii-
kon ajan. Sen jälkeen eläimille tehtiin vatsakalvon-
sisäinen sokerirasituskoe ja niiden beetasolumassa 
mitattiin. 

Haimavaurio aiheutettiin ligoimalla  haimatie-
hyt osittain. Tämän tiedetään aiheuttavan haiman 
häntäosaan tulehdusta ja beetasolumassan kasvua, 
kun taas haiman pääosa säilyy ennallaan. Beeta-
solumassa mitattiin viikon kuluttua operaatiosta.

Kahdeksan viikkoa rasvaruokaa syöneet E1-
DN-hiiret (n=6) olivat selvästi hyperglykeemisiä 
sokerirasituskokeessa (2h b-gluk 26 mmol/l) ver-
rattuna normaalia ruokaa syöneisiin E1-DN-hiiriin 
(n=5; 2h b-gluk 15 mmol/l). 

• Elina Hakonen

Rasvaruokaa syöneillä villityypin hiirillä (n=6) 
oli hieman heikompi sokerinsieto sokerirasitusko-
keessa (2 h b-gluk 14 mmol/l) verrattuna normaa-
liruokaa syöneisiin villityyppihiiriin (2 h b-gluk 10 
mmol/l). 

Rasvaruokaa syöneet villityypin hiiret kasvat-
tivat beetasolupinta-alaansa 67 prosenttia (n=3, 
p<0.05) verrattuna normaaliruokaa syöneisiin vil-
lityypin hiiriin, kun taas rasvaruokaa syöneet E1-
DN-hiiret eivät kyenneet merkittävästi lisäämään 
beetasolumassaansa verrattuna normaaliruokaa 
syöneisiin E1-DN-hiiriin. 

Osittaisen haimatiehytligaation jälkeen bee-
tasolupinta-ala kasvoi villityypin hiirillä haiman 
häntäosassa kolminkertaiseksi pääosaan verrattu-
na (n=3, p<0.05), ja E1-DN-ryhmässä lähes nelin-
kertaiseksi häntäosassa pääosaan verrattuna (n=3, 
p<0.05). Absoluuttinen beetasolupinta-ala pysyi 
kuitenkin pienempänä E1-DN hiirissä villityypin 
hiiriin verrattuna.

Beetasolumassan kasvua säädellään eri tavalla 
liikalihavuudessa kuin haimavaurion seurauksena. 
Tulosten mukaan EGF-reseptorin signalointi on 
välttämätöntä metabolisen oireyhtymän aiheut-
tamalle beetasolumassan kasvulle, mutta ei hai-
mavaurion jälkeiselle beetasoluregeneraatiolle.

Beetasolujen massan säätelyyn vaikuttavien te-
kijöiden tarkempi tunteminen on tärkeää uusien 
diabeteksen hoitomuotojen kehittämistyössä.

Kirjallisuus

E.Hakonen, J.Ustinov, P.Ormio, N. De Medts, L. Bouwens, P.J. 
Miettinen, T. Otonkoski: Role of EGF-receptor signaling in phy-
siological beta cell mass expansion. EASD Abstrakti nro. 29, 
2008.
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Ikäihmisten hoidonohjauksen ydinsanat 
ovat kertaus ja konkretisointi

Ikääntyvä diabeetikko on haaste hoitotyölle. Ikään-
tyminen ei aina merkitse taitojen kadottamista ja 
avuttomuutta, mutta se voi merkitä sitäkin. Muis-
tihäiriöistä kärsivää asiakasta ohjataan aivan eri 
tavalla kuin netistä tietoja surffailevaa ikäihmistä.

Kuka on vanha, ja mistä ikääntyminen alkaa? 
Ikääntyminen on yksilöllistä. Tämän päivän kes-
ki-ikäinen tulee olemaan erilainen vanhus kuin 
vanhukset nykyään. Tietotekniikka, parantuneet 
koulutusmahdollisuudet ja uudenlainen ympäristö 
tuottavat tulevaisuuteen erilaisia ikääntyjiä erilai-
sine tarpeineen.

