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Terveitä 
elinpäiviä
Vanha sanonta urheilijan 
huonosta terveydestä joutaa 
romukoppaan, ainakin 
kun tarkastellaan koko 
elämänkaarta. Huippu-urheilija 
elää vanhuudenpäivänsä 
terveempänä kuin verrokkinsa, 
osoittaa suomalaistutkimus.   

Veren rasvat 
tarkkailuun  
Nuorten tyypin 1 
diabeetikoiden hoidossa on 
korostettu verensokerin ja 
verenpaineen hyvää hoitoa. 
Niiden ohella myös veren 
rasvahäiriöihin kannattaa 
kiinnittää huomiota 
mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa.    

Asenne ratkaisee  
Lasten diabetestasapainon 
parantamiseksi on 
yritetty monenlaisia 
keinoja käyttäytymis- ja 
perheterapioista erilaisiin 
teknisiin apuvälineisiin. Kun 
tutkimusten tulokset vedetään 
yhteen, johtopäätökseksi jää: 
potilaan ja hänen perheensä 
asenne ratkaisee.   

Henkinen este  
Insuliinihoidon aloittamiseen 
liittyy monilla tyypin 2 
diabeetikoilla vastahakoisuutta 
ja ennakkoluuloja. Enää eivät 
pelota niinkään pistokset 
kuin esimerkiksi lihominen. 
Pelot ovat oikeutettuja ja 
osin aiheellisiakin, ja ne 
asettavat erityisiä vaatimuksia 
hoidonohjaukselle.     
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Ajankohtaista  

Lähde mukaan Unelmien liikuntapäivään  
 

Tuhansissa tempauksissa otetaan ilo irti liikunnasta 
Unelmien liikuntapäivänä tiistaina 10. toukokuuta. 
Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen 
pop up -tapahtuma. Päivä rakentuu ihmisten omille ide-
oille, kokeiluille ja yhdessä tekemiselle yli raja-aitojen. 
Kaikki tavat liikkua ovat hyviä.

”Yksi elämä kutsuu kaikki mukaan. Osallistu ja vie 
viestiä eteenpäin työpaikallasi. Unelmien liikuntapäi-
vä liikuttaa myös työn lomassa ja työpaikalla”, Yksi 
elämän viestintäpäällikkö Eija Seppänen kannustaa.

”Haluamme myös kutsua mukaan heitä, jotka voi-
sivat liikkua enemmän ja näin ottaa valtavan askeleen 
kohti terveempää Suomea. Liikkumattomuus maksaa 
Suomelle 3–4 miljardia euroa vuodessa. Tämä on yli 
600 euroa jokaista suomalaista kohden. Mitä jos teki-
simme asialle jotain?”

Kuka tahansa
voi järjestää tapahtuman

Unelmien liikuntapäivän tapahtumat vaihtelevat avoi-
mista harjoituksista turnauksiin, kuntosalien avoimien 
ovien päivistä polttopallon peluuseen, kulttuurikäve-
lyyn ja 50 kilometrin pyörälenkkiin. 

”Ravintolapäivässä perustetaan ravintoloita ja Tai-
teiden yössä kulttuuritahot järjestävät esityksiä. Unel-
mien liikuntapäivässä me kaikki järjestämme erilaisia 
liikunnallisia tapahtumia, joihin kutsumme myös mui-
ta mukaan”, Seppänen sanoo.

Unelmien liikuntapäivä on YK:n terveysjärjestö 
WHO:n Move for Health -päivän tapahtumia. Tapahtu-
maa ovat edistämässä suomalaisten terveys-, liikunta- 
ja urheiluorganisaatioiden verkostot. Päivä on myös 
startti isommalle unelmalle. Se jatkuu syyskuussa 
”Liikkumisen unelmakuukautena” ja huipentuu ”Liik-
kumisen unelmavuoteen 2017” Suomen juhliessa itse-
näisyyden satavuotista historiaa teemalla ”Yhdessä”.

Yksi elämä -sivustolla kerrotaan kevättalven aika-
na lisää Unelmien liikuntapäivästä. Sosiaalisessa medi-
assa Unelmien liikuntapäivää voi seurata tunnisteella 
#UnelmienLiikuntapäivä.

Unelmien liikuntapäivä kuuluu Yksi elämä -järjes-
töjen, eli Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton, ter-
veystalkoisiin, joiden tavoitteena on terveempi Suomi.

• hoidonohjaukseen pian sairastumisen jälkeen tai sairauden myöhemmissä vaiheissa 
• sopii myös itseopiskeluun diabeetikoille, läheisille ja työssään diabetestietoa tarvitseville.

Diabetesliiton uusi perusopas tyypin 2 diabeetikoille

Lisätietoa ja tilaukset: www.diabetes.fi/d-kauppa
materiaalitilaukset@diabetes.fi
P. 03 2860 111 / Materiaalitilaukset (ma–pe klo 8 – 13)

Oppaassa kerrotaan  
ymmärrettävästi
• mikä tyypin 2 diabetes on 
• miksi sitä kannattaa hoitaa
• miten sitä hoidetaan: 

ravitsemus, liikunta,  
diabeteksen kanssa 
jaksaminen, lääkehoito.

Oppaan tekijät: ravitsemusterapeutti 
Liisa Heinonen, jalkojenhoitaja Jaana 
Huhtanen, psykologi Kirsi Ikuli,  
diabeteslääkärit Pirjo Ilanne-Parikka 
ja Vuokko Kallioniemi, liikuntatieteen 
maisteri Taru Poukka ja diabetes-
hoitaja Tiina Salonen.

44-sivuisen oppaan hinta on 4 euroa/kappale tai 45 euroa/50 kappaletta. Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Tuhansissa tempauksissa otetaan ilo irti liikunnasta 

Koko Suomi liikkeelle!
Onko ravintolapäivä tuttu? Samalla 
pop up -tyylillä sinäkin voit järjestää 
10.5.2016 liikuntatapahtuman. 
Tule mukaan! Terveisin Yksi elämä

#UnelmienLiikuntapäivä
#Terveystalkoot@yksi_elama

unelmienliikuntapäivä.fi
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Pääkirjoitus  

Lähde mukaan Unelmien liikuntapäivään  
 

Ilmaston lämpötilan muutoksesta on keskusteltu vuosikausia. Kansainväli-
nen ilmastokokous pääsi hiljattain periaatesopimukseen hiilidioksidipäästöjen 
 rajoittamisesta ja lämpenemisen pysäyttämisestä. Säätyyppi meillä näyttää ole-
van perinteisistä muistikuvista poikkeava ääripäineen. Lämpötila ja lumimäärä 
saattavat olla samanlaiset tammikuussa ja juhannuksena.  Perinteisen talvilajim-
me, hiihdon, harrastaminen käy vaikeammaksi. 

Liikunta on yksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kulmakivistä.  
 Mikään lääkehoito ei yllä samanlaiseen tulokseen. Liikunnan määrästä ja ter-
veellisimmästä lajista on väännetty peistä vuosia. Viime vuonna ilmestyi yksi Kööpenhaminan hölkkääjiin liittyvä 
tutkimus (Schnohr ym., JACC 2015). Siinä seurattiin yli kymmenen vuoden ajan hölkkääjäryhmää ja verrokkeja, 
yhteensä tutkimuksessa oli mukana yli viisituhatta tanskalaista. Erityisesti kirjattiin juoksuliikunnan kesto, tiheys 
ja intensiteetti. Näiden perusteella tarkasteltiin sairastuvuutta ja kuolleisuutta. Tulosten mukaan liikunnan määrä 
ja kuolleisuus muodostivat u-käyrän.  Vähäinen liikunta ja kova liikunta toivat yhtä pienen hyödyn terveyden 
kannalta. Sama suhde säilyi, kun tutkittavat vakioitiin yleisesti hyväksyttyjen riskitekijöiden suhteen. 

Samansuuntaisia havaintoja on tehty aikaisemminkin. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan kohtuullinen 
liikunta näyttäisi tuovan parhaat terveyshyödyt. Tämä on lohdullinen tieto monille ja tukee kuntourheilun koh-
tuullisen harrastamisen tärkeyttä. 

Diabeteksen ilmaantumista ei voida lii-
kunnalla kokonaan estää, mutta sitä voidaan 
siirtää pitkällekin. Merja K. Laine (tässä 
lehdessä sivulla 14) tutki suomalaisten huip-
pu-urheilijoiden terveyttä vuosikymmeniä 
 aktiiviuran päätyttyä. Hänen havaintojensa 
mukaan voimaperäisen harjoittelun perintö 
näkyy terveydessä vuosikymmeniä. Vaiku-
tuksia havaittiin useissa metabolisen oire-
yhtymän riskitekijöissä ja diabeteksen ilmaan-
tumisessa. Aktiivinen liikunnan harrastus 
nuoruudessa näyttää myös säilyvän läpi elä-
män. ”Ylös, ulos ja lenkille” -tokaisu on ajan-
kohtainen liiallisen istumisen vastapainona. 

Kuva:Kimmo Väänänen

Kohtuus kaikessa

JORMA LAHTELA



Tietoa, materiaalia, videoita, tehtäviä teemoista:
Perhearki • Liikunta • Ruoka ja syöminen • Lasten ylipaino

Uutta: Verkkomateriaali ylipainoisen lapsen vanhemmalle
Kysy lastenlääkäriltä -palsta • Sähköinen Neuvokas perhe -kortti
Ohjauskuvia maahanmuuttajien terveysneuvontaan

Aivoliiton, Diabetesliiton ja Sydänliiton käynnistämien 
Yksi elämä -terveystalkoiden tavoitteena on terveempi Suomi.

Seuraa meitä myös Facebookissa

neuvokasperhe.fi 
– iloa, innostusta ja kannustusta 

lapsiperheiden elintapoihin
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LAURA KIVELÄ JA PÄIVI KESKINEN

Lapsen diabetestasapainon parantaminen
Asenne on tärkein

Kuva: Janne Viinanen / Kaikki kuvat Diabetesliiton perhekursseilta. Kuvien henkilöt eivät liity artikkelin 
aiheeseen.

Diabeteksen hoito on vaativaa, ja 
monen lapsen hoitotasapainossa on 
parantamisen varaa. Vaikuttaa siltä, että 
tärkein hoitotasapainoon liittyvä tekijä on 
potilaan ja perheen asenne jokapäiväiseen 
hoitamiseen.

Tyypin 1 diabetes on suomalaisilla lapsilla yleisem-
pi kuin missään muussa maassa. Alle 15-vuotiaiden 
lasten diabeteksen ilmaantuvuus kasvoi vuoteen 2005 
asti, minkä jälkeen se on pysynyt melko tasaisena, kes-
kimäärin 62,5 uutta tapausta 100 000:ta henkilövuotta 
kohti (1). Runsaasta hoitokokemuksesta huolimatta 
54–84 % lapsista ei edelleenkään saavuta tavoiteltua 
hoitotasapainoa. Tämä koskee niin Suomea kuin muu-
takin maailmaa. Hyvän hoitotasapainon rajana on eri 
tutkimuksissa pidetty HbA1c-arvoa alle 58–64 milli-
moolia moolissa (mmol/mol; 7,5–8,0 %) (2,3). 

