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SYYT SELVILLE

Hypoglykemia eli liian matala verensokeri on vakava 
silloin, kun siitä selviytyminen vaatii toisen apua. Päivys-
tykseen tuodun hypoglykemiapotilaan hoito on yleensä 
yksinkertaista, ja potilas toipuu nopeasti. Hypoglyke-
mian syy pitäisi kuitenkin aina selvittää, jotta hoitoa ja 
omahoitoa voidaan korjata hypoglykemian uusiutumis-
vaaran pienentämiseksi.

EVÄITÄ SELVIYTYMISEEN

Diabeteslääkärin ja -hoitajien, psykologin, ravitsemuste-
rapeutin, jalkojenhoitajan ja liikunnanohjaajan asiantun-
temus on kurssilaisten käytössä Diabeteskeskuksessa. 
Sijoitus diabeteskurssiin on kannattava niin yhteiskun-
nalle kuin kurssilaisellekin: kurssit parantavat osallis-
tujien edellytyksiä selvitä sairautensa kanssa, ja kaikki 
tämä kahden erikoissairaanhoidon käynnin hinnalla.

KOULUTUSTA VIERITESTAUKSIIN
 
Glukoosimäärityksiä pikamittareilla on tehty jo kauan, 
ja mittaustekniikat ovat kehittyneet. Edistystä on tapah-
tunut myös vieritestien luotettavuuden kasvattamisen 
saralla. Mutta edelleen on liian vähän koulutusta vieri-
testausten laadunvarmistuskäytäntöihin.
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AJANKOHTAISTA  

Diabetesliitolta uusia aineistoja 

Ohje ateriatablettien käyttäjälle -repäi-
sylehtiö on tarkoitettu täytettäväksi ja 
käytäväksi läpi yhdessä tyypin 2 dia-
beetikon ja lääkärin tai diabeteshoi-
tajan kesken silloin, kun tablettien 
käyttö aloitetaan tai hoitoa halutaan 
tehostaa. Yleisten ohjeiden lisäksi 
aineistossa on neuvoja tilanteeseen, 
jossa tarvitaan ateriatablettien tar-
kempaa annostelua hyvään hoito-
tasapainoon pääsemiseksi. Tämä 
tarkoittaa käytännössä aterian hiili-
hydraattimäärän arviointia ja tablet-
tien määrän sovittamista siihen. Oh-
jeen kääntöpuolella on ruokakuvia, jotka auttavat 
aterian hiilihydraattien arvioinnissa. A4-kokoisessa 
repäisylehdessä on lisäksi liian matalan verenso-
kerin hoito-ohje. Hinta lähetyskuluineen on 13 
euroa/50 sivua ja 18 euroa/100 sivua.  

Hiilarivisa on molemmin puolin laminoitu kuvataulu
hiilihydraattien arvioinnin ohjaukseen. Kuvataulua 
voi käyttää yksilövastaanotoilla tai ryhmissä, ja se 
sopii kaikenikäisten ohjaukseen. A3-kokoisessa 
taulussa on yhteensä 22 ateria-, välipala- ja ma-
keiskuvaa. Taulun mukana lähetetään hiilihydraat-

tien arviointitehtävän ratkaisut 
ja lisätietoa kuvissa olevista 
annoksista. Hinta lähetyskului-
neen on 14 euroa.

Diabetes ja keliakia – Ruokaopas 
on Diabetesliiton ja Keliakia-
liiton asiantuntijoiden laatima 
kirjanen, joka kertoo käytännön-
läheisesti diabetes- ja keliakia-
ruokavalioiden yhdistämisestä. 
Opas sisältää muun muassa 
ruokaohjeita sekä useita erilai-
sia raaka-aine- ja tuotetaulukoi-

ta, jotka auttavat tekemään hyviä ruokavalintoja. 
Opas on tarkoitettu kaikille diabetesta ja keliakiaa 
sairastaville ja se muistuttaa, että ruoasta on mah-
dollista nauttia rajoituksista huolimatta. Opas on 
A5-kokoinen ja 56-sivuinen. Hinta lähetyskului-
neen on 8,50 euroa. 

Lisätietoja ja tilaukset:

Diabetesliitto

p. (03) 2860 111 

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi /aineistot > Ruoka ja liikunta

Diabetes ja keliakia
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Diabetes ja ruoka 
– teoriaa ja käytäntöä terveydenhuollon ja ravitsemisalan ammattilaisille

Diabetes ja ruoka -kirja on perusteos kaikille terveydenhuollossa diabee-
tikoita ohjaaville ja ammattikeittiöissä työskenteleville. Se sopii myös 
oppikirjaksi terveydenhuollon ja ravitsemisalan oppilaitoksiin. Kirjassa 
on näiden alojen ammattilaisille tärkeää tietoa ruoan merkityksestä dia-
beteksen 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 28 euroa lähe-
tyskuluineen.

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

Lisätietoja ja tilaukset:
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Tuskin kukaan päivystävä lääkäri voi välttyä tapaamasta äkillisesti sairas-
tunutta diabeetikkoa, sillä jopa neljäsosalla ensiapujen ja sairaaloiden 
potilaista on diabetes. Diabeetikon sairaalareissu johtuu usein muustakin 
syystä kuin välittömästi diabeteksesta. Harvinaista ei ole sekään, että 
kohonnut verensokeri havaitaan potilaalla ensi kerran silloin, kun hän on 
joutunut sairaalaan muun vakavan sairauden, kuten sydäninfarktin takia. 
Niinpä jokaisen päivystäjän on hallittava diabeteksen hoitoon liittyvien 
akuuttitilanteiden, kuten ketoasidoosin ja hypoglykemian, selvittely ja 
hoito siinä missä muukin päivystyslääketiede. Haasteelliseksi lääkärin työ 
tulee erityisesti silloin, kun potilaalla ei ole tiedossa olevaa diabetesta ja 
sairaalaan tulon syynä on epäselvä kohtausoire, joka voi sopia moneenkin 
työdiagnoosiin.

Useimmat meistä lienevät samaa mieltä siitä, että nykyaikainen insu-
liinihoito on ainakin teoriassa selkeää, ”helppoa” ja kohtuullisen jousta-
vasti toteutettavissa. Mutta diabeetikon elämä on paljon muutakin kuin 
insuliinin pistämistä, hiilihydraatteja ja liikuntaa –  ja elämässä yleensäkin 
on paljon ennalta arvaamatonta. Toisaalta päivystystilanteessa kokonai-
suus ei aina ole kovin helposti ulkopuolisen, edes ammattilaisen, arvioi-
tavissa. Varsinkin toistuvat hoidon ongelmat vaativat laajempia selvitte-

lyjä, ja päivystyksessä tuskin on mahdollisuutta paneutua juurta jaksain taustalla oleviin syihin. 
Koko hoitojärjestelmämme on vastuussa siitä, että jokaisella diabeetikolla on mahdollisuus päi-
vystystilanteen jälkeen siirtyä diabeteksen hoitoon perehtyneeseen yksikköön ja saada sieltä 
asiantuntevan hoidon. 

Jotkut ovat jo ehtineet reagoida – jopa paniikinomaisesti – kesäkuun Diabetologia-
lehdessä  julkaistuihin ja suurelle yleisöllekin uutisoituihin tutkimuksiin, joissa raportoi-
tiin erityisesti glargiini-insuliinin ja syövän mahdollisista yhteyksistä. Niin Euroopan lää-
kevalvontavirasto EMEA kuin Yhdysvaltain endokrinologiyhdistyskin ovat todenneet, että 
välitöntä aihetta huoleen tai hoidon muutoksiin ei ole ja että asiasta tarvitaan lisätutkimuksia.
Kyseisten tutkimusten toteutukseen ja raportointiin liittyykin useita ongelmia ja puutteita 
mm. tutkimusasetelmissa, potilastiedoissa ja insuliiniannoksen vakioinnissa. Niiden perus-
teella on siis itse asiassa mahdotonta vetää johtopäätöksiä insuliinin ja syövän yhteyksistä.
Kunnollisia vastauksia voidaan saada ja odottaa vain etenevistä, satunnaistetuista ja kontrol-
loiduista sekä asetelmiltaan asianmukaisista tutkimuksista.

Siis: jos kaikki hellekesän jäät eivät ole kuluneet vammojen ensihoitoon, niin heitetäänpä 
niitä hattuun ja hoidetaan edelleen diabetespotilaitamme parhaan tieteellisen nykytiedon, tämän 
lehden mielenkiintoisten artikkelien ohjeiden ja terveen järjen kera. 

Kuva: Timo Saaristo

PÄÄKIRJOITUS

Tietoa ja tervettä järkeä

Liisa Hiltunen





7Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2009

Hypoglykemiapotilas päivystyksessä

Minna Koivikko

Hypoglykemia eli liian matala verensokeri on 

erityisesti insuliinihoidon, mutta joskus myös 

tablettihoidon ikävä seuraus. Se aiheuttaa tois-

tuvasti ongelmia niin tyypin 1 diabetesta kuin 

pitkään tyypin 2 diabetesta sairastaneille. Tois-

tuessaan hypoglykemiat vaimentavat alhaisesta 

verensokerista varoittavia oireita ja estävät hy-

vän hoitotasapainon saavuttamista. 

        Hypoglykemiapotilaan hoito päivystyksessä 

on yksinkertainen, ja potilas toipuu tilanteesta 

yleensä nopeasti. Liian matalan verensokerin syy 

ja uusiutumisen vaara pitäisi kuitenkin aina sel-

vittää ja ottaa huomioon hoidossa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla on keskimäärin 
kaksi oireista hypoglykemiaa viikossa ja lisäksi 
tuntematon määrä oireettomia hypoglykemioita. 
Vaikeita, toisen apua vaativia hypoglykemioita on 
keskimäärin yksi vuodessa, ja niiden määrä lisään-
tyy sairastamisvuosien myötä (1,2). 

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla hypoglykemian 
riski kasvaa taudin edetessä ja insuliinihoitoon siir-
tymisen jälkeen. Tyypin 2 diabetesta sairastavalla 
on selkeästi pienempi hypoglykemiariski verrattuna 
tyypin 1 diabetesta sairastavaan, mutta koska tyypin 
2 diabetes on huomattavasti tyypin 1 diabetesta ylei-
sempi, suurin osa hypoglykemioista, myös vaikeista, 
koskettaa tyypin 2 diabetesta sairastavia (3). 

On arvioitu, että 2–10 prosenttia diabetesta 
sairastavien kuolemista johtuu hypoglykemiasta 
(1,4).

Hypoglykemian määritelmä

Hypoglykemialla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
plasman sokeripitoisuus pienenee 3,9 mmol:iin/l 
tai sen alle (5). Hypoglykemia voi olla oireinen tai 
oireeton. Whipplen triadista puhutaan, kun poti-

laalta mitataan samanaikaisesti hypoglykemiaoirei-
den kanssa pienentynyt plasman sokeripitoisuus ja 
oireet väistyvät, kun sokeripitoisuus suurenee. 

Vaikean hypoglykemian hoitamiseen tarvitaan 
toisen henkilön apua. Suhteellisesta hypoglykemias-
ta puhutaan silloin, kun potilaalla on hypoglykemi-
aan sopivia oireita, mutta plasman sokeripitoisuus 
on yli 3,9 mmol/l.

Hypoglykemiasta varoittavat oireet 

ja hormonaalinen vaste

Yleensä matalasta verensokerista varoittavat oireet 
tulevat verensokerin laskiessa alle 4,0 mmol:n/l, 
jolloin autonominen hermosto aktivoituu (6). Ma-
talan verensokerin oireita kutsutaan joskus myös 
insuliinituntemuksiksi. Neurogeenisiin eli hermo-
syntyisiin adrenergisiin oireisiin kuuluvat sydä-
mentykytys, vapina ja levottomuus; kolinergisiin eli 
asetyylikoliinin välityksellä stimuloituviin oireisiin 
puolestaan hikoilu, nälkä ja tuntopuutokset. Neu-
rogeeniset oireet johtavat yleensä hypoglykemian 
tunnistamiseen. 

Kun sokeritaso laskee alle 3,0 mmol:n/l, aivojen 
energianpuute johtaa neuroglykopeenisiin oireisiin 
eli kognition ja käytöksen muutoksiin ja lopulta 
tajunnan tason laskuun ja kouristuksiin. Terveellä 
ihmisellä ensisijainen hormonaalinen vaste on in-
suliinin erityksen vähentyminen jo fysiologisella 
sokeritasolla ja sokeripitoisuuden edelleen pienen-
tyessä glukagonin ja adrenaliinin erityksen lisään-
tyminen. Myös kortisolin ja kasvuhormonin eritys 
kiihtyy. Hormonaalinen vaste käynnistää maksan 
glykogeenin pilkkoutumisen glukoosiksi ja glukoo-
sin uudismuodostuksen. Samalla glukoosin soluun-
otto vähenee.

Tyypin 1 diabetesta sairastavilla ja edenneessä 
tyypin 2 diabeteksessa insuliinin määrä verenkier-
rossa on riippuvainen pistetyn insuliinin määrästä 
eikä ole fysiologisesti säädettävissä beetasolujen 
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toimintahäiriön vuoksi (7). Beetasolujen toimin-
tahäiriö johtaa myös alfasolujen toimintahäiriöön, 
jolloin glukagonivaste sammuu. Näin ollen diabe-
testa sairastavan tärkein hormonaalinen vaste on 
adrenaliinivaste, joka sekin heikkenee sairastamis-
vuosien myötä. 

Adrenaalivasteen vaimenemisen 
etiologia on edelleen epäselvä. Hei-
kentynyt hormonaalinen vaste vai-
mentaa hypoglykemiasta varoittavia 
oireita ja altistaa tiedostamattomille 
hypoglykemioille. Ne vaimentavat 
edelleen adrenaliinivastetta ja johtavat oireetto-
mien hypoglykemioiden noidankehään. Myös uni 
ja liikunta lisäävät oireettomien hypoglykemioiden 
riskiä (8,9).

Hypoglykemian hoito

Diabetesta sairastavalle annetaan ohjeeksi nauttia 
mahdollisimman pian 20 grammaa nopeasti imey-
tyviä hiilihydraatteja insuliinituntemusten hoita-
miseksi. Tämän määrän hiilihydraatteja sisältävät 
muun muassa kaksi ruokalusikallista hunajaa, 
kaksi desilitraa tuoremehua tai yksi keskikokoinen 
banaani. 

Jos tajunnantaso on alentunut niin, ettei hii-
lihydraattien nauttiminen suun kautta onnistu, 
voidaan jo kotioloissa pistää yksi milligramma glu-
kagonia (Glucagen®) ihon alle tai lihakseen. Jos 
tajunnan taso ja plasman sokeripitoisuus eivät sillä 
korjaudu, aloitetaan suonensisäinen 10 prosentin 
glukoosi-infuusio. 

Yleensä hypoglykemia korjautuu näillä keinoin 
nopeasti, ja potilas virkistyy. Jos hoitoa on edeltä-
nyt pitkittynyt, tunteja kestänyt hypoglykemia, 
myös neurologinen toipuminen voi kestää tava-
nomaista pidempään ja vaatii useampien päivien 
sairaalahoidon. Pysyvät neurologiset vauriot ovat 
kuitenkin harvinaisia (10).

Hypoglykemiariskin kartoitus

Ennen kuin hypoglykemian kokenut kotiutetaan 
päivystysvastaanotolta, liian matalan verensoke-
rin syy tulisi selvittää ja sen uusiutumisen riski 

arvioida. Liiallisesta insuliinimäärästä on kysymys 
silloin, kun insuliinin eritystä lisäävien lääkkeiden 
tai pistettävän insuliinin annokset ovat liian suuret, 
väärin ajoitetut tai lääke tai insuliini on vääräntyyp-
pistä. Insuliinin ja/tai tablettilääkkeiden poistumi-
nen elimistöstä voi myös olla hidastunutta esimer-

kiksi munuaisten vajaatoiminnan takia. 
Pitkävaikutteisen insuliinin annok-

set on syytä tarkistaa, ja tarvittaessa 
annoksia voi vähentää esimerkiksi 5–10 
prosentilla. Myös tablettilääkityksen 
sopivuus on hyvä arvioida ja pienentää 

insuliinin eritystä lisäävien lääkkeiden annosta tai 
lopettaa ne kokonaan. 

