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Diabeteksella ja 
muistisairauksilla on paljon 
yhteistä. Lähiaikoina on 
odotettavissa uutta tietoa 
glukoosiaineenvaihdunnan 
muutosten vaikutuksista 
muistiin ja ajatteluun, 
kun suomalaisen FINGER-
tutkimuksen tuloksia 
saadaan julki.  

Uusille urille 
Kirsi Virtasen ruskeaan rasvaan 
liittyvä yllättävä havainto avasi 
aineenvaihdunnan tutkimukseen 
uuden mielenkiintoisen 
tutkimuspolun. 

Edistysaskelia
 

Diabeettinen 
munuaissairaus on 
länsimaissa yleisin 
dialyysihoidon syy. 
Dialyysihoitoon 
joutuneiden tyypin 2 
diabeetikoiden määrä ei 
ole kuitenkaan enää viime 
vuosina kasvanut, vaikka 
diabetes yleistyy edelleen. 
Se kertonee munuaistaudin 
ehkäisyn ja hoidon 
edistymisestä.   
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Ajankohtaista  

Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma on 
palkinnut viisi valtakunnallista terveysjärjestöä liikunnan 
huomioimisesta terveyden edistämistyön tärkeänä osana. 
Palkitut järjestöt ovat Hengitysliitto, Suomen Diabetesliitto, 
Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto sekä 
Suomen Sydänliitto.     

   .

Terveysjärjestöillä keskeinen rooli   
terveysliikunnan edistämisessä

Palkitut terveysjärjestöt ovat edistäneet terveysliikuntaa 
valtakunnallisesti ja paikallisesti, ja työn vaikutukset ovat 
ulottuneet aina yksittäisiin kansalaisiin asti. Järjestöt ovat 
tuoneet esille terveysliikunnan merkitystä sairauksien 
ennaltaehkäisyssä ja hoidossa, ja ne ovat kehittäneet lii-
kuntaan liittyvää elintapaohjausta, palkinnon perusteluissa 
mainitaan.

Erityisen huomionarvoista on ollut se, että palkitut ovat 
aktiivisesti kehittäneet toimintaa, jossa liikuntaa on järjes-
tetty nimenomaan vähän liikkuville aikuisille. 

Terveysjärjestöt ovat terveydenhuollon kentällä aktiivisia 
ja arvostettuja toimijoita. Ne järjestävät laadukkaita koulu-

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 
palkitsi Diabetesliiton

tuksia ja tuottavat materiaalia niin ammattilaisen käyttöön 
kuin ohjattavalle yksilöllekin. 

Terveysjärjestöjen kampanjat, kuten  Pieni päätös 

päivässä, Lisäaikaa liikunnalle, Liikunta hivelee mieltä ja 
Veshumppa kannustavat kiinnittämään huomiota terveys-
liikuntaan ja tukevat luontevasti toinen toisiaan. 

Työpaikat mukaan  kannustamaan   

Palkinnot luovutti opetus- ja kulttuuriministeriössä 
liikunta-asioista vastaava ministeri, puolustusministeri 
carl Haglund KKI-ohjelman 20-vuotisjuhlaseminaarissa 
marraskuussa. 

Hän nosti juhlapuheessaan esiin liikunnan ja päivittäisen 
aktiivisuuden merkityksen työssä jaksamiselle. Jokainen 
kantaa itse vastuun omista elintavoistaan, mutta työpaikka 
voi tukea henkilöstönsä terveellisiä elintapoja sekä innostaa 
ja kannustaa yksilöitä huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Se 
voi myös luoda terveydelle edullisten valintojen tekemiseen 
kannustavia työ- ja toimintatapoja sekä sopivia tilaratkaisuja.

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen toi videoter-
vehdyksessään esille, että liikunnan roolia on mahdollista 
vahvistaa osana sote-uudistusta. Huovinen näki koulu-
tuksen olevan avainasemassa, kun terveydenhuollossa 
pyritään entistäkin tehokkaammin löytämään ne, jotka 
liikkuvat liian vähän.

KKI palkitsi myös kaikki liikunnan aluejärjestöt terveys-
liikunnan pitkäjänteisestä alueellisesta kehittämistyöstä. 
Liikuntaolosuhteiden edistämisestä palkittiin Hyvinkään 
ja Jyväskylän kaupungit.
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AJANKOHTAISTA  

Diabetesliiton lääkärineuvoston ohje 
diabeetikon haitta-asteen arvioinnista verotuksen
invalidivähennystä varten

Tyypin 1 diabeetikoiden haitta-aste verotuksen 
invalidivähennystä varten on 40 prosenttia  
marraskuun alusta lähtien. Vähennyksen  
saamiseksi tarvitaan B-lääkärintodistus, josta 
ilmenee haitta-aste ja haitan alkamisajankohta.

Haitta-asteen määrittämisessä käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön asetusta tapaturmavakuutuslais-
sa tarkoitetusta haittaluokituksesta 1649/2009. 
Invalidivähennyksen edellytyksenä on, että haitta-
aste on vähintään 30 prosenttia.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä saavan haitta-
asteeksi katsotaan 100 prosenttia ja osaeläkettä 
saavan haitta-asteeksi 50 prosenttia ilman eri sel-
vitystä. 

Haitta määritetään toiminnanvajauksen asteita 
kuvaavien asetuksen kohtien perusteella ottamalla 
huomioon niissä kuvattujen erilaisten toiminnan-
vajausten lukumäärä ja vaikeusaste. Myös sairau-
den hoitoon liittyviä näkökohtia huomioidaan.

Koska insuliinihoidon laiminlyönti aiheuttaa 
vakavaa vaaraa terveydelle, käytetään keskivaikean 
toiminnanvajauksen kriteereitä. Täysin insuliini-
hoitoisen diabeteksen perushaittaluokka on 8–10. 
Haitta-aste on 40 prosenttia.

Tabletti- tai GLP1-analogihoitoisen diabeetikon 
haitta-aste ei ylitä 30:tä, mikäli diabeetikolla ei ole 
haitta-astetta korottavia muita sairauksia. Oikeutta 
vähennykseen ei synny, vaikka käytössä olisi iltain-
suliini.

Täyden vähennyksen (100 %) määrä vuoden 
2011 valtionverotuksessa on 115 euroa. Kunnal-
lisverotuksessa vähennystä ei voida tehdä eläketu-
losta, vaan ainoastaan ansiotulosta.  Kunnallisvero-
tuksessa täysi vähennys on 440 euroa.

B-todistuksesta tulee näkyä haitan alkamis-
ajankohta ja haitta-aste. Potilas toimittaa ensim-
mäisellä kerralla verottajalle B-todistuksen. Jat-
kossa verottaja tekee vähennyksen viran puolesta. 
Invalidivähennystä voi hakea takautuvasti viiden 
vuoden ajalta

Väriä ja voimaa – Parhaat ruokavalinnat diabeteksen  
             hoidossa ja ehkäisyssä

Tilaukset ja lisätiedot: www.diabetes.fi/d-kauppa  •  materiaalitilaukset@diabetes.fi  •  03 2860 111

Mitä uskaltaa syödä ruokaa koskevan tietotulvan 
keskellä? Ovatko hiilihydraatit hyvästä vai pahas-
ta? Voiko terveellinen ruokavalio olla edullinen ja 
ekologinen? 

Väriä ja voimaa -kirja evästää lukijaa teke-
mään perusteltuja valintoja ja hahmottamaan, 
miten ruoka ja terveys ovat yhteydessä toisiinsa.  
Se vastaa tiedotusvälineissä, sosiaalisessa medi-
assa ja kahvipöydissä toistuvasti esiin nouseviin 
kysymyksiin rasvoista, hiilihydraateista, ravinto-
lisistä ja laihduttamisesta. 

Kirjan kirjoittajat MMM Eliina Aro, MMM Liisa 
Heinonen ja THM Eija Ruuskanen ovat kokenei-
ta ravitsemusterapeutteja ja toimivat Suomen 
Diabetesliitossa kuntoutus-, koulutus- ja asian-
tuntijatehtävissä.

 
�  Koko A5, 158 sivua
�  Tuotenumero 1015
�  Hinta 19,50 €

(sisältää lähetyskulut)
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cAROl FORSblOM

Varo portaita

Kuva: Mervi Lyytinen

Pääkirjoitus  

Diabeteksen mikrovaskulaariset lisäsai-
raudet ovat tässä lehdessä erityisen huo-
mion kohteena.

Diabeettisen neuropatian, varsinkin 
perifeerisen neuropatian eli ääreisher-
moston sairauden, tutkimus maailmalla 
ei ole ehkä siitä mediaseksikkäimmästä 
päästä. Syyskuun EASD-kokouksessa 
Wienissä tähän saatiin parannus, kun 
Sheffieldin yliopiston professori Solo-
mon Tesfaye sai Camillo Golgi -palkin-
non. 

Lääketieteessä puhutaan aina silloin 
tällöin käänteentekevistä havainnoista 
(paradigm shift), mutta kun näitä havain-

toja tarkastellaan tarkemmin, ne jäävät usein pettymyksiksi. Tesfaye tutkimusryhmineen on kuitenkin 
kymmenen viime vuoden aikana sananmukaisesti muuttanut käsitettä perifeerinen neuropatia osoittaes-
saan, että siinä on myös sentraalisia, keskushermostosairauteen tavallisesti liitettyjä piirteitä. Aiheesta 
lisää sivulla 20. Tesfayen Camillo Golgi -luento löytyy EASD:n sivustolta www.easdvirtualmeeting.org/
resources/19120.

Neuropatiasta puheen ollen: potilailla, joilla on diabeettinen perifeerinen neuropatia, on suurem-
pi riski kaatua portaissa kun muilla. Juuri ilmestyneen Diabetes Care -lehden artikkelissa (Diab Care 
2014;37:3047-5) kerrotaan, että Handsaker ym. tutkivat lihasten aktivaatiota ja huippuvoiman saavut-
tamista ja että neuropatiapotilaiden tulokset olivat huomattavasti heikompia kuin verrokeiden. Hyvä 
uutinen on, että kestävyyskuntoharjoittelu saattaa tutkijoiden mukaan auttaa neuropatiapotilaita lihas-
voiman ylläpitämisessä samaan tapaan kuin ikääntyneitäkin. 

Tähän numeroon on koottu uutta tietoa diabetesalan kongresseista, kuten ADA:sta (sivu 18), 
EASD:sta (sivu 20) ja silmäkokouksista (sivu 22). VEGF-estäjät ovat tulleet vauhdilla diabeettisen maku-
laturvotuksen hoitoon, ja niiden tehosta yhdessä laserhoidon kanssa alkaa tulla yhä parempia tuloksia. 
Diabeettisen nefropatian nykyisestä hoitokäytännöstä ja mahdollisista uusista hoitokeinoista kerrotaan 
sivulta 7 alkavassa katsauksessa. Diabeteksen mahdollisia, mutta usein unohdettuja, komplikaatioita 
ovat kognitiivisen funktion heikkeneminen ja muistihäiriöt. Tästä aiheesta sivulla 12. 
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Suojaruokaa diabeetikon munuaisille -repäi-
sylehtiö on tarkoitettu niiden diabeetikoiden 
ohjaukseen, joilla on alkavia munuaismuu-
toksia eli mikroalbuminuriaa. Ohjeet sopivat 
myös kaikille muille, jotka haluavat huolehtia 
sydämensä ja verisuontensa terveydestä. 

Repäisylehtiössä annetaan käytännön 
ohjeita, miten ruokavaliosta vähennetään 
suolaa, miten rasvan laatu saadaan parem-
maksi ja miten proteiinin saantia voi muuttaa 
suosituksen mukaiseksi.

Repäisylehtiöissä on ruokavalio-ohjaajalle 
tarkoitettu kansilehti. Siinä on lisätietoa  
ohjauksessa painotettavista asioista.

Diabetesliitosta ruokavalio-ohjauksen tueksi:
Suojaruokaa diabeetikon munuaisille -repäisylehtiö

Repäisylehtiöiden hinnat:

Koko A4, kaksipuoleisia, 
tarkoitettu hoidonohjaukseen 
jaettavaksi potilaille
• 50 sivun lehtiö 17 
• 100 sivun lehtiö 24 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Tilaukset:   
www.diabetes.fi /d-kauppa

Kirjoniementie 15 ❘ 33680 Tampere ❘ p. 03 2860 111  
materiaalitilaukset@diabetes.fi ❘ www.diabetes.fi 

Helppoa, halpaa ja hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
Diabetesliiton uusi keittokirja ohjaa syömään satokauden mukaan

Kirjoniementie 15  •  33680 Tampere  •  p. 03 2860 111 (klo 9-13)  •  f. 03 2860 422

Tilaukset:
www.diabetes.fi /d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi 
Diabeteskeskus/Materiaalitilaukset p. 03 2860 230

Diabeteskeskuksen ravitsemusammattilaiset osoittavat uudessa ruoka-
ohjekirjassa, että helppo, halpa ja hyvä mahtuvat samalle lautaselle. 
Hyvää arkiruokaa voi valmistaa edullisesti ja näpertelemättä. Ja vieläpä 
ympäristöä säästäen. 

Uuden keittokirjan ohjeiden avulla valmistat ruokaa, joka auttaa 
sinua voimaan hyvin.

Helppoa halpaa hyvää – kaikkina vuodenaikoina 
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta
• Ohjeissa hiilihydraatti- ja kalorimäärät
• Koko A5, 106 sivua
• Kierresidonta
• Hinta 22,50 sisältää lähetyskulut.
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Diabeettisen 
munuaissairauden 

hoidossa 
kokonaisvaltaisen, 
eri riskitekijöihin 

kohdistuvan 
hoidon hyöty onkin 

osoitettu hyvin. 

 
 

Diabeettisen munuaissairauden hoito
SATU MÄKElÄ

Katsaus  

Diabetekseen liittyvä munuaissairaus (nefropatia) on 
länsimaissa yleisin dialyysihoidon syy (1). Suomen 
munuaistautirekisterin mukaan 1990-luvulla dialyy-
sihoitoon tulleiden tyypin 2 diabeetikoiden määrä li-
sääntyi nopeasti, mutta vuoden 2000 jälkeen määrä ei 
ole kasvanut (1). Sama on todettu myös muissa länsi-
maissa. Syytä ei tiedetä, mutta ilmiö selittynee sillä, että 
diabeettisen munuaissairauden hoito on 
parantunut ja taudin eteneminen loppu-
vaiheeseen on hidastunut. 

Tavallista suuremman verenglu-
koosipitoisuuden (hyperglykemian) 
tehostuneen hoidon ohella myönteis-
tä kehitystä selittävät verenpaineen ja 
rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden 
aiempaa parempi hoito. Diabeettisen 
munuaissairauden hoidossa kokonais-
valtaisen, eri riskitekijöihin kohdistuvan 
hoidon hyöty on osoitettu hyvin (2). 

Diabeettisen munuaistaudin esiintyvyys 
ja merkitys

Munuaissairaus on yleinen ja vakava diabeteksen 
komplikaatio. Noin 20–30 %:lla tyypin 1 diabeetikois-
ta havaitaan lievää albumiinin erittymistä virtsaan 
(mikroalbuminuriaa) taudin kestettyä 15 vuotta (3). 
FinnDiane-tutkimuksessa todettiin, että tyypin 1 dia-
beetikon riski kuolla ennenaikaisesti on 3,6-kertainen 
verrokkiväestöön verrattuna (4). Tämä suurentunut 
riski havaittiin kuitenkin vain, mikäli diabeetikolla oli 
munuaissairaus. 

Diabeetikon riski kuolla ennenaikaisesti kasvaa 
huomattavasti munuaissairauden edetessä. Loppuvai-
heen munuaistautia sairastavan tyypin 1 diabeetikon 
ennenaikaisen kuoleman riski on 18-kertainen muu-
hun väestöön verrattuna (4).

Mikroalbuminuria havaitaan diabeteksen totea-
misvaiheessa noin 20 %:lla tyypin 2 diabeetikoista 

(5). Hiljattain tässä lehdessä julkaistiin 
alkuperäistutkimus, jossa selvitettiin 
kroonisen munuaistaudin esiintyvyyttä 
suomalaisilla tyypin 2 diabeetikoilla (6). 
Stages of Nephropathy in Finland (STONE) 
-tutkimuksessa arvioitiin glomerulus-
suodos (GFR) ja tutkittiin albuminurian 
määrä 625:ltä perusterveydenhuollon 
potilaalta. Jonkinasteinen munuaistauti 
löytyi jopa 74,7 %:lta potilaista (6). Myös 
tyypin 2 diabeetikolle munuaissairauden 
ilmaantuminen merkitsee lisääntynyttä 

riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja kuolla 
ennenaikaisesti (7). 