Ihmisten vaatimustaso oman hoitonsa laadun 
suhteen kasvaa, sairauksia diagnosoidaan tehok-
kaammin ja uusia hoitomuotoja kehitetään jatku-
vasti.  Kuitenkin jossain vaiheessa tullaan tarvit-
semaan tukipalveluja, palveluasumista ja vahvaa 
yhteistyötä eri toimijoiden kesken.  

Ikääntyminen ei aina merkitse taitojen kadot-
tamista ja avuttomuutta, mutta se voi merkitä si-
täkin. Siksi ikääntyvä diabeetikko on haaste hoito-
työlle ja etenkin diabeteshoitajalle. 

Uusi asia
sidottava vanhaan

Asiakkaan kannalta pitkä hoito-
suhde samaan diabeteshoitajaan ja 
-lääkäriin on ihanteellisin ratkaisu. 
Silloin toimintakyvyn muutokset 
havainnoitaisiin varmimmin, ja tu-
levaisuudessa tarvittavia tukitoimia 

Diabeteshoitajat  

• Riitta Pajarinen

osattaisiin ryhtyä rakentamaan jo hyvissä ajoin. 
Jokaisen asiakkaan tarpeet ovat erilaiset. Jokai-

nen asiakaskohtaaminen on uusi ensi-ilta, ainutlaa-
tuinen tapahtuma, jonka onnistuminen vaikuttaa 
asiakkaan hoitomyöntyvyyteen ja omahoidon to-
teutumiseen. 

Kun työskentelee diabeteshoitajana ikääntyvien 
diabeetikoiden parissa, yksi suurimmista haasteista 
on löytää yhteinen kieli asiakkaan kanssa. Myös 
erilaisten oppijoiden kohtaaminen asettaa oma-
hoidon ohjaukselle ja hoidon seurannalle erityisen 
haasteen. 

Muistihäiriöistä kärsivä asiakas vaatii aivan eri-
laisen opetustilanteen kuin netistä tietoja surfaileva 
ikäihminen. Opetettava asia tulisi purkaa pieniksi 
palasiksi ja konkreettisiksi malleiksi. Samalla uusi 
asia olisi myös hyvä sitoa johonkin aikaisemmin 
opittuun käytännön taitoon. 

Jo opittujen taitojen kertaaminen, joskus jopa 
jokaisella vastaanottokerralla, on tärkeää. Asiakas 
voi itse ottaa verinäytteen sormenpäästä, ja näin 
tekniikka tulee tarkastetuksi. Asiakkaan voi pyytää 
myös valmistelemaan insuliinikynä pistoa varten 
demokappaleella.

Kauppareissuilta
konkretiaa 

Ruokavalio-opetuksessa pienryhmissä tehtävät 
kauppareissut ovat konkretiaa parhaimmillaan. Jos 
ryhmä kiertää yhdenkin tunnin tutustumassa ter-

veellisiin valintoihin ruokakaupas-
sa, he saavat enemmän tietoa kuin 
monessa tunnissa yksilöohjauksessa. 
Opetus on paljon havainnollisempaa 
ja informatiivisempaa.

Jos muistiongelmaiselle puhu-
taan terveellisestä ruokavaliosta 
teoriassa, hän ei välttämättä miellä 
puhetta. Usein tarvitaan suorempia 

Erilaisten oppijoiden 
kohtaaminen asettaa 

omahoidon ohjaukselle 
ja hoidon seurannalle 

erityisen haasteen. 
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“Here, therefore, is an essential principle: 
teaching the details brings confusion. Showing 
the relationship between things brings under-
standing.” (Maria Montessori)
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keinoja: tutkitaan maitohyllyä ja käännellään jo-
gurttipurkkeja.

Onneksi nykyisin ikäihmisten ruokavalio-oh-
jaus on aikaisempaa fi ksumpaa. Sodan- ja pulan 
nähneiden nykypäivän ikädiabeetikkojen arvo-
maailmaan eivät välttämättä sovi 
kaikkein kireimmät mallit. Komp-
romisseja on syytä tehdä ja laihdut-
tamiseen ryhtyä harkitusti. Paino-
tavoitteet ovat yksilöllisiä ja usein 
riittää, että paino ei nouse. 

Ruoka ja mielihyvä kuuluvat 
yhteen. Myös ruoka ja palkkio kuu-
luvat yhteen, mutta viisailla valin-
noilla mielihyvästä tai palkkiosta ei 
tule rangaistus.