Huono glykeeminen kontrolli heikentää elämän-
laatua, vaarantaa normaalin kasvun ja kehityksen se-
kä lisää pidempikestoisen huonon hoitotasapainon ja 
kohde-elinvaurioiden riskiä.

Hoitotasapainoon vaikuttavia tekijöitä

Hoitoyksikköön liittyvät tekijät

Lasten tyypin 1 diabeteksen hoitotasapainoon vai-
kuttavia tekijöitä on tutkittu laajalti, mutta siitä huo-

limatta ne tunnetaan vaillinaisesti. Eri hoitoyksiköiden 
potilaiden hoitotasapainon välillä on havaittu olevan 
eroa (2,3), joka saattaisi liittyä muun muassa yleisesti 
tiukempaan tavoitteisiin pyrkimiseen, hoitotiimin hy-
vään asenteeseen sekä toimivaan tiimityöskentelyyn 
(4). Toisaalta vaikutusta ei ole huomattu olevan esi-
merkiksi hoitohenkilökunnan koulutuksella tai koke-
muksella, joiden ajattelisi johtavan edellä mainittuihin 
seikkoihin (5). Eri hoitoyksiköissä potilaat ovat toden-
näköisesti jonkin verran erilaisia, ja tuloksia tulkitta-
essa onkin muistettava potilaiden henkilökohtaisten 
ominaisuuksien suuri vaikutus hoitotasapainoon.

Insuliinin annostelutapa ja teknologia

Insuliinihoitomuodolla tai käytetyllä insuliinityypillä 
ei yleensä ole merkittävää vaikutusta hoitotasapai-
noon. Insuliinipumppuhoito vaikuttaisi kuitenkin ole-
van hieman parempi kuin monipistoshoito, ja jatkuva 
kudoksen glukoosipitoisuuden seuranta ja monitoroi-
vat insuliinipumput ovat joissain tutkimuksissa johta-
neet parhaimpaan sokeritasapainoon. Hyvät tulokset 
ovat edellyttäneet, että glukoosipitoisuutta on seurattu 
lähes jatkuvasti. 

Käytännössä glukoosinseuranta on usein vähäi-
sempää, minkä lisäksi kehittyneempi hoitotekniikka 
vaatii hyvää motivaatiota ja sitoutumista hoitoon. In-
suliinin annostelutapa onkin valittava jokaiselle poti-
laalle yksilöllisesti (6,7).

Perheiden koulutus ja terapiat

Erilaiset diabeteksen hoitoon liittyvät koulutukset ja 
terapiat ovat olleet mielenkiinnon kohteena erityisesti, 
kun on yritetty vaikuttaa huonossa hoitotasapainossa 
olevien lasten ja nuorten glykeemiseen kontrolliin. 
Ryhmätyötaitojen kehittäminen sekä erilaiset per-
heterapiat ja -interventiot ovat olleet intensiivisis-
sä  satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa 
 tehokkaita HbA1c-arvoilla mitattuna. Ne ovat vähentä-
neet tehokkaasti myös konflikteja ja parantaneet perhe-
dynamiikkaa – ainakin perinteisissä kahden vanhem-
man perheissä. Hoidossa olisi kuitenkin huomioitava 
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myös perheiden erilaiset rakenteet sekä kulttuureihin 
liittyvien seikkojen mahdolliset vaikutukset (8). 

Aiemmissa tutkimuksissa huonompi hoitotasapai-
no on yhdistetty muun muassa yksinhuoltajuuteen ja 
alempaan sosioekonomiseen asemaan, mutta perhe-
suuntautuneella käyttäytymisterapialla 
HbA1c-arvot parantuivat merkittävästi 
perheen tulotasosta riippumatta. Po-
sitiivisia tuloksia on saatu myös dia-
betesta sairastavien pienten lasten 
vanhemmille suunnatuista kasvatus-
interventioista. Niiden koettiin helpot-
tavan vastuun jakamista ja yhteistyötä diabeteksen 
hoidossa, parantavan lapsen terveyttä sekä vähentävän 
vanhempien stressiä (9). Kaikissa tutkimuksissa kou-
lutusohjelmien teho ei ole kuitenkaan näkynyt HbA1c-
arvoilla mitattuna, vaikkakin hoitoon liittyvä motivaa-
tio ja tietämys olisivat parantuneet. Hoitajat ovat myös 
kokeneet ryhmien järjestämisen raskaaksi (10).

Hoitotasapainoon vaikuttavien interventioiden 
tehon arvioiminen on käytännössä vaikeaa. Nopeasti 
saavutettu HbA1c-arvojen parantuminen saattaa olla 
tilapäistä, ja toisaalta pidempikestoiset omahoidon ja 
asenteiden muutokset voivat tulla esille vasta interven-
tiojakson jälkeen. Laajassa meta-analyysissa, joka sel-
vitti käyttäytymisohjelmien tehoa tyypin 1 diabetesta 
sairastavien lasten ja aikuisten hoitotasapainon pa-
rantamisessa, havaittiin HbA1c-arvojen parantuvan 
hetkeksi noin kuuden kuukauden kohdalla interven-
tioista, mutta palaavan sitten pidemmässä seurannas-
sa verrokkien tasolle. Kirjoittajat totesivat kaikkien 
tutkimusten sisältävän myös vähintään keskitasoisen 
harhan riskin (11). 

Internet, älypuhelimet ja opetuspelit

Internetin ja älypuhelimien hyödyntäminen dia-
beteksen hoidossa on vilkkaan tutkimuksen kohteena. 
Niiden avulla voidaan parhaimmillaan tasa-arvoistaa 
hoitoa ja tarjota tietoa helposti saatavilla olevassa muo-

dossa potilaiden asuinpaikasta riippu-
matta. Tutkimusten mukaan suurin 
osa diabetesta sairastavien lasten van-
hemmista etsii tietoa internetistä, joten 
terveydenhuollon palveluiden laajempi 
siirtyminen sinne olisi luonnollista ja 
tarjoaisi luotettavan tiedonlähteen esi-

merkiksi yleisten keskustelupalstojen rinnalle. 
”Telehealth” on termi, jota käytetään puhuttaessa 

etäisyyden päästä suoritettavasta lääketieteellisestä 
toiminnasta. Se tarjoaa mahdollisuuden muun muassa 
tehostettuun hoidon seurantaan ja helpottaa potilaan 
yhteydenpitoa terveydenhuoltoon. Toisaalta sen avul-
la voidaan tarjota myös sairauteen liittyvää opetusta, 
tietoa sekä esimerkiksi vertaistukea (12). 

Perinteiset puhelinkontaktit potilaan ja tervey-
denhuollon ammattilaisen välillä on osoitettu hyö-
dyllisiksi, mutta tekstiviesti-interventioiden tehosta 
hoitotasapainon parantamisessa ei ole vielä vakuut-
tavaa näyttöä (13). Internetin kautta tarjottavan toi-
minnan haasteena on potilaan sitouttaminen hoitoon. 
Tutkimuksissa osallistuvien potilaiden määrä sekä 
palvelujen käyttöaika ovat usein seurannan aikana vä-
hentyneet dramaattisesti. Osassa tutkimuksista sitou-
tumista on saatu parannettua muokkaamalla ohjelmia 
enemmän potilaiden henkilökohtaisia tarpeita vastaa-
viksi.  Insuliinihoitoon liittyvillä opetuspeleillä on saa-
tu lisättyä lähinnä hoitoon liittyvää tietämystä, mutta 

vaikutukset HbA1c-arvoihin ovat olleet 
vaatimattomia. Lisäksi pelien vapaaeh-
toisuuteen perustuva käyttö on jäänyt 
melko vähäiseksi (14).

Oma tutkimuksemme:
asenne ratkaisee

Retrospektiivinen tapaus-verrokkitut-
kimuksemme käsitti 454 alle 16-vuoti-
asta potilasta, jotka olivat sairastaneet 
tyypin 1 diabetesta vähintään kaksi 
vuotta (15). Tiedot tutkimukseen kerät-
tiin Tampereen yliopistollisen sairaalan 
lasten diabetespoliklinikalla vuosien 
2005–2012 aikana kirjatuista potilasker-
tomusmerkinnöistä (ProWellness, Mi-
randa). Vertasimme hoitotasa painoaan 

Kuva: Janne Viinanen

Perhesuuntautuneella 
käyttäytymisterapialla 

HbA1c-arvot parantuivat 
merkittävästi perheen 

tulotasosta riippumatta.
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merkittävästi ja pitkäkestoisesti paranta neita lapsia 
saman ikäisiin ja yhtä pitkään sairastaneisiin potilai-
siin, joilla tällaista muutosta ei ollut tapahtunut. Hoito-
tasapainon parantumisen määrittelyssä käytimme 
muutosta HbA1c-lukemissa.

Keräsimme tietoja hoitotasapainoon mahdollisesti 
vaikuttaneista tekijöistä puolen vuoden ajalta ennen 
hoitotasapainon parantumista. Hoitotasapainoaan 
parantaneita ja verrokkeja verrattiin insuliinihoi-
toon liittyvien muutosten, elämäntilanteen ja harras-
tusten muutosten, asennemuutosten sekä erityisen 
hoidon ohjauksen määrän suhteen. Hoidonohjauksen 
määrässä huomioitiin kudosglukoosin sensorointi, 
ravitsemus terapeutin tapaaminen, psykologin tai psy-
kiatrin tapaaminen, diabetekseen liittyvä osastojakso, 
diabetesleirille tai -kurssille osallistuminen ja ylimää-
räiset hoitajakäynnit.

Tutkimuksessamme hoitotasapaino parani merkit-
tävästi ja pitkäkestoisesti 47 lapsella eli 10 %:lla tutki-
muspotilaista, yhtä usein tytöillä ja pojilla. Potilaiden 
keski-ikä hoitotasapainon parantumisen 
alkaessa oli noin 12 vuotta, ja potilaat oli-
vat ehtineet sairastaa tyypin 1 diabetesta 
noin seitsemän vuotta. Kun vertasimme 
hoitotasapainoaan parantaneita ja kaikkia 
verrokkeja, ryhmien välillä oli eroa asennemuutoksissa, 
diabetekseen liittyvien osastojaksojen määrässä ja yli-
määräisten hoitajakäyntien määrässä. Niitä kaikkia oli 
enemmän hoitotasapainoaan parantaneiden ryhmässä. 

Verrattuna huonommassa hoitotasapainossa ole-
viin verrokkeihin hoitotasapainoaan parantaneilla 
oli merkittävästi enemmän vain asennemuutoksia. 
Hoito tasapainoaan parantaneilla tytöillä oli enemmän 
elämän tilanteen ja harrastusten muutoksia kuin pojil-
la, mutta muissa muuttujissa ei ollut eroa sukupuolten 
välillä. 