Suhteellisesta insuliinin ylimäärästä on kyse 
silloin, kun sokerin saanti on vähentynyt esimerkik-
si ateriavälin pitkittyessä tai kun sokerin tuotanto 
on hidastunut alkoholin käyttöön liittyen. Potilasta 
on hyvä muistuttaa riittävistä välipaloista, jos ate-
rioiden välinen aika uhkaa pitkittyä. Nukkumaan 
mennessä on hyvä tarkistaa, että plasman sokeri-
pitoisuus on yli 6 mmol/l. Alkoholin käytössä keho-
tetaan maltillisuuteen. 

Liikunta altistaa hypoglykemialle sekä lisää-
mällä sokerin kulutusta että parantamalla insuliini-
herkkyyttä. Liikunnan vaikutukset on syytä huomi-
oida ateria-, NPH (Neutral Protamin Hagedorn)- ja 
detemirinsuliinin annoksissa. Jos tämä ei ole mah-
dollista, liikunnan vaikutukset tulee kompensoida 
syömällä ylimääräinen välipala. 

Hypoglykemian laukaiseman hormonaalisen 
vasteen heikentyminen on merkittävä hypoglyke-
mian vaaratekijä (11). Yleensä tällaisten potilaiden 
oma insuliinineritys on hiipunut, ja samalla myös 
glukagonivaste puuttuu. Riskiä lisäävät aiemmat 
vaikeat tai oireettomat hypoglykemiat, äskettäinen 
hypoglykemia, liikunta, uni ja tiukka diabeteksen 
hoitotasapaino. Etenkin tyypin 1 diabetesta sai-
rastavalla on muistettava hypokortisolismin eli Ad-
disonin taudin mahdollisuus, kun ongelmana ovat 
toistuvat ja/tai vaikeat hypoglykemiat. Tämän voi 
tutkia määrittämällä aamun kortisolipitoisuuden ja 
tekemällä tarvittaessa lyhyen kortikotropiinikokeen 
(ACTH, adrenocorticotropic hormone).

Potilasta kotiutettaessa on hyvä tarkistaa, että 
potilas tunnistaa hypoglykemiasta varoittavat oireet 

Adrenaalivasteen 

vaimenemisen                   

etiologia on 

edelleen epäselvä.



Ammattilaisaineistot

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 100 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 
10 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

Diabetesliitolta hoidonohjauksen tueksiDiabetesliitolta hoidonohjauksen tueksi

Jalkojen ja hampaiden hoito

4010 d-Pes Clinic -opetus-cd diabee-  
 tikon jalkojen kliiniseen tutkimiseen  
 tarjous  
Repäisylehtiöt:*
3060 Kenkäresepti   3030 Kenkien valinta
3029 Jalkajumppa
3062 Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan 
 – Pikkuvammojen hoito 
3038 Hampaat puhtaiksi ja suu kuntoon
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-   
 lomake, 50 sivun lehtiö 

Ensiapu, sosiaaliturva, ajokortti

5114 Minulla on diabetes -kortti  
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva -opas  
 
3035 Diabetes, ajokortti ja liikenne-   
 turvallisuus -suositus, 
 50 sivun lehtiö 

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy, 
raskausdiabetes

3050 Riskitesti eli tyypin 2 diabeteksen 
 riskin arviointilomake, 50 sivun   
 lehtiö 
4032 UUSI Riskipeli-cd (riskitesti tietokone-
 pelinä) 
9037 Tuijota omaan napaasi – Onneksi 
 tyypin 2 diabetes on ehkäistävissä 
 -esite  
9038 Testaa riskisi -juliste 
5139 UUSI Tunnetko diabeteksen? -lehti 
  
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta   
 itsestäsi ja vauvastasi -opas 

* Repäisylehtiöt: 
 50-sivuinen 
 100-sivuinen 

AINEISTOA MYÖS 
 maahanmuuttajille tyypin 1 ja 

   2 diabeteksesta eri kielillä  

UUSI

UUSI

1010 UUSI Diabetes-kirja, v. 2009 

Diabetesneuvonta

3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 
3021 UUSI Ohje ateriatablettien 
 käyttäjälle -repäisylehtiö* 
3053 Pistä insuliini oikein -repäisylehtiö*
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti   
 (tyypin 1 diabetes) 
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 7
3010 Lapsen diabetes – Perheen kansio 

 (tehtävävihkoja   
 tilattavissa myös erikseen 
 lapsille  ja nuorille )

Ruokavalio

3012 Diabetes ja ruoka – teoriaa 
 ja käytäntöä terveydenhuollon ja  
 ravitsemisalan ammattilaisille 
 -kirja 
3014 tarjous Ratkaisuja ravitsemus-   
 neuvontaan – ongelmista   
 onnistumisiin syömisen hallinnassa  
 -kirja 
3015 Diabeetikon ruokavaliosuositus   
 2008 
5117 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -esite 
4012 Diabeetikon ruokavalinnat   
 -kalvosarja (11 kalvoa) 
3056 Sinä valitset -juliste 
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste

5127 Sydänmerkki-juliste 
3041 Sydänmerkki-esite ammatti-  
 henkilöstölle 
5121 Sydänmerkki-esite kuluttajille   
 
3011 Ruokapelikortit (hh-arviointi) 
3066 UUSI Hiilarivisa-kuvataulu 
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 UUSI Hiilihydraattien arviointi
3022 Valitse pehmeää/vältä kovaa rasvaa
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
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ja osaa niiden omahoidon. On myös hyvä varmistaa, 
että potilaalla on glukagonia kotona käytettävissä ja 
että todennäköisin auttaja on saanut sen pistämi-
seen asianmukaisen ohjauksen.

Hypoglykemiariskin pienentäminen

Oleellista on hypoglykemiaongelman tiedostaminen 
ja edellä mainittujen vaaratekijöiden kartoittami-
nen ja niihin puuttuminen. Riskiä voidaan vähentää 
koulutuksella, omahoidon tehostamisella sekä yksi-
löllisellä ja joustavalla insuliinihoidolla (12). Hoi-
totavoitteiden yksilöllinen räätälöinti on yksi keino, 
kun mietitään hypoglykemiavaaran hallintaa. 

Jos diabetesta sairastavan hypoglykemiariski on 
merkittävä, tiukasta hoitotasapainosta tulee tinkiä. 
Iäkkäiden ja monisairaiden hoidossa vältetään aktii-
visesti hypoglykemioita ja hyperglykemian suhteen 
pyritään oireettomuuteen. 

ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk 
in Diabetes) -tutkimuksessa tyypin 2 diabeetikko-
jen intensiivihoitoryhmässä (HbA1c keskimäärin 6,4 
%) kokonaiskuolleisuus oli merkitsevästi suurempi 
kuin konventionaalisen hoidon ryhmässä (HbA1c 
keskimäärin 7,5 %)(13).  Tiukan hoitotavoitteen 
ryhmässä vaikeiden hypoglykemioiden esiintyvyys 
oli kolminkertainen verrattuna tavanomaisen hoito-
tavoitteen ryhmään. Lisääntyneen kuolleisuuden 
syyt voivat olla moninaiset, mutta vaikeita hypo-
glykemioita on pidetty yhtenä mahdollisena selit-
tävänä tekijänä. Jos potilaalla epäillään oireettomia 
tai yöllisiä hypoglykemioita, jatkuvaa verensokerin-
seurantaa (CGMS) voidaan käyttää näiden kartoitta-
miseen. Tutkimusten mukaan insuliinituntemukset 
voivat palata ja voimistua, kun hypoglykemioita väl-
tetään aktiivisesti 2–3 viikon ajan (14,15).

Syyt selville – hoito turvalliseksi

Päivystystilanteessa hypoglykemia on yleensä help-
po hoitaa ja korjautuu nopeasti. Hypoglykemian syyn 
selvittäminen ja riskin kartoittaminen vaativat kuiten-
kin päivystäjältä asiantuntemusta ja paneutumista 
diabeteksen hoitoon. Jos potilaan hypoglykemiaon-
gelma todetaan päivystysvastaanotolla merkittäväksi 
ja elämänlaatua huonontavaksi, hänet tulisi ohjata 

ottamaan yhteyttä omaan diabeteslääkäriinsä tai 
-hoitajaansa asian selvittämiseksi. 

Koulutuksella, aktiivisella omahoidolla ja yksi-
löllisellä, joustavalla insuliinihoidolla hypoglykemi-
an vaaraa voidaan merkittävästi pienentää hoitota-
sapainon siitä kärsimättä.

Minna Koivikko

LL, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri

OYS, sisätautien klinikka

minna.koivikko@ppshp.fi 
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Diabeetikko päivystyksessä 
muun syyn kuin diabeteksen takia 
- miten suhtauduttava verensokereihin?

Jorma Lahtela

Diabetesepidemia ilmenee tuskin missään niin 

selvästi kuin sairaaloissa ja ensiavuissa. Diabetes 

lisää sairastumisvaaraa sydän- ja aivoveren-

kiertohäiriöihin, jalkojen verenkiertohäiriöihin, 

huonosti paraneviin haavoihin, infektioihin ja 

moniin muihin sairauksiin. Nämä sairaudet joh-

tavat diabeetikoilla myös tavallista useammin 

sairaalahoitoon.  

Diabetes on yleinen ensiavuissa ja sairaaloissa ole-
villa potilailla. Esiintymisluvut ovat 15–25 % koko 
potilasjoukosta, ja diabetes on tässä joukossa jopa 
10 kertaa yleisempi  kuin muuten väestössä (1). 
Ainakin USA:ssa noin kolmasosa diabetesdiagnoo-
seista tehdään muun sairauden vuoksi tapahtuvan 
sairaalahoidon aikana (1). Suomessa ei tästä ole 
luotettavaa tietoa. Näiden potilaiden sairaus komp-
lisoituu herkästi ja hoito pitkittyy monesti.  

Suuri joukko tutkimuksia on osoittanut, että ko-
holla oleva verensokeri merkitsee huonoa ennustet-
ta sairaalaan joutuvilla potilailla lähes riippumatta 
perussyystä. Näin on sekä äkillisesti sairastuneilla 
että esimerkiksi leikkaushoitoihin tulevilla poti-
lailla. Selvimmät tulokset ovat sydänleikkauksista 
(2), mutta samansuuntaiset tulokset on saatu myös 
nivelproteesileikkauksista (3) ja monista muissa 
potilasryhmistä. Verensokerin ennustearvo on sa-
manlainen sekä pienten leikkausten ja lievemmin 
sairaiden potilaiden että isojen leikkausten ja vaka-
vasti sairaiden potilaiden osalta.  Interventiotutki-
mukset ovat jossain määrin ristiriitaisia. Erityisesti 
tutkimukset, joissa on pyritty aggressiivisesti jat-
kuvaan normoglykemiaan, eivät ole yksiselitteisesti 
tukeneet hyvän sokeritasapainon keskeistä merki-
tystä (4). Osin tämän arvioidaan liittyvän hypogly-
kemioiden lisääntymiseen, joka puolestaan johtuu 

usein puutteellisesta kokemuksesta ja hoitoproto-
kollan epätarkkuuksista (5).

Koholla oleva verensokeri 

huono ennustemerkki

On tiedetty pitkään, että äkillisesti sairastuneella 
koholla oleva verensokeri ennustaa huonompaa pa-
ranemista ja sairaus komplisoituu useammin. Näin 
on sekä diabetesta sairastavilla että sairastamatto-
milla, joilla verensokeri on koholla sairausstressin 
seurauksena (5). Korkean sokerin toksinen vaikutus 
valkosoluihin on todennäköisesti tärkein vaikutus-
mekanismi.  

Monet tutkijat ovat pyrkineet löytämään kriitti-
sen verensokerin tason. Umpierrez ym. havaintojen 
mukaan eri sairauksien vuoksi sairaalaan joutu-
neista oli 18-kertainen kuolleisuus niillä potilailla, 
joiden verensokeri oli ensiapuun tullessa yli 11,1 
mmol/l eikä diabetesdiagnoosia ollut aikaisemmin 
tehty (1). Muutenkin heidän hoitonsa komplisoitui 
useammin kuin potilaiden, joiden diabetes oli tie-
dossa tai jotka olivat normoglykeemisiä.  

Korkean verensokerin merkitys on myös selvä 
sydäninfarktin yhteydessä, ja näillä potilailla kon-
gestiivisen sydämen vajaatoiminnan riski on suuri 
(6, 7). Aivoinfarktin suhteen tutkimustulokset ovat 
samansuuntaiset, ja hiljakkoin julkaistun meta-
analyysin mukaan kriittinen verensokeritaso näyttää 
asettuvan 7 mmol/l tienoille (8). Eräässä tutkimuk-
sessa elektiiviseen kirurgiaan tulleiden diabetespo-
tilaiden infektioiden riski kasvoi 3–6-kertaiseksi, 
jos leikkauksen aikainen tai kahden postoperatiivi-
sen vuorokauden verensokeri ylitti kerrankin tason 
12,2 mmol/l (9).

Interventiotutkimuksista tärkeimmät lienevät 
DIGAMI ja Leuven (10, 11). Niissä intensiivisellä 
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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. Op-
paassa käydään läpi nykyaikaisen monipistoshoidon 
perusasiat sekä annetaan runsaasti vinkkejä hoidon 
soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. Oppaan käytännön 
esimerkeissä ateriainsuliinina on pikainsuliini ja perus-
insuliinina detemir tai glargiini.

Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -oppaas-
sa on 52 sivua. Sen hinta on 7,50 euroa lähetysku-
luineen. Kirjoittajat ovat Diabetesliiton asiantuntijoita. 
Opas on ilmestynyt vuonna 2008.

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

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 diabeteksesta, 
hyvinvoinnin edellytyksistä ja hoidonohjauksessa huomiota 
vaativista asioista. Keskeistä sisältöä ovat diabeetikon ruo-
kavalio- ja lääkehoito sekä jalkojenhoito.

Ikäihmisen diabetes -oppaassa on 72 sivua. 
Sen hinta on 16 euroa lähetyskuluineen.

Lisätietoja ja tilaukset: Diabetesliitto

p. (03) 2860 111

materiaalitilaukset@diabetes.fi 

www.diabetes.fi /aineistot > Diabeteksen perushoito beteksen perushoito

y
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insuliinihoidolla voitiin 3,5 vuoden seuranta-aikana 
vähentää infarktipotilaiden kuolleisuutta 11 % (DI-
GAMI) ja sairaalakuolleisuutta tehohoidon aikana 
noin 34 % (Leuven).  Kumpikin tutkimus toistettiin 
hiukan erilaisella protokollalla. Merkittävää on, että 
toistetussa tutkimuksessa tuloksia ei voitu monesta 
syystä vahvistaa (DIGAMI 2 ja Leuven 2).   

Myöskään HI-5 tutkimuksessa, joka tehtiin 
jokseenkin samalla protokollalla kuin DIGAMI, ei 
kokonaiskuolleisuus alentunut (12). Erityisesti 
kun reinfarktit, infektiot ja sydämen vajaatoimin-
ta vähenivät, intensiivisen insuliinihoidon voidaan 
sanoa alentavan morbiditeettia, mutta vaikutus 
mortaliteettiin jäi epävarmaksi.  

Vastikään ilmestyi laaja yli 6 000 potilaan NI-
CE-SUGAR-monikeskustutkimus, jossa yli kolmen 
vuorokauden ajaksi tehohoitoon joutuneet potilaat 
satunnaistettiin verensokeritavoitteiltaan inten-
siiviryhmään (4,5–6,0 mmol/l) tai perinteiseen 
ryhmään (< 10 mmol/l)(4). Intensiiviryhmässä 
kuolleisuus oli suurempi (27 %) kuin lievemmän 
sokeritavoitteen ryhmässä (4). Tulosta pohdittaessa 
sen syiksi on arveltu vaikeiden hypoglykemioiden 
määrää (6,8% vs. 0,5%, p<0.02), monikeskus-
tutkimus-asetelmaa, henkilökunnan riittämätöntä 
kokemusta ja potilaiden vaihtelevaa ravitsemusta. 
Tutkimus tuo joka tapauksessa esille hoidolla ai-
heutetun hypoglykemian vaarat ja on johtanut hoi-
totavoitteiden tarkistukseen (5). 

Verensokerin tavoitetaso   

äkillisesti sairastuneella 

Periaatteessa verensokeri tulisi mitata kaikilta ai-
nakin vakavammin sairastuneilta ja kaikilta leikka-
ushoitoon joutuvilta. Kertamittausta käytettäessä 
luotettavan viitteellisen kuvan sokeritasosta saa 
ottamalla satunnaisen näytteen ilman paastoa. Yli 
10 mmol/l -arvot vaativat uuden mittauksen ja ar-
vion hoitotarpeesta (5).  