Reissuvihko pitää
tilanteen tasalla

Ohjaustilanteiden avoimet kysymykset antavat 
hoitajalle paljon tietoa. Asiakkaalta voidaan kysyä, 
miten hän toimisi missäkin tilanteessa. Neuvotte-
levan ja kyselevän lähestymistavan avulla asiakas 
usein itse antaa vastauksen ongelmaansa ja oppii 
oivaltamalla.

Muistin tukena kannattaa käyttää niin sanot-
tua reissuvihkoa tai seurantavihkoa, johon asiakas 
kirjaa verensokerimittauksensa ja käyntien välillä 
mieleen tulevat kysymykset. Hoitaja kirjaa vihkoon 
käynnin yhteenvedon ja yhdessä sovitut asiat. 

Selkeä viestintä palvelee myös läheisiä ja vähen-
tää turhaa huolta ja hätää hoidon jatkuvuudesta. 

Luottamuksellinen hoitosuhde antaa molem-
mille osapuolille rohkeutta puhua myös kipeistä 
asioista, kuten selviytymisestä kodin ihmissuhteissa 
tai toimintakyvyn laskusta. On hyvä puhua asi-
akkaalle rehellisesti ja suoraan, kun herää epäi-
ly siitä, miten hän selviytyy yksin 
omasta hoidostaan. Yhdessä pohdi-
tut tukitoimet toteutuvat paremmin 
ja vastustus on vähäisempää kuin 
pakkosovituissa ratkaisuissa. 

Masentuneisuus, yksinäisyys ja 
mielialahäiriöt vaikuttavat toimin-
takykyyn. Apua voidaan saada täs-
mätoimilla helpostikin. Tärkeintä 
on, että oireiden ei katsota kuuluvan 
”vain vanhenemiseen”.

Ei vain pyöritelty
paketti

Kun kotipalvelu ja mahdollisesti vuorohoito osas-
tolla tulevat mukaan hoitotiimiin, on hyvä pitää 

yhteispalaveri, jonka teemana ovat 
kuntouttava hoito ja omahoidon 
tukeminen. 

Ei ole tarkoituksenmukaista, et-
tä asiakas muuttuu kokonaan hoi-
detuksi potilaaksi, kun hänestä tulee 
kotipalvelun asiakas tai hän joutuu 
tilapäisesti osastohoitoon. Parikin 
viikkoa ”pyöriteltynä pakettina” 
osastolla voi johtaa omahoitotaito-
jen täydelliseen katoamiseen. 

Hoitohenkilökunnan kannalta on nopeampaa 
napata näyte ja pistää insuliinit kuin odottaa asiak-
kaan omaa tekemistä. Tuo odotusaika voi kuiten-
kin olla rahan arvoinen yhteiskunnan kannalta. 

Niin kauan, kun ihminen tekee itse, hän on 
myös kiinnostunut syistä ja seurauksista: Miksi 
sokeriarvot ovat tuolla tolalla? Miten insuliini vai-
kutti? Kun ihminen on vain hoidettava, numerot, 
syyt ja seuraukset menettävät merkityksensä. 

Asiakkaan on siis hyvä tehdä mittauksensa ja 
ottaa lääkityksensä aina itse, vaikkapa ohjatusti 
ja avustetusti, niin kauan kuin mahdollista. Silloin 
hän on subjekti omassa hoidossaan, vaikka se tar-
koittaisi vain liuskan asettamista mittariin.

Ongelmiin tulisi
suhtautua vakavasti

Ikääntyneen diabeetikon koholla oleviin sokereihin 
ei aina suhtauduta vakavasti. Ikä ei anna oikeutta 
huonolle hoidolle.

Huono hoito on kallista yksilön ja yhteiskun-
nan kannalta turhina seurannais-
vaikutuksina, vaivoina ja kipuna. 
Huono hoito kostautuu etenkin sil-
loin, kun kyseessä on ikädiabeetik-
ko, jolla on mielenterveys- tai älyl-
lisiä ongelmia. 