Kenelläkään hoitotasapainoaan parantaneista 
 ketoasidoosien eli happomyrkytysten tai vakavien 
 hypoglykemioiden eli toisen henkilön apua vaatineiden 
matalien verensokereiden ilmaantuvuus ei lisääntynyt. 
Huomattavaa oli, että hoitotasapainoaan parantaneilla 
hoitotasapaino oli lähtötilanteessakin lähes kolmella nel-
jästä melko huono, joten parantamisen varaa todella oli.

Yläkouluikäisten hoidon haasteet

Suurin osa tutkimuksemme potilaista oli hoitotasapai-
non parantumisen alkaessa yläkouluikäisiä, ja heistä 
moni onkin epätyydyttävässä hoitotasapainossa. Dia-
beteksen hoito on vaativaa suurimmalle osalle nuoris-
ta sekä käytännön syistä että sairauden ja nuoruusiän 
aiheuttaman psyykkisen stressin vuoksi. Nuoruusiässä 
vanhempien tuki vähenee ja diabeteksen hoitovastuu 
siirtyy enenevästi nuorelle itselleen, mikä koetaan ras-
kaaksi muiden elämänmuutosten ohella (16). 

Vanhempien läsnäolo olisi nuorelle edelleen tär-
keää. Tutkimuksissa on todettu hoitotasapainon ja 

hoitoon sitoutumisen olevan parasta, jos 
potilas saa tukea sekä vanhemmiltaan että 
ikätovereiltaan (17). 

Nuoruuteen liittyvä lisääntynyt ris-
kinotto sekä samankaltaisuuden vaati-

mukset voivat olla hyvän hoitamisen esteinä. Moni 
nuori haluaa unohtaa sairauden sosiaalisten paineiden 
edessä. Lopputuloksena HbA1c-arvot usein nousevat, 
verensokereiden omaseuranta vähenee ja komplikaati-
oiden riski kasvaa. Toisaalta osa heikentyneestä hoito-
tasapainosta selittyy fysiologisilla muutoksilla, kun 
murrosiässä kehon hormonitoiminta muuttuu. Tämä 
johtaa insuliiniresistenssin kehittymiseen ja vaikeuttaa 
sopivien insuliiniannosten arvioimista. 

Tutkimuksissa nuorten diabeetikoiden tyytyväi-
syyttä tai glykeemistä kontrollia ei ole merkittävästi 

Kuva: Janne Viinanen

Moni nuori haluaa 
unohtaa sairauden 

sosiaalisten 
paineiden edessä.
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saatu parannettua lisäämällä hoidon kontrollointia 
ylimääräisten hoitajakäyntien ja puheluiden avulla 
(18). Henkilökohtainen valmennus voisi kuitenkin olla 
osalle potilaista hyvä vaihtoehto (19). 

Miten vaikuttaa asenteisiin?

Asennemuutokset nousivat selkeimmin esille, kun 
vertasimme hoitotasapainoaan parantaneita verrok-
kilapsiin. Asennemuutoksiin lukeutuivat tutkimuk-
sessamme muun muassa motivaation, 
omaseurannan määrän ja ruokailutottu-
musten muutokset sekä konkreettisem-
mat toimet, kuten omien tavoitteiden 
asettaminen hoidon suhteen, ruokapäivä-
kirjan pitäminen, hiilihydraattien arvioinnin parempi 
hallinta, herkuttelun vähentyminen sekä ylipäätänsä 
aiempaa huolellisempi diabeteksen hoito. 

Mielenkiintoisin kysymys liittyy siihen, miten lasta 
ja perhettä saataisiin kannustettua näihin muutoksiin. 
Muut hoitokeinot ovat helposti tehottomia, mikäli 
motivaatio hoitaa puuttuu. Esimerkiksi insuliini-
hoitoon liittyviä muutoksia ei ollut tutkimuksessamme 
hoitotasapainoaan parantaneiden ryhmässä merkittä-
västi enempää kuin muilla.

Eri keinot tytöillä ja pojilla?

Hoitotasapainon parantumisen taustalla vaikuttavat 
tekijät ovat yksilöllisiä, mutta tytöillä ulkoisten tapah-
tumien merkitys saattaa olla suurempi kuin pojilla. 
Tutkimuksessamme tyttöjen potilaskertomuksiin oli 
kirjattu merkittävästi enemmän elämäntilanteen ja 
harrastusten muutoksia kuin poikien kertomuksiin. 
Eräässä tutkimuksessa diabetesleireillä vaikutti olevan 
suurempi positiivinen vaikutus tyttöjen kuin poikien 
hoitotasapainoon. Tyttöjen ja poikien välillä saattaa 
 olla eroja myös sairauden kokemisessa. Diabeteksen on 
raportoitu vaikuttavan negatiivisemmin tyttöjen kuin 
poikien elämänlaatuun (20). 

Asiantuntijatapaamisten merkitys

Huonommassa hoitotasapainossa oleviin lapsiin koh-
distetaan enemmän huomiota ja hoitotoimenpiteitä 
kuin hyvässä hoitotasapainossa oleviin, kuten aiheel-
lista onkin. 

Tutkimuksessamme psykologin tai lastenpsykiat-
rin ja ravitsemusterapeutin tapaamisia vaikutti olevan 
hiukan vähemmän huonossa hoitotasapainossa ollei-
den verrokkien ryhmässä verrattuna kaikkiin verrok-
keihin ja hoitotasapainoaan parantaneisiin potilaisiin. 
Vaikka tämä ero ei noussut tilastollisesti merkitseväksi, 

sillä saattaa olla käytännön merkitystä. Asiantuntija-
tapaamiset ovat tärkeitä mahdollisuuksia vaikuttaa 
lapsen ja perheen ajatuksiin sairaudesta ja sen hoita-
misesta, ja perhe saa samalla ohjeita ja neuvoja arjessa 
pärjäämiseen sairauden kanssa. 

Entä sitten?

Tutkimuksessamme asennemuutokset olivat ainoa 
 tekijä, joka erotti selvästi hoitotasapainoaan paranta-

neita ja vertailussa olleita muita diabetes-
ta sairastavia lapsia. Tämän perusteella 
olisi tärkeää pyrkiä yhä aktiivisemmin 
löytämään kunkin lapsen ja perheen 
moti vaatioon vaikuttavia tekijöitä ja sel-

vittää, mikä kenenkin kohdalla kannustaisi pyrkimään 
parempiin hoitotuloksiin ja millä keinoilla diabeteksen 
hoitamisesta saataisiin osa arkielämän rutiineja. 

Vaikka verensokereiden pitäminen tavoitetasos-
sa on teoriassa mahdollista, se on käytännössä usein 
hyvin raskasta. Pidemmän ajan kuluessa diabeteksen 
hoitamisesta tulee toivottavasti esimerkiksi älykkäiden 
insuliinipumppujen tai saarekesoluterapioiden avulla 
niin helppoa, ettei se enää riipu liikaa potilaan omasta 
innostuksesta. 

Laura Kivelä
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”Kaikki tyypin 1 diabeetikot saman katon alle vauvasta vaariin”
Diabetesliiton uusi lääkäri toivoo tiivistä yhteistyötä   
tyypin 1 diabeetikoiden hoidon kehittämiseksi
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Anu-Maaria Hämäläinen 

Lääketieteen tohtori, lastentautien 
erikoislääkäri Anu-Maaria 
Hämäläinen aloitti syyskuun 
lopussa Diabetesliiton kuntoutus- 
ja koulutustoiminnassa toisena 
lääkärinä. Hän on viimeksi 
toiminut HYKS:aan kuuluvassa 
Jorvin sairaalassa osastonlääkärinä. 
Hänellä on Suomen Lääkäriliiton 
myöntämä diabeteksen hoidon 
erityispätevyys.

Millaisin odotuksin aloitit työt Diabetesliitossa?

”Olen aiemmin työskennellyt Diabetesliiton perhe- ja 
nuortenkurssien lääkärinä, joten työ oli osittain tuttua. 
Odotin innolla, mihin kaikkeen voisin vaikuttaa ja miten 
voisin hyödyntää erikoissairaanhoidossa diabetestyössä 
näkemääni ja kokemaani erityisesti perheiden ja nuorten, 
miksei myös aikuisten, hyväksi. 

Erikoissairaanhoidosta järjestötoimintaan siirtyminen 
toki jännitti, kun ei ollut ihan varmuutta omasta uudesta 
työnkuvasta. Uutta on ollut esimerkiksi Kelan kurssistan-
dardikieli. Tosin sekin ajan kanssa alkaa vaikuttaa ihan 
luettavalta. Kurssipalautteiden mukaan kuntoutuskurssit 
koetaan tärkeäksi osaksi omaa hoitoa, ja toiveeni olisikin, 
että mahdollisimman moni halukas voisi niille osallistua.

Diabetesliitto on osoittautunut jo tähän 
mennessä vireäksi, uudistuvaksi ja kantaa 
ottavaksi. Muun muassa uusia tapoja työs-
kennellä verkossa kehitetään koko ajan.  
Viime vuonna järjestettiin useita tyypin 2 
verkkokursseja, ja nyt keväällä alkaa ensim-
mäinen tyypin 1 diabeteksen verkkokurssi 
yhteistyössä paikallisen hoitopaikan kanssa.” 

Mihin erityisesti haluaisit   
tulevaisuudessa vaikuttaa?

”Toiveeni olisi myötävaikuttaa siihen, että lapsia ja aikuisia 
hoitavat lääkärit sekä muut ammattilaiset toimisivat tiiviim-
min yhteistyössä. Voitaisiinko uusissa diabeteksen hoidon 
keskuksissa toimia samassa työryhmässä, eikä vain saman 
katon alla, kuten aiemmassa työpaikassani? Hoidettaisiin 
tyypin 1 diabeetikot vauvasta vaariin, eikä nuorista tai 
nuorista aikuisista enää tulisi niin helposti väliinputoajia. 
Samalla muistettaisiin hoitaa verisuoniterveyttä jo lapsuu-
desta alkaen.”

Mitä haluat viestiä Diabetes ja   
lääkäri -lehden lukijoille?

”Toivon, että tämän lehden lukijat eli diabetesalan ammat-
tilaiset siellä hoitopaikoissa olisivat aktiivisesti yhteydessä 
ja pyrkisimme yhdessä siihen, että jokaisella maamme dia-
beetikolla olisi mahdollisuus saada laadukasta diabeteshoi-
toa. Toivon aktiivista vuoropuhelua. Saa olla yhteydessä!”
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Jokainen meistä on kuullut sanottavan, 
että urheilija ei tervettä päivää näe. 
Suomalaisessa tutkimuksessa, jossa 
selvitettiin huippu-urheilijoiden 
terveydentilaa myöhemmin elämässä, 
sanonnalle ei löytynyt katetta: urheilu-
ura näytti päinvastoin suojaavan miehiä 
tyypin 2 diabetekselta, kohonneelta 
verenpaineelta, suurelta kehon 
rasvaprosentilta ja metaboliselta 
oireyhtymältä.

Urheilija ei tervettä päivää näe 
– totta vai tarua?