Vuodeosastohoidossa olevan potilaan verenso-
kerin tavoitteet ovat vuoden 2009 ADA/AACE:n 
suosituksen mukaan paastoarvona alle 7,8 mmol/l 
(mitattuna ennen ateriaa), 1,5–2 tuntia ateriasta 
alle 10 mmol/l ja kriittisesti sairaalla kaikissa tilan-
teissa 7,8–10 mmol/l (5).  Näillä arvoilla on haettu 

kompromissia mahdollisesti hypoglykemiaan liitty-
vän mortaliteetin kasvun vuoksi.

Hyperglykemian hoito 

Hyperglykemian hoitoon on käytettävissä monia 
keinoja. Valitettavasti jokseenkin kaikilla tabletti-
lääkkeillä on vähemmän toivottuja ominaisuuksia, 
lisäksi niiden teho on heikko stressin yhteydessä tai 
vaikutus syntyy hitaasti tai on liian pitkäkestoinen. 
Insuliini on useimmiten ainoa kelvollinen keino hoi-
taa verensokeria äkillisesti sairastuneella. 

Perinteisesti verensokeria on hoidettu Eliot Jos-
linin aikanaan lanseeraamalla tavalla eli käyttämäl-
lä lyhytvaikutteista insuliinia verensokeriarvojen 
ohjaamana. Tähän liittyy hyperglykemian toteami-
nen ennen kuin insuliini annetaan, ja hoito johtaa 
suuresti vaihteleviin verensokeriarvoihin pidempi-
aikaisessa – päivän tai päivien - hoidossa.  

Insuliinihoito on useimmiten toteutettava pe-
rusinsuliinin ja hiilihydraatin antoon liittyvään ly-
hytvaikutteisen/pikavaikutteisen insuliinin avulla. 
Vuorokautinen insuliiniannos voidaan hahmottaa 
kolmeen osaan: 1) perusinsuliini, 2) hiilihydraat-
timäärään liittyvä insuliini ja 3) hyperglykemian 
korjaamiseen liittyvä insuliini, ks. taulukko 1.  

Päivittäinen insuliinintarve on yleensä 0,4–0,7 
yks/kg/vrk, josta puolet tulee olla keskipitkä- tai 
pitkävaikutteista. Keskipitkävaikutteisista NHP-
insuliineista on laajimmat käytännön kokemukset, 
ja ne sopivat hyvin akuuttien tilanteiden insuliiniksi 
edelleen.  

Erityisen tärkeää on jatkaa pitkävaikutteista in-
suliinia kotona insuliinihoidossa olleilla ja etenkin 
tyypin 1 diabeetikoilla. Tällöin potilaat tarvitsevat 
yleensä vähintään saman päivittäisen insuliinimää-
rän kuin kotona normaalioloissa, sillä sairausstressi 
ja liikkumattomuus sekä toisaalta aterian poisjään-
ti vaikuttavat insuliinintarpeeseen (herkkyyteen) 
päinvastaisiin suuntiin. Tässä tehdään usein vir-
hearvioita, kun syömättömyyden vuoksi vähenne-
tään liikaa insuliiniannosta.

Vakavasti sairailta on muistettava mitata myös 
ketoaineet. ß-hydroksivoihapon saa mitattua verestä 
nopeasti ja luotettavasti kaikissa terveydenhuollon 
yksiköissä. Virtsan ketoaineiden mittauksesta on 
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Taulukko 1. Subkutaanisen insuliiniannoksen arviointi 
hoitoa aloitettaessa.

Pitkävaikutteista analogi-insuliinia voi harkita, jos 
pysyvä insuliinihoito on todennäköinen. Silloin 
useimmiten riittää yksi annos/vrk. 

pitkät kokemukset, ja se on edelleen käyttökelpoi-
nen. Happojen esiintyminen edellyttää vakavam-
min sairailta veren kaasuanalyysin tekoa (Astrup). 
Hyperosmolaarisesta tilasta saa viitteen natriumin 
tason perusteella. Jos todetaan diabeettinen keto-
asidoosi tai hyperosmolaarisuus, laskimonsisäinen 
insuliinihoito on yleensä oikea tapa hoitaa hyperg-
lykemia.

Hypoglykemian vaara koskee erityisesti potilai-
ta, joilla on munuaisten, lisämunuaisten, maksan 
tai sydämen vajaatoiminta. Myös vaikeissa infek-
tioissa ja maligniteeteissa riski voi olla kohonnut.  
Yksiköiden ohjeprotokollissa tulee olla suunnitelma 
hypoglykemian hoidosta.Useissa tapauksissa ve-
rensokerin mittaus ennen aterioita ja nukkumaan 
mennessä on riittävä, mutta erityisesti hoidon aloi-
tusvaiheessa saattaa olla tarpeen mitata myös 2 
tunnin sokeriarvo. Potilailta, jotka eivät syö, sokeri 
olisi mitattava 4–6 tunnin välein (5).

Jatkohoito

Muista laboratoriokokeista HbA1c:n selvittäminen 
voi olla hyödyllinen, kun suunnitellaan pitkäai-
kaishoitoa. Kaikille insuliinia saaneille potilaille 

on muistettava järjestää jatkoseuranta, ja ideaalista 
olisi sopia vastaanottokäynnin ajankohta kotiutus-
vaiheessa. Potilasohjaus on myös käynnistettävä 
niin elämäntapojen kuin verensokeriarvojen tulkin-
nan ja lääkkeiden käytönkin osalta (5).

Diabetes on yleistyvä ongelma äkillisesti sai-
rastuneilla, ja erityisesti verisuonisairauksiin liittyy 
suuri diabeteksen todennäköisyys. Useimmissa 
ensiapuyksiköissä joudutaan hoitamaan myös dia-
betesta. Hyvä perehtyneisyys insuliinin käyttöön ja 
nykyisiin verensokerin hoitotavoitteisiin parantanee 
potilaiden selviytymistä ja vähentänee komplikaa-
tioita.

Jorma Lahtela

Dosentti, sisätautien erikoislääkäri

TAYS

jorma.lahtela@pshp.fi 
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Insuliinin tarve on yleensä 0,4–0,7 (1,0) yks/kg/vrk 
1) Perusinsuliini:  
 a.  50 % päivittäisestä tarpeesta
 b.  jako kahteen annokseen 12 tunnin välein   
  annostitrauksen helpottamiseksi
 c.  NPH-insuliini, myös glargiini- tai detemir-  
  analogi-insuliinit mahdollisia
2) Ateriainsuliini: 
 a.  1 yks/10g hiilihydraattia
  • ennen ateriaa (n. 30 min. jos lyhytvaikutteinen  
    insuliini ja 10–15 min. jos analogi)
  • voi olla lispro-, aspart- tai glulisiini-insuliini
3) Korjausinsuliini (annostitraus): 
 a.  1 yks/2 mmol/l yli verensokeritavoitteen
 b.  huomioitava stressi ja muut tilapäiset insuliini-  
  resistenssitekijät
 c.  lyhytvaikutteinen kuten edellä
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Miksi tyytyisit yhteen, kun voit saada kaksi.

Precision Xceed on markkinoiden ainoa mittari, jolla voit mitata 

verensokerin lisäksi myös ketoaineet. 

 

Tilaa ilmainen mittari sähköpostitse diabetes.finland@abbott.com 

tai puhelimitse maksuttomasta palvelunumerosta 0800 555 500. 

Ilmoita tilauksen yhteydessä koodi: KETO

Lisätietoja www.abbottdiabetescare.fi



Diabeettinen ketoasidoosi
Jukka Westerbacka

Diabeetikon ketoasidoosi on hengenvaarallinen 

tila, jossa insuliinin suhteellinen tai täydellinen 

puute johtaa hyperglykemiaan, ketoaineiden 

muodostumiseen ja elimistön happamoitu-

miseen. Se ei ole harvinaisuus, vaan varteen-

otettava akuutti komplikaatio, joka vaatii 

sairaalahoitoa – alkuvaiheessa jopa tehohoitoa. 

Ketoasidoosin välttäminen ja tunnistaminen voi 

säästää ihmishenkien lisäksi terveydenhuollon 

resursseja. 

Ketoaineiden synty

Ketoaineet ovat elimistön energianlähteitä, joi-
ta esimerkiksi aivot ja sydän voivat käyttää 
erityisesti glukoosin puutteessa. Ketoaineet 

muodostuvat rasvahapoista maksasolujen mito-
kondrioissa. Ketoaineista yleisin on beetahydrok-
sibutyraatti (78 % muodostuvista ketoaineista). 
Muut ketoaineet ovat asetoasetaatti sekä asetoni. 
Beetahydroksibutyraattia ja asetoasetaattia voidaan 
käyttää energianlähteinä, mutta asetoni erittyy 
käyttämättömänä virtsaan tai poistuu hengityksen 
mukana. Hengitysilman asetonin haju on yksi ke-
toositilan tunnusmerkkejä.  

Ketoaineita on pieni määrä elimistössä normaa-
listikin, mutta kun niiden määrä ja osuus energi-
ankäytöstä lisääntyvät, puhutaan ketoositilasta. 
Tyypillinen esimerkki ketoositilasta on paasto tai 
vähähiilihydraattinen ruokavalio. Jos elimistössä on 
normaali määrä insuliinia, ketoosi ei lyhytaikaisena 
sinänsä ole vaarallinen tila. Pitkäkestoisen ketoosi-
tilan vaikutuksista on ristiriitaista tutkimustietoa.

Diabeettisen ketoasidoosin kehityskulku.
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Diabeettinen ketoasidoosi

Insuliinin puute johtaa hyperglykemiaan monella 
mekanismilla: 1) glukoosinkäyttö on heikentynyt, 
2) maksan glukoosintuottoa vaimentava vaikutus 
puuttuu, mikä myös lisäämaksan glukoneogenee-
siä, 3) insuliinin vastavaikuttajahormonit – gluka-
goni, kortisoli, katekoliamiinit, kasvuhormoni – ja 
hyperglykemia ovat aiheuttaneet insuliiniresistens-
sin. Hyperglykemia puolestaan johtaa elimistön 
kuivumiseen.

Insuliinin puute johtaa lisäksi rasvahappojen 
vapautumiseen rasvakudoksesta, josta ne kul-
keutuvat maksaan ketoaineiden muodostumista 
varten. Liiallinen ketoaineiden määrä lisää veren 
happamuutta, ja jos elimistön puskusrijärjestelmät 
ovat riittämättömät, veri happamoituu ja asidoosi 
on syntynyt.

Ketoasidoosiin johtavat syyt

Insuliinin puutteen taustalla voi olla joko täydellinen 
tai suhteellinen insuliininpuute. Insuliini voi jäädä 
pistämättä hoitovirheen tai -väsymyksen 
tai hoidon laiminlyönnin seurauksena, 
esimerkiksi runsaan alkoholin käytön 
yhteydessä. Tuore tyypin 1 diabeetikko 
saattaa saada diagnoosinsa jouduttuaan 
ketoasidoosiin. Insuliinipumppupotilaiden jatkuva 
insuliini-infuusio tapahtuu pienellä pitoisuudella, 
joten jo muutaman tunnin tauko esimerkiksi tek-
nisen häiriön tai katetritoimintahäiriön vuoksi voi 
johtaa ketoasidoosiin.  

Sairaaloiden päivystysvastaanottojen diabeet-
tisille ketoasidoosipotilaille on tyypillistä, että 
tilanne on kehittynyt elimistön stressin vuoksi: 
taustalla voi olla infektio, trauma tai sydäninfarkti. 
Tilannetta komplisoivat usein insuliinin 
vastavaikuttajahormonien vaikutukset. 
Infektiosairauksien, kuten vatsataudin tai 
hengitystieinfektioiden, yhteydessä insu-
liinintarve kasvaa ja  ketoasidoosin riski 
lisääntyy. Erityisesti gastroenteriittipotilaat ovat 
vaarassa kehittää ketoasidoosin samanaikaisen 
elimistön kuivumisen vuoksi. 

Diabeettisen ketoasidoosin 

oireet ja löydökset

Ketoasidoosipotilaiden tyyppioireita ovat diabetek-
sen klassiset oireet: väsymys, painon lasku ja jano-
tus. Tämän lisäksi potilaat ovat usein pahoinvoivia, 
vatsakipuisia, kuivuneita ja hengitystä voi ahdistaa. 
Hengitys saattaa haista asetonille.

Diabeettisen ketoasidoosin löydöksiin kuuluu: 
1) hyperglykemia yli 15 mmol/l (n. 5 %:ssa kui-
tenkin vähemmän), 2) asidoosi eli veren pH alle 
7,35 ja metaboliseen asidoosiin sopivat verikaa-
sulöydökset, 3) elimistössä osoitettavissa olevat 
ketoaineet.

Ketoaineiden osoitus

Ketoaineiden mittaaminen perustui pitkään virt-
sasta tehtyihin liuskatesteihin. Erityisesti lapsilla 
virtsanäytteen saaminen voi olla haasteellista, ja 
menetelmä mittaa karkeasti pääasiassa asetonia 
eikä anna tarkkaa kuvaa ketoaineiden määrästä. 
Tämän vuoksi esimerkiksi ADA suosittaa veritestin 

käyttöä. 
Hydroksibutyraatti on mitattavissa rutii-

nilaboratoriossa, mutta lisäksi käytössä on jo 
muutaman vuoden ollut verensokerimittariin 
integroitu ketoainemittari. Mittari analysoi 

veren hydroksibutyraattipitoisuuden kapillaariveri-
näytteestä numeerisena, joten ketoaineiden muu-
tosten arviointi onnistuu reaaliaikaisesti. Ketomittari 
onkin tervetullut lisäapu diabeetikon omahoidossa. 
Erityisesti pumppupotilaalle tai huonossa tasapai-
nossa olevalle diabeetikolle ”kotiketomittari” tuo 
varmuutta ja lisätietoa diabeteksen hoitoon (hypo- 
ja hyperglykemiaongelmat, toistuvat ketoasidoosit, 
lapsipotilaat). Lisäksi ketoasidoosin diagnostiikka 

päivystyspisteissä tai ambulansseissa 
nopeutuu, ja näin on mahdollista välttyä 
asianmukaisen hoidon viivästymiseltä. 
Jo ensikohtaamisessa potilaalta voidaan 
mitata verensokerin lisäksi ketoainepi-

toisuus, jolloin voidaan määritellä ketoasidoosin 
todennäköisyys. Sairaalaan pääsyä vaativien asiak-
kaiden vuoksi Helsingissä jopa poliiseilla on nyky-
ään käytössä ketoainemittari. 

Erityisesti gastro-

entriittipotilaat 

ovat vaarassa.

Ketomittari 

tuo varmuutta  

hoitoon.
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Ketoaineet ilmaantuvat eri tahtiin 

vereen ja virtsaan

Ketoaineiden ilmaantumista on tutkittu erityisesti 
pumppupotilailla, joilla insuliinipuutteen vaikutuk-
sia pystytään seuraamaan lopettamalla insuliini-in-
fuusio valvotuissa olosuhteissa. Tutkimuksissa on 
havaittu, että pumpun sulkemisen jälkeen veren 
ketoaineiden pitoisuus lähtee kasvamaan ennen 
verensokerien kohoamista. Vastaavasti ketoainei-
den pitoisuus myös laskee nopeammin kuin veren-
sokerit korjaantuvat. Vertailtaessa virtsan ja veren 
ketoaineita on havaittu, että virtsassa ketoaineiden 
määrän vaihtelut ovat havaittavissa vasta 60–90 
minuuttia sen jälkeen, kun ne on havait-
tu verenkierrossa.

Ketoaineiden mittaustapojen vai-
kutusta päivystyskäyntien määrään on 
vertailtu tutkimuksessa, johon osallistui 
123 iältään 3–22-vuotiasta tyypin 1 dia-
beetikkoa Bostonin Joslin Diabeteskeskuksessa. 
Potilaat satunnaistettiin mittaamaan ketoaineita 
joko virtsasta liuskatestillä tai kapillaariverestä ke-
toainemittarilla, kun verenglukoosi ylitti 14 mmol/l 
tai sairaspäivinä, joita kertyi puolen vuoden seuran-
nassa 578. Tutkimuksessa havaittiin, että mitta-
uksia teki ohjeiden mukaan yli 90 % ketoainemit-
tariryhmään kuuluneista, kun taas virtsaliuskoja 
käytti ohjeiden mukaan vain 60 % koehenkilöistä. 
Veren ketoainemittaukset ohjasivat myös diabetek-
sen omahoitoa, sillä ketoainemittaria käyttäneet 
päätyivät puolet harvemmin päivystysarvioon tai 
sairaalaan kuin virtsaliuskoja käyttäneet (38/100 
potilasvuotta vs. 75/100 potilasvuotta). 