Ihanteellisinta olisi, että dia-
beetikolla olisi mahdollisuus käy-
dä diabeteshoitajan vastaanotolla, 

Diabeteshoitajat  

Sodan- ja pulan 
nähneiden nykypäivän 

ikädiabeetikkojen 
arvomaailmaan eivät 
välttämättä sovi kaik-
kein kireimmät mallit.

Tärkeintä on, että 
oireiden ei katsota 

kuuluvan ”vain 
vanhenemiseen”.
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vaikka hän asuisikin tuetussa asumisessa tai pal-
velukodissa. 

Lääkärin vuosikontrollit tarvittavine tutkimuk-
sineen ovat mielestäni itsestäänselvyys. Usein ne 
eivät kuitenkaan käytännössä toteudu, ja silloin 
vaihtoehto voisi olla konsultoiva 
diabeteshoitaja. Diabeteshoitaja 
voisi tarvittaessa käydä hoitohenki-
lökunnan tai lääkärin kutsusta ta-
paamassa asiakasta hänen hoitoyk-
sikössään. 

Itse olen onnekas, sillä diabe-
teshoitajana Joensuun kaupungin 
Vaarojen alueella voin hoitaa myös 
palveluasumisen ja kotipalvelun 
alueen diabeetikkoja. Monenlaisten oppijoiden 
kohtaaminen on siis jokapäiväistä työtäni.

Alkoholistakin
uskallettava kysyä

Iäkkään diabeetikon hyvään hoitoon liittyy oleel-
lisesti se, että hoitohenkilökunnan tiedot ovat ajan 
tasalla. Diabeteshoitaja on toivottavasti tuttu vies-
tintuoja uusista tuulista myös osastotunneilla ja 
yhteispalavereissa. 

Iäkkään diabeetikon hoidon yhteisiä toimin-
tamalleja ja arvomaailmaa sekä avohoidon ja lai-
toshoidon yhteistyötä on syytä jatkuvasti arvioida. 
Hyöty siitä kohdistuu niin asiakkaaseen kuin työtä 
helpottavana tekijänä hoitajaankin. 

Uudet ikäihmiset, uudet sukupolvet, tuovat uu-
sia haasteita. Alkoholin käytön vaikutukset yhdis-

tettynä diabetekseen voivat olla ikäviä. Voisiko 
huonon sokeritasapainon ja yllättävien hypojen 
takana olla alkoholi? 

Tuleeko mieleen tai uskallatko kysyä 70-vuoti-
aalta naisasiakkaalta hänen alkoholinkäytöstään? 

Miehille tuo kysymys on perinteises-
ti ollut helpompi esittää. Kulttuu-
riimme ei ole kuulunut, että mummit 
juovat.

Yksinkertainen on kaunista, ja 
kertaus vahvistaa osaamista. Kun 
konstit eivät lopu, maailma on mah-
dollisuuksia täynnä myös ikääntyvän 
diabeetikon hoidossa. Kyse on vain 
siitä, että työ on nähtävä vaivan  ar-

voiseksi ja sitä on voitava tehdä moniammatillises-
ti, yhteisten arvojen ja toimintamallien mukaan. 

• Riitta Pajarinen
Terveydenhoitaja, diabeteshoitaja
Joensuun terveyskeskus
riitta.pajarinen@jns.fi 
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Diabetesliitto järjestää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille. 
Koulutukset järjestetään pääosin Diabeteskeskuksessa Tampereella. 

Lisätietoja ensi vuoden koulutus-
tarjonnasta saa internetistä 
(www.diabetes.fi /koulutus), 
marraskuussa ilmestyvästä 
Kuntoutus ja koulutus 2009 

-esitteestä tai koulutussihteeri 
Annette Mathlinilta 

(p. 03-2860 338, 
annette.mathlin@diabetes.fi ).



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  



Diabetestutkimussäätiön vuoden 2009 apurahat

Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apura-

hoja diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö 

tukee korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen 

perustutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin 

lääketieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä 

tutkimusta. Ensisijainen arviointiperuste on tutki-

mushankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2009 apurahoina jaettava summa on 

325 000 euroa. Haettavana on yksi kaksivuotinen 

apuraha (50 000 euroa/v) merkittävään tutkimus-

hankkeeseen, useita yksivuotisia apurahoja (25 000 

euroa) ja useita noin 5 000–10 000 euron tutkimus-

apurahoja. Pienemmät apurahat on tarkoitettu 

pääsääntöisesti nuorten tutkijoiden henkilökoh-

taisiksi apurahoiksi. 