MERJA K. LAINE

Useat tutkimukset ovat osoittaneet säännöllisen fyy-
sisen aktiivisuuden ennaltaehkäisevän merkittävästi 
elämäntapoihin liittyviä kroonisia sairauksia  (1–4). 
Sen  sijaan hämmästyttävän vähän on tutkittu, mikä 
vaikutus eri ikäkausien liikunnalla tai urheilulla on 
terveyteen pitkän ajan kuluessa. Esimer-
kiksi onko eroa, liikkuuko aktiivisesti 
nuoruusvuosina vai myöhemmällä iällä? 

Helsingin yliopiston kansanterveys-
tieteen laitoksella aloitettiin 1970- luvulla 
professori Seppo Sarnan johdolla tut-
kimus huippu-urheilun vaikutuksista 
suomalaisten miesten terveyteen, hy-
vinvointiin ja ikääntymiseen. Huippu- 
urheilijat tarjoavat oivan tutkimus-
kohteen analysoitaessa nuoruusvuosien 
fyysisen aktiivisuuden pitkäaikaisia terveysvaikutuk-
sia. Huipulle pääsy edellyttää huomattavan suurta 
harjoittelumäärää, joten varsinaista fyysisen aktiivi-
suuden mittaamista nuoruusvuosilta ei tarvita. 

Tutkimusryhmämme pyrki selvittämään muun 
muassa, suojaako nuoruusvuosien huippu-urheilu 
miehiä tyypin 2 diabetekselta, kohonneelta veren-
paineelta tai metaboliselta oireyhtymältä myöhem-
mällä iällä.

Aineistona kansainvälisissä kisoissa
Suomea edustaneet urheilijat

Alkuperäinen tutkimusväestö (N = 4 136) koostui 
ikääntyneistä mieshuippu-urheilijoista (n = 2 424)         

sekä heidän verrokeistaan 
(n =    1 712). Huippu-urheili-
joiksi luokiteltiin ne henki-
löt, jotka olivat edustaneet 
Suomea ainakin kerran kan-
sainvälisissä kilpailuissa, 
kuten maaotteluissa, EM-
kilpailuissa, MM-kilpailuis-
sa tai olympialaisissa vuosi-
na 1920–1965. Urheilijoille valittiin verrokit armeijan 
A1-luokan miehistä ikä- ja asuinpaikkavakioidusti. 

Urheilijat luokiteltiin kolmeen ryhmään sen 
 perusteella, minkä tyyppistä harjoittelua optimaalisen 
tuloksen saavuttaminen vaati  (5). Kestävyysurheilijat 
koostuivat keski- ja pitkänmatkan juoksijoista sekä 
maastohiihtäjistä, joukkueurheilijat puolestaan muun 

muassa jalkapalloilijoista, jääkiekkoili-
joista ja koripalloilijoista. Voimaurhei-
lijoihin kuuluivat nyrkkeilijät, painijat, 
painonnostajat sekä yleisurheilun puo-
lelta heittäjät. 

Naisten kilpaurheilu oli kovin vaa-
timatonta 1900-luvun alkupuoliskolla, 
 joten heitä ei otettu tutkimukseen mu-
kaan.

Kaikille elossa oleville tutkittaville 
lähettiin vuonna 1985 kyselylomakkei-

ta, joilla kartoitettiin heidän hyvinvointiaan ja tervey-
dentilaansa. Vastaavat lomakkeet lähettiin myös vuo-
sina 1995 ja 2001. Vuonna 2008 terveystutkimukseen 
kutsuttiin kaikki ne elossa olevat tutkittavat, jotka 
olivat vastanneet ainakin kerran aikaisemmin lähetet-
tyihin kyselylomakkeisiin. Nämä kriteerit täytti 1 183 
henkilöä, joista 599 (392 huippu-urheilijaa ja 207 ver-
rokkia) tuli paikalle ja osallistui terveystutkimukseen. 

Terveystutkimus sisälsi kyselylomakkeiden täytön, 
laajat laboratoriokokeet sekä terveystarkastuksen. Ky-
selylomakkeiden avulla kartoitettiin muun muassa tu-
pakointi, alkoholin käyttö, nykyinen liikunnan määrä 
sekä käytössä oleva lääkitys. Kaikille ei- diabeetikoille 
tehtiin standardoitu kahden tunnin oraalinen glukoo-

Hämmästyttävän 
vähän on tutkittu, 

mikä vaikutus 
eri ikäkausien 
liikunnalla tai 
urheilulla on 

terveyteen pitkän 
ajan kuluessa.
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sirasituskoe. Glukoosiaineenvaihdunnan häiriöt mää-
riteltiin WHO:n vuoden 1999 raja-arvojen mukaan (6). 

Terveystarkastuksessa mitattiin muun muassa ve-
renpaine, pulssi, paino, pituus ja kehon koostumus. 
Koulutetut tutkimushoitajat tekivät tutkimukset pai-
kallisissa terveyskeskuksissa tai vastaavissa paikoissa 
eri puolilla maata. 

Tieto erityiskorvattavien lääkkeiden käytöstä saa-
tiin Kansaneläkelaitokselta.

Huipulla urheilleet iäkkäinäkin
muita aktiivisempia

Terveystutkimukseen osallistui ikääntyneistä huippu-
urheilijoista 52,5 % ja verrokeista 47,5 %. Osanottajien 
(n = 599) keski-ikä (keskihajonta) 72,3 (5,9) vuotta oli 
merkittävästi alhaisempi kuin ei-osanottajien (n = 584) 
keski-ikä 74,9 (7,3) vuotta, p < 0.001. Ikääntyneet huip-
pu-urheilijat olivat iäkkäinä elintavoiltaan fyysisesti 
aktiivisempia kuin verrokit, p < 0.001. Osanottajien 
perustiedot on esitetty taulukossa 1 sivulla 16.

Tutkimukseen osallistuneilla ikääntyneillä huip-
pu-urheilijoilla oli suuntaus pienempään tyypin 2 
diabeteksen riskiin kuin 
verrokeilla (riskisuhde 
0,68, 95 %:n luottamus-
väli 0,45–1,01); pienin 
riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen oli kestä-
vyysurheilijoilla (riski-
suhde 0,43, 95 %:n luot-
tamusväli 0,20–0,94). 

Huippu-urheilijoilla 
oli pienempi kohonneen 
verenpaineen riski kuin 
verrokeilla (riskisuhde 
0,69, 95 %:n luottamus-
väli 0,49–0,98); pienin 
riski oli kestävyysurheilijoilla (riskisuhde 0,43, 95 %:n 
luottamusväli 0,23–0,80). 

Myös metabolisen oireyhtymän riski oli huippu-
urheilijoilla pienempi kuin verrokeilla (riskisuhde 0,57, 
95 %:n luottamusväli 0,40–0,81); pienin riski oli kestä-
vyysurheilijoilla (riskisuhde 0,28, 95 %:n luottamusväli 
0,16–0,52). Huippu-urheilijoiden kehon rasvaprosentti 
oli merkittävästi pienempi kuin verrokeilla (p = 0,021); 
pienin rasvaprosentti oli joukkuelajien edustajilla. 

Kaikki edellä mainitut tulokset ovat ikävakioi-
tuja. Taulukossa 2 sivulla 16 on esitetty nuoruusiän 
huippu-urheilun vaikutus glukoosiaineenvaihdunnan 
häiriöihin, verenpaineeseen, metaboliseen oireyhty-

mään, painoindeksiin sekä kehon koostumukseen 
myöhemmällä iällä eri urheilijaryhmillä ja verrokeilla. 
Taulukossa 3 sivulla 16 on esitetty nykyisen fyysisen 
aktiivisuuden vaikutus edellä mainittuihin kardiome-
tabolisiin häiriöihin ja tekijöihin.

Poikkeuksellinen ryhmä – poikkeukselliset 
tulokset?

Tutkimustuloksiemme mukaan ikääntyneillä mies-
huippu-urheilijoilla näytti olevan pienempi tyypin 2 
diabeteksen, heikentyneen glukoosinsiedon, kohon-
neen verenpaineen ja metabolisen oireyhtymän riski 
kuin verrokeilla. Lisäksi ikääntyneillä urheilijoilla 
oli suotuisampi kehon koostumus kuin verrokeilla. 
Nykyisen fyysisen aktiviteetin määrä oli käänteises-
ti yhteydessä edellä mainittuihin kardiometabolisiin 
häiriöihin. 

Tutkimustuloksemme vahvistavat lukuisten aiem-
pien tutkimusten tulokset fyysisen aktiivisuuden suo-
tuisista vaikutuksista glukoosiaineenvaihduntaan (3,4). 
Sekä aerobinen harjoittelu että lihaskuntoharjoittelu 
ovat oleellisia tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja glu-

koosiaineenvaihdunnan 
häiriöiden hoidossa (3,4). 

Aiemmat tutkimuk-
set osoittavat aerobisen 
liikunnan ja niin dynaa-
misen kuin isometrisen-
kin resistanssiliikunnan 
olevan yhteydessä ma-
talampaan systoliseen 
ja diastoliseen veren-
paineeseen, kun taas 
yhdistelmäharjoittelu 
näyttäisi vaikuttavan 
suotuisammin diastoli-
seen verenpaineeseen ja 

ehkä myös systoliseen verenpaineeseen (7,8). Lisäksi 
liikunnan määrän lisääminen näyttää olevan yhteydes-
sä matalampaan verenpainetasoon (8). Omat tutkimus-
tuloksemme tukevat näitä havaintoja.

Fyysisellä aktiivisuudella ja sen määrällä on suo-
tuisa vaikutus kehon koostumukseen: lihasmassa 
kasvaa ja rasvakudoksen määrä vähenee (9,10). Omat 
tutkimustuloksemme vahvistavat näitä havaintoja. 
Ikääntyminen on yhteydessä lihasmassan pienene-
miseen sekä lihasheikkouteen, joita molempia inak-
tiivinen elämäntapa edelleen pahentaa (11). Kehon 
koostumuksessa tapahtuu epäedullisia muutoksia 
 lihasmassan vähentyessä. 

Kuva: Barbro Wickström / Rodeo
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Kestävyys
n=64

Joukkue
n=221

Voima
n=107

Kaikki urheilijat
n=392

Verrokit
n=207

Ikä, vuosia 75,3  (5,5) 71,9  (6,0) 72,8  (6,2) 72,7  (6,1) 71,6  (5,6)

p-arvo < 0,001 1,000 0,246 0,024

Painoindeksi kg/m2 25,0  (3,3) 26,1  (3,3) 28,2  (4,7) 26,5  (3,9) 26,8  (3,4)

p-arvo < 0,001 0,090 0,003 0,285

LTPA, MET-h/viikko 42,8  (36,6) 31,0  (27,3) 25,2  (23,2) 31,4  (28,54) 20,5  (21,7)

p-arvo < 0,001 < 0,001 0,252 < 0,001

Tupakoijat % (n) 3,1 (2) 6,8  (15) 2,9  (3) 5,1  (20) 10,4  (21)

p-arvo 0,153 0,363 0,039 0,014

Taulukko 3. Nykyisen fyysisen aktiivisuuden vaikutus glukoosiaineen -
vaihdunnan häiriöihin, verenpaineeseen, metaboliseen oireyhtymään, 
painoindeksiin ja kehon koostumukseen.