Diabeettisen ketoasidoosin hoito

Diabeettinen ketoasidoosi hoidetaan sairaalas-
sa – ja yleistilan ollessa huono tai asidoosin sy-
vässä alkuvaiheessa usein tehohoidossa. Hoidon 
kulmakiviä ovat kuivuman korjaaminen reilulla 
nesteytyksellä, hyperglykemian korjaaminen joko 
suonen- tai lihaksensisäisellä insuliinilla maltil-
liselle glukoositasolle (aluksi 8–10 mmol/l) se-

kä elektrolyyttitasapainon ja asidoosin korjaus. 
Hoidon avainkohtia ovat nopea diagnoosi ja hoidon 
aloitus, elintoimintojen ja veriarvojen monitorointi 
sekä ketoasidoosin taustasyyn selvittely ja hoito. 
Akuuttihoito-oppaasta löytyvät diabeettisen keto-
asidoosin yksityiskohtaiset hoito-ohjeet.

Lopuksi

Diabeettinen ketoasidoosi on yhä varteenotetava 
insuliinihoitoisen diabeetikon komplikaatio, jota 
on osattava epäillä erityisesti akuuttien sairastu-
misten yhteydessä sekä pumppupotilailla. Ketoai-
neiden mittaus verestä on hyvä työkalu verensoke-

rin seurannan rinnalla omahoidossa, 
osastohoidossa sekä päivystystilanteis-
sa, joissa sitä tarvitaan ketoasidoosin 
kehittymisen toteamisessa ja korjaan-
tumisen seurannassa. Potilaan kotiu-
tuessa on syytä palata ketoasidoosiin 

johtaneisiin syihin ja pyrkiä hoidonohjauksen avul-
la ehkäisemään ketoasidoosin toistumista.

Jukka Westerbacka

LT, dosentti

HUS, sisätaudit

Helsingin yliopisto, kliininen laitos

Diabetes ja lääkäri –lehden vastaava toimittaja

jukka.westerbacka@helsinki.fi 
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Diabeteskurssit tukevat 
diabeteksen kanssa selviytymistä

Jukka Marttila ja Pirjo Ilanne-Parikka

Diabeteskeskuksen kursseille osallistuvien tilan-

netta seurataan kurssijaksojen välillä ja kurssin 

jälkeen säännöllisesti. Kurssilaisten tilanne 

kurssin jälkeen on monessa suhteessa parempi 

verrattuna tilanteeseen ennen kurssia: Myön-

teisiä muutoksia tapahtuu hoitotasapainossa, 

verenpaineessa ja -rasva-arvoissa. Omahoito 

kohenee, ja elintavatkin muuttuvat hyvään suun-

taan. Kurssilaiset voivat psyykkisesti paremmin 

ja ovat tyytyväisempiä diabeteksensa hoitoon 

kuin ennen kurssia. 

       Eniten kursseista tuntuvat hyötyvän osallis-

tujat, joiden verensokeritasapaino ennen kurssin 

alkua on korkeampi kuin muilla.

Diabeteskeskuksen kurssien tavoitteena on edistää 
osallistujien selviytymistä diabeteksensa kanssa. 
Selviytyminen on monitahoinen ja -merkityksinen 
asia. Selviytymistä edistää diabeteksen riittävän 
hyvä hoitotilanne. Pitkäaikaisen verensokeritasa-
painon (HbA1c) ohella seuraamme verenpainetta, 
veren rasva-arvoja, matalien verensokerien esiinty-
mistä ja painoa. 

Jotta saisimme mahdollisimman hyvän koko-
naiskuvan hoitotilanteesta, pyrimme selvittämään 
diabeteksen lääke- ja omahoitoon liittyviä seikkoja, 
kuten lääkityksen ja insuliinin määrää ja annoste-
lua, verensokerin mittaamista, tupakointia, liikun-
taa ja ruokatottumusten muuttumista. 

Hoidon toteutumista ja välillisiä tuloksia ku-
vaavat muuttujat eivät kuitenkaan riitä mittaamaan 
selviytymistä. Näiden lisäksi olemme seuranneet 
tyytyväisyyttä diabeteksen hoitoon Clare Bradleyn 
Diabetes Treatment Satisfaction Questionnairella 

(DTSQ) (1) ja kurssilaisten kokemaa yleistä hyvin-
vointia Well-Being Questionnairen (W-BQ)(2) lyhy-
ellä versiolla.

Seurannan toteutus

Vuosina 2003 ja 2004 selvitettiin tavallista tar-
kemmin diabetesta sairastavien työikäisten kurs-
seille osallistuneiden selviytymistä. Kurssit ovat 
Kansaneläkelaitoksen kustantamia. Kaikki tyypin 
2 diabetesta sairastaville tarkoitetut kurssit olivat 
kaksiosaisia, tyypin 1 kursseista osa oli yksi- ja osa 
kaksiosaisia. Yksiosaiset kurssit olivat viisipäiväi-
siä. Kaksiosaiset kurssit koostuivat kahdesta viiden 
päivän jaksosta, jaksojen välinen aika vaihteli kuu-
desta kahdeksaan viikkoon. Kurssiryhmän koko oli 
hiukan yli 20 henkeä. 

Kurssivahvistuksen yhteydessä, noin kuusi 
viikkoa ennen kurssin alkua, kurssilaiset saivat tu-
lohaastattelulomakkeen, johon sisältyi osa perus-
mittauksen muuttujista. Osa mittauksista tehtiin 
kurssilla lääkärin tai hoitajan vastaanoton yhtey-
dessä. Seurantakysely postitettiin kaksiosaisille 
kursseille osallistuneille henkilöille noin kuuden 
kuukauden kuluttua kurssin toisen osan päättymi-
sestä, yksiosaisilla kursseilla noin kuusi kuukautta 
kurssin ainoan jakson päättymisestä. 

HbA1c- ja lipidiarvoina käytettiin kurssilaisten 
omissa hoitopaikoissa aikaisintaan kolme kuukaut-
ta ennen kurssia ja 4–8 kuukautta kurssin jälkeen 
mitattuja arvoja. Kurssilaisilta mitattiin kurssijak-
son aikana verenpaine kaksoismittausmenetelmäl-
lä. Kurssilaiset arvioivat omahoitoaan ja terveys-
käyttäytymistään luokitteluasteikon avulla. Lisäksi 
heiltä kysyttiin avoimin kysymyksin esimerkiksi 
päivittäisten makkaransiivujen määrää. 

DIABETESKURSSIT
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Diabeteskeskuksen työikäisille tarkoitetulle kurssille voi tulla Kansaneläkelaitoksen tai oman 
hoitopaikan maksamana. Viikon kurssi Diabeteskeskuksessa lääkärin, diabeteshoitajan, psykolo-
gin, jalkojenhoitajan ja ravitsemusterapeutin vastaanottoineen ja liikunnanohjaajan palveluineen 
maksaa kurssilaista kohden saman verran kuin kaksi käyntiä erikoissairaanhoidossa.

Diabeteskeskuksen monipuolinen, värikäs, lautasmallin mukaan koottu ateria 
innostaa terveellisiin valintoihin myös kurssin jälkeen. Tyypin 2 diabeetikoi-
den kursseille osallistuneet kertoivat  lisänneensä kasvisten, hedelmien tai 
marjojen käyttöä, siirtyneensä kevyempiin levitteisiin leivällä ja terveydelle 
edullisempiin rasvoihin ruuan valmistuksessa. 

Kurssilaiset antavat säännöllisesti 
myönteistä palautetta Diabeteskes-
kuksen henkilökunnalle. Tiiviistä 
ohjelmasta huolimatta kurssilaiset 
kiittävät henkilökunnan kiireettömän 
oloista läsnäoloa ja kannustavaa ja 
hyväksyvää asennetta.  

Kuvat: Janne Viinanen
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Sairastamisaika vaihtelee paljon

Seurattavista kurssilaisista 127 osallistui yksiosai-
selle ja 230 kaksiosaiselle tyypin 1 ja 319 tyypin 2 
diabetesta sairastaville tarkoitetuille kursseille. 

Tyypin 1 diabeetikoista oli naisia 57 prosent-
tia. Osallistujat olivat sairastaneet diabetesta kes-
kimäärin 15,7 vuotta, yksiosaisilla kursseilla keski-
määräinen sairastamisaika oli 11,4 ja kaksiosaisilla 
23,6 vuotta. 

Tyypin 2 diabeetikoista oli naisia 42 prosenttia 
ja keskimääräinen sairastamisaika oli 7,9 vuotta. 
Sairastamisaika vaihteli paljon, tyypin 1 kursseilla 
yhdestä vuodesta 51:een ja tyypin 2 kursseilla alle 
vuodesta 35 vuoteen. Erityisesti tyypin 1 kursseilla 
oli yllättävän monia huomattavan pitkään diabetes-
ta sairastaneita.

Millaisia vaikutuksia kursseilla oli?

Tyypin 1 ja tyypin 2 kursseille osallistujien kliiniset 
tiedot perus- ja seurantamittauksessa on esitetty 
taulukossa 1. Analyyseissä ovat mukana henkilöt, 
joista oli käytettävissä sekä perus- että seuranta-
tieto.

Riippumatta kurssityypistä aikaisempaa suu-
rempi osa osallistujista käytti verenpaine- ja rasva-
lääkitystä ja pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa 
hyytymien estoon kurssin jälkeen. Tyypin 2 kurs-
seilla insuliinia käyttävien henkilöiden osuus, 44 
prosenttia kurssilaisista, ei ollut muuttunut perus-
mittauksesta seurantamittaukseen. Insuliinia käyt-
tävien kurssilaisten vuorokautisissa kokonaisinsu-
liinimäärissä ei tapahtunut merkitsevää muutosta, 
sen sijaan pistosten lukumäärä lisääntyi hieman. 
Tyypin 2 kursseilla diabeteslääkkeiden vuorokauti-
nen määrä ei muuttunut.

Kurssilaiset muuttivat omahoitoaan kurssin ta-
voitteiden mukaiseen suuntaan. Säännöllisesti ve-
rensokeriaan seuraavaksi ilmoittautuneiden osuus 
kasvoi tyypin 1 kursseilla. Ilmoitettujen viikoittais-
ten mittausten määrän keskiarvo kasvoi 14,8:stä 
17,9:ään (N = 192, p < 0.001). Myös tyypin 2 
kursseilla verensokeriaan säännöllisesti seuraavien 
osuus kasvoi, mutta viikoittaisten mittausten luku-
määrä ei lisääntynyt merkitsevästi.

Kaksiosaisille kursseille osallistuneet lisäsivät 
oman ilmoituksensa mukaan vapaa-ajan liikuntaa 
merkitsevästi seurantamittaukseen mennessä. 

Kurssityypistä riippumatta aikaisempaa useam-
pi ilmoitti arvioivansa ruuan hiilihydraattimäärän. 
Osallistujat olivat vähentäneet päivittäisten juusto-
viipaleiden ja makkaransiivujen määrää. Tyypin 2 
diabeetikoille suunnatuille kursseille osallistuneet 
olivat lisäksi lisänneet kasvisten, hedelmien tai 
marjojen käyttöä, siirtyneet kevyempiin levitteisiin 
leivällä ja terveydelle edullisempiin rasvoihin ruuan 
valmistuksessa.

Kurssilaiset arvioivat diabeteksensa hoitoa 
kurssin jälkeen myönteisemmin kuin ennen kurssia 
ja katsoivat hyvinvointinsa kohentuneen monella 
tavalla (taulukko 2). 

Millaiset kurssilaiset hyötyivät kurssista?

Yli puolella osallistujista, joilta tiedot saatiin, oli 
matalampi HbA1c -arvo seurannassa kuin ennen 
kurssia. Tyypin 2 diabeetikoille tarkoitetuilla kurs-
seilla näiden henkilöiden osuus oli 57,4 prosenttia, 
yksiosaisella tyypin 1 kurssilla 53,5 prosenttia ja 
kaksiosaisella 58,1 prosenttia.

Tyypin 2 diabeetikoista ne, jotka paransivat ve-
rensokeritasapainoaan, olivat keskimäärin huonom-
massa hoitotasapainossa (HbA1c 8,2 %) kuin muut 
osallistujat (6,9 %, p < 0.001). He olivat sairasta-
neet diabetesta pitempään (8,8 ja 6,7 vuotta, p = 
0.004) ja käyttivät enemmän insuliinia (39,8 yk-
sikköä/vrk) kuin muut kurssilaiset (21,7 yksikköä/
vrk, p = 0.012). Hoitotasapainoaan parantaneet 
kurssilaiset kokivat myös useammin, että heidän 
verensokerinsa oli ollut liian korkea (p = 0.030) ja 
että heidän energisyytensä oli elämänlaatumittaril-
la arvioituna vähäisempi (p = 0.020) kuin muilla 
kurssilaisilla. 

Hoitotasapainoaan parantaneet ilmoittivat läh-
tötilanteessa muita useammin, että he olivat käyt-
täneet terveydelle epäedullista rasvaa leivällä (p 
= 0.001) ja runsasrasvaisia juustoja (p = 0.020). 
Päivittäin kasviksia, hedelmiä tai marjoja käyttävi-
en osuus oli tässä ryhmässä muita suurempi (p < 
0.001), kun taas vapaa-ajan liikuntaa he ilmoittivat 
harrastaneensa muita vähemmän (p < 0.001).
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Taulukko 1. Tyypin1 ja tyypin 2 diabeetikoiden kursseille osallistujien kliiniset tiedot perus- ja seurantamittauksessa.

Perusmittaus 6 kk:n seurantamittaus
Muuttuja n keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta p
Tyypin 1 diabeetikot
HbA1c (%) 245 8.4 1.4 8.3 1.4 .040

RRSyst (mmHg) 196 134 17 132 14 .041

RRDiast (mmHg) 186 81 10 79 9 .031

S-kol (mmol/l) 201 4.68 0.95 4.59 0.85 .172

S-HDL-kol (mmol/l) 195 1.68 0.50 1.72 0.49 .112

S-LDL-kol (mmol/l) 167 2.60 0.74 2.44 0.69 .007

S-triglyseridi (mmol/l) 193 1.01 0.59 1.06 0.79 .342

Tyypin 2 diabeetikot
HbA1c (%) 230 7.7 1.4 7.3 1.2 < .001

RRSyst (mmHg) 213 137 16 137 14 .856

RRDiast (mmHg) 213 85 9 82 9 .003

S-kol (mmol/l) 137 5.09 1.13 4.56 1.04 < .001

S-HDL-kol (mmol/l) 202 1.29 0.35 1.31 0.39 .235

S-LDL-kol (mmol/l) 141 2.84 0.77 2.56 0.78 < .001

S-triglyseridi (mmol/l) 198 2.10 1.78 1.90 1.35 .036

Paino (kg) 237 95.14 17.90 93.69 18.10 < .001

BMI (kg/m2) 232 32.58 5.51 32.10 5.59 < .001

Taulukko 2. Tyypin 1 ja tyypin 2 kurssien hoitotyytyväisyyttä ja yleistä hyvinvointia kuvaavat muuttujat

Perusmittaus Seurantamittaus
Muuttuja n keskiarvo keskihajonta keskiarvo keskihajonta p
Tyypin 1 diabeetikot
DTSQ 205 22.68 6.12 27.11 5.97 < .001

DTSQ korkea verensokeri 218 3.98 1.33 3.44 1.36 < .001

DTSQ matala verensokeri 217 2.63 1.48 2.35 1.34 .012

W-BQtot 209 20.76 6.01 22.69 6,35 <.001

W-BQe 214 6.21 2.44 6.97 2.43 < .001

W-BQpos 212 6.75 2.42 7.42 2.36 < .001

W-BQneg 214 4.19 2.23 3.72 2.51 .003

Tyypin 2 diabeetikot

DTSQ 194 23.21 5.87 27.30 5.36 < .001

DTSQ korkea verensokeri 210 3.57 1.67 2.84 1.57 < .001

DTSQ matala verensokeri 208 1.60 2.02 1.77 1.74 .296

W-BQtot 194 21.34 5.51 22.99 5.83 < .001

W-BQe 208 6.12 2.46 6.99 2.29 < .001

W-BQpos 207 7.33 2.14 7.55 2.20 .162

W-BQneg 202 4.10 2.38 3.59 2.68 < .001

■  DTSQ (Diabetes Treament Satisfaction Questionnaire): 
Mahdollinen vaihteluväli 0–36, mitä korkeampi arvo, sitä 
tyytyväisempi henkilö on hoitoonsa. 
■  DTSQ korkea verensokeri ja DTSQ matala verensokeri. 
Yksittäiset osiot, vaihtoehdot 6–0, mitä matalampi arvo 
sitä tyytyväisempi henkilö on tilanteeseensa.  
■  W-BQ (Well-Being Questionnaire): Kokonaisindeksi 

(W-BQtot) kuvaa kokonaishyvinvointia, alaindeksi W-BQe 
kuvaa koettua vireyttä ja alaindeksi W-BQpos kuvaa koet-
tuja hyvinvoinnin myönteisiä puolia. Mitä korkeampi arvo, 
sitä paremmaksi henkilö kokee hyvinvointinsa. Alaindeksi 
W-BQneg kuvaa mielialan alhaisuutta ja ahdistuneisuutta, 
siis koettuun hyvinvointiin kielteisesti vaikuttavia seikko-
ja, korkea arvo kuvaa huonoksi koettua hyvinvointia.
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Tyypin 1 diabeetikoista suurempi osa miehistä 
(63,4 %) kuin naisista (50,0 %) paransi hoitotasa-
painoaan (p = 0.047). Myös näillä kursseilla soke-
ritasapainoaan parantaneiden lähtökohta (HbA1c:n 
keskiarvo 8,7 %) oli huonompi kuin muilla osal-
listujilla (8,0 %, p < 0.001). He myös ilmoittivat 
perusmittauksessa käyttäneensä muita vähemmän 
kasviksia, hedelmiä ja marjoja (p = 0.022).