Diabeettisen munuaissairauden eteneminen voi 
tapahtua vaiheittain: varhaisen mikroalbuminurian 
jälkeen valkuaisen erittyminen virtsaan (proteinuria) 
lisääntyy, kehittyy munuaisten vajaatoiminta ja lopul-
ta tila etenee dialyysihoitoa vaativaksi loppuvaiheen 
munuaissairaudeksi. Kuitenkin noin 25–35 %:lla dia-
beetikoista havaitaan munuaissairauden merkkinä 
vähentynyt GFR ilman albuminuriaa (8). Tällöin mu-
nuaissairauden taustalla voi diabeteksen lisäksi olla 
esimerkiksi ateroskleroottinen verisuonisairaus.

Diabeettisen munuaissairauden hoidossa keskeistä on yrittää päästä hyvään 
glukoositasapainoon, hoitaa kohonnutta verenpainetta, rasva-aineenvaihdunnan häiriötä 
ja albuminuriaa sekä kannustaa potilasta tupakoinnin lopettamiseen. 

Liikapainon pudottamisesta lienee myös hyötyä munuaissairauden etenemisen 
pysäyttämisessä.
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Hyvä 
glukoositasapaino 

vähentää sekä 
nefropatian 

ilmaantumisen 
että etenemisen 
riskiä niin tyypin 
1 kuin tyypin 2 

diabeetikoillakin.

Diabeettisen munuaissairauden 
ehkäisy ja hoito

Hyperglykemian hoito

Keskeistä diabeettisen nefropatian eh-
käisyssä on hyvän glukoositasapainon 
ylläpito. Hyperglykemian korjaaminen 
saattaa normalisoida suodatuksen kiih-
tymisen alkavassa munuaissairaudessa. 

Glukoositasapainon parantaminen 
vaikuttaa myös mikroalbuminuriaan. 
Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT) -tutkimuksessa havaittiin, että 
intensiivihoitoa saaneilla tyypin 1 dia-
beetikoilla (HbA1c 7,3 %; 56 mmol/mol) 
sekä mikroalbuminurian ilmaantumi-
nen että mikroalbuminurian eteneminen 
proteinuriaksi oli harvinaisempaa kuin 
perinteisen hoitoryhmän (HbA1c 9,1 %; 76 mmol/mol) 
potilailla (9). 

Hyperglykemian hoidon hyöty on osoitettu myös 
tyypin 2 diabeetikoilla. Kolmessa hiljattaisessa suures-
sa tutkimuksessa – Action in Diabetes and Vascular 

Disease (ADVANCE), Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes (AC-
CORD) ja Veterans Affairs Diabetes Trial 
(VADT) – verrattiin tavanomaista hoi-
toa intensiivihoitoon (10,11,12). HbA1c 
vaihteli näissä tutkimuksissa 7,3:sta 8,4 
%:iin (56–68 mmol/mol) tavanomaisen 
hoidon ryhmässä ja 6,3:sta 6,9 %:iin (45 
–52 mmol/mol) intensiivihoitoryhmäs-
sä. Kaikissa tutkimuksissa havaittiin, 
että tiukemman glukoosikontrollin ryh-
mässä sekä mikroalbuminurian ilmaan-
tuminen että nefropatian eteneminen 
oli harvinaisempaa kuin tavanomaisen 

hoitotasapainon ryhmässä (10,11,12). 
Hyvä glukoositasapaino siis vähentää sekä nefro-

Diabeettinen nefropatia 
on länsimaissa dialyysi-
hoidon yleisin syy.

Kuva: Kuvaario / Ken Welsh
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Hiljattain 
linagliptiinin 

havaittiin 
vähentävän 

albuminurian 
määrää 32 % 

lumelääkkeeseen 
verrattuna 

HbA
1c
-tasosta 

riippumatta. 

patian ilmaantumisen (primaaripreventio) että etene-
misen (sekundaaripreventio) riskiä niin tyypin 1 kuin 
tyypin 2 diabeetikoillakin.

Kansainvälisten suositusten mukaan diabeettista 
nefropatiaa sairastavien hoidossa voidaan tavoitella 
samaa HbA1c-tasoa kuin muidenkin dia-
beetikoiden (7,0 %, 53 mmol/mol), ellei 
esiinny vaikeita hypoglykemioita (13,14). 
Näin on erityisesti taudin varhaisvai-
heessa. Vaikealla hypoglykemialla tar-
koitetaan tilannetta, jossa diabetesta sai-
rastava on toimintakyvytön tai tajuton ja 
tarvitsee apua liian matalan verensokerin 
hoitamiseksi.

Munuaissairauden edetessä liian ma-
talien verensokereiden riski suurenee. 
Tyypin 2 diabeetikkojen ACCORD-tutki-
muksessa intensiivihoitoryhmän (HbA1c 

6,3 %; 45 mmol/mol) potilailla oli enem-
män diabeteslääkkeitä ja hypoglykemia-
vaiheita kuin perinteisen hoitoryhmän (HbA1c 7,6 %; 
60 mmol/mol) potilailla (11). Tutkimus jouduttiin kes-
keyttämään suunniteltua aiemmin, kun ilmeni, että 
intensiiviryhmän potilaiden kuolleisuus oli suurempi 
kuin perinteisen hoitoryhmän potilaiden. 

Tutkimuksessa ei havaittu eroa ryhmien välillä 
ensisijaisessa päätetapahtumassa, sydän- ja verisuo-
nitapahtumien ilmaantumisessa. Hoitosuosituksissa 
katsotaankin, että yksilöllisen HbA1c-tavoitteen tulisi 
olla yli 7,0 % (53 mmol/mol), mikäli munuaispotilaalla 
on taipumusta hypoglykemioihin tai hän on monisai-
ras (14).

Verenpaineen hoito

Reniini-angiotensiini-aldosteroni (RAA) -järjestelmään 
vaikuttavat lääkkeet, angiotensiinikonvertaasientsyy-
min (ACE:n) estäjät ja angiotensiinireseptorin (ATR:n) 
salpaajat ovat kohonneen verenpaineen (hypertensi-
on) ensisijaisia lääkkeitä diabeteksen yhteydessä (15). 
Ne laskevat verenpainetta, vähentävät proteinurian 
määrää ja hidastavat munuaistaudin etenemistä. Li-
säksi niillä on sydämen ja verisuonten kannalta edul-
lisia vaikutuksia. 

Vuoden 2007 Diabeettisen nefropatian Käypä hoito 
-suosituksen mukaan verenpainetavoite on diabeetti-
sessa munuaissairaudessa alle 130/80 elohopeamil-
limetriä (mmHg) (16). Vastikään julkaistu Amerikan 
diabetesyhdistyksen (ADA) suositus ehdottaa veren-

painetavoitteeksi alle 140/80 mmHg, joskin mainitsee, 
että systolisen paineen tavoite voi olla alle 130 mmHg 
nuorilla ja raskaana olevilla (13).

ACE:n estäjillä voitaneen vähentää mikroalbumin-
urian ilmaantumista tyypin 2 diabeetikoille, joilla on 

kohonnut verenpaine (8). Sen sijaan 
ACE:n estäjien tai ATR:n salpaajien ei 
ole havaittu estävän mikroalbuminurian 
ilmaantumista tyypin 1 diabeetikoille, 
joiden verenpaine on normaali. ADA ei 
suosittele ACE:n estäjiä tai ATR:n salpaa-
jia primaaripreventioksi niille diabeeti-
koille, joiden verenpaine on normaali ja 
joilla ei ole albuminuriaa (13). 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, 
että RAA-järjestelmän esto hyödyttää 
kaikissa diabeettisen munuaissairauden 
vaiheissa: mikroalbuminurian etenemi-
nen proteinuriaksi viivästyy, proteinurian 
määrä vähenee, munuaisten vajaatoimin-

nan ilmaantuminen viivästyy ja GFR:n laskuvauhti 
hidastuu (8). Myös loppuvaiheen munuaissairauteen 
ajautuminen viivästyy. 

Proteinurian määrän väheneminen on yhteydessä 
GFR:n laskuvauhtiin. Onkin arveltu, että käyttämällä 
RAA-järjestelmän kaksoisestoa (esimerkiksi ACE:n 
estäjän ja ATR:n salpaajan yhteiskäyttö) voitaisiin pro-
teinurian määrää edelleen vähentää ja suojata munu-
aisia paremmin, saada lisää ”renoprotektiota”. Näin 
ei kuitenkaan ole käynyt. Tutkimusten perusteella 
kaksoissalpaus ei vähennä sydän- ja verisuoni- tai mu-
nuaistapahtumia, vaan sen sijaan lisää veren liiallisen 
kaliumpitoisuuden (hyperkalemian) ja akuutin mu-
nuaisvaurion todennäköisyyttä, eikä kaksoissalpausta 
pidäkään nykytiedon valossa käyttää (8,13).

Inkretiinipohjaiset lääkehoidot

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa käytettävien inkretii-
ni- eli suolistohormonipohjaisten lääkkeiden (dipep-
tidyylipeptidaasi-4-estäjien ja inkretiinimimeettien) 
on eläinkokeissa havaittu laskevan glomerulaarista 
painetta ja vähentävän albuminuriaa. Hiljattain lina-
gliptiinin havaittiin vähentävän albuminurian määrää 
32 % lumelääkkeeseen verrattuna HbA1c-tasosta riip-
pumatta (17). Tutkimuksessa ei selvitetty linagliptiinin 
vaikutusta ”koviin” päätetapahtumiin, kuten kuole-
maan tai dialyysihoitoon joutumiseen, joten havainto 
vaatii vahvistusta. 
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Hoikistumisen vaikutukset

Tyypin 2 diabeetikoilla liikapainon pudotuksen on 
havaittu vähentävän albumiinin eritystä virtsaan sekä 
nefropatian varhaisvaiheessa että pitkälle edenneessä 
munuaisten vajaatoiminnassa (8). Myös laihdutusleik-
kauksen jälkeen on havaittu proteinurian vähenemis-
tä. Toistaiseksi ei ole tutkimustietoa lihavuuskirurgian 
hyödyllisistä vaikutuksista diabeettisen munuaissai-
rauden etenemiseen.

Rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoito

Diabeteksen Käypä hoito -suositus toteaa, että mikäli 
diabeetikolla on pienten verisuonten sairaus, kuten 
mikroalbuminuria, tulisi pyrkiä LDL-kolesterolin ta-
soon alle 1,8 millimoolia litrassa (mmol/l) tai 50 %:n 
vähenemään lähtötasosta (15). Kansainvälinen munu-
aispotilaiden hoitosuositus Kidney Disease: Improving 
Global Outcomes (KDIGO) vuodelta 2014 suosittelee, 
että kaikkia kroonista munuaistautia sairastavia tulisi 
hoitaa statiineilla (tai statiinin ja etsetimibin yhdistel-
mällä) riippumatta LDL-kolesterolin tasosta (18). 

Uusia lääkehoitomahdollisuuksia

Endoteliinit ovat pieniä verisuoniin vaikuttavia pepti-
deitä, joilla on merkitystä muun muassa verenpaine-
taudin, albuminurian ja insuliiniresistenssin synnyssä. 
Lisäksi ne vaikuttavat endoteelin toimintaan sekä tu-
lehduksen ja sidekudostumisen eli fibroosin syntyyn. 
Vastikään julkaistussa tutkimuksessa 211 tyypin 2 dia-
beetikkoa satunnaistettiin saamaan joko lumelääkettä 
tai selektiivistä endoteliini-A-reseptorin estäjää, atra-
sentaania. Annos oli joko 0,75 tai 1,25 milligrammaa 
vuorokaudessa (mg/vrk) (19). 

Atrasentaani vähensi merkitsevästi albuminurian 
määrää, mutta suurempaan atrasentaaniannokseen 
liittyi haittavaikutuksena nesteen kertymistä (19). Par-
haillaan on menossa faasi-3-tutkimus, jossa verrataan 
atrasentaania lumelääkkeeseen. Ensisijaisena pääteta-
pahtumana on seerumin kreatiniinitason kahdentumi-
nen tai loppuvaiheen munuaissairauden ilmaantumi-
nen. Tulosten odotetaan valmistuvan vuonna 2017.

Mineralokortikoidireseptoria aktivoiva aldoste-
ronihormoni edistää tulehdusta ja sidekudostumista. 
Mineralokortikoidireseptorien estäjät, kuten spirono-
laktoni ja eplerenoni, vähentävät merkittävästi prote-
iinin eritystä virtsaan. Hyperkalemian ilmaantuminen 
on kuitenkin rajoittanut niiden käyttöä munuaispoti-

laiden hoidossa. Meneillään on tutkimuksia aiempaa 
selektiivisemmillä ja vähemmän hyperkalemiaa aihe-
uttavilla mineralokortikoidireseptorien estäjillä (8). 
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Suurentunut veren 
glukoosipitoisuus vaikuttaa 
aivojen toimintaan, minkä vuoksi 
diabeteksella ja muistisairauksilla on 
paljon yhteistä. Elintavat on yhdistetty 
sekä diabeteksen että muistisairauksien 
riskiin. Diabeteksen ehkäisyn osalta 
tutkimusnäyttö on vakuuttavaa, ja 
parhaillaan tutkitaan, voidaanko 
elintapojen avulla ehkäistä myös 
muistisairauksia.

Glukoosiaineenvaihdunta 
ja muistitoimintojen 
heikentyminen
JENNi lEHTiSAlO, TiiA NGANDU JA JAANA liNDSTRöM

Sekä muistisairaudet että diabetes ovat yleisiä erityi-
sesti ikääntyvän väestön joukossa, ja niiden arvioidaan 
lisääntyvän merkittävästi tulevina vuosina. Diabetesta 
sairastaa tätä nykyä noin puoli miljoonaa suomalaista 
(1) ja dementiaa tai lievempää kognitiivisen toiminnan 
häiriötä noin neljännesmiljoona (2). 

Diabeteksesta tiedetään, että sairas-
tumisriskiin voi vaikuttaa elintavoilla. 
Muistisairauksien epidemiologisissa tut-
kimuksissa on myös tunnistettu sairastu-
misriskiä lisääviä tekijöitä, joista yksi on 
diabetes. Lisäksi tyypin 2 diabeteksella ja 
muistisairauksilla on monia yhteisiä riski-
tekijöitä, esimerkiksi ylipaino, tupakointi, 
epäterveellinen ruokavalio ja vähäinen 
liikunta. 

Muistisairauden riski
diabeetikoilla suurempi 

Monet kohorttitutkimukset vahvistavat, että diabetes 
lisää Alzheimerin taudin, verisuoniperäisen demen-
tian ja tarkemmin määrittelemättömän dementian 
riskiä. Näiden tutkimusten joukossa on kaksi melko 

tuoretta meta-analyysia (3,4). 
Aivoverenkierron häiriöt ovat 

todennäköisesti tärkeä välittävä te-
kijä diabeteksen ja muistihäiriöiden 
välisessä yhteydessä esimerkiksi in-
farktien ja valkean aineen muutosten 
kautta. Useita muitakin mekanismeja 
on esitetty: esimerkiksi veren suuri 
insuliinipitoisuus, krooninen matala-

asteinen tulehdus, glukokortikoidien aineenvaihdun-
nan säätelyhäiriöt ja oksidatiivinen stressi liittyvät se-
kä diabetekseen että muistin toimintahäiriöihin (5,6). 
Toistaiseksi syiden välisiä suhteita ei kuitenkaan tun-
neta kovin hyvin. 

On jopa esitetty, että diabeteksen ja Alzheimerin 

Tyypin 2 diabeteksella 
ja muistisairauksilla 
on monia yhteisiä 

riskitekijöitä, 
esimerkiksi 

ylipaino, tupakointi, 
epäterveellinen 

ruokavalio ja vähäinen 
liikunta.
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taudin välinen yhteys voisi olla käänteinen. Tällöin 
kehittymässä oleva mutta toistaiseksi oireeton Alzhei-
merin tauti aiheuttaisi häiriöitä glukoosiaineenvaih-
duntaan (5). Epävarmuus johtuu muun muassa siitä, 
että monet epidemiologiset tutkimukset pohjautuvat 
itse raportoituun tietoon diabeteksesta tai diabetes-
diagnoosi on tehty yksittäisen paastoglukoosimittauk-
sen perusteella. Veren glukoosiarvoja ei useinkaan ole 
käytettävissä pitkältä ajalta, eikä diabeteksen kestoa 
voida määrittää tarkasti.