IGT -

T2D Ô

Kohonnut verenpaine Ô

Painoindeksi Ô

Kehon rasvaton massa -

Rasvaprosentti Ô

Metabolinen oireyhtymä Ô

IGT = heikentynyt glukoosinsieto; T2D = tyypin 2 diabetes

Taulukko 1. Vuoden 2008 terveystutkimukseen osallistuneiden perustiedot.

Tulokset ovat keskiarvoja (± keskihajonta) tai prosenttiosuuksia (määrä). Keskiarvojen vertailu on tehty yhdensuuntaisella 
ANOVA:lla ja post hoc -testaus Bonferronin korjauksella. Prosenttiosuuksien vertailussa on käytetty ristiintaulukointia ja  
chi-squared-testiä..
p-arvot verrattuna verrokeihin
LTPA= leisure time physical activity, vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus; MET-h =metabolinen ekvivalentti -tunti

Taulukko 2. Nuoruusiän huippu-urheilun vaikutus glukoosiaineenvaihdunnan häiriöihin, verenpaineeseen,   
metaboliseen oireyhtymään, painoindeksiin ja kehon koostumukseen myöhemmällä iällä eri urheilijaryhmissä 
verrattuna verrokkeihin.

IGT = heikentynyt glukoosinsieto; T2D = tyypin 2 diabetes

Kaikki urheilijat Kestävyys Joukkue Voima

IGT Ô - Ô -

T2D (Ô) Ô - -

Kohonnut verenpaine Ô Ô - -

Painoindeksi - Ô - Ó

Kehon rasvaton massa Ó - Ó Ó

Rasvaprosentti % Ô Ô Ô -

Metabolinen oireyhtymä Ô Ô - Ô

Ikääntyneet huippu-
urheilijat ovat 

todennäköisesti 
sekä geneettisesti 
että psyykkisiltä 

ominaisuuksiltaan 
valikoitunut ryhmä, 
mikä saattaa omalta 
osaltaan vaikuttaa 

tuloksiin.
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Metabolinen oireyhtymä on rypäs aineenvaih-
dunnan poikkeavuuksia: siihen kuuluvat insuliini-
resistenssi, keskivartalolihavuus, poikkeava glukoo-
siaineenvaihdunta, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt 
ja kohonnut verenpaine  (12). Säännöllinen fyysinen 
aktiivisuus vaikuttaa suotuisasti kaikkiin näihin teki-
jöihin vähentäen siten metabolisen oireyhtymän riskiä 
(13-16). Fyysinen aktiivisuus parantaa insuliiniherk-
kyyttä ja vähentää maksan rasvoittumista  (17).  Tutki-
mustuloksemme tukevat näitä tuloksia.

Tutkimuksemme vahvuuksia on ainutlaatuinen 
tutkimusaineisto: huomattavan suuri määrä huippu-
urheilijoita ja heille armeijan kutsuntaeristä valitut 
ikä- ja asuinpaikkavakioidut terveet, hyväkuntoiset 
verrokit. Tiedot glukoosiaineenvaihduntahäiriöistä 
ovat kattavat. Kaikille ei-diabeetikoille tehtiin stan-
dardoitu kahden tunnin oraalinen glukoosirasituskoe. 
Tiedot erityiskorvattavista lääkkeistä saatiin Kansaelä-
kelaitokselta, jonka rekisteritiedot ovat varsin kattavat. 
Samalla tähän liittyy kuitenkin yksi tutkimuksen heik-
kouksista. Kansaneläkelaitoksen tyypin 2 diabeteksen 
ja kohonneen verenpaineen hoidossa käytettävien 
lääkkeiden korvausehdot poikkeavat kansallisista 
hoitosuosituksistamme. Saadaksemme kattavamman 
lääkitystiedon osanottajilta kysyttiin myös heidän lää-
kityksensä. 

Muita tämän tutkimuksen heikkouksia ovat itse 
ilmoitetut tiedot nykyisen liikunnan määrästä, tupa-
koinnista ja alkoholin käytöstä. Yleisesti kyselylomak-
keiden luotettavuus ja oikeellisuus ovat parempia 
ryhmätasolla kuin yksilötasolla (18). Fyysisen aktiivi-
suuden suhteen on otettu huomioon ainoastaan vapaa-
ajan liikunta, esimerkiksi puutarhatöitä ei ole huomioi-
tu lainkaan. Tietoja osanottajien ravintottumuksista tai 
nukkumisesta ei myöskään ollut käytettävissä. 

Kardiometabolisten sairauksien sukuhistoriaa ky-
syttiin osanottajilta, mutta tiedot jäivät niin vajavai-
siksi, ettei analyyseja niiden perusteella voinut tehdä. 
Tiedot mahdollisista rytmihäiriöistä puuttuivat myös. 
Ikääntyneet huippu-urheilijat ovat todennäköisesti se-
kä geneettisesti että psyykkisiltä ominaisuuksiltaan va-
likoitunut ryhmä (19,20), mikä omalta osaltaan saattaa 
vaikuttaa tuloksiin.

Merja K. Laine
LT, diabeteslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri
Vantaan terveyskeskus
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, 
Clinicum, Helsingin yliopisto
merja.k.laine@helsinki.�

Artikkeli perustuu Merja K. Laineen väitöskirjaan 
Cardiometabolic health among male former elite athle-

tes (Suomalaisten mieshuippu-urheilijoiden kardio-
metabolinen terveys myöhemmällä iällä). Se tarkas-
tettiin Helsingin yliopistossa viime elokuussa.
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NINA TOLONEN 

Veren rasvahäiriöt ja pienten 
suonten lisäsairaudet tyypin 1 
diabeetikoilla
Riskitekijöiden varhainen tunnistaminen 
ja tehokas hoito ovat ratkaisevassa 
asemassa diabeettisten lisäsairauksien 
ehkäisyssä ja hoidossa. Nuoren tyypin 
1 diabeetikon hoidossa on aiemmin 
keskitytty verensokerin ja verenpaineen 
hoitamiseen. Viimeaikaiset tutkimukset 
viittaavat siihen, että veren rasvojen 
huomiointi nykyistä varhaisemmin voisi 
myös olla hyödyksi ja ehkäistä suurten ja 
pienten suonten lisäsairauksia.

Diabetes on nefropatian eli munuaissairauden yleisin 
syy, ja ennenaikainen kuolleisuus on erityisen suuri 
potilailla, joilla on diabeettinen munuaistauti. Tyypin 
1 diabeetikoilla, joilla on mikroalbuminuria eli alku-
vaiheen munuaistauti (AER, albumin excretion rate eli 
albumiinin eritys virtsaan 20–200 mikrogrammaa 
 minuutissa, µg/min) on kolminkertainen kuolleisuu-
den riski normaaliväestöön verrattuna. Kliinisessä 
nefro patiassa eli makroalbuminuriavaiheessa (AER > 
200 µg/min) riski nousee yhdeksänkertaiseksi, ja lop-
puvaiheen munuaistautia sairastavilla on jo 18-kertai-
nen kuolleisuusriski. 

Sen sijaan tyypin 1 diabeetikoilla, joilla ei ole vii-
tettä munuaissairaudesta (AER < 20 µg/min), ei näytä 
olevan lisääntynyttä kuolleisuusriskiä normaaliväes-
töön verrattuna (1). Tyypin 1 diabeetikoiden yleisin 
kuolinsyy ovat sydän- ja verisuonisairaudet. 

Tyypin 1 diabeetikoilla, joilla ei ole munuais-
tautia tai muita lisäsairauksia, on yleensä hyvät 
rasva-arvot. Kun munuaistoiminta heikkenee, veren 
rasva-arvot muuttuvat epäsuotuisammiksi. Useissa 
laajoissa tutkimuksissa, kuten EURODIAB, DCCT/
EDIC ja FinnDiane (Finnish Diabetic Nephropathy Study), 
on osoitettu, että niillä tyypin 1 diabeetikoilla, joilla on 
makroalbuminuria, on korkeammat kokonaiskoleste-
roli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuudet kuin 

niillä tyypin 1 diabeetikoilla, joilla virtsaan erittyvän 
albumiinin määrä on normaali (2-4). Lisäksi FinnDia-
ne-tutkimuksessa apoli poproteiini B -pitoisuus oli 
suurempi ja HDL-kolesterolipitoisuus pienempi mak-
roalbuminuriaryhmässä (4). Apo-B on ateroskleroosia 
aiheuttavien, koleste rolia ja triglyseridiä kuljettavien 
lipoproteiinihiukkasten  rakenneproteiini. 

FinnDianessa niillä tutkittavilla, joilla todettiin 
mikroalbuminuria, oli jo jonkin verran korkeammat 
kokonaiskolesteroli-, triglyseridi- ja apo-B-pitoisuudet 
kuin niillä, joilla oli normaali albumiinineritys. LDL- 
ja HDL-kolesterolipitoisuuksissa ei kuitenkaan nähty 
eroja tässä vaiheessa. On siis selvää, että diabeettinen 
munuaistauti ja rasva-arvojen poikkeavuudet ovat 
vahvasti yhteydessä toisiinsa. Vielä on kuitenkin hie-
man epäselvää, vaikuttavatko veren rasvatasapainon 
häiriöt munuaistaudin etenemiseen ja ovatko ne osa 
patogeneettista prosessia, joka johtaa munuaistaudin 
kehittymiseen. 

Veren rasvojen ja munuaistaudin yhteydestä
vahvaa näyttöä seurantatutkimuksissa 

FinnDiane-tutkimuksessa triglyseriditasot ennustivat 
munuaistaudin etenemistä sen kaikissa vaiheissa (5). 
Monimuuttujamallissa, jossa katsottiin samanaikai-
sesti munuaistaudin etenemistä mikroalbuminuria- ja 
makroalbuminuriatasolle, triglyseridit olivat itsenäi-
nen riskitekijä. Mallissa oli mukana tärkeitä tunnettuja 
munuaistaudin riskitekijöitä, kuten sokeritasapaino, 

Nuori diabetestutkija  



19Diabetes ja lääkäri  helmikuu 2016

verenpaine, AER ja munuaiskerästen suodatusnopeus 
(eGFR, estimated glomerular filtration rate). EURODIAB-
tutkimuksessa seurannan alussa mitattu veren triglyse-
ridipitoisuus oli lähes yhtä vahva mikroalbumin urian 
kehittymisen ennustaja kuin AER (6). AER oli kuiten-
kin vahvin munuaistaudin etenemistä ennustava tekijä 
kuten oli odotettavissa. Sen standardoitu suhteellisen 
riskin arvio (SERR, standardized estimate of relative risk) 
oli 1,5. Triglyseridien vastaava 
 luku oli 1,3, joten ero AER:n ja 
triglyseridien välillä oli odotettua 
pienempi. Matalin triglyseridi-
pitoisuus nähtiin ryhmässä, jonka 
AER normalisoitui (eli laski alle 
mikro albuminuriatason) seuran-
nan  aikana. 

