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Diabetes on monimuotoinen aineenvaihduntasairaus, jossa veren sokeripitoisuus on pitkäaikaisesti liian 

korkea. Diabetesta on useita alamuotoja, ja yleisimmät niistä ovat tyypin 1 diabetes, tyypin 2 diabetes ja 

raskausdiabetes. Tyypin 1 diabetesta sairastaa Suomessa noin 50 000, tyypin 2 diabetesta noin 300 000 ja 

raskausdiabetes todetaan reilulla 10 %:lla raskaana olevista naisista.  

Tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solut ovat tulehtuneet, ja niiden vaurioitumisen vuoksi 

oma insuliinineritys loppuu asteittain – toisilla nopeammin ja toisilla hitaammin. Elintärkeä insuliinihormoni 

on aina korvattava insuliinivalmisteilla joko monipistoshoidolla tai pumppuannostelulla. Hoito jäljittelee 

haiman toimintaa: perusinsuliini säätelee maksan sokerintuotantoa yöllä ja aterioiden välillä, ja aterioilla 

annostellaan pikainsuliinia ottamalla huomioon verensokerin mittaustulos, ruuan hiilihydraatit ja liikunnan 

määrä.  

Tyypin 2 diabetes on läheisesti yhteydessä laajempaan aineenvaihduntahäiriöön – metaboliseen 

oireyhtymään, jonka taustalla on liikakilojen eli liiallisen rasvan kertyminen elimistöön, erityisesti sisäelimiin 

ja vatsan alueelle. Tällöin sekä verensokeri että verenpaine ovat koholla, veren rasva-arvot ovat pielessä, 

maksa ja haima rasvoittuvat ja kihtikin saattaa vaivata.  Liikakilot ja maksan rasvoittuminen lisäävät 

insuliinin tarvetta. Jos haima ei pysty lisäämään insuliinineritystään, verensokeri kohoaa.  

Riittämättömästi hoidettu diabetes voi johtaa vakaviin lisäsairauksiin. Liian pitkään korkealla pysyttelevä 

verensokeri, korkea verenpaine ja kolesteroli sekä tupakointi voivat vaurioittaa valtimoiden lisäksi silmiä, 

hermoja ja munuaisia sekä jalkoja. Sydänveritulpan, aivoverenkiertohäiriöiden ja jalkaongelmien riski onkin 

diabeetikolla moninkertainen ikätoveriin verrattuna.  

Diabeteksen hoitamiselle on Käypä hoito -suosituksessa sovittu yleiset tavoitteet. Näiden pohjalta jokaiselle 

diabetesta sairastavalle sovitaan yksilölliset hoitotavoitteet yhdessä oman lääkärin kanssa. Hoito- ja 

kuntoutussuunnitelmaan kirjataan, millaisin keinoin näihin tavoitteisiin asteittain edetään. Pelkkä 

verensokerin hoitaminen ei riitä, vaan diabetestyypistä riippumatta myös verenpaine ja veren rasva-arvot 

kannattaa pitää mahdollisimman normaaleina. Hoidon onnistumista seurataan niin omaseurannan avulla 

kuin laboratoriossa otettavilla kokeillakin.  

Verensokerin hoidossa yleinen tavoite on pitää sen arvo aamuisin alle 7 mmol/l ja aterioiden jälkeen 

korkeintaan 8-10 mmol/l. Kotona useana päivänä mitattujen verenpainelukemien keskiarvon pitäisi 

pysytellä alle 135/80 mmHg. Verisuonten seinämiin herkästi takertuvan haitallisen LDL-kolesterolin osalta 

tavoite on useimmilla alle 2,5 mmol/l.  

 



Terveyttä ja painonhallintaa edistävät ruokailutottumukset ja muut elintavat ovat luonnollisesti 

diabeteksen hoidon perusta. Jos sovittuihin hoitotavoitteisiin ei päästä näillä keinoin, suositellaan 

lääkehoitoja yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaan – myös tyypin 1 diabeetikoille insuliinin lisäksi.  

Viime vuosina on saatu useita uusia lääke- ja insuliinivalmisteita verensokerin hoitamiseen. Tyypin 2 

diabeteksen peruslääke on kuitenkin jo kauan käytössä ollut metformiini, joka vähentää maksan 

sokerintuotantoa. Tarvittaessa siihen liitetään uudehkoja suolistohormonilääkkeitä tabletteina tai 

pistoksina. Ne lisäävät omaa insuliinineritystä aterian yhteydessä, vähentävät maksan sokerintuotantoa ja 

pienentävät yleensä myös ruokahalua. Viimeisin tulokas on munuaisten kautta vaikuttava sokerinpoistaja.  

Uudet lääkkeet ovat aikaisempia helpompia käyttää, ne eivät laske verensokeria vaarallisen matalalle ja ne 

edistävät laihtumista. Insuliinivalmisteista suositaan ihmisinsuliinin sijaan geenitekniikalla valmistettuja 

insuliinijohdoksia. Insuliinivalmistetta on muokattu joko nopeasti imeytyväksi pikainsuliiniksi ateriakäyttöön 

tai tasaisesti imeytyväksi pitkävaikutteiseksi perusinsuliiniksi. Insuliinin jatkuva annostelu pienellä pumpulla 

lisääntyy koko ajan. 

Diabeteksen hoidossa tarvittavat muut lääkevalmisteet valitaan yksilöllisesti tehon, siedon ja muiden 

sairauksien perusteella. Kohonnutta verenpainetta kannattaa alentaa verisuonia suojaavilla lääkkeillä, jos 

elintapahoito ei riitä. Kohonneen kolesterolin hoitoon käytetyt ja sydäninfarkteja tehokkaasti ehkäisevät 

statiinit ovat kirvoittaneet kovasti keskustelua viime vuosina. Ne aiheuttavat 10-20 %:lle käyttäjistä erilaisia 

lihasvaivoja. Valmistetta ja annosta vaihtamalla löytyy useimmiten sopiva hoitotapa. Aikaisempina vuosina 

kaikille diabetesta sairastaville suositeltiin pientä annosta aspiriinia verisuonten tukoksia estämään. Nyt 

aspiriinin tarvetta ja hyötyä mietitään yksilöllisten riskitekijöiden perusteella. 

Verensokerin hoidon tehoa seurataan omamittauksin. Tyypin 1 diabetesta sairastavalle suositellaan 

verensokerin mittaamista 4-5 kertaa päivässä ja erityistilanteissa useamminkin. Tyypin 2 diabetesta 

sairastavalle suositellaan ateriaparimittauksia. Tällöin verensokeri mitataan 1-3 päivänä viikossa ennen 

syömistä ja kaksi tuntia syömisen jälkeen aamiaisella ja pääaterialla. Näin saadaan hyvä käsitys ruokavalion, 

liikunnan ja lääkehoidon vaikutuksista. Diabetesta sairastavan kannattaa myös hankkia oma 

verenpainemittari, jolla voi arvioida lääkityksen tarvetta ja tehoa. Sähköiset ja verkossa toimivat 

seurantajärjestelmät kehittyvät ja muuttavat myös perinteistä vastaanottotoimintaa. 

Terveydenhuollon ammattilaisten tehtävä on neuvoa, ohjata ja tukea sairauden hoidossa sekä järjestää 

tarvittavat tutkimukset ja seurannat. Jokainen meistä taas vastaa itse elintapa- ja ruokavalinnoistaan ja 

tarvittavien lääkkeiden käytöstä. Diabeteksen hyvä hoito on yhteistyötä ja investointi tulevaisuuteen. 
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