Alzheimerin tautiin liittyvät muu-
tokset voivat alkaa kehittyä aivoissa jo 
kymmeniä vuosia ennen kuin itse sairaus 
voidaan todeta. Tästä syystä keski-ikään 
tai jo varhaisempiin elämänvaiheisiin 
liittyvät riskitekijät ovat saaneet entistä 
enemmän huomiota. Ikä vaikuttaa paitsi 
Alzheimerin taudin riskiin, mahdollisesti myös dia-
beteksen ja muistisairauden yhteyteen. Suomalaises-
sa väestötutkimuksessa on osoitettu, että keski-iässä 
diagnosoidun diabeteksen yhteys Alzheimerin taudin 
riskiin on voimakkaampi kuin myöhemmällä iällä 
puhjenneen diabeteksen (7).

Toistaiseksi seurantatutkimuksia on kuitenkin 
tehty enimmäkseen ikääntyneissä väestöissä, ja tietoa 
diabeteksen ja muistisairauksien välisestä yhteydestä 
on kertynyt enemmän iäkkäistä ihmisistä. Tutkimus-
asetelmissa on harvoin kyetty huomioimaan diabetek-
sen kesto ennen seurannan alkua, vaan tarkastelu on 
rajoittunut tiettyyn, lyhyehköön ajanjaksoon.

Diabetes vaikuttaa muistiin ja ajatteluun
– vai vaikuttaako? 

Vaikka diabeetikoiden suurentunut muistisairauden 
riski on osoitettu monissa tutkimuksissa, tieto kog-
nitiivisten toimintojen häiriöistä ennen 
muistisairauden diagnoosia on vähemmän 
yhdenmukaista. Tyypin 2 diabetekselle 
tyypillisinä muutoksina pidetään oppimi-
seen ja muistiin liittyviä ongelmia (8). Useat 
tutkimukset eivät kuitenkaan ole löytäneet 
eroa diabeetikoiden ja terveiden verrokkien 
väliltä (9,10). 

Joissakin tutkimuksissa diabeetikoiden 
kognition on raportoitu olevan verrokkeja 
heikompaa, mutta ero on näkynyt vasta, kun diabetes 
on kestänyt yli viisi vuotta (11,12). Osassa näistä tutki-
muksista vertailuryhmässä on ollut myös niitä, joiden 

glukoosinsieto on heikentynyt tai paastoglukoosiarvo 
noussut. Nämä tilat saattavat lisätä muistihäiriöiden 
riskiä itsenäisesti (13). Tulosten vertailua vaikeuttaa 
lisäksi se, että väestöpohjaisessa otoksessa diabeeti-
kot eroavat usein terveistä verrokeista monin tavoin, 
esimerkiksi iältään. Lisäksi lääkitystä ja diabeteksen 
hoitotasapainoa ei useinkaan ole otettu analyyseissa 
huomioon.

Diabeetikoiden osalta näyttäisi siltä, että glukoo-
sitasojen hyvä hallinta on yhteydessä pa-
rempiin kognitiivisiin toimintoihin (14). 
Kuitenkaan lääketutkimuksessa, jossa 
diabeetikot satunnaistettiin erityisen tiu-
kan glykeemisen kontrollin ryhmään ja 
vertailuryhmään, ei havaittu eroa ryh-
mien välillä (15). On mahdollista, että 
tiukkaan verensokeritasojen hallintaan 

liittyvät liian matalat verensokerit eli hypoglykemiat 
selittävät tätä tulosta, koska on osoitettu, että jo yhden-
kin vaikean hypoglykemian läpikäyminen voi lisätä 
dementian riskiä (16). Tosin riski näyttäisi olevan kak-
sisuuntainen, eli dementia lisää diabeetikon hypogly-
kemian riskiä. Muistisairaus voi vaikuttaa diabeetikon 
hoitotasapainoon, erityisesti omahoitoon.

Myös lievästi noussut verensokeri 
voi vaikuttaa muistiin

Ristiriitaiset tulokset diabeteksen vaikutuksesta kog-
nitiivisiin toimintoihin voivat selittyä sillä, että diabe-
tesdiagnoosille asetetut raja-arvot eivät välttämättä ole 
muistitoimintojen kannalta oleelliset. 

Viime vuosina kiinnostusta on herättänyt myös, 
miten lievästi nousseet glukoositasot vaikuttavat 
muistitoimintoihin. Muisti- ja ajattelutoimintojen ja 
glukoositasojen välillä on osoitettu olevan käänteinen 

yhteys, eli pienempi glukoosipitoisuus on 
yhteydessä parempaan kognitioon tutki-
musjoukossa, jossa kaikkien osallistujien 
veren glukoosipitoisuus oli määriteltävissä 
normaaliksi (17). 

Myös dementian riskin on osoitettu 
nousevan veren glukoosiarvojen suuren-
tuessa, vaikka arvot ovat vielä normaalin 
rajoissa (18). Nykyisen tutkimustiedon 
valossa näyttääkin todennäköiseltä, että 

muistitoimintojen ja glukoosiaineenvaihdunnan välil-
lä on käänteinen yhteys riippumatta siitä, onko veren 
glukoositaso diabeteksen tai esidiabeteksen kriteerien 

Tutkimusasetelmissa 
on harvoin kyetty 

huomioimaan 
diabeteksen kesto 
ennen seurannan 

alkua.

Viime vuosina 
kiinnostusta 

on herättänyt 
myös, miten 

lievästi nousseet 
glukoositasot 
vaikuttavat 

muistitoimintoihin. 
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ala- tai yläpuolella. Glukoositasojen hyvä hallinta olisi 
näin ollen eduksi kaikille. Sen lisäksi, että glukoosiai-
neenvaihdunnan häiriöt lisäävät muistihäiriön riskiä, 
on myös osoitettu, että heikentynyt glukoosinsieto on 
yhteydessä muistisairauden nope-
ampaan etenemiseen niillä, joilla 
on lievä muistihäiriö (19).

Myös omissa tutkimuksis-
samme olemme saaneet alustavia 
tuloksia siitä, että pitkäaikainen 
veren glukoositasojen parempi 
hallinta on yhteydessä parempiin 
ajattelutoimintoihin tutkimusjou-
kossa, jossa kaikilla on heikentynyt 
glukoosinsieto (Lehtisalo ym., jul-
kaisemattomia tuloksia). Toisaalta 
muisti- tai ajattelutoiminnot eivät 
eronneet diabeetikoiden ja ei-diabeetikoiden välillä 
tässä samassa tutkimusjoukossa. Tämä viittaa siihen, 
että edeltävien vuosien pitkäaikaisella glukoositasa-
painolla oli enemmän vaikutusta kuin diagnoosikri-
teerien täyttymisellä.

Voidaanko muistisairauksia ehkäistä?

Muisti- ja ajattelutoimintojen heikentymisellä ja diabe-
teksella on useita yhteisiä riski- ja suojatekijöitä. Tuorei-
den meta-analyysien mukaan esimerkiksi terveellinen 
ruokavalio (20) ja fyysinen aktiivisuus (21) pienentävät 
muistisairauden riskiä ja lihavuus puolestaan lisää sai-
rastumisen riskiä (22). Samat elintapatekijät ovat yhte-
ydessä myös tyypin 2 diabeteksen syntyyn. 

Jo pitkään on tiedetty, että elintapatekijöihin vai-
kuttamalla voidaan ehkäistä tyypin 2 diabeteksen            
ilmaantumista (23), mutta toistaiseksi elintapamuutos-
ten vaikutuksesta muistisairauksien ilmaantumiseen 
ei juuri ole tietoa. Parhaillaan yritetäänkin selvittää, 
voiko muistisairauksien kehittymistä hidastaa tai jopa 
estää niiden puhkeamista vaikuttamalla elintapoihin 
ja hoitamalla muita sairauksia hyvin. Yksittäiset tut-
kimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että Välimeren 
ruokavalion noudattamiseen tähtäävä ruokavalioin-
terventio tai liikuntainterventio vaikuttaisivat positii-
visesti muistitoimintoihin (24,25).

FiNGER etsii keinoja ehkäistä 
muistin heikentymistä

Suomessa on pitkä kokemus elintapainterventiotut-
kimusten toteuttamisessa jo Pohjois-Karjala-projektin 

ajoista lähtien. Diabeteksen ehkäisytutkimus (Diabetes 
Prevention Study, DPS) osoitti aikanaan ensimmäisenä, 
että elintapojen avulla voidaan ehkäistä diabetesta (23). 

Vuonna 2009 käynnistettiin Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen koordinoima 
elintapainterventiotutkimus, joka 
selvittää, voidaanko muistitoi-
mintojen heikentymistä ehkäistä. 
Muistitoimintojen heikentymisen eh-
käisytutkimukseen (FINGER) (26) 
osallistuu 1 200 suomalaista, joil-
la todettiin tutkimuksen alussa 
suurentunut riski sairastua muis-
tisairauteen. Tutkimuksen en-
simmäinen vaihe, kaksivuotinen 
elintapainterventio, saatiin päätök-
seen keväällä 2014, ja päätulokset 

kognitiivisen heikentymisen ehkäisystä raportoidaan 
vuoden 2014 aikana. 

Osallistujat valittiin alustavasti muun muassa sy-
dän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden perusteella 
(27). Veren glukoosipitoisuutta tai todettua diabetesta 
ei käytetty riskin arviointiin, mutta tutkimuksen osal-
listujilla on havaittu melko runsaasti sokeriaineen-
vaihdunnan häiriöitä. Tutkimuksen aloittaneista 13 
% ilmoitti lähtötilanteessa, että heillä on diagnosoitu 
diabetes. Lisäksi lähtötilanteessa diagnosoimattomis-
ta, sokerirasituskokeeseen osallistuneista 11 % täytti 
diabeteksen diagnoosikriteerin paastoglukoosiarvon 
perusteella ja 6 % kahden tunnin glukoosiarvon pe-
rusteella (28). 

Jatkoanalyyseissa voimme tutkia intervention 
vaikutusta paitsi muistitoimintoihin, myös glukoo-
siaineenvaihduntaan ja insuliiniresistenssiin. Näin 
voimme selvittää, kuinka glukoosiaineenvaihdunnan 
muutokset heijastuvat kognitioon. Aineisto on tässäkin 
suhteessa ainutlaatuinen, sillä muista interventio- ja 
seurantatutkimuksista poiketen kaikille osallistujille, 
joilla ei ole todettua diabetesta, on tehty glukoosirasi-
tuskoe insuliinimäärityksineen tutkimuksen alussa ja 
vuosittain.

Miltä tulevaisuus näyttää?

Tuoreen englantilaisen tutkimuksen mukaan muisti-
sairauksien ikävakioitu esiintyvyys on jopa hieman 
pienentynyt kahdenkymmenen viime vuoden kulues-
sa (29). Tämä voi johtua siitä, että monet väestötason 
riskitekijät, kuten verenpaine ja koulutustaso, ovat 

Vuonna 2009 käynnistettiin 
Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen koordinoima 
elintapainterventiotutkimus 

FINGER. Tutkimuksen 
ensimmäinen vaihe, 

kaksivuotinen 
elintapainterventio, saatiin 
päätökseen keväällä 2014, 

ja päätulokset raportoidaan 
vuoden 2014 aikana.
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samanaikaisesti muuttuneet positiiviseen suuntaan. 
Tämä viittaa epäsuorasti siihen, että elintavoilla ja 
paremmalla hoidolla on vaikutusta muistisairauksien 
ilmaantuvuuteen. Toisaalta viime vuosikymmenien 
epäsuotuisat elintapamuutokset, muun muassa ylipai-
non ja diabeteksen lisääntyminen, voivat lisätä muis-
tisairauksien esiintyvyyttä tulevaisuudessa. Muisti-
sairauksia sairastavien absoluuttinen määrä tulee joka 
tapauksessa lisääntymään eliniän pidentyessä. 

DPS-tutkimus viitoitti aikoinaan tietä kansalliselle 
Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon ohjelmalle DEHKOlle, ja 
Suomea pidetäänkin maailmalla tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisyn mallimaana. Tulevaisuus näyttää, tuleeko 
Suomesta FINGERin siivittämänä myös ensimmäinen 
maa, jossa yhteisin keinoin ehkäistään sekä diabetesta 
että muistihäiriöitä. 

Jenni lehtisalo
ETM, tutkija

Tiia Ngandu
lT, asiantuntijalääkäri

Jaana lindström
Dosentti, tutkimuspäällikkö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Diabeteksen ehkäisyn yksikkö

Yhteydenotot:
jaana.lindstrom@thl.fi
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Yksi elämä -hankekokonaisuuden tavoitteena on edis-
tää kansalaisten valtimoterveyttä, edistää sairauksien 
ehkäisyä ja varhaista diagnosointia sekä tukea kuntou-
tuksen ja vertaistuen sisällyttämistä osaksi valtimosai-
rauksien hyvää hoitoa. Punaisena lankana on edistää 
hyvinvointia elämän koko kaarella – tämä taas edellyt-
tää usein elintapojen, käyttäytymisen muutosta.

Yksi elämä on etsinyt toimivia tapoja kohdata 
kansalaisia ja yhteisöjä näitä puhuttelevilla tavoilla ja 

Yksi elämä kuulolla
 Hyvinvointia pienistä terveysteoista

SARi KOSKi

viesteillä. Hankkeissa on kuunneltu monin tavoin koh-
deryhmiä ja pyritty vuorovaikutukseen.

Yksi elämän Pieni päätös päivässä -viesti on kan-
nustava. Terveyteen voi vaikuttaa varsin pienillä 
omilla terveysteoilla ja tekemällä niistä arkisia tapoja. 
Terveystekoihin houkutteleva Pieni päätös päivässä 
-verkkosivusto tavoittaa nykyisin yli 5 000 kävijää 
kuukaudessa ja on laajentumassa edelleen. 

Terveyden edistämistä tukevaa väestöviestintää 
on tehty myös Yksi elämän osahankkeissa. Neuvokas 
perhe -osahankkeessa tavoitetaan satoja terveyden-
hoitajia ja heidän kauttaan tuhansia perheitä. Tun-
netko nämä tyypit? Me tunnemme! -osahankkeessa 
viestitään tyypin 2 diabeteksen ehkäisystä ja tehdään 
tunnetuksi eri diabetestyyppejä. Uusimpana viestin-
nän kärkenä on myöhemmälle diabeteksen puhkea-
miselle altistava raskausdiabetes, joka oli esillä muun 

Aivoliiton, Diabetesliiton ja 
Sydänliiton yhteinen Yksi elämä 
-hankekokonaisuus on saavuttamassa 
kolmannen toimintavuotensa. 
On tullut puoliväliarvioinnin aika.

Pieni terveysteko 
voisi olla vaikka se, 

että päättää hymyillä 
vähän enemmän 

joka päivä.

Kuva: Rodeo
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muassa Maailman diabetespäivän tapahtumissa 
marraskuussa.

Elintapoihin vaikuttamisen perustyökaluna on toi-
minut Sydänmerkki. Yksi elämä on tehnyt yhteistyötä 
paikallisyhdistysten kanssa kuudella paikkakunnalla 
Sydänmerkki-aterioiden käyttöön ottamiseksi: Juu-
assa, Orimattilassa, Seinäjoella, Vantaalla, Salossa ja 
Kempeleessä. Yhteisenä tavoitteena on edistää terveel-
listä ruokailua näissä kunnissa. 

Yksi elämä -hankkeissa kehitetyt toimintamallit ja 
materiaalit ovat saatavilla Yksi elämän verkkopalvelus-
ta osoitteesta www.yksielämä.fi . Verkkosivulla on tie-
toa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä linkkejä myös 
järjestöjen muihin aineistoihin. Sivustolle lisätään 
jatkuvasti sisältöjä, entistä laajemmin myös yhteistyö-
kumppanien aineistoja ja toimintamalleja. Tavoitteena 
on luoda paikka, josta eri toimijat löytävät tukea niin 
oman, läheisten kuin asiakkaidensakin hyvinvoinnin 
edistämiseen.

Tukea vertaiselta

Yksi elämä on tuottanut kolmen ensimmäisen toimin-
tavuotensa aikana myös hyvinvoinnin edistämisen 
toimintatapoja ja työkaluja. Vertaistoiminnan hank-
keissa on toteutettu yhteisiä vertaistukihenkilöiden ja 
vertaistukiryhmänohjaajien koulutuksia eri järjestöjen 
kesken. Paikallisyhdistysten perustoi-
minnan vahvistaminen on pohjustanut 
seuraavaan vaiheeseen siirtymistä: ver-
taistuen sisällyttämiseen hoitopolkuihin 
niin, että vertaistuesta tulee kiinteä osa 
pitkäaikaissairaiden hyvää hoitoa. 