German Diabetes Documentati-
on System -tutkimuksessa (N = 27 
805), triglyseridit ja LDL-kolesteroli olivat merkittäviä 
mikroalbuminurian riskitekijöitä (7). DCCT/EDIC-tut-
kimuksessa epäsuotuisat triglyseridi-, kokonaiskoles-
teroli- ja LDL-kolesterolipitoisuudet olivat yhteydessä 
makroalbuminurian kehitykseen, kun taas suotuisat 
rasva-arvot olivat yhteydessä AER:n normalisoitumi-
seen (8). 

Pittsburgh EDC -tutkimuksessa LDL-kolesteroli 
ennusti mikroalbuminurian kehittymistä miehillä ja 
triglyseridit ennustivat sen kehittymistä naisilla (9). 
Koholla olevat LDL- ja ei-HDL-kolesterolipitoisuudet 
ennustivat myös munuaistaudin etenemistä niillä, joil-
le kehittyi makroalbuminuria tai loppuvaiheen munu-
aistauti viiden vuoden kuluessa seurannan alusta (10). 
Epäsuotuisat veren rasva-arvot eivät ennustaneet mu-
nuaistaudin kehitystä niillä, joille munuaistauti kehittyi 
hitaammin, 6–10 vuoden kuluessa seurannan alusta. 

Syy vai seuraus?

On vaikeaa selvittää veren ras-
vojen ja munuaistaudin syy-seu-
raussuhdetta, koska toistuvia ja 
tiheästi mitattuja veren rasva- ja AER-arvoja diabetek-
sen puhkeamisvaiheesta munuaistaudin kehittymiseen 
on huonosti saatavilla. Edellä mainittujen tutkimuksi-
en tulokset osoittavat kuitenkin, että dyslipidemia on 
yhteydessä nopeampaan munuaistaudin etenemiseen 
ja että suotuisat rasva-arvot liittyvät munuaistau-
din regressioon (AER:n aleneminen takaisin alle 20 
µg:aan/min). Lisäksi tietyt geneettiset lipidihäiriöt, 
kuten familiaalinen tyypin III hyperlipoproteinemia 
ja apo-E-poikkeavuudet, johtavat munuaissairauteen 

myös ilman sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Tämä 
puoltaa ajatusta, että dyslipidemia olisi osa munuais-
taudin komplisoitunutta patogeneesia. 

Olemme äskettäin osoittaneet niin sanotulla men-
deelisellä randomisaatiomenetelmällä, että geneettiset 
tekijät, jotka ovat yhteydessä kohonneisiin triglyseridi- 
ja mataliin HDL-kolesteroliarvoihin, ovat yhteydessä 
makroalbuminuriaan tyypin 1 diabeetikoilla (11). Tä-

mä viittaa vahvasti kausaaliseen 
suhteeseen dyslipidemian ja dia-
beettisen munuaistaudin välillä. 

Dyslipidemian varhaisella 
hoidolla voisi siis olla suotuisa 
vaikutus diabeettisen munuais-
taudin ehkäisyssä ja hoidossa. 
On myös tärkeää muistaa, että 
dyslipidemia liittyy munuaistau-
din huonompaan ennusteeseen 

etenkin silloin, kun diabeetikolla on dyslipidemian 
lisäksi samanaikaisesti muita riskitekijöitä, kuten huo-
no sokeritasapaino, kohonnut verenpaine, ylipaino tai 
hän tupakoi.

Ristiriitaisia tuloksia veren rasva-arvojen
vaikutuksesta silmänpohjiin

Diabeettinen retinopatia eli silmänpohjasairaus on 
merkittävin näkövammautumisen syy länsimaiden 
työikäisessä väestössä. Diabeettinen retinopatia jae-
taan kahteen pääluokkaan eli ei-proliferatiiviseen 
ja proliferatiiviseen retinopatiaan. Proliferatiivinen 
retinopatia on näkökykyä uhkaava tila, jossa verkko-
kalvoon tai näköhermoon kasvaa hauraita helposti 
vuotavia  uudisverisuonia verkkokalvon kroonisen 
hapenpuutteen vuoksi. Keskeisen tarkan näkemisen 
alueen muutoksia ja turvotuksia kutsutaan diabeetti-

seksi makulopatiaksi. Vaikeassa 
makulopatiassa patologiset muu-
tokset ovat tärkeimmällä tarkan 
näkemisen alueella ja alentavat 
näön tarkkuutta.

Diabeettisen retinopatian varhainen tunnistaminen 
ja sen riskitekijöiden hoito on ensiarvoisen tärkeää, jot-
ta voimme vähentää vakavien silmänpohjamuutosten 
kehittymistä. Huono sokeritasapaino, korkea veren-
paine ja diabeteksen pitkä kesto ovat tunnetuimpia 
retinopatian riskitekijöitä, mutta tulokset retinopatian 
ja epäsuotuisten veren rasva-arvojen välisistä yhte-
yksistä ovat olleet ristiriitaisia. Osassa tutkimuksista 
ei ole havaittu merkitsevää yhteyttä dyslipidemian 
ja  retinopatian välillä (12, 13), kun taas toisissa epä-
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suotuisat veren rasva-arvot ovat olleet itsenäinen re-
tinopatian riskitekijä (14, 15). Ristiriitaisia tuloksia on 
raportoitu myös siitä, mitkä lipidimuuttujat voisivat 
olla yhteydessä retinopatiaan (16, 17). 

Veren rasva-arvojen, retinopatian ja munuais-
taudin välillä on lukuisia yhteyksiä ja vuorovaiku-
tuksia. Useassa edellä mainitussa tutkimuksessa 
 potilaiden munuaistaudin vaikeusaste ei ollut tiedos-
sa tai sitä ei otettu huomioon tuloksien raportoinnissa. 
Munuais taudin yleisyys voi vaihdella huomattavasti 
eri aineistojen välillä, joten tämän vuoksi tutkimuksia 
on hankala verrata toisiinsa. 

FinnDiane-tutkimuksessa proliferatiivista retino-
patiaa sairastavilla potilailla oli korkeammat kokonais-
kolesteroli-, triglyseridi-, ei-HDL- ja LDL-kolesteroli- 
sekä apolipoproteiini B -pitoisuudet kuin potilailla, 
joilla ei ollut retinopatiaa tai joilla oli ei-proliferatiivi-
nen retinopatia (18). Kokonais-HDL-, HDL2- ja HDL3-
kolesterolin pitoisuudet olivat myös alhaisemmat 
 potilailla, joilla oli proliferatiivinen retinopatia. 

Monimuuttujamalleissa pitkä diabeteksen kesto, 
suuri AER, pieni eGFR sekä pieni HDL-kolesterolin pi-
toisuus olivat itsenäisesti yhteydessä proliferatiiviseen 
retinopatiaan. Suuret triglyseridi-, HbA1c- ja AER-arvot 
sekä pieni eGFR olivat puolestaan yhteydessä lievään 
ei-proliferatiiviseen retinopatiaan. Kun triglyseridit 
korvattiin mallissa muilla lipidimuuttujilla, suuri tri-
glyseridi/HDL-kolesterolisuhde oli myös yhteydessä 
lievään ei-proliferatiiviseen retinopatiaan.

Tulokset dyslipidemian ja kovien eksudaattien eli 
lipidikertymien välillä ovat selvemmät. Kovat eksu-
daatit muodostuvat, kun heikentyneet kapillaariveri-
suonet vuotavat verkkokalvolla. Lipidieksudaatit ovat 
diabeettisen retinopatian varhainen merkki ja myös 
tyypillinen löydös makulopatiassa. Aiemmissa tutki-
muksissa kokonaiskolesteroli ja LDL-kolesteroli ovat 
olleet yhteydessä kovien eksudaattien esiintyvyyteen 
ja vaikeusasteeseen (19, 20). 

Myös tyypin 2 diabeetikoilla on havaittu yhteys 
kovien eksudaattien ja epäsuotuisten veren rasva-ar-
vojen välillä (21, 22). Satunnaistetuissa kliinisissä tutki-
muksissa (FIELD ja ACCORD-Eye) rasva-arvoja alen-
tavalla fibraattilääkkeellä on todettu olevan suotuisia 
vaikutuksia retinopatian ehkäisemisessä tyypin 2 dia-
beetikoilla. On kuitenkin mahdollista, että fibraattien 
suotuisa vaikutus johtuu myös lääkkeen muista kuin 
sen veren rasvoja alentavasta vaikutuksesta (23, 24). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että dyslipidemialla 
ja sen hoidolla voi olla merkittävä vaikutus diabeetti-
sen retinopatian synnyssä ja kehittymisessä. 

Dyslipidemian haitoista hermostolle
tiedetään vasta vähän

Diabetekseen liittyy myös hermojen toiminnan heik-
kenemistä, jota kutsutaan diabeettiseksi neuropatiaksi. 
Neuropatia kehittyy useimmille diabeetikoille vuosi-
en sairastamisen myötä. Noin 15–20 vuoden kuluttua 
diabeteksen diagnosoinnista jo noin puolella potilaista 
esiintyy ainakin lieviä neuropatian oireita. Osalla tyy-
pin 2 diabeetikoista voidaan todeta merkkejä neuro-
patiasta jo diabeteksen diagnosointivaiheessa, koska 
sairaus on voinut olla vuosia piilevänä ennen sen totea-
mista.  Tavallisin neuropatian muoto on ääreishermojen 
sairaus eli polyneuropatia, jota esiintyy eniten alaraa-
jojen ääriosissa. Diabeettinen polyneuropatia aiheuttaa 
kipua, pistelyä tai puutumista noin kolmannekselle po-
tilaista, joilla todetaan diabeettinen neuropatia. Noin 
puolet polyneuropatiapotilaista on oireettomia, mutta 
heikentyneen suojatunnon vuoksi heillä on suurentu-
nut jalkavammojen ja -haavojen riski. 

Dyslipidemian ja neuropatian mahdollisesta yh-
teydestä on raportoitu hieman ristiriitaisia tuloksia. 
Tutkimuksessa, johon osallistui 592 tyypin 1 diabeetik-
koa, ei löytynyt yhteyttä dyslipidemian ja neuropatian 
 välillä, kun taas Pittsburgh EDC -tutkimuksessa matala 
HDL-kolesteroli oli yhteydessä neuropatiaan (25, 26). 
EURODIAB-seurantatutkimuksessa korkeat kokonais-
kolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridiarvot olivat 
yhteydessä neuropatian kehittymiseen (27).  Toisessa 
seurantatutkimuksessa, johon osallistui sekä tyypin 1 
että tyypin 2 diabeetikoita, korkeammat triglyseridi-
arvot ennustivat neuropatian etenemistä (28).

Diabeettinen autonominen neuropatia eli ei-tah-
donalaisen hermoston vaurio voi aiheuttaa esimerkik-
si heikentynyttä rasituksen sietoa, ummetusta, ripulia, 
erektiohäiriötä ja virtsarakon toiminnan häiriötä. Kar-
diovaskulaarinen autonominen neuropatia voidaan 
havaita esimerkiksi poikkeavana sydämen sykkeen 
vaihteluna sekä sykkeen poikkeavana reaktiona sy-
vään hengittämiseen. 