Apurahan saajalta edellytetään selvitystä apu-

rahan käytöstä sekä tieteellisistä tuloksista kahden 

vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä.

Diabetestutkimussäätiön hallitukselle osoi-

tetut, säätiön hakemuslomakkeelle laaditut suo-

men-, ruotsin- tai englanninkieliset hakemukset 

lähetetään seitsemänä kappaleena säätiön toimis-

toon (osoite: Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, 

33680 Tampere) 28.2.2009 (postileiman päivämää-

rä) mennessä. Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä 

apurahatyyppiä haetaan sekä apurahan budjetti 

ja hankkeen kokonaiskustannusarvio. Jos kyseessä 

on väitöskirjatyö, tulee hakemuksessa ilmetä missä 

vaiheessa väitöskirjatyö on. 

Hakemuslomakkeen saa internetistä sivulta 

www.diabetes.fi  > Diabetestutkimussäätiö > Apu-

rahat. Hakemuslomakkeita voi tilata myös Diabe-

teskeskuksesta Seija Frangilta, p. (03) 2860 201, 

sp. seija.frang@diabetes.fi. Lisätietoja antaa tar-

vittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moi-

lanen, p. (017) 173311/haku, gsm 040 595 0646, 

f. (017) 173 790, sp. leena.moilanen@kuh.fi .
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Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito
Neuvoja ja rohkaisua monipistoshoidon 
tehokkaaseen hyödyntämiseen

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas on 
tarkoitettu sekä monipistoshoidossa oleville että siihen  
siirtyville aikuisille tyypin 1 diabeetikoille. Oppaassa 
käydään läpi nykyaikaisen 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 





Väitöksiä

●  LL Juha Saltevon väitöskirja Low-grade infl am-
mation and adiponectin in the metabolic syndrome 
(Vähäinen tulehdus ja adiponektiini rasvahormoni 
metabolisessa oireyhtymässä) tarkastettiin Kuopi-
on yliopistossa kesäkuussa 2008.

”Väitöstutkimuksessa todettiin, että metabo-
liseen oireyhtymään liittyvä rasvakudoksen tu-
lehdusreaktio on naisilla selvästi vaikeampi kuin 
miehillä. Tämä pitkään kestävä tulehdusreaktio 
voi selittää sen, miksi naisilla on tyypin 2 diabetek-
sen kehittymisen myötä suurempi vaara sairastua 
sydäntauteihin kuin miehillä. Adiponektiinitaso 
ja tulehdusarvot olivat selvässä asteittaisessa yh-
teydessä MBO:n eri osatekijöiden eli kohonneen 
verenpaineen, verensokerin, vatsakkuuden ja huo-
nontuneiden rasva-arvojen määrään. Mitä enem-
män näitä vaarallisia muutoksia löytyi, sitä kor-
keampia olivat tulehdusarvot ja sitä matalampia 
adiponektiinitasot. 

●  Ttm Maija Hassisen väitöskirja Predictors and 
Consequences of the Metabolic Syndrome – Po-
pulation-based Studies in Aging Men and Women 
(Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seu-
raukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja 
naisilla) tarkastettiin Kuopion yliopistossa heinä-
kuussa 2008. 

”Metabolisen oireyhtymän keskeisinä tekijöinä 
on pidetty keskivartalolihavuutta, sokeri- ja rasva-
aineenvaihdunnan poikkeavuutta ja kohonnutta 
verenpainetta. Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, 
että myös huono verenkierto- ja hengityselimistön 
kunto on yhteydessä metaboliseen oireyhtymään. 
Alhaista hapenottokykyä voitaneenkin pitää yh-
tenä osatekijänä. Matala-asteinen tulehdus on yh-
teydessä oireyhtymän kehittymiseen ja oireyhty-
män kehittyminen ja keskivartalolihavuus lisäävät 
puolestaan selvästi valtimoiden ahtautumista eli 
ateroskleroosia.”