Millaisia kurssilaisemme ovat?

Tyypin 1 kursseille osallistuneiden HbA1c-arvon me-
diaani oli perusmittauksessa 8,4 %. Tämä vastaa 
muita suomalaisia raportteja (3, 4, 5). 23 prosen-
tilla tyypin 1 kurssilaisistamme HbA1c  oli lähtöti-
lanteessa alle 7,5 % ja 15 prosentilla HbA1c  oli 
yli 10,0 %. 

Hyvän hoitotasapainon perusmittauksessa 
omanneiden osuus vastaa hyvin Vallen ja Tuomi-
lehdon (3) havaitsemaa 21:tä prosenttia, mutta on 
jonkin verran pienempi kuin Winellin (4) raportoi-
ma 27 prosenttia ja Diabrossa (5) raportoitu 30 
prosenttia. Se on kuitenkin selvästi pienempi kuin 
terveyskeskusaineiston 38 prosenttia (4). Yli 10 
%:n HbA1c-arvon omaavien osuus kurssilaisistam-
me taas on jonkin verran pienempi kuin Vallen ja 
Tuomilehdon (3) ilmoittama 19 prosentin osuus.

Tyypin 2 kurssilaisten perusmittauksen HbA1c-
arvon mediaani (7,5 %) vastaa Vallen 
ja Tuomilehdon (3) raportoimaa sekä 
Diabron (5) tasoa, mutta on korkeam-
pi kuin Winellin (4) terveyskeskuksis-
ta raportoima 7,0 prosenttia. Lähes 
puolella kurssilaisistamme oli pe-
rusmittauksessa HbA1c alle 7,5 % ja 
viidenneksellä se oli yli 9 %. Muiden 
raporttien havainnot ovat vaihtelevia. 

Winell (4) raportoi huomattavas-
ti suuremman, 67 prosentin osuuden ryhmässä 
HbA1c alle 7,5 %. Diabrossa (5) vastaava osuus on 
56 prosenttia. Valtakunnallisessa hoitotasapaino-
tutkimuksessa (3) 35 prosentilla tyypin 2 diabe-
testa sairastavista insuliinihoitoisista henkilöistä 
HbA1c-arvo oli hyvä eli alle 7,5 % insuliinihoidossa 
ja alle 7,0 % muilla hoitomuodoilla. 

Tyypin 2 kurssilaisistamme niiden osuus, joiden 
HbA1c oli yli 9 %, on lähellä valtakunnallisen hoi-
totasapainotutkimuksen (3) vastaavaa osuutta (20 
%), mutta Winellin (4) selvityksessä tämän ryhmän 
osuus oli selkeästi pienempi, 10 prosenttia.

Tyypin 1 kurssilaistemme verensokeritasapai-
noa kuvaavat keskiluvut ovat suhteellisen kaukana 
viimeisimmässä hoitosuosituksessa (6) määritel-
lystä tavoitteesta, tyypin 2 kurssilaisten keskiluvut 
ovat huomattavasti lähempänä sitä.

Suomalaiset muita kriittisempiä?

Kurssilaisten tyytyväisyyttä diabeteksen hoitoon 
(DTSQ) (1) kuvaaville tuloksille löytyy vertailuai-
neisto Havulehdon (7) aiemmasta selvityksestä 
vuodelta 2001. Erot ovat niin pieniä, että niiden 
pohjalta ei voi tehdä johtopäätöksiä mahdollisista 
muutoksista tyytyväisyydessä eri vuosien selvityk-
sissä. Havulehto (7) käytti elämänlaatua kuvaa-
maan W-BQ:n pitkää versiota, joten hänen tulok-
sensa eivät ole mutkattomasti verrannollisia tämän 
seurannan tuloksiin. 

Kolmessa kansainvälisessä tutkimuksessa (8, 
9, 10) tyypin 1 diabetesta sairastavat henkilöt oli-
vat selvästi tyytyväisempiä hoitoonsa kuin vastaa-
vat kurssilaisemme. Myös skotlantilaiset tyypin 1 
diabetesta sairastavat henkilöt (11) olivat kurssilai-

siamme tyytyväisempiä hoitoonsa.
Myös tyypin 2 diabetesta sairas-

tavat henkilöt Uudessa-Seelannissa 
(12) ja Alankomaissa (13, 14) olivat 
selvästi tyytyväisempiä hoitoonsa kuin 
tyypin 2 kurssilaisemme. Hoitotyyty-
väisyys oli kurssilaisiimme verrattuna 
huomattavan suuri myös iäkkäisiin 
henkilöihin kohdistuneessa tutki-
muksessa, jossa diabetestyyppejä ei 

selkeästi eroteltu (15).
Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairasta-

vien kurssilaisten yleinen hyvinvointi oli käyttämäl-
lämme mittarilla (W-BQ) (2) mitattuna huonompi 
kaikilla osa-alueilla kuin hollantilaisilla (16, 17). 
Hyvinvointi oli myös heikompi kuin diabeteksen 
tyypin mukaan erittelemättömässä japanilaisessa 

Kurssilaiset olivat siis 

tyytymättömämpiä 

hoitoonsa ja kokivat 

hyvinvointinsa hei-

kommaksi kuin ulko-

maalaisiin aineistoihin 

kuuluneet diabetesta 

sairastaneet henkilöt. 
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otoksessa (18). Tyypin 2 kursseillemme osallistu-
neet henkilöt arvioivat hyvinvointinsa selkeästi huo-
nommaksi kuin hollantilaiset juuri diagnostisoidut 
tyypin 2 diabetesta sairastavat henkilöt (19).

Kurssilaiset olivat siis tyytymättömämpiä hoi-
toonsa ja kokivat hyvinvointinsa heikommaksi kuin 
ulkomaalaisiin aineistoihin kuuluneet diabetesta 
sairastaneet henkilöt. Ero oli systemaattisesti sa-
mansuuntainen vertailussa kirjoittajien käytettä-
vissä olleisiin lähteisiin. Ero voi selittyä kolmella 
tavalla. 

Ensinnäkin voi olla, että suomalaiset diabetesta 
sairastavat henkilöt todella ovat tyytymättömämpiä 
hoitoonsa ja kokevat elämänlaatunsa huonommaksi 
kuin muissa maissa elävät kohtalotoverinsa. Arviot 
ovat subjektiivisia, ero siis voi heijastaa todellista 
tilannetta tai suomalaisten arviot voivat olla syste-
maattisesti kriittisempiä kuin muiden. 

Toinen mahdollinen selitys on, että käytettyjen 
mittareiden suomenkieliset versiot tuottavat kriit-
tisemmän lopputuloksen kuin muut versiot. Kään-
nösprosessi olisi siis siirtänyt mittareiden skaalaa 
negatiivisempaan suuntaan. 

Kolmas mahdollinen selitys on, että kurssi-
laisemme ovat mittareiden mittaamien tekijöiden 
suhteen kielteiseen suuntaan valikoitunut joukko. 
Hehän ovat hakeutuneet tai vähintäänkin anta-
neet houkutella itsensä kurssille. On 
mahdollista, että he ovat nähneet 
diabeteksensa hoidossa ongelmia 
ja ongelmat ovat vaikuttaneet myös 
koettuun hyvinvointiin. Yhtälailla 
puutteelliseksi koettu hyvinvointi on 
voinut aiheuttaa vaikeuksia diabetek-
sen hoidossa tai ainakin muovannut 
arvioita kielteiseen suuntaan.

Kursseista on hyötyä

Seuranta osoitti, että Diabeteskeskuksen toteutta-
mista sopeutumisvalmennuskursseista on kurssilai-
sille selvästi hyötyä. Sekä omahoidon toteutumista 
että hoidon tuloksellisuutta kuvaavat muuttujat 
kertovat tavoiteltuun suuntaan tapahtuneista muu-
toksista. Lisäksi kurssilaiset olivat kurssien jälkeen 

tyytyväisempiä diabeteksensa hoitoon kuin ennen 
sitä, ja myös koettu hyvinvointi oli kohentunut. 
Myönteistä, odotusten suuntaista kehitystä oli siis 
tapahtunut kaikilla mitatuilla tasoilla.

Tuloksia tarkasteltaessa on myönteisenä muu-
toksena pidetty odotusten suuntaista tilastollisesti 
merkitsevää eroa perus- ja seurantamittausten vä-
lillä. Merkitsevien muutosten todellinen merkitys 
on arvioitava muilla kuin tilastollisilla perusteilla, 
tilastollinen merkitsevyys kertoo vain, että havait-
tu ero on valitulla todennäköisyydellä muusta kuin 
sattumasta johtuvaa. Ryhmätason muutoksen mer-
kitystä ei voi arvioida samoilla kriteereillä kuin yk-
silön muutosta.

Korkea verensokeritaso ennen kurssia näyttää 
olevan myönteiseen kehitykseen yhteydessä oleva 
tekijä. Huonoa lähtötilannetta on helpompi paran-
taa kuin jo valmiiksi hyvää tilannetta. Tulos on myös 
arkiajattelun ja käytännön kokemuksen mukainen. 
Havainto voi kuitenkin ainakin osin selittyä myös ti-
lastollisella tekijällä: mitä kauempana keskiarvosta 
arvo on perusmittauksessa, sitä todennäköisempää 
on, että se seurannassa on lähempänä keskiarvoa 
(20).

Seurannassamme ei käytännön syistä ollut 
verrokkiryhmää, josta olisi saatu tietoa muuttuji-
en kehityksestä kurssin vaikutuksesta riippumatta. 

Havaituille muutoksille on kuitenkin 
vaikea löytää muuta mahdollista seli-
tystä kuin kurssin vaikutus, tuskinpa 
suomalaisten diabetesta sairastavien 
työikäisten henkilöiden keskuudessa 
on juuri kurssiemme aikana tapahtu-
nut joistain muista syistä merkitsevää 
myönteistä kehitystä.

Seuranta ei kerro, mikä kursseissa aiheuttaa 
havaitut myönteiset vaikutukset. Kurssipalautteis-
sa kiitetään säännöllisesti kurssihenkilökunnan 
asiantuntevaa, myönteistä, hyväksyvää ja kannus-
tavaa asennetta ja kiireettömän oloista välittävää ja 
paneutuvaa läsnäoloa. Kurssipalautteissa tuodaan 
säännöllisesti esiin myös toisten kurssilaisten, siis 
vertaisryhmän ja -kokemuksen merkitys. Todennä-
köisesti keskeinen osuus on myös kunkin kurssi-
laisen henkilökohtaisella prosessilla, joka alkaa 
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jo kurssille hakeutumisen harkitsemisesta, jatkuu 
kurssille hakeutumiseen ja sille osallistumiseen ja 
kurssin annin arviointiin. 

Kurssille hakeutuessaan henkilö on jo pohtinut 
diabetestaan, sen hoitoa ja omaa suhtautumistaan 
siihen ja mahdollisesti tunnistanut asioita, joihin 
haluaa paneutua. Merkittävää on varmasti myös 
kurssin tarjoama mahdollisuus keskittyä pitkähkök-
si ajaksi omaan hyvinvointiin ja diabeteksen hoitoon 
vapaana arkisista rutiineista ja velvollisuuksista.
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Verensokerin vieritestaukseen ja 
tulosten tulkintaan tarvitaan koulutusta 

Linnéa Linko

Glukoosimääritys pikamittarilla on vanhin käy-

tössä olevista vieritesteistä. Mittaustekniikka on 

vuosien saatossa kehittynyt ja monia tekijöitä 

tuloksen luotettavuuden kasvattamiseksi on 

parannettu. Järjestelmällistä koulutusta erityi-

sesti ammattikäytössä olevien verensokerimitta-

reiden käyttöön ja tulosten arviointiin kaivataan 

kuitenkin edelleen.  Potilaiden omaseurannan 

ohjaukseen suunnatut resurssit ovat kannattava 

sijoitus.

Diabeteksen omaseurannassa verenglukoosin mit-
taus pikamittarilla on ollut käytössä jo vuosikymme-
niä. Omaseuranta onkin oleellinen osa onnistunutta 
diabeteksen hoitoa. Kaikkiaan vieritestausten käyt-
tö on kasvanut huomattavasti sekä ammattikäytös-
sä terveydenhuollossa että omaseurannassa. 

Vieritestauksista ja niihin liittyvistä laitteista 
käytetään monia nimityksiä, kuten vieritestaus-
laite tai -mittari, -laitteisto, vieritutkimus, point-
of-care (POC) testing, near-patient testing (NPT) 
tai bedside testing (BT). Käytän tässä artikkelissa 
verenglukoosin pikamittarista nimitystä verenso-
kerimittari. Viime vuosien aikana verenglukoosin 
pikamittauksen rinnalle on tullut esimerkiksi INR-
omaseurantaan tarkoitettuja mittareita. Kaikkiaan 
vieritestausten valikoima kasvaa vuosittain monilla 
tutkimuksilla. 

Vieritestauslaitteita ja -järjestelmiä uudiste-
taan ja kehitetään koko ajan. Niiden tekniset omi-
naisuudet parantuvat, ja tietotekniikkaa voidaan 
hyödyntää myös muun muassa tulosten siirrossa 
ja tallentamisessa. Testissä tarvittava näytemäärä 
pienenee, ja testien tekeminen nopeutuu ja tulee 
yhä helpommaksi.

POC-testejä, ja näin ollen myös verensokerin 
mittausta, säätelevät erilaiset säädökset, kuten lää-

kinnällisiä laitteita koskeva EU-direktiivi (2007/47/
EY) (1). Myös CE-merkintä koskee sekä verensoke-
rimittareita että reagenssiliuskoja. Uusi terveyden-
hoitolakiesitys sisältää säädöksiä terveyskeskusten 
laboratoriopalvelujen laadun valvonnasta sekä lää-
kinnällisten laitteiden ammattimaisen käytön vas-
tuunjaosta. 

Tulokset muutamassa sekunnissa 

Verenglukoosin mittausmenetelmä on joko kro-
mogeeninen (värireaktioon perustuva) tai siinä 
hyödynnetään elektrokemiallista reaktiota, jossa 
käytetään glukoosioksidaasi-, dehydrogenaasi- tai 
heksokinaasientsyymejä. Vaikka mittausperiaatteet 
ovat pysyneet samoina, muita uudistuksia mitta-
reihin on tullut. Uusimpien verensokerimittareiden 
tarvitsema näytemäärä on enää kymmenesosia 
mikrolitrasta, ja mittaukseen kuluu vain muutama 
sekunti. 

Markkinoilla olevien mittarien määrä kasvaa 
koko ajan. Laboratorioille laadunarviointipalveluja 
tarjoavan yrityksen, Labquality Oy:n, laadunarvioin-
tikierrosten tuloksista on nähtävissä, että Suomes-
sa on ammattimaisessa käytössä noin 30 erilaista 
veren glukoosin mittaukseen käytettävää mittari-
liuskaparia. Vuonna 2001 vastaavilla kierroksilla oli 
20 erilaista mittari-liuskaparia. Mittarien määrän 
kasvu aiheuttaa suuria haasteita koulutustoimin-
nalle ja tiedon käytäntöön soveltamiselle.