Vertaistoiminnassa on keskitytty myös Liikkeelle-
koulutuksiin, joissa koulutetaan vapaaehtoisista pai-
kallisyhdistysten aktiiveista liikuntaryhmien vetäjiä. 
Tavoitteena on perustaa paikallisyhdistyksiin terveyttä 
edistäviä vertaistoimintaryhmiä yhteistyössä paikallis-
toimijoiden kanssa. 

Yksi elämän diabeteshankkeet ovat edistyneet 
hyvin. D-opiston Tyyppi 2 tutuksi -verkkokurssi (www.
diabetes.fi /d-opisto) pilotoitiin keväällä, ja nyt syksyn 
2014 aikana on järjestetty jo kaksi kurssia. Tyyppi 2 
tutuksi on tarkoitettu vasta vähän aikaa sairastaneille 
tyypin 2 diabeetikoille. Kurssilta saa eväitä omahoi-
toon arjen vaihtelevissa tilanteissa, neuvoja diabetek-
sen hoidon ammattilaisilta sekä vertaistukea muilta 
kurssilaisilta. Palautteiden mukaan osallistujat ovat 
saaneet vahvistusta omahoidolleen ja ovat olleet varsin 

tyytyväisiä kurssin antiin.
Ykkösklubi on tyypin 1 diabetesta sairastavien nuor-

ten toimintaa. Nuorten Akatemian Mahis-ohjaajakou-
lutuksen saaneet kummit, jotka ovat tyypin 1 diabetes-
ta sairastavia nuoria aikuisia, ovat järjestäneet yhdessä 
terveydenhuollon kanssa vertaisryhmätoimintaa tyy-
pin 1 diabetesta sairastaville teini-ikäisille. Keväällä 
käynnistyi kolme Ykkösklubia: Jorvissa, Tampereella ja 
Turussa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. KIND-L-ar-
vioinnin mukaan teinit ovat kokeneet ryhmien myötä 
sekä fyysisen että psyykkisen terveytensä paremmak-
si kuin aiemmin ja itsetuntonsa vahvistuneen. Syksyn 
aikana Ykkösklubi on levittäytynyt uusien ryhmien 
myötä laajemmalle Suomeen.

Uusia diabetestyökaluja kehitteillä

Marraskuussa julkaistu esite Hyvän hoidon avaimet ras-
kausdiabeteksen jälkeen korostaa äidin terveyden merki-
tystä myös raskausdiabeteksen sairastamisen jälkeen 
(ks. aiheesta lisää tässä lehdessä sivulla 33). Lisäksi ensi 
vuoden alussa saadaan käyttöön kaksi uutta diabetes-
työkalua verkkoon. D1-avain on työkalu, jolla tyypin 
1 diabetesta sairastavat aikuiset voivat arvioida osaa-
mistaan omahoidon eri osa-alueilla. Tuloksia he voivat 
hyödyntää esimerkiksi hoidonohjaustilanteissa pyytä-
mällä ohjausta vahvistusta kaipaavilla osa-alueilla. 

Deeblogissa koulutetaan diabetesta 
sairastavia verkkoviestintään ja muodos-
tetaan heistä ja heidän kirjoituksistaan 
verkkoyhteisö, joka tarjoaa vertaistukea 
muille diabetesta sairastaville. Deeblogin 
kirjoittajarinkiin on saatu rekrytoitua iso 

joukko erilaisia ihmisiä, ja koulutus on käynnistymässä.
Yksi elämä -hankekokonaisuus panostaa voimak-

kaasti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen vies-
tinnän ja kokeilun keinoin. Tarkoituksena on saada 
yhä useampi ajattelemaan omaa hyvinvointiaan ja te-
kemään tietoisia tekoja hyvinvointinsa edistämiseksi. 
Niinpä Yksi elämä -hankkeet haastavat ja houkuttele-
vat jatkossakin toimintaan eri muodoissa ja tapahtu-
missa. Jos törmäät haasteeseen, ota se vastaan!

Sari Koski
Projektipäällikkö 
Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeet
sari.koski@diabetes.fi  

yksielämä.fi 
pienipäätöspäivässä.fi 

Jos törmäät 
haasteeseen, ota 

se vastaan!
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Hypoglykemiaa eli liian matalaa verensokeria käsiteltiin ADAssa tavalla tai toisella    
yli 300 raportissa. 

Wolden ym. (22-OR) tutkivat hypoglykemian esiinty-
mistä sairaalahoidon aikana Iso-Britanniassa. Kysees-
sä oli rekisteritutkimus, jossa analysoitiin takautuvasti 
kymmenen vuoden ajalta aikuisten (> 18 v) sairaalapo-
tilaiden aineistosta, mikä vaikutus vaikealla hypogly-
kemialla oli ollut potilaan selviytymiseen. Kaikkiaan 
löytyi 1 079 hypoglykemiapotilasta ja heille verrokit. 
Hypoglykemian kokeneista 264:llä oli tyypin 1 ja 
815:llä tyypin 2 diabetes. 

Hypoglykemian kokeneiden potilaiden sairaa-
lahoito kesti merkittävästi pidempään (10,75 ja 3,73 
päivää), heidän kuolleisuutensa sairaalassa oli lähes 
kaksinkertainen (OR 1.97) ja hoitokustannukset nel-
jänneksen kalliimmat kuin potilailla, joilla ei esiintynyt 
hypoglykemiaa. 

Hypoglykemia liittyy yleensä insuliinihoitoon. 
Tutkijoiden ehdotus oli, että sairaaloiden tulee ke-
hittää insuliinihoitoon liittyviä protokollia niin, ettei 
hypoglykemioita synny. Aineiston retrospektiivinen 
luonne ja se, ettei sairaalahoitoon johtaneiden sairauk-
sien luonnetta ollut analysoitu, heikentävät tutkimuk-
sen luotettavuutta. Tämä tuotiin keskustelussa esille.         

Hypoglykemiat syynissä
JORMA lAHTElA

Saattaa olla, että hypoglykemian kokeneiden potilai-
den sairaus oli vakavampi kuin verrokkien.

Hollenbaek selvitti USA:ssa sairaalahoitoon joh-
taneiden verensokeriongelmien esiintymistä. Potilaat 
kuuluivat kansallisen Medicare-vakuutusjärjestelmän 
piiriin. 

Hypoglykemian osuus sairaalaan johtavana on-
gelmana on lisääntynyt 40 % kymmenvuotisjaksolla 
2000–2010. Se on ohittanut selvästi hyperglykemian 
eli liian korkean verensokerin sairaalahoitoon jou-
tumisen syynä. Kuolleisuus on myös merkittävä. 
Vuoden 2010 analyysissa hypoglykemian vuoksi sai-
raalaan joutuneiden kuolleisuus vuoden seurannan 
aikana oli 22,6 %. 

Uusia, turvallisempia insuliineja tulossa

Uusia insuliineja on tulossa markkinoille lähivuosina. 
Niiden toivotaan vähentävän hypoglykemioita.

Degludec-insuliini (Tresiba)) on meillä jo apteek-
kituote, myös 200 yksikköä/ml (U-200) -konsentraa-
tiona. Sen ominaisuuksia on tutkittu erityisryhmillä ja 
lääkeyhdistelmissä. Seurannassa on usein käytetty 

Kokousuutisia  

ADAn (American Diabetes Association) 74. vuosittainen kokous järjestettiin 
San Franciscossa 13.–17.6.2014.  

San Franciscoon kokoontui noin 17 000 diabeteksen tutkijaa ja ammattilaista ympäri maailman. 
Osallistujamäärän huippuvuodet näyttäisivät olevan takanapäin, ainakin toistaiseksi. Niin maa- 
ilmantalous kuin mahdollisuus kokouksen etäseurantaan joko suoraan tai myöhemmin tallen-
teina vaikuttavat halukkuuteen matkustaa kokouspaikalle. 

Tutkimusraportteja oli kokouksessa esillä yli 2 000, eli saman verran kuin edellisissä kokouksissa.

Kokouksen luentolyhennelmät ja verkkolähetykset löytyvät ada.org-sivujen kautta.

ADAn osallistujamäärä 
kääntyi laskuun
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jatkuvaa verensokerin mittausta. Degludec toi glargii-
nia paremman sokeritasapainon ja pienemmän vaihte-
lun dialyysipotilaiden hoidossa (Funakoshi, 63-OR),. 
Saman tapainen tulos saatiin muidenkin potilaiden 
hoidossa, kun glargiini-insuliini vaihdettiin deglude-
ciin (925-P, 906-P, 905-P ym.).

Vielä tutkimusvaiheessa olevasta uudesta, tasaises-
ti vapautuvasta glargiini-insuliinista oli esillä tuloksia 
yhdessätoista esityksessä. Uusi glargiini-insuliinival-
miste (Gla-300) on kynässä sekoitussuhteessa yhden 
suhde kolmeen. Se muodostaa ihon alle vanhan pol-
ven glargiini-insuliinia (Lantus) pienemmän insulii-
nikeräymän, josta insuliinia vapautuu verenkiertoon 
tasaisemmin ja pidempään.

Uuden valmisteen pistosajankohdan joustavuutta 
tutkittaessa havaittiin, että uuden glargiini-insuliinin 
tehossa (HbA1c:llä mitattuna) tai hypoglykemioiden 
esiintymisessä ei ollut eroa, pistettiinpä se sitten 24 
tunnin tai 24±3 (21–27) tunnin välein (Riddle, abstrakti 
919-P). Tämä lisää hoidon joustavuutta. Clamp-tutki-
muksessa havaittiin, että uuden glargiini-insuliinin 
vaikutus vaihtelee sekä päivän mittaan että päivien 
välillä vain vähän (Becker, 892-P).

Erilaisen vaikutusprofiilin kliinisiä ominaisuuksia 
on tutkittu EDITION-tutkimusohjelmassa, jossa uut-
ta glargiinia on verrattu vanhaan glargiini-insuliiniin 
tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden hoidossa. Kaikissa 
tutkimuksissa ensisijainen päätetapahtuma oli HbA1c:n 
lasku. Se oli kuuden kuukauden tutkimuksissa uudella 
valmisteella vastaava kuin vanhalla. 

Tyypin 2 diabeetikoiden osalta (n = 2 496) yksittäis-
ten tutkimusten löydökset vahvistettiin EDITION 1, 2 
ja 3 -tutkimusten meta-analyysissa (Ritzel R, 90-LB): 
uudella glargiini-insuliinilla hoidetuilla oli vähemmän 
hypoglykemioita sekä koko tutkimuksen aikana että 
erityisesti niiden kahden kuukauden aikana, jolloin 
annos titrattiin kohdalleen. 

Hypoglykemioita esiintyi uutta valmistetta käy-
tettäessä koko päivän aikana 17 % vähemmän (95 %:n 
luottamusväli 0,77–0,89) ja yön aikana 31 % vähemmän 
(95 %:n luottamusväli 0,58–0,81) kuin vanhaa valmis-
tetta käytettäessä. Lisäksi potilaiden painonnousu oli 
vähäisempää.

Tanskalaiset selvittivät 
diabetestyyppien jakautumista

Stidsen ym. (1359-P) tutkivat tarkemmin äskettäin dia-
betesdiagnoosin saaneiden diabetestyyppiä.  Heillä oli 

1 048 potilasta, joiden ikä vaihteli 21:stä 95 vuoteen 
(keskiarvo 61 v). Potilaista 57 % oli miehiä. 
Tulokset olivat seuraavanlaisia:
• 0,6 %:lla tutkituista oli harvinainen diabetestyyppi
• 3 %:lla oli LADA (Latent Autoimmune Diabetes in 

Adults) eli aikuisiällä alkava, hitaasti kehittyvä tyy-
pin 1 diabeteksen alamuoto

• 3,9 %:lla oli sekundaarinen diabetes
• 5,8 %:lla oli steroidien käyttöön liittyvä diabetes 
• lopuilla 86,7 %:lla oli WHO:n kriteerein tyypin 2  

 diabetes. 

Kaikilta potilailta mitattiin insuliinin eritys ja insulii-
niherkkyys. Insuliinipuutteisia oli 11,7 % tutkituista ja 
hyperinsulineemisia 24,0 %. 51 %:lla oli todettavissa 
molemmat (klassinen tyypin 2 diabetes). Insuliinin eri-
tys ja herkkyys mitattiin HOMA-kokeella. Ryhmässä, 
johon kuuluvilla oli molemmat poikkeavuudet, oli kor-
keampi painoindeksi ja enemmän verisuonisairauksia. 

Tanskan väestön diabetestyyppien jakauma saattaa 
olla melko lähellä meidän jakaumaamme. Tästä poik-
kileikkaustutkimuksesta ei voi päätellä, miten diabetes 
kehittyy vuosien kuluessa.

Suolistohormonilääkkeistä hyötyä
myös tyypin 1 diabeetikoille?

USA:n markkinoilla on neljä erilaista suolistohormo-
nilääkettä eli GLP1-agonistia. Näiden pistettävien 
lääkkeiden käyttö yhdessä insuliinin kanssa oli esillä 
useissa raporteissa. Gough ym. (65-OR) tutkivat kol-
mihaaraisella asetelmalla liraglutidin, insuliinin (deg-
ludec) tai pelkän liraglutidin tehoa ja siedettävyyttä              
(1 311 potilasta). Tutkimus kesti 26 viikkoa. 

Degludecin ja liraglutidin yhdistelmä oli tehok-
kaampi (HbA1c:n perusteella) kuin kumpikaan hoito 
yksin. Siihen liittyi myös merkittävä painonlasku ja 
vähemmän hypoglykemioita.

Kuhadiya ym. (974-P) julkistivat ilmeisesti ensim-
mäisen satunnaistetun työn liraglutidin käytöstä tyy-
pin 1 diabeetikoiden hoidossa. Heillä oli 47 potilasta, 
kaikki C-peptidinegatiivisia. Hoitoaika oli 12 viikkoa.  
Potilaiden HbA1c laski 0,5 prosenttiyksikköä. Myös 
paino laski merkittävästi, samoin verenpaine. Hypo-
glykemioiden määrä väheni. Tulokset olivat siten sa-
manlaiset kuin tyypin 2 diabetespotilaiden hoidossa. 
Liraglutidin merkityksestä tyypin 1 diabeetikoiden 
hoidossa tarvitaan lisää tutkimuksia, mutta alustavasti 
näyttää lupaavalta.

Kokousuutisia  
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EASD palkitsi neuropatiatutkijan
JORMA lAHTElA

   

EASD myönsi yhden diabetesalan tärkeimmistä palkinnoista, Camillo Golgi -palkinnon, 
neuropatiatutkija Solomon Tesfayelle. Hän toimii lääkärinä ja tutkijana Sheffieldissä  
Isossa-Britanniassa. 

– Diabeettista neuropatiaa voidaan ehkäistä tai hoi-
taa ylläpitämällä normaalia verensokeria. Neuropatian 
hoidossa käytettävät lääkkeet on kehitetty johonkin 
muuhun sairauteen, ja niillä voidaan vain vähän lie-
vittää diabeettisen neuropatian oireita. Neuropatian 
aiheuttamaa tunnottomuutta ei voida auttaa juuri mi-
tenkään, Tesfaye kertoi myös.

Yhdistelmätabletteja tulee lisää

Lääkkeistä SGLT2-ryhmä (natrium-glukoosinkuljetus-
järjestelmän spesifiset estäjät) oli vahvasti esillä. Niis-
tä 3–4 on hyväksytty kliiniseen käyttöön eri maissa. 
ADAn ja EASD:n yhteinen vuoden 2012 hoitosuositus 
ei luokitellut näitä lääkkeitä vielä lainkaan. Ajat ovat 

Camillo Golgi -palkinto myönnetään tutkijalle, joka on 
edistänyt merkittävästi diabeteksen komplikaatioiden 
tutkimusta tai ehkäisyä. Tesfaye ryhmineen on kehit-
tänyt sekä ihobiopsiaan perustuvaa hermosäiediag-
nostiikkaa että sarveiskalvon mikroskopiaa (konfo-
kaalimikroskopiaa) minimaalisen tai noninvasiivisen 
diagnostiikan työkaluiksi.