EURODIAB-tutkimuksessa epäsuotuisa kokonais-
kolesteroli/HDL-suhde sekä matalat HDL-kolesteroli- 
ja korkeat triglyseridiarvot olivat yhteydessä auto-
nomiseen neuropatiaan (29).  On myös osoitettu, että 
hoitamalla tehokkaasti hyperglykemiaa, hypertensiota 
ja dyslipidemiaa sekä tekemällä elintapamuutoksia 
voidaan vähentää autonomisen neuropatian kehitty-
mistä tyypin 2 diabeetikoilla jopa 63 % (30). Lisäksi 
neuropatiaan ja varsinkin autonomiseen neuropatiaan 
liittyy hyvin suuri kardiovaskulaarisairastavuuden 
ja kuolleisuuden riski, joten dyslipidemiaa kannattaa 
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hoitaa myös makrovaskulaari-
komplikaatioiden välttämiseksi.    

Riskitekijöiden kokonaisuus 
huomioon

Hyvällä sokeritasapainolla on 
keskeinen rooli mikrovaskulaa-
risten lisäsairauksien ehkäisyssä. 
Käypä hoito -suosituksen mukai-
sesti HbA1c:n tavoitetaso on alle 53 millimoolia moo-
lissa (mmol/mol; 7 %), paastoglukoosipitoisuuden alle 
7 millimoolia litrassa (mmol/l) ja kaksi tuntia aterian 
jälkeen mitatun glukoosipitoisuuden alle 10 mmol/l, 
mutta tavoitteet asetetaan yksilöllisesti muun muassa 
potilaan hypoglykemiataipumus huomioiden. 

Tehokas verenpaineen hoito sekä tupakoinnin 
lopettaminen ovat myös avainasemassa. Verenpai-
neen tavoitetaso on alle 140/80 elohopeamillimetriä 
(mmHg). Aikaisemmin verenpaineen tavoitetaso oli 
alle 130/80 mmHg, mutta ACCORD- ja ADVANCE-
tutkimusten tuloksien perusteella tavoitetaso muutet-
tiin takaisin 140/80 mmHg:iin. Tutkimuksiin osallistui 
tyypin 2 diabeetikoita, joiden keski-ikä oli 55 ja 67 vuot-
ta, joten mikäli matalampi verenpainetaso on saavutet-
tavissa nuoremmilla tyypin 1 tai 2 diabeetikoilla ilman 
sivuvaikutuksia ja ilman liian monta eri verenpaine-
lääkettä, alempi tavoitetaso voi edelleenkin olla sopiva. 

Dyslipidemian hoidon hyödyistä mikrovaskulaa-
risten komplikaatioiden ehkäisyssä ja hoidossa ei vielä 
ole täyttä selvyyttä, eikä isoja kliinisiä satunnaistettuja 
tutkimuksia ole saatavilla varsinkaan tyypin 1 diabee-
tikoista. Selvää on kuitenkin se, että kaikilla diabee-
tikoilla on vahvasti suurentunut sydän- ja verisuoni-
sairauden riski, jota dyslipidemian hoidolla voidaan 
pienentää. Uutta tietoa dyslipidemian hoidon vaiku-
tuksista mikrovaskulaarisiin komplikaatioihin alkaa 
myös ilmestyä, ja tulevaisuudessa esimerkiksi AdDIT 
(Adolescent type 1 Diabetes, cardio-renal Intervention Trial) 
tulee antamaan lisätietoa ACE:n estäjä kinapriilin ja 
atorvastatiinin yhdistelmähoidon vaikutuksesta. 

Diabeteksen Käypä hoito -suosituksen mukaan 
LDL-kolesterolin tavoitetaso on alle 2,5 mmol/l kai-
killa diabeetikoilla. Mikäli diabeetikolla on todettu 
myös valtimotauti, mikrovaskulaarisia lisäsairauk-
sia tai muita valtimosairauden riskitekijöitä, LDL- 
kolesterolin  tavoitetaso on alle 1,8 mmol/l. Sen lisäksi 
HDL-kolesterolin tavoite on miehillä yli 1,1 mmol/l ja 
naisilla yli 1,3 mmol/l ja triglyseridien tavoitetaso alle 
1,7 mmol/l. On kuitenkin tärkeää muistaa, että soke-
ritasapaino, verenpaine ja rasva-arvot eivät ole kate-

gorisia vaan jatkuvia muuttujia, 
ja selkeää, kliinisesti merkittävää 
raja-arvoa on hankala määrit-
tää. Arvioitaessa riskiä sairastua 
diabeteksen lisäsairauk siin tulee 
siis katsoa kaikkia riskitekijöitä 
kokonaisuutena, eikä tarkastella 
vain yksittäisten pitoisuuksien ja 
raja-arvojen ylityksiä.
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Nuoren diabetestutkijan palkinto beetasolujen säätelyä 
selvittäneestä väitöstyöstä 

Suomen diabetestutkijoiden ja diabetologien 
yhdistys on myöntänyt Nuori diabetestutkija 
-palkinnon vuonna 2015 Elina Hakoselle. 
Toiselle sijalle tuli Niina Sandholm ja 
kolmannelle Nina Tolonen. Palkinto 
myönnetään nuorelle diabeteksen alalta 
väitelleelle tutkijalle. 

Hakosen väitöskirjatyössä saatiin uutta tietoa insuliinia tuotta-
van beetasolumassan säätelystä ja erityisesti epidermaalisen 
kasvutekijän reseptorin (EGFR) roolista siinä. Hän osoitti 
tutkimuksessaan, että EGFR-signalointi on tärkeä beetasolu-
tuholta suojaava mekanismi erilaisissa diabetesmalleissa.
Niina Sandholmin palkittu väitöskirjatyö esittelee ne 
geneettiset riskitekijät, jotka liittyvät vahvasti diabeetti-
seen munuaistautiin tyypin 1 diabeetikoilla. Nina Tolonen 
käsitteli väitöskirjatyössään veren rasvojen vaikutuksia 
tyypin 1 diabeetikoiden pieniin ja suuriin verisuoniin. 
Hän kirjoittaa tuloksistaan tämän lehden sivulla 18.

Hakosen ja Sandholmin artikkelitiivistelmät julkais-
taan Diabetes ja lääkäri -lehden huhtikuun ja kesäkuun 
numeroissa (2/2016 ja 3/2016).

Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit on Dia betes-
liiton jäsenyhdistys. Lisätietoa Nuori Dia betestutkija 
-palkinnon hakemisesta: 
www.diabetes.�/diabetestutkijat. 

Nuori diabetestutkija -palkinto jaettiin Valtakunnal-
lisen diabetespäivän yhteydessä marraskuussa. 
Keskellä Elina Hakonen (ensimmäinen sija), 
vasemmalla Niina Sandholm (toinen sija) ja oikealla 
Nina Tolonen (kolmas sija).
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Diabetesliitto
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Jalkojenhoitoon
liittyvät aineistot
Diabetes ja jalkojen omahoito
• 6,50 euroa
• Selkeä perusopas diabeetikoille ja muille jalkojen kunnosta huolehtiville
• Koko B5, sivuja 36, saatavana myös ruotsiksi

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

Jalkajumppa
Repäisylehtiö
• Lähes kaikille sopivia perusharjoitteita lämmittely- ja venyttelyohjeineen
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

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

Vinkkejä kenkien valintaan
Repäisylehtiö
• Ohjeita sopivien ja turvallisten kenkien valintaan
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4

Mihin riskiluokkaan jalkasi kuuluvat?  
– Jalkojen pikkuvammojen hoito
Repäisylehtiö
• Tietoa riskijalan tuntomerkeistä, neuvoja ihorikkouman ja hiertymän   
 omahoitoon
• Tarkoitettu hoidonohjaukseen
• Koko A4
 

Repäisylehtiöiden hinnat
• 50 sivun lehtiö 17 euroa
• 100 sivun lehtiö 24 euroa
Hinnat sisältävät lähetyskulut
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Hyvät kengät eivät hierrä eivätkä purista, ja niillä on huoletonta liikkua.  
Ne pitävät jalat lämpiminä ja terveinä – siksi ei ole pikku juttu,  

millaiset kengät valitset. 

Valitse kengät käyttötarkoituksen  
ja vuodenajan mukaan
• Kenkiä tulisi olla työhön, vapaa-aikaan, harrastuksiin ja 
juhlaan. Niitä tarvitaan niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. 
Kiinnitä erityistä huomiota eniten käyttämiesi kenkien 
valintaan. Materiaaleista nahka on paras, koska se 
hengittää ja mukautuu hyvin jalkaan.

Oikea koko löytyy mallipohjallisella   
• Pyydä avustajaa piirtämään molempien jalkojen ääriviivat 
paperille. Lisää pidempään piirrokseen yhden senttimetrin 
käyntivara. Leikkaa pohjallinen irti ja työnnä se kenkään. Jos 
pohjallisen reunat rypistyvät, kenkä on liian pieni. Jos jaloissa  
on rakennemuutoksia, tarvitaan hoidon ammattilaisen  
laatima kenkäresepti. Reseptilomakkeita saa Diabetes liitosta.  
Myös mittalaite auttaa oikean koon löytymisessä. 

Sukansuu ei saa kiristää
• Hyvissä kengissä on tilaa kosteutta imeville ja siirtä  ville 
sukille ja pestäville, iskua vaimentaville irto poh jal lisille. 
Ne pitävät jalat lämpiminä ja kenkien sisä puolen  
puhtaana. Joskus tarvitaan tilaa yksilöllisesti valmistetuille  
tukipohjallisille.

Kantapää tarvitsee tukea
• Kengän kanta tukee parhaiten kantapäätä, kun se on tiukasti 
kantapään mukainen ja riittävän napakka. Arvioi kengän 
kannan tukevuus painamalla sitä peukalolla. Liian löysän 
kengän kanta painuu sisään. 

Hyvät kengät tukevat jalkaa askeleen kaikissa vaiheissa 

• Askeleen alussa kantapää 
koskettaa lattiaan.

• Kantapäältä paino siirtyy 
jalan etuosaan.

Vinkkejä valintaan

• Askeleen aikana jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin. 
Varpaat leviävät alustaan ja työntävät kehoa eteenpäin.

• Huomaatko, miten jalan 
pituus ja leveys muuttuvat 
askeleen aikana?

Jalkojen_hoitoon_liittyvat_aineistot ilmo.indd   1 22.11.2015   14.20
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Väitöksiä  
  

• Miira Klemetin väitöskirja Trends in obstetric and pe-

rinatal outcomes of women with type 1 diabetes during 

1988-2011: A Finnish population-based observational 

study tarkastettiin Helsingin yliopistossa marraskuussa.
Tyypin 1 diabetekseen liittyy vakavia raskaus- ja syn-

nytyskomplikaatioita, kuten sikiön epämuodostumia 
ja liikakasvua, pre-eklampsiaa (raskausmyrkytyksiä), 
ennenaikaisia synnytyksiä ja sikiökuolemia. Äidin huono 
verensokeritasapaino ja korkea verenpaine altistavat 
raskaushäiriöille. Synnyttäjän liikapaino voi vaikeuttaa 
ihanteellisen sokeritasapainon ja verenpaineen saavut-
tamista. Väitöskirjatyö osoitti, että useimpien raskaus- ja 
synnytyskomplikaatioiden osuudet pysyivät korkeina tai 
lisääntyivät vuosina 1988–2011. 