Viimeisimpien markkinoille tulleiden mittarien 
joukossa on muun muassa mittausjärjestelmä, jossa 
ei käytetä erillisiä testiliuskoja. Laitteeseen asete-
taan testikasetti, joka on varustettu reagenssialus-
talla. Tulokset voidaan siirtää tietokoneelle langat-
tomasti. Tietotekniikkaa on mahdollista hyödyntää 
sekä omahoidon seurannassa että terveydenhuollos-
sa ammattimaisessa käytössä monin tavoin. 
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Miten pikamittarien 

luotettavuutta arvioidaan?

Mittarien valmistajalta edellytetään tiettyjä tutki-
muksia laitteiden luotettavuuden varmistamiseksi. 
ISO-standardi 15197 ”In vitro diagnostic test sys-
tems – Requirements for blood-glucose monitoring 
systems for self-testing in managing diabetes mel-
litus” asettaa vaatimukset laitteiston suunnittelulle 
ja kehittämiselle, valmistajan antamalle informaa-
tiolle, turvallisuuden ja luotettavuuden testaamisel-
le, mittarin analyyttisen suorituskyvyn arvioinnille 
sekä käyttäjän suoriutumisen arvioinnille (2). 

Standardi edellyttää, että glukoosin pikamit-
taukselle on jäljitettävyysketju. Tässä ketjussa 
ylimpänä glukoosin SI-yksikön (180 g/mol) mää-
ritelmän jälkeen on ensisijainen referenssimittaus-
menetelmä (Proton NMR ja 13C NMR ja GC/MS) 
ja ensisijainen kalibraattori (NIST SRM 917b). Pri-
maarikalibraattorin jälkeen jäljitettävyysketjussa on 
valmistajan valitsema mittausmenetelmä (heksoki-
naasi- tai glukoosioksidaasimenetelmä).

Minimivaatimukset tulosten tarkkuudelle on 
myös asetettu standardissa, jonka mukaan 95 % 
yksittäisistä mittaustuloksista pitää olla ± 0,83 
mmol/l referenssiarvioista (tulokset < 4,2 mmol/l) 
ja ± 20 % (tulokset 4,2 mmol/l). Kuitenkin myös 
tarkempia laatuvaatimuksia on esitetty, ja esimer-
kiksi American Diabetes Association (ADA) ehdotti 
vuonna 1986 totaalipoikkeamavaatimukseksi (sys-
teemi plus käyttäjä) ± 10 % (3). Myöhemmin vuon-
na 1993 ADA suositteli vielä tiukempia vaatimuk-
sia ”analyyttiselle virheelle”, ainoastaan 5 % (4).

Tutkimuksissa on verrattu eri valmistajien mit-
tareita. Esimerkiksi eräässä tutkimuk-
sessa verrattiin 26 eri mittarityyppiä ja 
havaittiin, että ADA:n tavoite saavute-
taan siten, että tulokset ovat 15 %:n 
sisällä referenssimenetelmästä (5). 
Täsmäävyystulokset ovat riippuvaisia 
mm. käytetyn mittausmenetelmän kemiallisesta 
periaatteesta ja kalibroinnista.  

Täsmäävyystutkimukset vaativat paljon kliini-
sen kemian ja laboratoriolääketieteen osaamista 
ja pohdiskelua. On myös otettava huomioon, että 
tulostasoeroja on saman valmistajan erityyppisten 

mittarien välillä, kuten myös saman mittarityypin 
eri mittarien ja liuskaerien välillä. Varsinkin ter-         
veydenhuollon ammattikäytössä on muistettava, et-
tä eri valmistajien mittareiden antamissa tuloksis-
sa voi olla huomattavia tasoeroja. Tämä tarkoittaa, 
että samaa mittaria pitää käyttää saman potilaan 

glukoosimittauksiin, kun hän on saa-
massa terveydenhuollon palveluja. 

Suomessa laitevalmistajien edus-
tajat testauttavat markkinoille tarjot-
tavia laitteistoja erityisesti yliopisto- 
tai keskussairaaloiden laboratoriossa. 

Näissä tutkimuksissa verrataan laitteistolla saatuja 
tuloksia laboratoriomenetelmään ja tutkitaan nii-
den toistettavuutta potilas- ja kontrollinäytteillä. 
Useimmiten valmistajat markkinoivat tuotteita 
eteenpäin vasta näiden tutkimusten jälkeen. 

Linnéa Linko (vasemmalla) ja Hanna-Leena Kaihola esit-
telivät Diabetes-lehdessä 11/1991, miten paljon veren-
sokerimittarit olivat pienentyneet kymmenessä vuodessa. 
Kuvatekstissä mainitaan, että kokoerosta huolimatta 
mittareiden toimintaperiaate oli likipitäen sama.
Kuva: Marja Pemberton

Suomessa myytävien 

laitteiden tulokset 

ovat sinänsä varsin 

luotettavia.
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Suomessa myytävien laitteiden tulokset ovat 
sinänsä varsin luotettavia. Eri asia on tulosten 
oikeellisuus arkikäytössä, olipa kyse ammattimai-
sesta tai omaseurantakäytöstä. Käytännön näkö-
kulmasta on erityisen tärkeää matalien arvojen 
oikeellisuus. 

Käyttäjän näkökulmasta tulosten laadunvar-
mistusta voidaan tehdä sekä sisäisen että ulkoisen 
laadunvarmistuksen keinoin. Sisäisellä laadunvar-
mistuksella tarkoitetaan, että joko terveydenhuol-
lon ammattilainen tai omaseurannassa diabeetikko 
itse varmistaa laitteen luotettavuuden käyttämällä 
kontrolliliuoksia, joita on saatavana laitevalmista-
jien edustajilta ja esimerkiksi Labquality Oy:n ty-
täryhtiöltä Bioclin Oy:ltä. 

Ulkoista laadunarviointia suorittaa Suomessa 
Labquality Oy. Sieltä on glukoosin pikamittauk-
seen hankittavissa kolme erilliskierrosta vuodessa. 
Labqualityn lähettämät kontrollinäytteet ovat tasoa 
matala, normaali tai korkea. Asiakkaat eivät tiedä 
näytteen tulostasoa etukäteen. Asiakkaat analysoivat 
näytteet ja lähettävät tulokset Labqualitylle, joka lä-
hettää tulokset edelleen analysoituina ja asiantunti-
jan kommenteilla varustettuina takaisin asiakkaalle. 

Ulkoisten laadunarviointikierrosten tulostavoit-
teena (virheen maksimi) on 10 %. Vaikka vereng-
lukoosin pikamittaukseen valmistetut laitteet ovat 
teknisiltä ominaisuuksiltaan jatkuvasti parantuneet, 
ulkoisen laadunarvioinnin tulokset eivät ole näin teh-
neet. Edelleen on tulostavoitteen ylittäviä mittari-lius-
kapareja erityisesti matalalla, mutta myös korkealla 
pitoisuustasolla. Jokaiseen Labqualityn järjestämään 
verenglukoosin pikamittauksen laadunarviointikier-
rokseen osallistuu 400–500 terveydenhuollon yk-
sikköä Suomesta. Noin sata ulkomaista asiakasta 
mukaan lukien jokaisella kierroksella arvioidaan noin 
3 000 mittarin  tuloksia. Eräs syy tulostavoitteen saa-
vuttamisen epäonnistumiseen saattaa olla se, että 
mitattava näytemäärä on hyvin pieni, mikä aiheuttaa 
mahdollista mittausepävarmuutta. 

Kilpailuttaminen edellyttää

laatuasiantuntemusta

Kunnat ja kuntayhtymät hankkivat omaseurannassa 
tarvittavat verensokerimittarit ja -liuskat kilpailut-

tamalla. Kilpailuttamisen kriteerit vaihtelevat kun-
nittain. Muutamia esimerkkejä käytetyistä kritee-
reistä ovat hinta, luotettavuuden arviointi, tarjottu 
käyttäjäkoulutus, käytön helppous ja nopeus ja se, 
että mittarit saadaan veloituksetta. Arviointikritee-
rit on pisteytetty kuntakohtaisesti. Hinta muodos-
tanee painoarvoltaan useimmiten noin 50–60 % 
kokonaispistemäärästä. 

Laatupisteet voivat muodostua esimerkiksi eros-
ta laboratoriomenetelmään, testaustuloksista ja 
virhetoiminnoista. Laboratorioalan ammattilaisen 
pitäisi ehdottomasti olla päättämässä siitä, miten 
”laatupisteet” lasketaan. Edellä mainittuja analy-
tiikkaan liittyviä arviointikriteerien tuloksia osaa 
arvioida ainoastaan henkilö, joka on saanut laaja-
alaisen laadunvarmistuskoulutuksen. Verensokerin 
mittaukseen liittyvien hankintojen arvo on vuosit-
tain varsin suuri, ja kilpailutusta koskevia päätöksiä 
ratkotaan usein markkinaoikeudessa. Kriteeristön 
pitäisi olla hyvin yksiselitteinen, jotta kilpailutusta 
voitaisiin seurata vaikkapa valtakunnallisesti.

Vieritestauksiin tarvitaan

koulutusta

Labquality valmistelee parhaillaan uutta vieritesta-
uksia koskevaa suositusta. Suositus on tarkoitettu 
vieri- ja omatestauksia tekeville sekä niille, jotka 
ohjaavat näiden testien tekemistä tai huolehtivat 
tukilaboratoriotoiminnosta. Suosituksessa on esi-
merkkinä mukana muiden vieritestausten lisäksi 
verensokerin mittaus. Suosituksessa käsitellään 
muun muassa laadunvarmistuksessa huomioon 
otettavia asioita ja otetaan kantaa terveydenhuollon 
ammattilaisten vastuuasioihin vieritestauksessa. 

Glukoosin vieritestit suorittaa terveydenhuollos-
sa usein muu kuin laboratorioalan ammattilainen, 
esimerkiksi sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveyden-
hoitaja, kotisairaanhoitaja tai muu kotihoitaja. Nä-
mä ammattilaiset eivät ole saaneet laboratorioalan 
koulutusta, ja termit laadunvarmistus, kontrolli, vir-
heen maksimi tai mittausepävarmuus saattavat olla 
täysin vieraita. Laboratorioanalytiikan siirtyminen 
laboratoriossa tehtävien tutkimusten lisäksi osas-
toille ja muihin terveydenhuollon toimipisteisiin 
korostaa koulutuksen merkitystä. 
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Ammattikorkeakoulujen ammatillisissa erikois-
tumisopinnoissa on nykyään mahdollisuus suo-
rittaa vierianalytiikan erikoistumisopinnot. Nämä 
erikoistumisopinnot on kuitenkin 
tarkoitettu laboratoriohoitajille ja 
bioanalyytikoille, jotka toimivat tai 
ovat halukkaita toimimaan vieriana-
lytiikan asiantuntijoina, yhdyshen-
kilöinä tai koordinaattoreina monia-
mmatillisessa työyhteisössä. Joka 
tapauksessa hoitotyön koulutusohjel-
missa olisi panostettava vieritestien edellyttämään 
osaamiseen, vaikka hoitotyötä tekevien työpisteissä 
olisikin tulevaisuudessa vierianalytiikan asiantunti-
joita opastamassa.  

Hoitajista diabeteshoitajat ovat erityisesti päte-
vöityneet työpaikkakoulutuksen ja laite-edustajien 
antaman koulutuksen kautta käyttämään verenso-
kerimittareita sekä monesti muitakin POC-laitteita, 
kuten GHbA1C-laitetta. Diabeteshoitajan ja tukila-
boratorion yhteistyö on usein  tiivistä. Diabeteshoi-
tajat tietävät, mitä tarkoittavat kontrolli ja vertailu-
mittaukset laboratorion kanssa. 

On tärkeää, että kaikille vieritestauksia tekevil-
le opetetaan laadunhallintaan kuuluvat perusasiat: 
perustelut vieritestausten käytölle, testausten laa-
tuvaatimukset, perehdytykseen ja näytteenottoon 
liittyvät seikat, laadunvarmistus ja dokumentointi. 
Sellaiset termit kuin koodaus, kalibrointi, kontrolli, 
toistettavuus ja täsmäävyys täytyy hallita. 

Omaseurantaa

ilman mittausvirheitä
 

Verenglukoosin omaseurantaan on saatavissa varsin 
paljon oppaita ja opetusta. Internetistä löytyy mit-
tarikohtaisia ohjeita, ja diabeteshoitajat ja lääkärit 
opastavat potilaita henkilökohtaisesti. 

Myös omaseurannassa tulee mittarien tulosten 
oikeellisuus kontrolloida esimerkiksi käyttämällä 
kontrolliliuoksia. Se, miten paljon yksittäiset oma-
seurantatulokset poikkeavat referenssimenetelmäs-
tä, ei ole niinkään tärkeää. Tärkeintä on tietää, että 
tulokset ovat oikealla tasolla ja että tuloksessa ei 
ole mittausvirhettä. Mittausvirheet ovat seurausta 
virheistä verinäytteen otossa, väärästä liuskojen ja/

tai mittarien käsittelystä tai muista tulokseen vai-
kuttavista tekijöistä. 

Omaseurannan ohjauksessa olisi hyvä muistaa, 
että omaseurannalla on merkitystä 
vain, jos tulosten perusteella teh-
dään muutoksia diabeteksen hoitoon 
(6). Yllättävän tärkeää saattaa myös 
olla, että potilas itse kirjaa muistiin 
mittaustulokset, vaikka tietotekniik-
kaa käytettäisiinkin esimerkiksi in-
suliiniannosten suunnitteluun.

Pienin askelin eteenpäin 

Vuonna 2001 minua pyydettiin kirjoittamaa artik-
keli ”Verensokerimittarin valinta ja laadunvarmis-
tus” tähän samaan lehteen (7). Silloin kirjoitin: 
”Laadunvarmistuksen sanaston, peruskäsitteiden 
ja käytäntöjen opetus näi den laitteiden käyttä-
jille on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme taata 
laadukkaiden mittaustulosten saamisen myös ei-
laboratorioalakou lutuksen saaneilta. Kysymys kuu-
luu: kenen tehtävä tämä koulutus on?” 

Edelleen, kahdeksan vuotta myöhemmin, voin 
kysyä saman kysymyksen, vaikka olemme hieman 
edistyneetkin. Joissakin sairaanhoitopiireissä on jo 
vierianalytiikkahoitajia, jotka antavat koulutusta 
myös laadunvarmistuskäytäntöihin vieritestauk-
sessa. 

Linnéa Linko

Dosentti, sairaalakemisti,

Laadunhallinnan erityisasiantuntija

20014 Turun yliopisto

linnea.linko@utu.fi 
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Fenofi braattihoidosta ei ole hyötyä 
tyypin 2 diabeetikon sydämelle?

Anne Hiukka

Fenofi braattihoidosta ei näyttäisi olevan hyötyä tyy-
pin 2 diabeetikoille sydäntapahtumien ehkäisyssä. 
Se ei vaikuttanut Nuori tutkija -artikkelipalkinnon 
saaneessa tutkimuksessa potilaiden kaulavaltimon 
seinämän paksuuteen tai valtimoiden jäykkyyteen. 
Sillä ei ollut myöskään vaikutusta tulehduksen tai 
endoteeliaktivaation merkkiaineisiin. 

Statiinihoidon hyöty sydäntapahtumien vähen-
täjänä on osoitettu kiistattomasti suurissa lääketut-
kimuksissa (1, 2). Asianmukaisesta lääkityksestä 
huolimatta sydäntapahtuman vaara tyypin 2 dia-
beetikolla on varsin suuri. Tämän on arveltu osin 
johtuvan diabeettisesta dyslipidemiasta, jolle on 
ominaista matala HDL-kolesteroli, korkea triglyse-
ridipitoisuus ja pienet, tiheät LDL-hiukkaset (3).

Fibraattilääkityksen tiedetään korjaavan dia-
beettisen dyslipidemian kaikkia osasia (4). Fib-
raatit ovat aiemmissa tutkimuksissa vähentäneet 
sepelvaltimotapahtumien riskiä diabeetikoilla, 
mutta tutkimusnäyttö aiheesta on varsin vähäistä 
statiineihin verrattuna.