– Neuropatian patogeneesissa hermosäikeen iske-
mia on keskeinen mekanismi, Tesfaye muistutti palkin-
toluennossaan. – Mikroverenkierrossa voidaan todeta 
iskeemisiä muutoksia, angiopatiaa ja kapillaariveren-
kierron poikkeavuuksia. Ne ovat samankaltaisia kuin 
esimerkiksi retinopatiassa. Muutoksia on todettavissa 
keskushermostoa myöten. 

Tutkimusjulisteista löytyvät 
todelliset innovaatiot?

Entä todelliset innovaatiot, oliko niitä? Postereiden 
valtavasta joukosta osui silmiini muutama mielenkiin-
toinen insuliineihin liittyvä havainto.

Pitkään on odotettu verensokeritasoon reagoivia 
insuliineja. Insuliinin oligosakkaridikonjugaatti näyt-
täisi olevan yksi mahdollisuus.  Se reagoi insuliinire-
septorin kanssa vain korkean sokeripitoisuuden yhtey-
dessä. Tässä voisi olla kaivattu "älykäs" insuliini.

”Ultrainsuliinit" ovat toinen mielenkiintoinen         

kehityskohde. Niitä ovat insuliinit, joilla on erittäin 
lyhyt vaikutusaika (hyaluronidaasi-, EDTA- tai niko-
tiiniamidikonjugaatit) tai hyvin pitkä vaikutusaika 
(degludec, pegyloitu LY2605541). Uudet konsentroidut 
(väkevöidyt) insuliinit näyttävät myös tulevan käyt-
töömme, ja osa on jo markkinoillakin. 

Jorma lahtela
lKT, dosentti
Osastonylilääkäri, TAYS
Diabetes ja lääkäri -lehden tieteellinen toimittaja
jorma.lahtela@uta.fi

Suomalainen diabetestutkimus elpyy?
Euroopan diabetestutkijoiden yhdistyksen EASD:n kokous pidettiin Wienissä 
15.–19.9.2014. Osallistujien määrä oli noin 20 000, eli kokous on maailman  
suurin diabeteksen alalla. Suomesta oli useita suullisia esityksiä. Diabetes- 
tutkimus näyttää meillä elpymisen merkkejä.

EASD:n kokouksesta julkaistuun aineistoon voi tutustua osoitteessa 
www.easdvirtualmeeting.org.

Kokousuutisia  
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muuttuneen, ja monet kliinikot pitävät nykyisin ryh-
män lääkkeitä metformiinin jälkeen toisena tai kolman-
tena vaihtoehtona. 

Patel ym. (1) tutkivat yhdistelmätabletin tehoa ja 
turvallisuutta (empagliflotsiini ja linagliptiini). Po-
tilaita oli 686 ja tutkimusaika 52 viikkoa. Tutkittavat 
satunnaistettiin viiteen ryhmään (kombinaatio, jossa 
empagliflotsiini 10 mg tai 25 mg + linagliptiini 5 mg ja 

empagliflotsiini 10 mg tai 25 mg yksinään 
sekä linagliptiini 5mg yksinään). 

Suurin HbA1c:n muutos (1,21 prosent-
tiyksikköä) oli ryhmässä, joka sai empagli-
flotsiinia 25 mg ja linagliptiinia 5 mg. Pelk-
kää empagliflotsiinia saaneilla HbA1c:n 
lasku oli suurempi kuin linagliptiinia 
saaneilla. Siedettävyys oli varsin hyvä, 
merkittävimpänä haittana pieni alempien 
virtsateiden infektioiden ja vulvovaginii-
tin lisääntyminen. Yhdistelmätabletit ovat 
jo arkipäivää diabeteksen hoidossa, ja niitä 
tulee lisää.

Dipeptidyylipeptidaasin estäjien eli 
DPP4-estäjien aiheuttamia kardiovasku-
laaritapahtumia käsiteltiin useissa esityk-
sissä, joiden aiheita olivat muun muassa 
SAVOR-TIMI- ja EXAMINE-tutkimukset 
sekä erikseen vildagliptiinitutkimusten 
meta-analyysi. Näistä SAVOR-TIMI-tut-
kimuksessa (saksagliptiini) sairaalahoitoa 
vaatinut sydämen vajaatoiminta lisääntyi 
potilailla merkittäväksi. Samaa ei havaittu 
EXAMINE (alogliptiini) -tutkimuksessa. 

Kaikista vildagliptiinitutkimuksis-
ta tehty jälkikäteisanalyysi (Evans, 888) 
ei myöskään tuonut vahvistusta vajaa-
toimintasignaalille. Hiljakkoin Weir ym. 
raportoivat sydämen vajaatoimintariskin 
lisääntymisestä sitagliptiinitutkimus-
ten meta-analyysissa (JACCHF, kesäkuu 
2014). Sydämen vajaatoiminta on nyttem-
min kaikkien suolistohormoni- eli inkretii-
nitutkimusten tarkan analysoinnin kohde, 
ja todellista tietoa voimme odottaa ensi 
vuodesta alkaen päätetapahtumatutki-
musten valmistuessa.

Jorma lahtela
lKT, dosentti
Osastonylilääkäri, TAYS
Diabetes ja lääkäri -lehden tieteellinen 
toimittaja
jorma.lahtela@uta.fi

Kokousuutisia  
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Kokousuutisia  

Viimeisimpien tutkimusten valossa näyttää 
siltä, että verisuonikasvutekijä VEGF:n 
estolääkkeillä saadaan diabeettisen 
makulaturvotuksen hoidossa parempia 
tuloksia kuin pelkällä laserhoidolla.

Syksyllä järjestettiin kaksi merkittävää silmäkongres-
sia: eurooppalaiset asiantuntijat kokoava EURetina 
ja American Academy of Ophthalmology (AAO), joka 
tavoittaa silmälääkärit maailmanlaajuisesti. Molem-
missa kongresseissa yhtenä aiheena olivat diabetek-
sen aiheuttamat silmäsairaudet, joiden tutkimuksessa 
ja hoidossa on tapahtunut merkittäviä edistysaskelia 
viime vuosina. 

Laseria on käytetty pitkään diabeettisen retinopa-
tian ja makulaturvotuksen hoi-
dossa. Viime vuosina on saatu 
uusia tutkimustuloksia lasiai-
sen sisään pistettävien verisuo-
nikasvutekijää (VEGF) estävien 
lääkkeiden tehosta diabeettisen 
makulaturvotuksen hoidossa. 
Uusia tutkimustuloksia esi-
teltiin sekä EURetinassa että 
AAO:ssa. Niissä esillä olleiden 
tutkimusten perusteella vai-
kuttaa siltä, että diabeettisen 
makulaturvotuksen hoidossa 
injektiohoidot parantavat nä-
öntarkkuutta enemmän kuin 
pelkkä laserhoito.

Suomessa on käytössä 
kaksi diabeettisen makulatur-
votuksen hoitoon hyväksyttyä 
verisuonikasvutekijöitä estävää 
valmistetta eli ranibitsumabi 
ja aflibersepti. Jälkimmäiselle 
käyttöaihe hyväksyttiin elokuussa 2014. Lisäksi ma-
kulaturvotuksen hoitoon käytetään bevasitsumabia 
käyttöaiheensa ulkopuolella.

Näiden valmisteiden tehoa vertaileva riippuma-
ton tutkimus on parhaillaan käynnissä. Tutkimus on 
amerikkalaisen National Institutes of Healthin (NIH)              
rahoittama ja sen toteuttaa Diabetic Retinopathy Clini-

Näyttö VEGF-estäjien tehosta lisääntyy

cal Research Network (DRCRnet). Mahdollisten teho-
erojen lisäksi asiantuntijoita kiinnostaa, mikä on paras 
anti-VEGF-hoidon toteuttamistapa potilaan kannalta.    

Varhainen hoito kannattaa

Diabeteksen aiheuttama diabeettinen retinopatia (DR) ja 
makulaturvotus (DME) ovat yleisiä mikrovaskulaarisia 
komplikaatioita diabetesta sairastavilla. Diabeettisen 
retinopatian riski lisääntyy diabeteksen keston myötä.           
74  %:lle diabeetikoista kehittyy jonkinasteinen retinopa-
tia diabeteksen kestettyä yli kymmenen vuotta.  

Kroonisesti korkeat verensokeriarvot ovat sekä se-
kä diabeettisen retinopatian että makulaturvotuksen 
merkittävä riskitekijä. Makulaturvotukseen liittyvää 
näön heikentymistä arvioidaan esiintyvän 3–4 %:lla 

diabetesta sairastavista. Siksi se on 
nuorten ja keski-ikäisten yleisin 
sokeutumisen syy kehittyneissä 
maissa. 

Koska diabeteksen ilmaan-
tuvuus on lisääntynyt tasaisesti, 
myös diabeteksen aiheuttamaa ma-
kulaturvotusta sairastavien määrä 
on kasvussa. Varhainen diagnoosi 
ja ajoissa aloitettu hoito parantavat 
merkittävästi tämän pahimmillaan 
sokeuteen johtavan silmäsairauden 
ennustetta. Mikäli hoito viivästyy, 
samoja tuloksia ei enää saavuteta.  
Varhaisen ja mahdollisimman opti-
maalisesti kohdennetun seulonnan 
tarve herättikin vilkasta keskuste-
lua erityisesti EURetinassa. 

Aktiivinen tutkimustyö uusien 
hoitomuotojen löytämiseksi jatkuu. 
Molemmissa kongresseissa esitet-
tiin esimerkiksi kantasoluhoitoihin 

ja kasvutekijöiden vaikutusta estäviin uusiin molekyy-
leihin liittyviä tuloksia.

lisätiedot:
Sari Soisalon-Soininen
bayerin asiantuntijalääkäri
sari.soisalon-soininen@bayer.com

Diabeettinen makulaturvotus on 
yleisin työikäisen väestön sokeu-
den aiheuttaja. Alan johtavat asian-
tuntijat ovat yksimielisiä siitä, että 
ennuste paranee huomattavasti, 
mikäli sairaus diagnostisoidaan 
ja hoidetaan ajoissa. Laserhoidon 
lisäksi myös verisuonikasvutekijää 
estävät lääkkeet ovat osoittau-
tuneet tehokkaiksi sen hoidossa. 

Kuva: Bayer
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Tiedonjanoinen
MERVi lYYTiNEN

Miten minusta tuli tutkija  

Tiedonjano ajoi Kirsi Virtasen tutkijaksi 
ja johti hänet myöhemmin sellaisen 
havainnon jäljille, joka avasi uuden suunnan 
aineenvaihdunnan tutkimukselle. 

Tietenkin aihe oli ilmassa. Vuonna 2009 sama kään-
teentekevä havainto julkaistiin kolmessa toisistaan 
riippumattomassa tutkimuksessa, jotka oli tehty Bosto-
nissa, Maastrichtissa ja Turussa. Tutkimukset osoittivat 
hieman eri tutkimusasetelmin, että ruskeaa rasvaa on 
myös aikuisilla ja että se osallistuu aktiivisesti aineen-
vaihduntaan. 

Aiemmin rasvakudosta oli pidetty pelkkänä pas-
siivisena energiavarastona. Yleisesti ajateltiin, että rus-
keaa rasvaa on vain vastasyntyneillä ja että se vähenee 
iän mukana ja katoaa ennen aikuisuutta.

Epäilyksiä ja innostusta 

Kaikki alkoi epäilystä. Sen jälkeen tarvittiin uskoa 
omaan tutkimusideaan, intoa puskea se läpi ja yhteyk-
siä, joiden avulla saatiin oikeat ihmiset yhteistyöhön.

Turun PET-keskuksen tutkija ja kuvauslääkäri 
Kirsi Virtanen istui vuonna 2007 pitkäaikaisen työto-
verinsa, professori Pirjo Nuutilan kanssa vierekkäin 
Euroopan lihavuuskokouksessa Budapestissa. Lavalla 
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japanilainen professori Masayuki Saito heijasti PET-
menetelmällä saatuja kuvia László Papp Sport Arenan 
suurelle kankaalle parituhatpäisen yleisön edessä. 
Kuvillaan hän halusi osoittaa, miten potilaiden ruskea 
rasva aktivoituu kylmäaltistuksen seurauksena. Soke-
rimerkkiaine hehkui kuvissa punaisina ja keltaisina 
rykelminä ja kertoi solisluiden yläpuolella olevan ku-
doksen aktivoitumisesta.

PET-menetelmään perehtyneet naiset eivät nielleet 
tuloksia suoralta kädeltä.

 – Ihmettelimme, miten Saito työryhmineen voi olla 
niin varma, että kyseessä on juuri ruskea rasva. Solis-
luiden yläpuolella on paljon verisuonia, imusolmuk-
keita ja muita kudoksia. Periaatteessa moni tekijä voisi 
aiheuttaa sokerinkäytön lisääntymisen tällä alueella. 

Virtanen ja Nuutila alkoivat siinä istuessaan raken-
taa saman tien seuraavaa projektiaan, jossa käytettäi-
siin PET-menetelmää ja varmistettaisiin ruskean rasvan 
esiintyminen koepaloin. Nuutilan verkostojen avulla 
löytyi yhteistyökumppaneita, jotka pystyivät selvittä-
mään näytteiden biokemiallisen koostumuksen. 

Tässä heidän projektinsa erosi oleellisesti muis-
ta tutkimuksista. Koepalan ottaminen oli Nuutilan 
ja Virtasen oma ja alkuperäinen idea. Esimerkiksi 

Maastrichtin yliopiston tutkijat täydensivät sillä tut-
kimustaan vasta vertaisarvioitsijoiden tai toimituksen 
kehotuksesta, kun turkulaisten tulokset oli jo hyväk-
sytty julkaistaviksi.

Uusi pala palapeliin 

Budapestissa käynnistetyn tutkimuksen ansiosta ai-
neenvaihdunnan palapeliin saatiin yksi uusi pala, 
jonka merkitystä ei vähitellen lisääntyvästä tiedosta 
huolimatta vieläkään täysin tunneta. Tutkimus osoitti 
myös, että itsestään selvinä pidetyistä perusasioistakin 
on uskallettava kysyä: miksi?

– Tutkijana on ollut ehkä hämmästyttävintä, mi-
ten vähän me tiedämme. Jotain perustietoa ruskeasta 
rasvasta oli saatu eläintutkimuksista, mutta ihmisen 
ruskeaa rasvaa ei ollut tutkittu. Siihen oli kaksi syytä: 
ei ollut välinettä ja toisaalta ajateltiin, että mitä sitä tut-
kimaan, koska se kuitenkin surkastuu.

Jos jotain näyttöä ruskean rasvan säilymisestä ai-
kuisuuteen olikin, tutkimustulokset sivuutettiin. Vir-
tanen kertoo, että jo 1980-luvulla Pirkko Huttunen 
havaitsi ruumiinavauksissa Oulussa, että ulkotyönte-
kijöillä oli ruskeaa rasvaa enemmän kuin sisätyönte-
kijöillä. Ruskean rasvan aktiivisuutta ei ruumiinava-
uksissa tietenkään voitu osoittaa, ja tutkimus unohtui. 

Näistä havainnoista kului liki kolmekymmentä 
vuotta ennen kuin varmistui, että rasvakudos ja erityi-
sesti ruskea rasva on aktiivista, monin tavoin aineen-
vaihduntaamme osallistuvaa kudosta ja että se voi 
säilyä aikuisuuteen.

Sokeriaineenvaihdunta punaisena lankana 

Jälkeenpäin ajatellen Virtasen tutkijanuran punaisena 
lankana on ollut ensimmäisistä farmakologian laitok-
sella tehdyistä Zucker-rottatutkimuksista lähtien so-
keriaineenvaihdunnan salojen selvittäminen. Tutkijan 
mukaan tämä on kuitenkin enemmän sattumaa kuin 
johdonmukaista urasuunnittelua. 

– Jo pyrkiessäni lääketieteelliseen ajattelin, että mi-
nusta tulee tutkija. En tiedä, miksi ajatus oli minulla 
niin vahvana. Tiedonjano oli valtavan suuri.

Opiskelun aikana epäilykset kuitenkin valtasivat 
mielen. Koulutuksessa painopiste on perusterveyden-
huollossa, ja Virtanenkin ajatteli ryhtyvänsä terveys-
keskuslääkäriksi. Tutkijanura alkoi tuntua tavoittamat-
tomalta haaveelta.

– Ajattelin, ettei minusta ole sellaiseen hommaan. 
Että tutkijan työ vaatii kauheasti älykkyyttä.