● Lääketieteen lisensiaatti Pekka Tolosen väitöskirja 
Laparoscopic adjustable gastric banding for morbid 
obesity (Mahapanta sairaalloisen lihavuuden hoidos-
sa) tarkastettiin Oulun yliopistossa syyskuussa.

”Väitöstutkimuksessa seurattiin Vaasan kes-
kussairaalan 280 mahapantapotilaan leikkaustu-

loksia 11 vuoden aikana vuodesta 1996 alkaen. 
Seitsemän vuoden kuluttua leikkauksesta maha-
pantaa käyttävien ylipainosta oli lähtenyt 56 pro-
senttia. Liitännäissairaudet, kuten diabetes, veren-
painetauti ja uniapnea, paranivat tai lievittyivät 60 
prosentilla potilaista. Elämänlaatu koheni 80 pro-
sentilla. Potilaiden yleinen energisyys ja toiminta-
kyky, nukkuminen, liikkuminen ja sukupuolielämä 
paranivat. Väitöstutkimuksen mukaan mahapanta 
on edelleen toimiva sairaalloisen ylipainon leikka-
usmenetelmä ja tietyille potilaille sopivin vaihtoeh-
to. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat pienet.”

●  LL Susanna Kautiaisen väitöskirja Overweight 
and obesity in adolescence – secular trends and 
associations with perceived weight, sociodemo-
graphic factors and screen time (Nuorten ylipainoi-
suus ja lihavuus – ajallinen kehitys ja yhteydet pai-
non kokemiseen, sosiodemografi siin tekijöihin ja 
ruutuaikaan) tarkastettiin lokakuussa 2008 Tam-
pereen yliopistossa.

”Väitöskirjassa selvitettiin suomalaisnuorten 
ylipainoisuuden ja oman painon kokemisen muu-
toksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä vuosien 
1977 ja 2005 välisenä aikana. Osana tutkimusta 
arvioitiin ruutuajan eli television, tietokoneen ja 
digitaalisten pelien parissa vietetyn ajan yhteyttä 
ylipainoisuuteen. Tutkimuksen perusteella ylipai-
noisten suomalaisnuorten osuus kolminkertaistui 
vuodesta 1977 vuoteen 2005. Ylipainoisuus oli 
harvinaisempaa suurimmissa kaupungeissa asuvil-
la, lukiolaisilla, niillä jotka kokivat menestyvänsä 
koulussa keskitasoa paremmin sekä korkeimmin 
koulutettujen vanhempien lapsilla. Näiden tekijöi-
den merkitys ei muuttunut tutkimusjakson aikana. 
Kaikkien nuorten paino ei ole lisääntynyt, mutta 
lihavimmat ovat entistä lihavampia. Samaan ai-
kaan itsensä ylipainoiseksi kokeminen väheni se-
kä ylipainoisten että normaalipainoisten nuorten 
joukossa. Ylipainoisuus oli yleisempää erityisesti 
tytöillä, jotka käyttivät enemmän aikaa televisi-
on tai tietokoneen ääressä. Tulosten perusteella 
ei voi päätellä, oliko ylipainoisuus runsaamman 
television katsomisen ja tietokoneen käytön syy 
vai seuraus. Digitaalisten pelien pelaaminen ei ollut 
yhteydessä ylipainoisuuteen.” 
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Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainos 5/2008

■ Ajankohtaista: Tyypin 2 diabeetikoiden sopeutumisvalmennus oman hoitopaikan vastuulle
  
■  Pääkirjoitus: Vaalilupauksia ja tärkeitä valintoja  

■  Hyvä tietää ravinnosta: Ikäihmisten aliravitsemus on yleistä
  
■  Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet 

■  Iäkkään diabeetikon sokeritasapainon hoito

■  Lihaskunto voi olla iäkkäälle aerobista suorituskykyäkin arvokkaampi

■  WCPD 2008: 
 Katse kokonaisuuteen, ei yksittäisiin ravintoaineisiin
  Laihduttajan ruokavalion koostumus 
 
■  EASD 2008
 Hyperglykemian tehokas hoito on sijoitus tulevaisuuteen
 EGF-reseptorin rooli fysiologisessa beetasolumassan kasvussa

■  Väitöksiä