Nuori tutkija -artikkelipalkinnon saanut tutki-
mus oli ennalta suunniteltu Fenofi brate Interventi-
on and Event Lowering in Diabetes (FIELD) -tutki-
muksen osatutkimus. Osatutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää, vähentääkö fenofi braattihoito kaulaval-

timon seinämien paksuuntumista, valtimoiden jäy-
kistymistä tai tulehduksen ja endoteeliaktivaation 
merkkiaineita. 

Tutkimusjoukko ja -menetelmät

Potilaina oli 170 vapaaehtoista -tutkimukseen osal-
listuvaa tyypin 2 diabeetikkoa, joita seurattiin vii-
den vuoden ajan. Potilaat olivat tutkimuksen alku-
vaiheessa 50–75-vuotiaita miehiä ja naisia. Heistä 
osalla oli jo valtimonkovettumistauti, mutta kukaan 
ei silloisten hoitosuositusten (1998) mukaan tar-
vinnut kolesterolilääkettä. 

Potilailta mitattiin kaulavaltimon seinämän 
paksuus kolme eri kertaa ultraäänellä. Tutkittavat 
osallistuivat pulssiaaltoanalyysiin, jossa mitattiin 
suonen seinämän jäykkyyttä. Heiltä mitattiin myös 
useita infl ammaatioon ja verisuonten seinämien ak-
tivaatioon liittyviä merkkiaineita. Tutkittavista 83 
satunnaistettiin tutkimuksen ajaksi lumeryhmään 
ja 87 fenofi braattiryhmään (200 mg/vrk).

Tulokset

Tutkittavien diabetes oli tutkimuksen aikana kohta-
laisen hyvässä hoitotasapainossa, ja heidän veren-
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paineensa jopa laski tutkimuksen aikana (taulukko 
1). Luonnollisesti sekä korkean verensokerin että 
verenpaineen lääkitystä tehostettiin tutkimuksen 
aikana. Lipidien suhteen muutokset ovat verratta-
vissa FIELD-tutkimuksen tuloksiin. Huomattavaa 
on, että HDL-kolesteroli ei noussut tutkimuksen 
aikana fenofi braattiryhmässä.

Fenofi braatti ei hidastanut kaulavaltimon sei-
nämien paksuuntumista (kuva 1). Kaulavaltimon 
seinämät paksuuntuivat molemmissa tutkimusryh-

Taulukko 1. Sokeritasapaino, verenpainetaso ja kolesteroliarvot tutkimuksen aikana.

Lume
(n = 83)

Fenofi braatti
(n = 87) P-arvo 

Alkuvaihe 5 v Alkuvaihe 5 v
fP-Gluk
mmol/l

7,7 (6,5 - 8,7) 7,1 (6,0 - 8,8) 7,9 (6,8 - 9,1) 7,2 (6,0 - 8,6)* NS

HbA1C

%
7,0 (6,3 - 8,1) 7,0 (6,4 - 7,7) 7,2 (6,6 - 8,0) 7,3 (6,6 - 8,1) NS

Syst VP
mmHg

140 (132 - 150) 138 (126 - 148)* 142 (134 - 152) 136 (126 - 142)*** NS

Diast VP 
mmHg

88 (80 - 92) 80 (74 - 88)*** 88 (82 - 94) 80 (74 - 84)*** 0.047

S-Kol
mmol/l

4,9 (4,5 - 5,4) 4,9 (4,5 - 5,3) 5,1 (4,7 - 5,7) 4,3 (3,8 - 4,9)*** <0.001

LDL Kol
mmol/l

3,0 (2,7 - 3,4) 3,1 (2,7 - 3,4) 3,3 (2,8 - 3,8) 2,7 (2,2 - 3,1)*** <0.001

S-TG
mmol/l

1,7 (1,3 - 2,1) 1,6 (1,2 - 2,2) 1,5 (1,1 - 2,2) 1,1 (0,8 - 1,7)*** <0.001

HDL Kol
mmol/l

1,1 (1,0 - 1,3) 1,2 (1,0 - 1,4)* 1,1 (1,0 - 1,4) 1,1 (1,0 - 1,4) NS

Mediaani (IQR) §, P-arvo ryhmien välisessä vertailussa
***, p < 0–001; *, p< 0–05 ryhmien sisäisessä vertailussa

Kuva 1.
Kaulavaltimon seinämien keskipaksuuden (Mean IMT) ja suurimman paksuuden (Max IMT) kehitys tutkimuksen aikana. 
Lumelääkeryhmän (avoimet ympyrät ja katkoviiva) ja fenofi braattiryhmän  (mustat ympyrät ja yhtenäinen viiva) välillä ei 
ollut eroa.

missä varsin vähän. Valtimoiden seinämien jäykis-
tymisessä ei myöskään ollut merkitsevää eroa feno-
fi braatti- ja lumeryhmässä (taulukko 2). 

Tutkittavilta mitattiin tulehduksen merkkiainei-
ta (CRP, IL-6, SPLA2 ja SAA). Mitatuissa arvoissa 
ei ollut merkittävää eroa ryhmien välillä tutkimuk-
sen aikana. Myöskin endoteeliaktivaation merkki-
aineet (VCAM-1, ICAM-1 ja E-selektiini) säilyivät 
samantasoisina molemmissa ryhmissä.

§
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Pohdintaa

Fenofi braattilääkitystä tutkittiin laajassa FIELD-
tutkimuksessa, johon osallistui 9 795 tyypin 2 
diabeetikkoa (5). Fenofi braatin ei havaittu vähen-
tävän sydäntapahtumia viiden vuoden seurantajak-
son aikana. 

Osatutkimuksemme vahvistaa FIELD-tutkimuk-
sen tuloksia. Olemme tutkimuksessamme osoit-
taneet, että fenofi braattilääkitys ei vaikuttanut 
potilaiden kaulavaltimon seinämän paksuuteen, 
valtimoiden jäykkyyteen eikä tulehduksen tai en-
doteeliaktivaation merkkiaineisiin. 

Palkittu osatutkimus antaa päätutkimuksen 
tuloksiin yhdistettynä kliinikoille aiheen miettiä 
fenofi braattilääkityksen tarpeellisuutta sydäntapah-
tumien ehkäisyssä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa feno-
fi braatti on edelleen laajalti käytössä, vaikka tutki-
musnäyttö ei tue lääkkeen rutiininomaista käyttöä. 

Uusimmassa FIELD-tutkimuksen analyysissä 
todetaan fenofi braatista olevan hyötyä potilaille, 
joilla on selkeä hypertriglyseridemia (6). Action to 
control cardiovascular risk in diabetes (ACCORD) 
-tutkimuksesta odotettiin tietoa fenofi braatin ja 
statiinin yhdistelmästä sydäntapahtumien vä-
hentämisessä (7). ACCORD-tutkimus kuitenkin 
keskeytettiin ennenaikaisesti, koska intensiivisen 
hyperglykemian hoidon ryhmässä kuolleisuus oli 
22 prosenttia suurempi kuin tavanomaisen hoidon 
ryhmässä. Lipidien suhteen tuloksia odotetaan ensi 
vuoden alussa.

Taulukko 2. Pulssiaaltoanalyysin tulokset.

Lumelääke Fenofi braatti

Alkuvaihe 5 v Alkuvaihe 5 v

Aortan syst. verenpaine 136 ± 18 132 ± 16 136 ± 17 129 ± 14***

Aortan diast. verenpaine 81 ± 11 81 ± 9 81 ± 9 78 ± 9*

Aortan keskiverenpaine 105 ± 13 102 ± 10 105 ± 11 99 ± 10***

Aortan pulssipaine 55 ± 14 51 ± 14 55 ± 16 51 ± 14*

Syke 67 ± 9 67 ± 9 68 ± 11 65 ± 12*

Augmentaatio (mmHg) 15 ± 7 16 ± 7 16 ± 8 16 ± 7

Augmentaatioindeksi (%) 26 ± 8 29 ± 8† 27 ± 8 30 ± 9***

Keskiarvo  ± keskihajonta. Ryhmien välillä ei ollut eroja
***, p < 0–001; *, p < 0–01; ryhmien sisäisessä vertailussa

Anne Hiukka

LL, erikoistuva lääkäri

TAYS, onkologian klinikka

anne.hiukka@helsinki.fi 
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and Augmentation Index in Subjects with Type 2 Diabetes 
Mellitus. J Am Coll Cardiol. 2008;52(25):2190-7. 
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Lähisukulaisten tyypin 1 ja 2 diabetes 
– FinnDianen mielenkiintoinen lisäjuonne

Lena Thorn

Tyypin 1 diabeetikoiden vanhemmilla esiintyy 

enemmän tyypin 2 diabetesta kuin ei-diabee-

tikoiden vanhemmilla. FinnDiane-tutkimuksen 

palkitussa osatutkimuksessa kartoitettiin meta-

bolisen oireyhtymän osatekijöiden ja diabetek-

sen lisäsairauksien esiintymistä tässä tyypin 1 

diabeetikoiden erityisryhmässä.

Tyypin 2 diabeteksen on osoitettu olevan vahvasti 
periytyvä sairaus. Mielenkiintoista on, että tyypin 
1 diabetesta sairastavien lähisuvussa esiintyy ei-
diabeetikoihin verrattuna enemmän tyypin 2 dia-
betesta. Vanhempien tyypin 2 diabetes lisää insu-
liiniresistenssin ja metabolisen oireyhtymän vaaraa 
perillisillä, joilla ei ole diabetesta. Vanhempien tyy-
pin 2 diabeteksen merkitystä tyypin 1 diabetesta 
sairastaville ei tunneta, mutta insuliiniresistenssin 
on ajateltu olevan sekä pienten että suurten suon-
ten diabeettisten lisäsairauksien taustalla.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
vanhempien tyypin 2 diabeteksen merkitystä tyy-
pin 1 diabeetikoille. Tavoitteena oli tutkia etenkin, 
onko näillä tyypin 1 diabeetikoilla enemmän meta-
bolista oireyhtymää, insuliiniresistenssiä ja diabe-
teksen lisäsairauksia.

Tutkimusjoukko

Tutkimus, josta diabetestutkijoiden ja diabetolo-
gien yhdistyksen artikkelipalkinto myönnettiin, on 
osa suomalaista monikeskustutkimusta FinnDianea 
(Finnish diabetic nephropathy study). Sen tavoit-
teena on selvittää tyypin 1 diabeteksen lisäsaira-
uksien vaaratekijöitä. Tutkimukseen on kymmenen 
viime vuoden aikana osallistunut melkein 5 000 
tyypin 1 diabeetikkoa. 

Palkittuun osatutkimukseen valittiin ne 620 
potilasta, joiden jommallakummalla vanhemmalla 

oli tyypin 2 diabetes ja lisäksi 1 240 ikävakioitua 
potilasta, joilla ei ollut tyypin 2 diabetesta lähi-
suvussa. Tieto vanhempien tyypin 2 diabeteksesta 
saatiin tyypin 1 diabetesta sairastavilta kyselylo-
makkeen avulla. Tutkimuksessa mukana olevien        
1 860 potilaan keski-ikä oli 44 vuotta, diabetek-
sen kesto oli 27 vuotta ja puolet heistä oli miehiä 
ja puolet naisia.

Tulokset 

Tyypin 1 diabeetikoilla, joilla oli tyypin 2 diabetesta 
lähisuvussa, oli korkeampi metabolisen oireyhtymän 
esiintyvyys (44 vs. 38 %; P = 0,013). Lisäksi heil-
lä oli insuliiniresistenssiin liittyviä tekijöitä, kuten 
huonompi sokeritasapaino sekä suurempi vyötärön-
ympärys, painoindeksi, triglyseridipitoisuus ja insu-
liiniannos painokiloa kohti. Näistä kolme viimeksi 
mainittua liittyivät myös monimuuttujamallissa it-
senäisesti vanhempien tyypin 2 diabetekseen.

Yllättävä uusi havainto tutkimuksessa oli, että 
ne tyypin 1 diabetesta sairastavat, joiden vanhem-
milla on tyypin 2 diabetes, sairastuivat tyypin 1 
diabetekseen hieman myöhemmässä iässä (17,2 ± 
9,2 vs. 16,1 ± 8,9 vuotta; P = 0,008). Tämä löy-
dös voitiin osoittaa myös amerikkalaisessa Diabetes 
control and complications (DCCT) -tutkimuksessa, 
jonka tietokanta on nykyisin julkisesti saatavilla ja 
käytettävissä internetissä.  

Tutkimuksessamme vanhempien tyypin 2 dia-
betes ei vaikuttanut HLA-riskigenotyyppien esiin-
tyvyyteen eikä myöskään verenpainetaudin tai dia-
beteksen lisäsairauksien esiintyvyyteen. 

Alkuperäisjulkaisu:
Thorn LM, Forsblom C, Wadén J, Söderlund J, Rosengård-
Bärlund M, Saraheimo M, Heikkilä O, Hietala K, Petters-
son-Fernholm K, Ilonen J, Groop PH; FinnDiane Study 
Group. Effect of parental type 2 diabetes on offspring with 
type 1 diabetes. Diabetes Care 2009;32(1):63-68.

34 Diabetes ja lääkäri  syyskuu 2009

NUORI TUTKIJA



30UUSI

Viistokanyylillä varustettu Inset™ 30 soveltuu kaikille pumpunkäyttäjille,
jotka haluavat käyttää asetinta, mutta erityisesti lapsille, aktiivisille liikku-
jille ja henkilöille, joilla on ohut rasvakudos. Urheiltaessa pehmeä kanyyli 
on joustava ja viisto asetuskulma minimoi kanyylin irtoamisriskin. 

• Ennalta-asetettu pistokulma varmistaa tasalaatuisen tuloksen joka 
 
• Varmatoiminen ja vakaa asettaa vaikeillekin pistopaikoille
• Viejäneula piilossa ennen kanyylin asettamista 
• Pehmeä ja joustava 13mm kanyyli
• Nopea, helppo ja lähes kivuton asettaa 
• Liitin helppo kytkeä ja irrottaa, ääni varmistaa lukkiutumisen 
• Läpinäkyvä ikkuna pistospaikalla mahdollistaa ihon kunnon 
  tarkkailemisen
• Saatavilla sinisenä, pinkkinä ja harmaana

Hypoallergeeninen teippi on vahva ja aiheuttaa vain harvoin ihoärsytystä. 

Oletko Medtronic MiniMed Paradigm®-
pumpun käyttäjä? 

Paradigm®-käyttäjät saavat nyt vapauden valita oman infuu-
siosettinsä. Uudet, laadukkaat THINSet-säiliöt on suunniteltu
ja valmistettu käytettäväksi Paradigm®-pumppuissa. Säiliöiden 
Luer-liittimeen sopivat myös inset™ 30- ja inset II-infuusiosetit. 
Näin Paradigm®-käyttäjillä on nyt entistä enemmän valinnan-
varaa infuusiosettien ja asetinlaitteiden suhteen. 

 

Saatavilla on 1,8 ja 3,0ml:n säiliöt Paradigm® 500- ja 700-sarjan pumppuihin.

1.8ml

3ml

020 761 9670 / info@pharmanova.fi
 

 vaihtokerralla

Suuren suosion saavuttanut inset™-tuoteperhe kasvaa!

In
se

t™
30

 o
n 

U
no

m
ed

ic
al

 a
/s

:n
 r

ek
is

te
rö

im
ä 

ta
va

ra
m

er
kk

i. 
M

in
iM

ed
 ja

 P
ar

ad
ig

m
 o

va
t M

ed
tr

on
ic

in
 r

ek
is

te
rö

im
iä

 ta
va

ra
m

er
kk

ej
ä.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

T
H

IN
S

et
 o

n 
A

pp
lie

d 
D

ia
be

te
s 

R
es

ea
rc

hi
n 

re
ki

st
er

öi
m

ä 
ta

va
ra

m
er

kk
i  

   
  

Tilaa
ilmainen

näyte



Konsultoiva diabeteshoitaja 
- linkki potilaan ja 
hoitohenkilökunnan välillä

Virpi Valiola

Diabeteksen lisääntyminen väestössä asettaa 

yhä enemmän haasteita erikoissairaanhoidolle. 

Yhä useammalla sairaalaan tulevalla potilaalla on 

diabetes. Erikoissairaanhoidossa työskentelevä 

konsultoiva diabeteshoitaja on linkki potilaan 

ja hoitohenkilökunnan välillä: hän tukee dia-

beetikkoa omahoidossa, vastaa henkilökunnan 

diabetesta koskeviin kysymyksiin ja ohjaa poti-

laan omaisia yhdessä muun hoitohenkilökunnan 

kanssa.