Kuka
KIRSI A. VIRTANEN
s. 1965

 � LL 1994 , LT 2003 Turun yliopistosta, 
väitöskirja: Insulin-stimulated glucose 
uptake in adipose tissue. Positron 
emission tomography studies in obesity 
and type 2 diabetes

 � Akatemiatutkija vuodesta 2012, 
dosentti, Turun PET-keskus

 � Perhe: naimisissa, kaksi teini-ikäistä 
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 � Harrastukset: latinalainen tanssi, uinti, 
matkailu

 � Julkaisuja: 
Noin 50 julkaisua pääasiassa 
rasvakudoksen aineenvaihdunnasta 
lihavuudessa ja tyypin 2 diabeteksessa, 
lisäksi Altzheimerin tautiin liittyviä 
julkaisuja
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Noin puoli vuotta ennen valmistumistaan lääketie-
teen lisensiaatiksi Virtanen kuuli, että professori Risto 
Huupponen haki tutkijaa Turun yliopiston farmako-
logian laitokselle sokeriaineenvaihduntaa koskeviin 
tutkimuksiin. Kaksi päivää Virtanen keräsi rohkeutta 
ennen kuin otti yhteyttä Huupposeen.

– Lopulta tulin siihen tulokseen, etten voi tietää, 
ettei minusta ole tutkijaksi tai että en pidä siitä työstä, 
jos en ole koskaan kokeillut.

Farmakologian laitoksella alku ei ollut helppo. 
Zucker-rottien käsittely, lääkitseminen ja insuliini-
clamp-tutkimukset hankaline kanylointeineen vaati-
vat sinnikästä harjoittelua ja näppäriä sormia, mutta 
vähitellen työ alkoi sujua. 

Takaisin tuttuun taloon 

Valmistumisensa ja ensimmäisen äitiyslomansa jälkeen 
Virtanen palasi farmakologian laitokselle. PET-keskuk-
seen hän siirtyi 1999. Siellä hän aloitti ensin tutkimalla 
sokerimerkkiaineen kulkeutumista lihavien Zucker-
rottien kudoksiin. PET-kamera mahdollisti aineenvaih-
dunnan tutkimuksen tavalla, johon ei aiemmin ollut 
ollut välineitä.

1990-luvun puolivälissä rasvakudoksen erittämän 
leptiinihormonin ja myöhemmin muiden rasvakudok-
sen erittämien hormonien löydyttyä alettiin ajatella, 
ettei rasvakudos olekaan passiivinen ylimääräisen 
energian varasto. 

– Tuli ajankohtaiseksi selvittää ihmisen kudosten 
sokerinkäyttöä. Erityisen mielenkiinnon kohteeksi 
nousi viskeraalirasva eli sisäelinten ympärille ke-
rääntynyt rasva. Siinä kohtaa oli pakko katsoa, miten 
vatsaontelon rasvakudokset toimivat, Virtanen sanoo. 
Hänen väitöskirjatyönsä käynnistyi luontevasti näistä 
teemoista. Ensin hän selvitti perusasioita rasvakudok-
sesta ja jatkoi siitä tyypin 2 diabetekseen ja lääkehoi-
toon liittyviin tutkimuksiin.

Väitöskirjan valmistuminen vuonna 2003 merkitsi 
siihenastisen uran huipennusta ja antoi itsevarmuutta 
tutkijana. Virtanen oli saanut vaikuttaa väitöskirjan 
sisältöön ja oli mielestään onnistunut luomaan siitä 
harmonisen kokonaisuuden.

Piipahdus terveyskeskukseen

Väitöskirjan valmistuttua Virtanen hakeutui joksikin 
aikaa terveyskeskukseen töihin, mutta palasi toisen 
äitiyslomansa jälkeen tuttuun taloon PET-keskukseen. 

– Ajattelin, että tutkimustyö olisi vain väliaikaista 

Mikä PET?
 › PET (positroniemissiotomografia) 

perustuu nimensä mukaisesti lyhytikäisten 
positronisäteilevien radioisotooppien käyttöön 
kerroskuvauksessa.

 › Turun PET-keskuksen juuret ovat idänkaupassa. 
Toiminnan edellyttämä hiukkaskiihdytin saatiin 
Neuvostoliitosta 1974 bilateraalisen kaupan 
kautta. Nykyinen Turun yliopistollisen sairaalan 
kellarissa sijaitseva hiukkaskiihdytin tuli Venäjältä 
maksuna Neuvostoliiton aikaisista lainoista.

 › Ensimmäinen varsinainen PET-kamera asennettiin 
1988. Nykyisin toiminnassa on viisi kameraa, 
jotka ovat arkipäivinä lähes tauotta tutkimus- ja 
diagnostiikkakäytössä.

 › Turun PET-keskuksesta tuli valtakunnallinen 
vuonna 1996 opetusministeriön päätöksellä. 
Keskus työllistää nykyisin noin 150 henkeä.

 › Valtakunnallisen PET-keskuksen perusrahoitus 
tulee Turun yliopistolta, Åbo Akademilta 
ja sairaanhoitopiiriltä. Osa rahoituksesta 
saadaan Suomen Akatemialta ja EU:lta, osa 
teollisuusyhteistyöstä.

 › PET-menetelmä on vakiinnuttanut 
asemansa monien syöpien, epilepsia- ja 
dementiasairauksien, sydänsairauksien 
ja tulehduksellisten sairauksien 
kuvantamismenetelmänä.

 › PET/TT-laitteita on hoito- ja diagnostiikkakäytössä 
myös Oulun, Tampereen ja Helsingin 
yliopistollisissa sairaaloissa.

Lähteet: www.utu.fi ja www.turkupetcentre.fi
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ja palaisin pian takaisin klinikkaan, mutta toisin kävi.
 Työ terveyskeskuksessa opetti arvostamaan ter-

veyskeskuslääkärin "maailman vaikeinta ammattia", 
jossa pitää vaihtaa viidessätoista minuutissa psykiat-
rista kirurgiksi. Virtanen sanoo tekevänsä yhä mielel-
lään työtä potilaiden kanssa. Siihen hänellä on mahdol-
lisuus PET-keskuksen kuvauslääkärinä.

PET- ja tietokonetomografi a (TT tai CT) -laitteis-
tojen yhdistäminen on laajentanut PET-keskuksen 
toiminta-aluetta tutkimuksesta potilaiden hoitoon ja 
sairauksien diagnostiikkaan, ja tieteentekijä nousee 
mielellään TYKS:n pohjakerroksessa sijaitsevasta ik-
kunattomasta tutkijankammiostaan ihmisten ilmoille 
potilaskerroksiin. 

Kuvauslääkärin työn rinnalla Virtanen tutki pa-
luunsa jälkeen sellaisten potilaiden aivojen sokerinku-
lutusta, joiden sokerinsieto oli heikentynyt, ja osallistui 
myös rasvahappotutkimuksiin. Ajan hengen mukaan 
PET-keskuksessa etsittiin uusia rahoituskanavia ja 
alettiin myydä tutkimuspalveluita lääketeollisuudelle. 
Lääkeprojektit opettivat kliinisen lääketutkimuksen 
usein monimutkaiselta tuntuvan protokollan ja pape-
rityön. 

– Osaamisesta on ollut hyötyä rinnalla kulkeneissa 
"omissa" projekteissa, Virtanen sanoo. – Vaikka byro-
kratia välillä tuskastuttaakin, oikaista ei voi. 

Palapeli täydentyy

Ruskeaan rasvaan liittyvät tulokset avasivat vuoden 
2009 jälkeen uuden innostavan vaiheen tutkijan ural-
la. Yhtäkkiä oli valtavasti kysymyksiä, jotka odottivat 
vastausta. 

Tähän mennessä on osoitettu, että terveiden aikuis-
ten verensokeritaso on parempi, jos heillä on aktiivista 
ruskeaa rasvaa. Lähiaikoina on maailmalta tulossa en-
simmäisiä tutkimustuloksia siitä, miten ruskea rasva 
vaikuttaa diabeetikoiden sokeritasapainoon. Turussa 
ei ole ryhdytty tätä asiaa selvittämään, koska muualla 
on jo tartuttu aiheeseen.

Omissa, toistaiseksi julkaisemattomissa töissään 
Virtanen on tutkinut ruskean rasvan rasvahappoai-
neenvaihduntaa. Näyttää siltä, että aktiivisesti toimiva 
ruskea rasva pystyy käyttämään jopa kolminkertaisesti 
rasvahappoja verenkierrosta verrattuna ruskeaan ras-
vaan, joka ei ole aktiivista. Kun ihmisiä, joiden ruskea 
rasva on aktiivista, verrataan lihaviin ihmisiin, ero ras-
vahappojen käytössä on jopa seitsenkertainen. 

Jostain syystä lihavuus heikentää ruskean rasvaku-
doksen toimintaa, muttei kaikilla, Virtanen muistuttaa.

– Tutkimuksissa on ollut mukana esimerkiksi nuo-
ria naisia, joilla liikakiloista huolimatta on runsaasti 
aktiivista ruskeaa rasvaa. 

Viimeksi Virtasen tutkijaryhmä on selvittänyt, mitä 
ruskeassa rasvassa tapahtuu ruokailtaessa. Nämä tu-
lokset odottavat vielä analyysia Excel-taulukossa.

Viilennä ja voi paremmin

PET-tutkimusten perusteella tiedetään, että kylmäaltis-
tus saa ruskean rasvan toimimaan. Pitäisikö kylmäal-
tistusta suositella diabeetikoille?

– Ei lievästä kylmäaltistuksesta haittaakaan ole, 
Virtanen vastaa. Mihinkään äärimmäisyyksiin ei tar-
vitse tai kannata mennä, jo lyhytaikainenkin säännöl-
linen oleskelu 16–17 asteen lämpötilassa riittää. Ruske-
an rasvan lisääminen ja aktivoiminen saattavat auttaa 
myös painonhallinnassa ja ennaltaehkäistä lihomista, 
vaikka suora osoitus tästä puuttuukin yhä. 

Ruskean rasvan tutkija itse elää niin kuin opettaa 
ja pulahtaa hyiseen mereen tilaisuuden tullen. Tänä 
syksynä hän aloitti kylmäaltistuksen syyskuun puo-
lella kastautumalla viisitoista-asteisessa Näsijärvessä 
Diabeteskeskuksessa pidetyn diabetestutkijoiden ko-
kouksen jälkeen.

Mervi lyytinen
Diabetes ja lääkäri -lehden toimitussihteeri
mervi.lyytinen@diabetes.fi 

Virtasen vinkit tutkijoiksi aikoville:
1.  Pidä mielesi avoimena. Uskalla kysyä: miksi?2.  Pidä huolta kunnostasi, että jaksat istua pitkiä   

 aikoja tuloksia analysoimassa ja kirjoittamassa.
3.  Elä hetkessä: ole sataprosenttisesti läsnä, kun   
 olet perheen kanssa, ja tee samoin työssäsi.4.  Älä ajattele rahaa liikaa, muutkin asiat   

 merkitsevät. Löytämisen riemu on ihan omaa   
 luokkaansa.
5. Usko omaan ideaasi. Silloin kestät kilpailun ja   
 pettymykset. 
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Teema ”Pelko ja häpeä hoidonohjauksessa”

Aika Perjantai 13.3.2015 klo 8.30–15.00

Paikka Juvenes Kokouskeskus, Åkerlundinkatu 1, 33100 Tampere 

Tavoite Seminaarin tavoitteena on herättää ajatuksia pelon ja häpeän läsnäolosta  
diabeteksen hoidonohjauksen kentässä

Hinnat Jäsenet 80 €, ei-jäsenet 100 €, opiskelijat 60 €.      
Hinta sisältää kahvit ja  lounaan.

Lisätietoja www.desg.fi 

 Diabetes Education Study Group ry

Diabetestutkimussäätiön vuoden 2015 apurahat
Diabetestutkimussäätiö julistaa haettavaksi apurahoja 
diabetekseen liittyvään tutkimukseen. Säätiö tukee 
korkeatasoista diabetestutkimusta alkaen perus-
tutkimuksesta. Säätiö tukee myös muuta kuin lääke-
tieteellistä diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimusta. 
Hakemusten ensisijainen arviointiperuste on tutkimus-
hankkeen tieteellinen taso.

Vuonna 2015 apurahoina jaettava summa on 450 000 
euroa. Haettavana on kaksi kaksivuotista suurapurahaa 
(yksi 50 000 euroa/v ja yksi 25 000 euroa/v) merkit-
täviin tutkimushankkeisiin. Tavoitteena on, että myös 
nuoret senioritutkijat hakisivat suurapurahoja. Lisäksi 
haettavana on useita yksivuotisia hankeapurahoja (noin               
25 000 euroa), jotka on tarkoitettu ensisijaisesti väitel-
leille tutkijoille ja useita noin 5 000–10 000 euron     
henkilökohtaisia apurahoja (= työskentelyapurahoja), 
jotka on tarkoitettu pääsääntöisesti väitöskirjantekijöille. 

Kukin apurahahakemus arvioidaan vain yhdessä kate-
goriassa. Apurahojen myöntämisessä noudatetaan  
Diabetestutkimussäätiön hyvää hallintotapaa.  

Diabetestutkimussäätiö suosittelee apurahaa haettavaksi 
vähintään neljän kuukauden työskentelyä varten,  
jolloin apurahan saajan eläkevakuuttaminen toteutetaan 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti. Apurahan 
saajalta edellytetään selvitystä apurahan käytöstä sekä 
tieteellisistä tuloksista kahden vuoden kuluessa apu- 
rahan myöntämisestä.

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 
Diabetestutkimussäätiön verkkosivujen kautta, 
www.diabetestutkimus.fi/apurahat. 
Hakuaika on 3.–31.1.2015. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä apurahatyyppiä haeta-
an sekä apurahan budjetti ja hankkeen kokonaiskustan-
nusarvio. Budjetissa tulee ilmoittaa miten apuraha 
jakautuu työskentelyapurahaksi sekä laite- ja muihin 
kuluihin. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka 
monelle kuukaudelle työskentelyapurahaa haetaan. Jos 
kyseessä on väitöskirjatyö, tulee hakemuksesta ilmetä 
missä vaiheessa väitöskirjatyö on. 

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖ
STIFTELSEN FÖR DIABETESFORSKNING

Lisätietoja antaa tarvittaessa säätiön tieteellinen sihteeri Leena Moilanen 
             p. 017 17 3311/haku  ❘  p. 040 595 0646  ❘  leena.moilanen@kuh.fi.

Suomen Desg
 vuoden 2015 seminaari  
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Diabetesliiton opas äitiysneuvoloiden käyttöön. 
Tarkoitettu jaettavaksi raskausdiabetekseen 
sairastuneille.

Diabetesliiton julkaisemaan oppaaseen on koottu vastauksia 
yleisimpiin raskausdiabetesta koskeviin kysymyksiin. Painopiste 
on ruokavaliohoidossa. Ateriaesimerkkeihin on merkitty hiili-
hydraattipitoisuudet. Mukana on kymmenen grammaa hiili-
hydraattia sisältävien ruokaannosten luettelo. Se auttaa päivän 
aterioiden koostamisessa, kun tavoitteena on pitää verensokeri 
mahdollisimman hyvin hallinnassa.

Raskausdiabetes 

Tilaukset: 
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

– pidä huolta itsestäsi ja vauvastasi

• Koko A5, 24 sivua
• Hinta 5,50 euroa
• 6. painos
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Älä unohda raskausdiabetesta 
synnytyksen jälkeen  

SARi KOSKi JA NiNA PERÄNEN

Raskausdiabetes on hälytysmerkki, 
joka pitää ottaa vakavasti myös 
synnytyksen jälkeen. Se ei ole vain 
ohimenevä vaihe, vaan vaatii äidin 
terveyden säännöllistä seurantaa ja 
elintapaohjausta, jolla tuetaan koko 
perheen hyvinvointia.

Raskausdiabetes on yleistynyt Suomessa kymmenen 
viime vuoden aikana. Vuosittain noin 7 400 raskaana 
olevaa naista sairastuu raskausdiabetekseen, mikä on 
noin 12,5 % kaikista raskaana olevista. Sairastuneista 
noin joka viides tarvitsee insuliinihoitoa (1 000 vuonna 
2011). 

Sairauden hoito ja seuranta kuor-
mittavat niin erikoissairaanhoitoa 
kuin perusterveydenhuoltoakin. 
Vuonna 2011 tehtiin glukoosirasitus-
koe 32 834:lle raskaana olevalle nai-
selle (55 %:lle synnyttäjistä). 