Diabeetikon sairaalahoidon syitä voivat olla tuore 
diabetes, lisäsairaudet, diabeteksen epätasapaino, 
sairaus, raskaus ja synnytys. Myös erilaiset toimen-
piteet, tutkimukset ja leikkaukset ovat sairaalahoi-
don syitä. Diabeetikoille tehdään samoja toimenpi-
teitä kuin muillekin. Leikkausten ja toimenpiteiden 
tuloksiin vaikuttavat oleellisesti sokeritasapaino ja 
elinmuutokset, jos niitä on. 

Huono hoitotasapaino lisää muun muassa leik-
kauksen jälkeisiä riskejä. Munuais- ja sydänsairau-
det lisäävät samoin komplikaatioriskiä, esimerkiksi 
rytmihäiriöalttiutta. Diabeteksen hoitoon toimenpi-
teiden yhteydessä vaikuttavat diabeteksen tyyppi 
ja hoitomuoto sekä toimenpiteen luonne. Verenso-
kerin hoitotavat toimenpiteiden aikana vaihtelevat 
eri sairaaloissa ja mahdollisesti sairaalan eri yksi-
köidenkin välillä (1). 

Diabeetikon sairastuessa hoitotasapaino usein 
heikkenee. Sairauden tai sen hoidon sokeritasapai-
noon aiheuttamia muutoksia voi olla vaikea enna-
koida. Diabeetikon toipumisen kannalta on tärkeää 
saavuttaa hyvä tai kohtalainen hoitotasapaino sekä 
saada hoitoa oikeaan aikaan. 

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että erikois-
alojen hoitohenkilökunnan osaamista tuetaan dia-
beetikon hoidossa. Kun verensokeritasapaino para-
nee, komplikaatiot ja infektiot vähenevät.

Turhat osastonsiirrot

vähenivät

Satakunnan keskussairaalassa on toiminut konsul-
toiva diabeteshoitaja vuodesta 2001 lähtien.

Konsultoiva diabeteshoitaja kuuluu tiimiin, 
jossa  työskentelee poliklinikan diabeteshoitaja, 
endokrinologinen hoitaja, kaksi endokrinologia, 
jalkaterapeutti, ravitsemusterapeutti sekä tarvitta-
essa sosiaalityöntekijä. Konsultoiva diabeteshoitaja 
osallistuu myös poliklinikalla tapahtuviin insuliini-
hoidon aloituksiin.  

Hoidonohjaus on suunnitelmallista, oikea-
aikaista ja siinä puututaan ajankohtaiseen ongel-
maan välttäen potilaan ylikuormittamista. Käytän-
tönä on, että konsultoiva diabeteshoitaja menee 
diabeetikon luo siihen yksikköön, jossa diabeetikko 
on potilaana. Potilas saattaa olla dialyysissä, syn-
nytysvuodeosastolla, erikoisalojen poliklinikoilla tai 
vuodeosastoilla. 

Tarpeettomat osastonsiirrot ovat konsultoivan 
diabeteshoitajan toiminnan ansiosta vähentyneet, 
mikä on taloudellista potilaan ja sairaalan kannalta.  
Esimerkiksi keuhko-osastolla kortisonihoitoa saava 
diabeetikko saa apua samanaikaisesti verensoke-
rien tasapainotukseen, jolloin potilaan sairaala-
hoitojaksot lyhenevät, hoito tehostuu ja resursseja 
säästyy. Potilas saa kokonaisvaltaista hoitoa, eikä 
synny ylimääräisiä käyntejä terveydenhuollon yksi-
köstä toiseen.
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Koulutusta käytännön

esimerkkien avulla

Konsultoivan diabeteshoitajan työssä keskeisiä 
asioita ovat turvallisuus, taloudellisuus, yhteistyö 
ja koulutus. Turvallisuutta tuo se, että diabeetik-
ko ja hoitohenkilökunta saavat tukea diabeteksen 
hoitoon erityistilanteissa. Erityistilanteita ovat toi-
menpiteet, leikkaukset, sairaudet, komplikaatioi-
den hoito, kortisonihoito ja raskaus. 

Hoitohenkilökunnalle laaditut ohjeistukset, jot-
ka perustuvat Käypä hoito -suositukseen (2), ovat 
diabeteshoitajan työn tukena. Ne sisältävät ohjeet 
diabeetikon insuliinihoidosta toimenpidepäivänä, 
nesteytyksestä sekä siirtymisestä normaaliin insu-
liinihoitoon ja ruokailuun. Kortisonihoidon aikai-
sesta insuliinihoidosta on valmisteilla oma ohjeis-
tuksensa.

Konsultoiva diabeteshoitaja järjestää yhteistyös-
sä poliklinikan diabeteshoitajan kanssa diabetek-
seen liittyvää sisäistä koulutusta ja osastontunteja. 
Tavoitteena on osastolla toimivien hoitajien diabe-
testietojen päivittäminen ja ongelmakohtien pohti-
minen muun muassa potilasesimerkkien kautta.  

Myös potilas voi 

pyytää konsultaatiota

Potilaskonsultaatioita pyydetään puhelimitse; 
pyyntöjä on päivittäin yhdestä kymmeneen. Myös 
potilaat voivat pyytää konsultaatiota. Välitöntä apua 
tarvitsevat ja kotiutuvat potilaat hoidetaan ensin. 
Konsultaatiokäyntejä yhden potilaan luona tarvi-
taan yhdestä viiteen riippuen ongelmasta.

Joskus riittää pelkkä puhelinkeskustelu lääkä-
rin tai hoitajan kanssa. 

Viipymättä saadut vastaukset ja matalan kyn-
nyksen periaate luovat luottamusta ja nopeuttavat 
potilaan kotiuttamista. Yhteistyö eri osastojen ja 
yksiköiden kanssa on luontevaa ja toimii hyvin. 
Jatkohoidon suunnittelu, järjestäminen sekä yhte-
ydet omaisiin ja alueen diabeteshoitajiin korostavat 
konsultoivan hoitajan roolia yhdyshenkilönä.

Konsultaatiot kirjataan tietojärjestelmään, eikä 
niistä laskuteta kuntia. Potilas saa itselleen kopion 
sairauskertomuksen HOI-lehdestä, johon hoidonoh-

jauskäynnit ja puhelimitse tehdyt konsultaatiot on 
kirjattu.

Keuhko- ja sydänpotilaat

usein asiakkaina

Tyypillisin konsultaatio koskee keuhkopotilasta, 
jolla on kortisonihoito ja korkea verensokeri. Myös 
kotiutuvat sydäninfarktipotilaat ovat iso ryhmä, jo-
ka tarvitsee ohjausta ja tukea. Usein sydänpotilaal-
la todetaan tyypin 2 diabetes, jolloin konsultoiva 
diabeteshoitaja aloittaa potilaan alkuohjauksen ja 
antaa seurantaohjeet.

Tyypillinen potilas on esimerkiksi 60-vuotias 
mies, joka on keuhkoahtaumataudin pahenemisen 
vuoksi sairaalan osastolla. Hänellä on ollut kym-
menen vuotta tyypin 2 diabetes, johon hänellä on 
tablettihoito. Potilas ei ole käynyt seurannassa vuo-
siin. 

Konsultoiva diabeteshoitaja tekee kokonais-
arvion potilaasta ja päätyy näyttämään papereita 
diabeteslääkärille. Yhteistyö on saumatonta ja toi-
mii erittäin hyvin. Lääkäri katsoo paperit heti po-
liklinikkavastaanoton ohessa. Diabeteksen hoitoon 
tehdään muutoksia ja päätetään  määräaikaistutki-
muksista. Potilas saa ohjausta omahoitoon. 

Kun potilas on kotiutumassa, hänen kanssaan 
käydään läpi kotiinlähtöohjaus. 

Konsultoiva diabeteshoitaja varaa potilaalle 
ajan seurantakäynnille terveyskeskukseen tai eri-
koissairaanhoitoon diabeteshoitajan vastaanotolle 
riippuen diabeteksen tyypistä, hoitotasapainosta 
ja potilaan lisäsairauksista. 

Virpi Valiola

Konsultoiva diabeteshoitaja, sairaanhoitaja

Terveydenhoitajaopiskelija (amk)

Satakunnan keskussairaala, sisätautien poliklinikka

virpi.valiola@satshp.fi 
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19.10. Koulutuspäivä apteekkien henkilö-  
 kunnalle UUSI
21.–23.10 Diabetes ikäihmisellä
26.–28.10.  Koulutus painonhallintaryhmien   
14.–15.12. ohjaajille PPP (3+2 pv)
26.–28.10.  Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito
27.10. Mielenterveys ja diabetes
28.10. Fysioterapeuttien koulutuspäivä UUSI
29.10. Verensokerin mittaamisen ja   
 tulkinnan haasteet UUSI
02.–06.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi
05.11.  Diabeetikko kuntoutujana UUSI
19.–20.11. Aikuisen diabeetikon hoito ja hoidon- 
16.–18.12. ohjaus tänään (2+3 pv) Joensuu 
30.11.–04.12. Diabeetikon hoidon peruskurssi
14.–15.12. Ravitsemusterapeuttien koulutus-  
 päivät – Diabeetikon nykyaikainen   
 hoito: ruuan ja lääkityksen yhteispeli  

KOULUTUSTA

Syksy 2009

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
• Koulutussihteeri Annette Mathlin
• p. (03) 2860 338, annette.mathlin@diabetes.fi  
• www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

Muiden järjestämä koulutus

VIII Valtakunnallinen diabetespäivä
12.11.2009 Dipoli, Espoo

Järjestäjät: Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit 
ry yhteistyössä Turun diabetestyöryhmän kanssa
Kohderyhmä: diabetesalan ammattilaiset: lääkärit, 
hoitajat ja muu hoitohenkilökunta sekä apteekkien 
henkilökunta

Keskeinen sisältö: 
SALI 1. Highlights – uutta diabeteksen hoidosta 
ja tutkimuksesta; Väitöskirjasatoa 2008–2009; 
Kohti parempaa elämää; Diabeteksen ja sen hoidon 
komplikaatiot.
AUDITORIO. Diabeetikko erityistilanteissa: potilasta-
pauksiin perustuvat interaktiiviset sessiot 1 ja 2.
Erikoistumiskoulutus: haetaan Helsingin yliopistolta
Ilmoittautuminen: 20.10.2009 mennessä  
www.diabetes.fi  > Ammatilliset jäsenyhdistykset > 
Diabetestutkijat ja diabetologit
Hinta: 20 €  järjestävän yhdistyksen jäseniltä, 40 € 

muilta. Maksettava 22.10.2009 mennessä,  
kuitti mukaan.
Lisätietoja: anne.teeriaho@duodecim.fi  tai  
kirsi.nanto-salonen@tyks.fi  

Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! -seminaarikierros

22.9.–25.11.2009: Rovaniemi, Kemi, Oulu, Seinäjo-
ki, Kuopio, Turku, Pori, Kokkola, Lappeenranta, Lahti, 
Jyväskylä, Mikkeli, Tampere, Helsinki, Kouvola,  
Hämeenlinna, Kitee ja Kajaani

Järjestäjät: Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma, 
SLU-aluejärjestöt, kaupungit ja läänit
Kohderyhmä: terveys- ja liikunta-alan toimijat, kaikki 
kiinnostuneet
Keskeinen sisältö: painonhallinnan uudet toiminta-
mallit, työkalut ja materiaalit; ohjelma koostuu valta-
kunnallisten luennoitsijoiden esityksistä sekä paikal-
lisesta ohjelmasta
Lisätietoa: www.kki.likes.fi 



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

Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

Diabeetikon jalkojen tutkimus- ja seurantalomake
• 7 euroa / 50 sivun repäisylehtiö
• Diabeetikon jalkojenhoidon laatukriteereissä (Dehko-raportti 2003:6) julkaistu lomake
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen   
• Koko A4, mustavalkoinen

d-Pes Clinic TARJOUS
• 150 euroa (aiemmin 190 euroa)
• Interaktiivinen, runsaasti kuva- ja videomateriaalia sisältävä opetus-cd ohjaa jalkojen  
   kliiniseen tutkimiseen
• Tutustu: http://www.visiolink.fi /d-pes

Kenkäresepti
Repäisylehtiö
• Kenkäreseptiin piirretään mallipohjallinen, jolla on helppo mitata kengät ja varmistaa,  
 että niissä on riittävä käyntivara  
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen 
• Koko 14,5 x 31 cm

Kuuluvatko jalkasi riskiluokkaan – Pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihon pikkuvammojen hoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Kenkien valinta
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Ohjeet perusjumppaan, joka vahvistaa jalan lihaksia ja pitää nivelet liikkuvina
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
 

Repäisylehtiöiden hinnat, koko A4
• 50 sivun lehtiö 13 euroa
• 100 sivun lehtiö 18 euroa

 JAL-
  KAA-
JUMP-
 PA

4.  Pidä jalkapohjat lattiassa ja venytä varpaita suorina mah-
dollisimman pitkälle, ja sitten harita niitä. Kantapää ei saa 
nousta lattiasta eivätkä varpaat pystyyn. Liikkeen voit tehdä 
istuen tai seisten. Liike vahvistaa varpaiden välissä olevia li-
haksia, jotka tukevat mm. jalan poikittaista kaarta. Avusta lii-
kettä aluksi sormin, jos haritus ei muuten onnistu. 

5. Poimi varpailla lattialta esimerkiksi pyyhettä tai sukkaa. 
Kokeile tehdä liike seisten, niin harjaannutat samalla tasapai-
non hallintaa ja koko jalan ryhtiä.
Tämä liike vahvistaa varpaiden koukistajalihaksia, joita tarvi-
taan mm. silloin, kun jalka irtoaa maasta askeleen lopussa. 
Jos sinulla on vasaravarpaita, älä tee tätä liikettä. 

2.  Aloita jumppa nilkan koukistelulla ja ojentelulla.Tee liike 
rauhallisesti venyttäen niin pitkälle kuin voit. Tämä liike vilkas-
tuttaa verenkiertoa, joten se sopii rasvaushieronnan kanssa
jalkajumpan alkuun. Liikettä tehdessä voit joko istua selkä 
suorana ja nostaa jalat vaakatasoon tai olla selinmakuulla.

3.  Istu ryhdikkäästi. Ojenna nilkka ja samalla käännä jalkaa 
nilkasta rauhallisesti sisäänpäin. Ojenna jalka nilkasta lähti-
en suoraksi. Koukista polvea lievään koukkuun, jonka jälkeen 
koukista nilkkaa ja käännä samalla jalkaa rauhallisesti ulos-
päin. Liike etenee yhtäjaksoisesti sisäkierrosta ulkokiertoon. 
Nilkan pyöritystä ei suositella nivelen kulumisvaaran vuoksi.

1. Hiero perusvoidetta erityisen hyvin kovettuneisiin alueisiin. Pysähdy jo-
kaisen kovettuman kohdalla kymmenen pyörityksen ajaksi. Hiero voidetta 
niukalti myös kynsiin ja kynnen ympärille ja imeytä se hyvin. Varpaan väle-
jä ei rasvata.
Mikäli varpaiden nivelet ovat jäykähköt, ota kädelläsi tukevat otteet jalas-
ta päkiän kohdalta.Vedä käsilläsi kohti varpaita venyttäen ja harittaen nii-
tä samanaikaisesti. ”Lypsä” ja levittele varpaitasi aina rasvauksen yhtey-
dessä. Hiero erityisesti varpaiden niveliä.Tutki ja tunnustele nivelten liik-
kuvuuden rajoja.

 RASVAUSHIERONTA

 VAHVISTA JALKALIHAKSIA

TEKSTI: JAANA HUHTANEN, 
       JUHA SALONEN
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■  Ajankohtaista: Diabetesliitolta uusia aineistoja

■ Pääkirjoitus: Tietoa ja tervettä järkeä 

■  Hypoglykemiapotilas päivystyksessä 

■  Diabeetikko päivystyksessä muun syyn kuin    

 diabeteksen takia 

■  Kertauskurssi: Diabeettinen ketoasidoosi 

■ Diabeteskurssit tukevat diabeteksen kanssa selviytymistä 

■  Verensokerin vieritestaukseen ja tulosten tulkintaan   

 tarvitaan koulutusta 

■  FinnDiane- ja FIELD-tutkijat palkittiin     

 Fenofi braattihoidosta ei ole hyötyä tyypin 2 diabeetikon  

 sydämelle? 

 Lähisukulaisten tyypin 1 ja 2 diabetes – FinnDianen   

 mielenkiintoinen lisäjuonne 

■  Diabeteshoitajat: Konsultoiva diabeteshoitaja – linkki   

 potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä 

■  Koulutusta