Raskausdiabetes on ensimmäi-
nen metabolinen hälytysmerkki. Valitettavan usein 
raskausdiabetes unohtuu synnytyksen jälkeen. Koko 
perheen hyvällä elintapaohjauksella vaikutetaan äidin 
tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien kehittymiseen 
raskausdiabeteksen jälkeen sekä lapsen valtimotervey-
teen (ylipaino, metabolinen oireyhtymä ja glukoosiai-
neenvaihdunnan häiriöt).

Miksi raskausdiabetes yleistyy?

Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiai-
neenvaihduntaa, joka todetaan ensimmäisen kerran 
raskauden aikana. Sairauden kehittymiseen vaikut-
tavat insuliiniresistenssi raskauden jälkimmäisellä 
puoliskolla sekä haiman beetasolujen puutteellinen 

insuliinineritys. Insuliiniresistenssiä esiintyy 80 %:lla 
raskausdiabetekseen sairastuneista, ja insuliiniherk-
kyys näyttää olevan heikentynyt jo ennen raskautta. 

Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut ja 
on nyt 28,4 vuotta (2012). Synnyttäjien painoindeksin 
(BMI ennen raskautta) keskiarvo oli 24,5 kg/m2. Joka 
kolmas (35 %, n = 20 800) synnyttäjä oli ylipainoinen, 
eli heidän painoindeksinsä oli 25 kg/m2 tai enemmän. 
Lihavia (BMI ≥ 30 kg/m2) oli 13 prosenttia kaikista syn-
nyttäjistä. 

Ylipainoisten synnyttäjien määrä on kasva-
nut hiljalleen. Tämän kehityksen jatkuessa myös 
raskausdiabetes lisääntyy. Parasta sairauden ehkäisyä 
olisikin pyrkiä normaalipainoon jo raskauden suunnit-
teluvaiheessa sekä raskauksien välissä. 

Noin puolella raskausdiabetek-
seen sairastuvista ei ole etukäteen ha-
vaittavia riskitekijöitä. Tämän vuoksi 
glukoosirasituskoe suositellaan tehtä-
väksi muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta kaikille odottaville naisille. 
Suuressa sairastumisriskissä ovat ne, 
joilla on ollut aiempi raskausdiabetes 

tai joilla on ylipaino raskauden alussa, voimakas suku-
rasite, suun kautta käytettävä kortikosteroidilääkitys 
tai munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS).

Ruokavalio ja liikunta
hoidon kulmakivet 

Raskausdiabeetikot saavat hyvää elintapaohjausta 
neuvoloissa ja erikoissairaanhoidossa. Liikunnalla, 
ruokavaliolla ja liiallisen painonnousun välttämisellä 
voidaan raskausaikana ilmeisesti vaikuttaa sikiön liial-
liseen kasvuun. Elintavat (ruokavalio ja liikunta) ovat 
raskausaikana raskausdiabeteksen hoidon kulmakiviä. 

Naiset ovat poikkeuksetta motivoituneita ravitse-
mus- ja liikuntahoitoon raskausaikana, mutta sairaus 

iabeteshoitajat

Valitettavan usein 
raskausdiabetes 

unohtuu synnytyksen 
jälkeen.
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ja sen vaikutukset myöhempään elämään tuntuvat hel-
posti unohtuvan synnytyksen jälkeen sekä raskausdia-
beteksen sairastaneilta itseltään että terveydenhuollon 
ammattilaisilta. Vaikka diabetes yleensä näennäisesti 
häviää synnytyksen myötä, tilanne ei ole ohi.

Raskausdiabeeti-
kolla on suurentunut 
riski sairastua tyypin 
2 diabetekseen, ja ras-
kausdiabetes voi olla 
ensimmäinen merkki 
myös tyypin 1 diabe-
teksen puhkeamisesta. 

Myöhempää tyypin 2 diabetesriskiä lisää erityisesti 
äidin raskaudenaikainen runsas painonnousu sekä 
ylipaino synnytyksen jälkeen. 

Sairastumisriski on suurimmillaan ensimmäisen 
viiden vuoden aikana, mutta riski on sen jälkeenkin 
suurempi kuin muulla väestöllä. Tyypin 2 diabetek-
sen sairastumisriskiin voi itse vaikuttaa merkittävästi 
elintavoilla: liikunnalla, terveellisellä ruokavaliolla ja 
painonpudotuksella.

Jatka rasituskokeita,
tarkista paastosokeri

Jokaisen raskausdiabeetikon tulisi käydä glukoosirasi-
tuskokeessa synnytyksen jälkeen. Insuliinia käyttäneil-
le koe tulee tehdä 6–12 viikon kuluttua synnytyksestä 
ja muille noin vuosi synnytyksestä. Helpointa on liit-
tää äidin glukoosirasitus kahdeksan tai 18 kuukauden 
ikäiselle lapselle tehtävään laajaan terveystarkastuk-
seen. Otollinen aika on myös lapsen yksivuotisterveys-
tarkastus, koska tällöin lapsi siirtyy syömään samaa 
ruokaa kuin muu perhe. Silloin on muutenkin ajan-
kohtaista keskustella terveellisen ruokavalion koosta-
misesta ja merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille.

Glukoosirasituskokeiden tekemistä on syytä jat-
kaa. Jos kokeen tulos on poikkeava, jatkoseurannasta 
tehdään yksilöllinen suunnitelma. Jos tulos on nor-
maali, kokeita tulisi tehdä kolmen vuoden välein. Ve-
ren paastosokeripitoisuus on kuitenkin syytä tarkistaa 
vuosittain.

Kaikilta raskausdiabeteksen sairastaneilta tulee 
glukoosiaineenvaihdunnan lisäksi seurata painoa, 
vyötärön ympärysmittaa, verenpainetta sekä veren 
rasva-arvoja 1–3 vuoden välein. Tavoitteena on löytää 
mahdollisimman varhain ne äidit, joilla on metabolinen 
oireyhtymä tai glukoosiaineenvaihdunnan lievä häiriö. 

Vaikka diabetes yleensä 
näennäisesti häviää 
synnytyksen myötä, 

tilanne ei ole ohi.
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Tärkeää on, ettei raskausdiabeteksen sairastanei-
den äitien seuranta unohdu. Siitä tulisi muodostua ru-
tiini neuvolatarkastusten lomaan. Tavoitteena on, että 
raskausdiabeteksen sairastanut äiti huolehtisi seuran-
nan jatkumisesta itse yhdessä terve-
ydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Raskausdiabeteksen sairastaneet 
äidit tarvitsevat seurannan lisäksi 
ohjausta ja tukea elintapamuutoksiin. 
Elintapaohjauksessa tulisi huomioida 
koko perheen elintavat ja tukea per-
hettä hyviin valintoihin erityisesti 
lapsen siirtyessä samaan ravintoon 
muun perheen kanssa. 

Useissa neuvoloissa on jo käytös-
sä Neuvokas perhe -menetelmä sekä 
lasten ravitsemuskasvatusmenetelmä 
Sapere. Nämä menetelmät olisi tärke-
ää saada käyttöön mahdollisimman laajasti.

Hyvän hoidon avaimet
kannustaa yhteispeliin

Diabetesliiton Yksi elämä -hankkeissa on tuotettu tu-
kimateriaalia raskausdiabeteksen jälkeiseen seuran-
taan. Hyvän hoidon avaimet -sarjassa on julkaistu esite 
raskausdiabeteksen jälkeiseen aikaan (ks. kuva sivulla 
34). Se muistuttaa seurannan periaatteista niin äideille 
kuin terveydenhuollon ammattilaisillekin. Lisäksi sii-
nä kerrotaan, mitkä seurantaan liittyvät asiat kuuluvat 
terveydenhuollolle ja mitkä äidille. Raskausdiabetek-
sen jälkeinen seuranta, ohjaus ja tyypin 2 diabeteksen 
ehkäisy onnistuvat vain tehokkaalla yhteispelillä.

Hyvän hoidon avain on tarkoitus antaa äidille 
synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä. Samalla 
se tarjoaa hyvän keinon ottaa elintapaohjaus ja seu-
ranta puheeksi. Jatko-ohjaus voidaan järjestää kunkin 
organisaation käytäntöjen mukaisesti joko lastenneu-
volakäyntien yhteydessä tai erillisillä aikuisneuvo-
lakäynneillä. Valmisteilla on myös jatkoseurannan 
muistutuskortti, jonka voi liittää neuvola- tai Neu-
vokas perhe -korttiin. Sen avulla äidin terveydentila 
muistetaan huomioida eri käyntien yhteydessä.

Diabetesriskitesti on hyvä apuväline tyypin 2 dia-
beteksen riskien arviointiin erityisesti silloin, kun ras-
kausdiabeteksen sairastamisesta on aikaa jo useampia 
vuosia. Tällöin moni asia naisen elämässä on muuttu-

nut, ja myös riskitekijöissä on tapah-
tunut muutoksia: ikää on tullut lisää, 
suvussa on kenties ilmennyt diabetes-
ta ja paino on saattanut nousta.

On tärkeää muistaa, että raskaus-
diabetes on merkki elimistön soke-
riaineenvaihdunnan häiriöstä. Se ei 
ole vain ohimenevä vaihe, vaan äidin 
ohjauksesta ja jatkoseurannasta on 
huolehdittava myös lapsen syntymän 
jälkeen. Näin voidaan välttää myö-
hemmät ongelmat tai ainakin niiden 
ennusmerkit huomataan mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa.

Sari Koski
TtM, projektipäällikkö Yksi elämä -diabeteshankkeet
Diabetesliitto
sari.koski@diabetes.fi 

Nina Peränen
TtM, kätilö, terveyden edistämisen koordinaattori  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
nina.peranen@ksshp.fi 
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Älä unohda näitä

 ●  Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Monipuolisia aterioita 500–600 kcal      
 -  lautasmallin mukaan koottuja aterioita

 ●  Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal      
 -  koko päivän ateriat sekä aamupala-,        
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ●  Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal      
-  koko päivän ateriat sekä aamupala-,          
  eväs- ja välipalavaihtoehtoja 

 ● Ole hyvä - Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria    
-  toisella puolella Itämeren ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
    mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua      
-  tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä

 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille     
-  hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia

 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g hiilihydraattia/annos  
-  10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia

 ●  Sinä valitset        
-  ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

- sopivat myös muiden kuin diabeetikoiden ohjaukseen

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton uudet repäisylehtiöt:
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  • Vaihda pehmeään rasvaan

Hoidonohjaukseen tarkoitettuja esitteitä saa 50:n ja 100 repäisysivun 
lehtiöinä. Osassa lehtiöitä on kansilehti, jossa on lisätietoa ohjaajalle. 
Diabetesliiton asiantuntijat ovat suunnitelleet kaikki julkaisemamme 
repäisylehtiöt.

Puoli kiloa kasviksia päivässä     
saa kokoon helposti  ja halvalla
Kasvisten syömiseen kannustava      
esite näyttää, miten helposti ja edullisesti     
puoli kiloa kasviksia tulee täyteen. 

Miten lisään pehmeää rasvaa ruokavalioon?
Repäisylehtiön kuvien ja tietojen avulla ravitsemusohjaaja voi  
havainnollistaa ruokavalion kovan ja pehmeän rasvan lähteitä. 

Tilaukset:
www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa  
 Hinnat sisältävät lähetyskulut.
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Lääketieteen lisensiaatti Teemu 
Kalliokosken väitöskirja Functio-
nal imaging of insulitis in type 1 

diabetes, Lapsuus- ja nuoruustyy-
pin diabetekseen johtavien haiman 
muutosten kuvantaminen PET-
menetelmin, tarkastettiin Turun 
yliopistossa lokakuussa.  

Tyypin 1 diabeteksen puhkea-
misen varhaiseen havaitsemiseen on löytymässä uusi 
keino. Kalliokoski todisti väitöstutkimuksessaaan, että 
kun potilaalle annetaan PET-kuvantamisen merkkinai-
neena fluorideoksiglukoosia, sen soluunotto lisääntyy 
merkittäväksi, jos potilalla on haimassaan solutuhoon 
johtava tulehdus. 

 Positroniemissiotomografia (PET) on leikekuvausme-
netelmä, jossa käytetään avuksi lyhytikäisellä radioaktii-
visella isotoopilla leimattuja merkkiaineita.

Väitöskirjatyössä leimatun fluorideoksiglukoosin 
käyttö lisääntyi jopa kaksinkertaiseksi sellaisissa hiiren 
haiman saarekkeissa, joissa on tulehdus, verrattuna 
terveisiin saarekkeisiin. 

Hiirityön tuloksen selvittyä PET-kuvantamistutkimus 
tehtiin aikuisille potilaille, jotka olivat äskettäin sairastu-
neet tyypin 1 diabetekseen. Näillä potilailla haiman fluo-
rideoksiglukoosin käyttö oli merkitsevästi lisääntynyt heti 
sairastumisen jälkeen, mutta vähentyi sitten niin, että 
kuuden kuukauden kuluttua haiman glukoosinkäyttö oli 
verrattavissa terveiden henkilöiden haiman fluorideoksi-
glukoosin käyttöön.

 Lisääntynyt fluorideoksiglukoosin kertymä haimassa 
saattaa osoittaa aktiivisen tulehduksen. Lisätutkimuk-
sia tarvitaan sen selvittämiseksi, lisääntyykö leimatun 
fluorideoksiglukoosin kertymä haimassa lapsilla ja 
nuorilla juuri ennen taudin puhkeamista. Jos näin käy, 
PET-kuvantamisen avulla voitaisiin ennakoida sairauden 
puhkeaminen.

Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin myös, voidaanko 
insuliinia tuottavien haiman solujen määrää arvioida 
käyttämällä PET-merkkiaineena 18F-leimattua dihydroksi-
fenyylialaniinia. Kalliokoski osoitti, että tämä keino tyypin 
1 diabeteksen toteamiseksi ei toimi.

  Väitöslinkkejä �
linkkejä yliopistojen diabetesaiheisiin väitöstiedotteisiin ja -tiivistelmiin on koottu Diabetes ja 
lääkäri -lehden verkkosivulle www.diabetes.fi/vaitoksia.

Väitöksiä

Filosofian maisteri Jukka lippo-
sen väitöskirja Estimation methods 

for cardiovascular signal analysis, 
Menetelmiä kardiovaskulaaristen 
signaalien analysointiin, tarkastet-
tiin Itä-Suomen yliopistossa syys-
kuussa.

Väitöstyössä kehitettiin uuden-
laisia menetelmiä, joilla sydämen 

ja verenkiertoelimistön mittauksia voidaan hyödyntää 
laajemmin ja luotettavammin diabeteksen seurannassa. 
Kehitetyillä menetelmillä pyrittiin tuomaan ratkaisuja 
diabetekseen liittyviin ongelmiin, kuten liian matalan 
verensokerin havaitsemiseen ja verenkiertoelimistön 
säätelyjärjestelmän kunnon tutkimiseen. Tutkimuksessa 
kehitettiin menetelmä, jolla sydämen sähköisen toimin-
nan muutoksia voidaan havaita jopa kotioloissa tehdyistä 
mittauksista. Sydämen sähköisen toiminnan mittaamista 
voisi väittelijän mukaan käyttää osana verensokeritasosta 
varoittavaa järjestelmää.

Väitöskirjan toisessa osassa kehitettiin verenkier-
toelimistöä kuvaava aikasarjamalli, joka mahdollistaa 
aikaisempaa tarkemman verenkiertoelimistön ja sen 
säätelyjärjestelmän tutkimisen.  Malli pohjautuu koehen-
kilöstä mitattaviin sykkeen, verenpaineen ja verisuonen 
halkaisijan muutoksiin. Sen avulla voidaan saada tarkkaa 
tietoa verenkiertoelimistön sekä sitä ohjaavan hermos-
tollisen säätelyjärjestelmän kunnosta. Tätä tietoa voidaan 
hyödyntää tutkittaessa diabeetikon hermostoon ja ve-
renkiertoelimistön kuntoon vaikuttavia tekijöitä, kuten 
lääkitystä ja elämäntapoja.
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Diabetes ja
silmänpohja-
muutoksetDiabetes ja 

silmänpohjamuutokset

Kirjoniementie 15
33680 Tampere

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

Koko A5, 16 sivua • Hinta 4 €/kpl
Hinta sisältää lähetyskulut.

Tilaukset ja lisätiedot: www.diabetes.fi /d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi • 03 2860 230



Helppoa
halpaa
hyvää

– kaikkina vuodenaikoina

Tilaukset: p. 03 2860 230
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin merkitty energia- ja hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
•	Laaja	ja	monipuolinen	keittokirja	kaikille,	jotka	haluavat	valmistaa	
maukasta	ruokaa	ilman	turhaa	rasvaa	ja	suolaa.	

•	Arki-	ja	juhlaruokia	sekä	leivonnaisia.	
•	225	ohjetta,	157	sivua
•	Koko	21	x	24	cm,	kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
•	Diabetes-lehden	reseptejä	vuosien	varrelta.	
•	53	ohjetta,	54	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta
•	KIMPPATARJOUS:	Saat	Diabetes-lehden	ruokavinkit	hintaan	5	€,		
kun	ostat	normaalihintaisen	Piiraat	pullat	pasteijat-,	Kalaa,		 	
kanaa	ja	kasviksia-	tai	Makumatka-keittokirjan.

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
•	Kaikille,	jotka	haluavat	siirtää	syömisen	painopistettä	kasvisten	
suuntaan.	Pääruoka-	ja	jälkiruokaohjeita.	Hiilihydraatti-	ja	energia-
sisältö	sekä	proteiinin	määrä	ja	gluteenittomat	ohjeet	merkitty.	

•	125	ohjetta,	107	sivua
•	Koko	21	cm	x	24	cm,	kierresidonta	

Kalaa, 
kanaa ja

kasviksia

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
•	Sydäntä	helliviä	herkkuja,	joihin	on	piilotettu	hyviä	pehmeitä	rasvoja.	
Leivonnaisissa	maistuvat	kasvikset,	sienet,	marjat	ja	pähkinät.

•	Suolaisissa	leivonnaisissa	kasvis-,	kala-	ja	lihavaihtoehtoja.
•	23	suolaisen	ja	15	makean	leivonnaisen	ohjetta,	52	sivua
•	Koko	20	x	20	cm,	kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

Helppoa halpaa hyvää 
– kaikkina vuodenaikoina 22,50 €
UUTUUS
•	Hyviä	arkiruokia	edullisesti	ja	näpertelemättä.	Näillä	ohjeilla		 	
kehnokin	kokki	onnistuu.

•	69	vuodenajan	mukaan	ryhmiteltyä	ruokaohjetta,	106	sivua
•	Koko	A5,	kierresidonta

Diabetesliiton keittokirjat
Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa

Diabetes_keittokirjat_ilmo_2014.indd   1 21.8.2014   15.23
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Facebook-ryhmästä  
vertaistukea nuorille

Facebookiin on perustettu suljettu Dia-
betes – Nuoret -ryhmä 13–25-vuotiaille 
diabeetikoille. Ryhmässä on mukana 
muun muassa Ykkösklubin tukihenkilö-
nuoria, jotka ovat saaneet Diabetesliiton 
vertaistukihenkilökoulutuksen. 
Ryhmän ylläpitäjät ovat Johanna Häme-
Sahinoja ja Mari Noppa Diabetesliitosta, 
lääketieteen opiskelija Meri öhman Dia-
betesliiton nuorisotoimikunnasta sekä 
Elina luoma, nuorten verkkolehden 
Inspiksen toimittaja.

Ryhmä löytyy Facebookista hakusanoilla 
Diabetes nuoret.

Uusi verkkopalvelu diabetesta 
sairastavien nuorten vanhemmille

Diabetesliitto on avannut uuden verkkopalvelun yli 11-vuo-
tiaiden diabetesta sairastavien nuorten vanhemmille. Sul-
jettu palvelu on tarkoitettu vain diabetesyhdistysten jäse-
nille, ja sen käyttöoikeus sisältyy jäsenmaksuun. Riittää, 
että nuori itse tai jompikumpi vanhemmista on jäsen. 

Palvelu sisältää muun muassa vanhempien keskustelu-
palstan. Keskustelussa on mukana myös psykologi. Keskus-
telupalstalla esiinnytään nimimerkeillä, eikä henkilöllisyyttä 
ole pakko paljastaa muille osallistujille. Suljetussa palvelus-
sa on varmaa, että kaikki ovat samassa elämäntilanteessa, 
koska tunnukset myönnetään vain rajatuin ehdoin. 

Tarkempaa tietoa "Vanhempien kesken" 
-palvelusta ja siihen liittymisestä saa sivulta 
www.diabetes.fi /d-ekstra/tule_mukaan! Palvelu on testi-
käytössä, ja sen jatkosta päätetään alkuvuonna 2015.

Turvallista matkaa! -ajoterveysesite diabetesta sairastaville 

Diabetesliitto on julkaissut kaksi uutta 
esitettä, joissa on ajoterveyteen liittyviä 
ohjeita diabetesta sairastaville sekä ohjeita 
lääkäreille diabeetikon ajokyvyn arviointia 
varten. Esitteiden pdf:t voi avata omalle 
koneelle maksutta netistä osoitteesta 
www.diabetes.fi /d-kauppa.
     Esitteitä on saatavissa myös painettuina 
repäisylehtiöinä Diabetesliitosta. Repäisy-
lehtiöt ovat maksullisia. Jokaisen viiden-
kymmenen sivun lehtiön päällä on kansilehti, 
jossa on ohjeita lääkärille diabeetikon ajo-
terveyden arviointia varten. 
       Lehtiöt on tarkoitettu terveydenhuoltoon 
jaettaviksi diabetesta sairastaville. 

Kansilehdessä ohjeet lääkärille

Tilaukset: www.diabetes.fi /d-kauppa • materiaalitilaukset@diabetes.fi 

Koko: A4, repäisysivut kaksipuoleisia

Hinnat:

• 50 sivun lehtiö 17 euroa
• 100 sivun lehtiö 24 euroa
• Hinnat sisältävät lähetyskulut.



Koulutusta

www.diabetes.fi /koulutus
P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Koulutukset terveydenhuollon ammattilaisille  
           Diabeteskeskuksessa 2015 

Järjestämme  myös tilauskoulutuksia 
tarpeidenne mukaan. 

 
 29.–30.1. Diabeetikon hoito, koulutus lääke- ja   
 hoitotarvikeyritysten työntekijöille (P) 
16.–20.3. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
26.–27.3. Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille (P)
27.–29.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja   
 hoidonohjaus (P)
28.–29.4. Diabetes ja syöminen, UUSI (suunnitteilla  
  1- tai 2-päiväinen koulutus) (P)   
 29.4. Apteekkihenkilökunnan koulutuspäivä (S)

Kevät

lisätietoja ja ilmoittautumiset 

u  Koulutussihteeri Malla Honkanen    
 p. 03 2860 338, koulutussihteeri@diabetes.fi 
u www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

Syksy 
 16.–18.9. ja Koulutus painonhallintaryhmien   
28.–29.10. ohjaajille PPP (P)
21.–25.9. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
5.–7.10. Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
8.–9.10. Ikäihmisten diabetes (P)
26.–27.10. Diabetes ja jalat (P) UUSI
26.–27.10. Raskaus ja diabetes (S)
29.–30.10. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
9.–11.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä  
 tekeville (P)
4.–6.11. Tyypin 1 diabeetikon hoidon   
 tehostaminen (P)
12.–13.11. Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien  
  diabetespäivät (P)
16.–20.11. Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
3.–4.12. Kehitysvammaisen ja mielen-  
 terveyskuntoutujan tyypin 1   
 diabeteksen hoito (P)

26.3.–27.3.2015

Lisätietoja ja ilmoittautumiset  Koulutussihteeri Malla Honkanen | p. 03 2860 338
koulutussihteeri@diabetes.fi  | www.diabetes.fi /koulutus/ilmoittautuminen

Lääkäreille tarkoitetulla kaksipäiväisellä kurssilla 
on mahdollisuus syventyä ja keskittyä diabeteksen 
hoitoon: päivittää ja täydentää tietoja metabolisesta 
oireyhtymästä, tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoiden 
kokonaisvaltaisesta hoidosta, ohjauksesta ja seuran-
nasta sekä diabeteksen lisäsairauksien ehkäisystä ja 
varhaisesta toteamisesta. 
     Kurssi voi poikia ideoita diabeteksen hoidon järjes-
tämiseen ja laadun kehittämiseen omassa työyhtei-
sössä. Diabeteskeskuksessa on hyvä tilaisuus tutustua 
myös diabeetikon hoitovälineisiin.

 › Kenelle?
Diabeetikoita hoitavat lääkärit terveyskeskuksissa, 
työterveyshuollossa, sairaaloissa ja yksityissektorilla  

 › Koulutuksen jälkeen
•  Olet päivittänyt ja täydentänyt tietojasi tyypin 1 ja  
 tyypin 2 diabeetikoiden kokonaisvaltaisesta   
 hoidosta, ohjauksesta ja seurannasta.
•  Olet kehittänyt osaamistasi diabeetikon jalka-  

 ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
•  Ymmärrät omaseurannan merkityksen verensokerin  
 mittaamisen ja tulosten tulkinnan kautta.
•  Olet tutustunut erilaisiin verensokerimittareihin sekä  
 pistämiseen ja pistosvälineisiin.

 › Menetelmät Omaan työhön liittyvä ennakkotehtävä  
ja kirjallisuuteen tutustumista, vuorovaikutteiset  
luennot, potilasesimerkkien käsittely, ryhmätyöt

 › Arviointi Kurssin päättyessä osallistujat täyttävät 
kirjallisen arviointilomakkeen ja antavat suullisen 
palautteen. Arviointi kohdistuu koulutukseen kokonai-
suutena sekä omaan oppimiseen.

 › Kouluttajat Sisätautien erikoislääkäri, diabetes- 
hoitaja, ravitsemusterapeutti ja jalkojenhoitaja

 › Paikka Diabeteskeskus, Kirjoniementie 15, Tampere
 › Hinta Hinta 508 euroa sisältää opetuksen,   

materiaalin, ohjelmassa mainitut ruokailut ja  
majoituksen (alv 0 %). 

Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille



Diabetesliitosta hoidonohjauksen tueksi

Diabetesliitto  I  Kirjoniementie 15, 33680 Tampere  I  p. 03 2860 111 (klo 9–13)  
f. 03 2860 422  I  materiaalitilaukset@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/d-kauppa

Diabeteksen perushoito
 
1010 Diabetes-kirja, 
 uudistettu painos 2011 52 euroa
2011 Tienviittoja diabeteksen 
 hyvään hoitoon – Opas tyypin 2  
 diabetekseen sairastuneelle  7 euroa 
5128  Ensitieto-opas – Tyypin 2 
 eli aikuistyypin diabetes  
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
5129  Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
3013 Ikäihmisen diabetes 
 – Hyvän hoidon opas 17,50 euroa
3024 Insuliinihoidon ohjauspaketti  
 (tyypin 1 diabetes) 20 euroa
2016 Tyypin 1 diabetes ja joustava 
 monipistoshoito -opas 8,50 euroa
Repäisylehtiöt:*
3053 Pistä insuliini oikein 
3073  Näin mittaat verensokerin 
3074  Näin seuraat ja säätelet verensokeria 
3027  Liian matalan verensokerin oireet 
 ja ensiapu 
3035  Turvallista matkaa! - Diabetes ja 
 ajoterveys 

Ruokavalio 

1017  Helppoa halpaa hyvää - kaikkina  
 vuodenaikoina -keittokirja  
 22,50 euroa
1016  Piiraat pullat pasteijat 
 – Leivonnaisohjeita 20 euroa
1015 Väriä ja voimaa – Parhaat 
 ruokavalinnat diabeteksen  
 hoidossa ja ehkäisyssä -kirja,  
 opastaa lukijaa tekemään  
 perusteltuja valintoja 19,50 euroa
1014 Kalaa, kanaa ja kasviksia 
 -keittokirja 26 euroa
1012 Makumatka kevyeen kotiruokaan 
 -keittokirja 28 euroa
1013 Diabetes-lehden ruokavinkit 
 -keittokirja 15 euroa
2023 Diabetes ja keliakia 
 – Ruokaopas 8,50 euroa
2024 Diabetes ja alkoholi 
 -opas 4,50 euroa
3012 Diabetes ja ruoka -kirja, perusopas 
 terveydenhuoltoon ja  
 ravitsemisalalle 30 euroa
3014 Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan  
 -kirja (syömisen hallinta) 10 euroa

3066 Hiilarivisa-kuvataulu 15 euroa
3056 Sinä valitset -juliste 2 euroa
3064 Ole hyvä -lautasmallijuliste 4 euroa
3070 Ole hyvä -ruokakolmiojuliste 
 4 euroa
5117 Diabeetikon ruokavalinnat -esite
 maksuton 
Sydänmerkki:   
 5141 Reseptikortit, 
            7 erilaista maksuton
 5127 Juliste maksuton
Diabeetikon ruokavaliosuositus,  
maksuton, vain verkossa: 
www.diabetes.fi/ruoka-aineistot 
Repäisylehtiöt:*
3016 Esimerkki päivän aterioista 
 1 400 kcal
3017 Esimerkki päivän aterioista 
 2 000 kcal
3018 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 350–400 kcal
3019 Monipuolisia ja terveellisiä aterioita 
 500–600 kcal
3022 Vaihda pehmeään rasvaan
3075 Puoli kiloa kasviksia päivässä
3020 Hiilihydraattien arviointi
3023 Sinä valitset (rasva ja liikapaino)
3068 Monta syytä syödä kuitua
3069 Ole hyvä – Itämeren ruokakolmio/ 
 Lautasmalli
3071 Suojaruokaa diabeetikon 
 munuaisille

 
Diabeteksen ehkäisy

 
3050 Riskitesti (nyt myös pohjois - 
 saameksi), toimitusmaksut:  
 1–10 lehtiötä  10 euroa, 
 11–20 lehtiötä  20 euroa,  
 21–40 lehtiötä 40 euroa
5139 Tunnetko diabeteksen? -lehti 
 3 euroa/kpl tai 37 euroa/50 kpl
2025 Mikä nyt neuvoksi? Opas tyypin 2 
 diabetesriskin hallintaan 2,50 euroa
9074 What do I do now? 
 How to manage the risk of  
 type 2 diabetes 2,50 euroa 
9037 Tuijota omaan napaasi 
 – Onneksi tyypin 2 diabetes on  
 ehkäistävissä -esite maksuton  
9038 Tyypin 2 diabetesvaara 
 – Testaa riskisi -juliste maksuton 

Lasten diabetes 

3037 Diabetes leikki-ikäisellä  
 – Opas päivähoitoon 4,50 euroa
3036 Diabetes kouluikäisellä 
 – Opas kouluille 4,50 euroa
3028 Hei, mulla on diabetes -tiedote 
 lapsen lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
3026 Mulla on diabetes -tiedote nuoren 
 lähipiirille 7,50 euroa/30 kpl
2013 Lapsen diabetes – Opas perheelle  
 11 euroa  
3011 Ruokapelikortit lapsille
 (hh-arviointi) 12 euroa
2027 Oy Haima Ab -kuva- ja värityskirja 
 lapsille 8,50 euroa
5124 Lasten diabetes -tiedote maksuton 

Diabetes ja raskaus 

2018 Tyypin 1 diabetes ja raskaus 
 5,50 euroa
2017 Raskausdiabetes – Pidä huolta itses- 
 täsi ja vauvastasi -opas 5,50 euroa
Diabeetikon hoito raskauden aikana  
-suositus maksuton, vain verkossa: 
www.diabetes.fi/diabetesjaraskaus

Jalkojenhoito 

2015 Diabetes ja jalkojen omahoito 
 -opas 6,50 euroa
Repäisylehtiöt:*
3029  Jalkajumppa
3062  Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat? 
3030  Vinkkejä kenkien valintaan 
3060 Kenkäresepti   
3042 Jalkojen tutkimus- ja seuranta-  
 lomake 50 sivua/7 euroa

Lisäsairaudet 

2020 Diabetes ja silmänpohjamuutokset 
 4 euroa  tarkistettu 2013

Sosiaaliturva
 
5116 Diabeetikon sosiaaliturva
 maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturvaoppaat
5131 Kelan alle 16-vuotiaiden vammais- 
 tuki maksuton, myös verkossa: 
 www.diabetes.fi/sosiaaliturvaoppaat

Postimaksut ja lähetyskulut sisältyvät maksullisten materiaalien hintoihin. Yli 50 euron tilaukset toimitetaan postiennakolla. Ilmaismateriaaleista 
peritään lähetyskuluja 15 euroa. Ilmaismateriaalien lähetyskuluja ei peritä diabetesyhdistyksiltä. Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään.

*Repäisylehtiöt: 
50-sivuinen 17 euroa 
100-sivuinen 24 euroa

 
Aineistoa myös  
ruotsiksi, ks.  
www.diabetes.fi/ 
svenska.
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