Laajaa väestöpohjaista tutkimusta suomalaisten 
tyypin 1 diabeetikoiden raskauksien ja synnytysten hoi-
totuloksista ei ole aikaisemmin julkaistu. Tutkimuksen 
tavoitteena oli analysoida raskautta edeltävän painoin-
deksin, raskautta edeltävän ja raskaudenaikaisen sokeri-
tasapainon (HbA1c) sekä verenpaineiden trendejä tyypin 
1 diabeetikoilla sekä näiden yhteyksiä raskaus- ja synny-
tystuloksiin sekä sikiön ja vastasyntyneen vointiin. 

Väestöpohjaisessa tutkimuksessa analysoitiin 1 094 
Helsingin Naistenklinikalla vuosina 1988–2011 synnyt-
täneen tyypin 1 diabeetikon raskaus- ja synnytystiedot. 
Analyysiin sisällytettiin jokaisen naisen viimeisin yksisi-
kiöinen synnytys. 

Tutkimuksessa todettiin, että tyypin 1 diabetesta 
sairastavien synnyttäjien raskautta edeltävä painoindek-
si nousi vuosina 1988–2011. Samaan aikaan raskautta 
edeltävä sekä keski- ja loppuraskauden sokeritasapaino 
huononivat. Alkuraskauden sokeritasapaino ei vastannut 
suosituksia. Niiden naisten osuus lisääntyi, joiden veren-
paine ylitti 130/80 mmHg raskauden aikana, ja 19–34 
%:lle kehittyi pre-eklampsia. 

Suunnitellut keisarileikkaukset vähenivät ja kiireelli-
set lisääntyivät. Vastasyntyneillä napavaltimon pH laski 
alatiesynnytyksissä. Liikakasvuisten (27–39 %) ja teho-
hoitoon joutuneiden (> 15 %) osuudet pysyivät korkeina, 
mutta vastasyntyneiden matalat verensokeriarvot vähe-
nivät. 

Riskitekijäanalyyseissa äidin liikapaino ennusti sikiön 
liikakasvua ja pre-eklampsiaa. Alku- ja loppuraskauden 
huono sokeritasapaino ennusti pre-eklampsiaa, syn-
nytystä ennen 37. raskausviikkoa sekä vastasyntyneen 
liikakasvuisuutta ja tehohoidon tarvetta. Loppuraskauden 
huono sokeritasapaino ennusti myös vastasyntyneen al-
haista napaveren pH-arvoa ja matalia verensokeritasoja. 

• Lääketieteen lisensiaatti Virva Hannulan väitöskirja 
Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosi-
aaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1 diabe-
testa sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla (The pre-

valence of diabetic retinopathy and its effect on social 

wellbeing and health related quality of life in children 

and young adults with type 1 diabetes) tarkastettiin 
Oulun yliopistossa marraskuussa.

Tyypin 1 diabetesta sairastavien lapsipotilaiden 
diabeettisen silmänpohjasairauden eli retinopatian 
esiintyvyys oli pysynyt ennallaan Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin alueella verrattuna lähes kaksi vuosi-
kymmentä aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Diabeettisen 
retinopatian esiintyvyys ja riskitekijät kartoitettiin väes-
töpohjaisessa lapsipotilasaineistossa vuonna 2007, ja 
tuloksia verrattiin vastaavaan 18 vuotta aiemmin Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tutkittuun poti-
lasaineistoon. Tyypin 1 diabeteksen hoitomuotojen ke-
hittymisestä huolimatta metabolinen tasapaino ja muut 
diabeettisen retinopatian riskitekijät sekä retinopatian 
esiintyvyys olivat pysyneet oleellisesti ennallaan.

Vuoden 2007 tutkimuksessa lähes kaikille potilaille 
(94 %) oli kehittynyt diabeettinen retinopatia ja kol-
manneksella todettiin vaikea-asteisia eli proliferatiivisia 
silmänpohjamuutoksia. Terveyteen liittyvä elämänlaatu 
ja sosiaalinen hyvinvointi olivat samankaltaiset kuin 
taustaväestössä silloin, kun potilailla ei ollut proliferatii-
vista retinopatiaa. Nuorten aikuisten potilasaineistossa 
proliferatiivisella diabeettisella retinopatialla havaittiin 
yhteys huonompaan elämänlaatuun ja koulutustasoon 
sekä korkeampiin työttömyys- ja eläköitymislukuihin. 

• MD Maria Fizelovan väitöskirja 
Determinants and  predictive value 

of markers of glycemia and dys-

lipidemia for type 2 diabetes and 

cardiovascular  disease  (Glukoosi- ja 
lipidiaineenvaihdunnan merkkiaineet 
tyypin 2 diabeteksen ja sydänsaira-
uksien ennustetekijöinä) tarkastettiin 
Itä-Suomen yliopistossa lokakuussa.

Fizelova osoitti väitöstutkimuksessaan, että maksan 
insuliiniresistenssi-indeksi on lupaava uusi mittari tyypin 
2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien ennakoin-
tiin. Insuliiniresistenssi ja heikentynyt insuliinin eritys 
ovat kaksi tärkeintä patofysiologista häiriötä tyypin 2 
diabeteksen synnyssä, ja insuliiniresistenssi liittyy myös 
kohonneeseen sydän- ja verisuonitautiriskiin.

jatkuu sivulla 26
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  Tutkimusaineistona oli laaja METSIM-väestötutkimus 
(Metabolic Syndrome In Men), johon osallistui 10 197 
miestä Kuopiosta ja lähialueilta. Tutkimuksessa selvitet-
tiin lisäksi sitä, miten glukoositaso, insuliiniresistenssi, 
insuliinineritys ja muut sydänsairauksien vaaratekijät 
säätelevät glykosyloituneen hemoglobiinin pitoisuutta 
(HbA1c).

Tulokset osoittavat, että kudoskohtaiset insuliiniresis-
tenssin mittarit ennustivat tyypin 2 diabeteksen kehitty-
mistä paljon luotettavammin kuin paastoglukoosi. Mak-
san insuliiniresistenssi-indeksi ennusti parhaiten tyypin 2 
diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien kehittymistä. 

Rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden mittareista apoli-
poproteiini-A1/HDL-kolesterolisuhde sekä apolipoprote-
iini-B/LDL-kolesterolisuhde ennustivat parhaiten tyypin 
2 diabeteksen puhkeamista. Rasva-aineenvaihdunnan 
häiriöiden mittarit olivat vahvemmin yhteydessä insulii-
niherkkyyteen kuin insuliinineritykseen. 

Glykosyloituneen hemoglobiinin pitoisuutta säätelivät 
etenkin glukoosista riippumattomat sydänsairauksien 
vaaratekijät. Insuliiniresistenssillä ja heikentyneellä insu-
liinin erityksellä oli glykosyloituneeseen hemoglobiiniin 
vähäinen vaikutus. 

Duunarimiehet haluavat syödä terveellisesti työaikana
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Modernia äijätyyp-
piä edusti miestyyppi, 
jota terveellinen syö-
minen kiinnostaa. He 
tietävät terveellisestä 

syömisestä paljon ja 
usein myös kaverit saavat 

heiltä vinkkejä hyvistä väli-
paloista ja eväistä. Tämä mies 

katsoo tarkasti mitä syö, hän har-
rastaa liikuntaa tai on muuten kiin-

nostunut terveydestään.  Mies valikoi tarkoin ruokan-
sa ruokalassa tai eväitä tehdessään. 

Kolmas miestyyppi on tilanteessa, jossa on pakko 
kiinnittää huomiota syömiseensä terveysongelmien 
vuoksi. Heillä on vaikeutena, miten saada parempi 
syömismalli osaksi työelämän arkea. 

Raportin tulokset koostuvat neljässä yritykses-
sä tehdystä 56 haastattelusta, joista 44 oli työmiesten 
haastatteluja. Muut haastateltavat olivat esimiehiä, 
ruokapalvelujen tuottajia tai toteuttajia sekä työ-
terveyshoitajia. 

Lisätietoja:
Riitta Tuikkanen, yliopettaja, ETL
Äijätiimihankkeen projektipäällikkö
Mikkelin ammattikorkeakoulu
riitta.tuikkanen@mamk.� 

Raportti: Tuikkanen R. ja Mäkeläinen P. Työmiesten 
työaikaiset ruokapalvelut ja syöminen työaikana. Mikkelin 
ammattikorkeakoulu. Tutkimuksia ja raportteja 103/2015. 
http://urn.�/ URN: ISBN:978-951-588-530-2

Työmiehet haluavat syödä 
terveellisesti työaikana – eivät 
kuitenkaan kaikki. Mikkelin 
ammattikorkeakoulun  
hankkeessa löydettiin 
kolme miestyyppiä, jotka 
suhtautuvat eri tavalla 
omaan terveyteensä ja 
syömiseensä.

Mikkelin ammattikorkeakoulussa on käynnissä Äi-
jätiimillä duunarimiesten työaikainen ruokailu parem-
maksi -hanke (Äijätiimihanke). Hankkeen alussa selvi-
tettiin mukana olevien työpaikkojen miesten ajatuksia 
työpäivänaikaisesta syömisestä. Heiltä pyydettiin 
myös siihen liittyviä kehittämisehdotuksia. 

Haastatellut miehet olivat pääosin tyytyväisiä työ-
paikkojen tarjoamiin ruokapalveluihin. Jotta työaika-
na olisi mahdollisuus syödä, miehet toivoivat riittävän 
pitkiä taukoja ruoka-aikaan. He toivoivat monipuolis-
ta ruokalistaa ja enemmän kasviksia eri muodoissa. 

Kaikki tietävät, miten pitäisi syödä

Miehet tiesivät, miten syödä terveellisesti, vaikka se 
ei kaikkia miehiä kiinnostanutkaan. Haastatteluaineis-
tosta voitiin tunnistaa kolme miestyyppiä.

Perinteistä äijämeininkiä edusti miestyyppi, jota 
kuvaa sanonta ”Minua ei oma terveys ja syöminen 
kiinnosta”. Näillä miehillä ei ollut (vielä) terveyson-
gelmia tai jos niitä oli, ne eivät kiinnostaneet. Syömi-
sessä tärkeää oli saada pienellä rahalla maha täyteen. 
Eväät ja muu syöminen työaikana oli ”mättöä vaan”. 
Tai sitten työaikana ei syöty mitään.  



HERKUTTELE SYDÄMESI  
KYLLYYDESTÄ JA V   I HYVIN!

Katso kaikki herkulliset reseptit WWW.SYDANMERKKI.FI

Moni hyvä maku muuttuu helposti myös terveellisemmäksi ihan  
vain vaihtamalla muutama raaka-aine Sydänmerkki-tuotteeksi.  
Merkki myönnetään omassa tuoteryhmässään paremmille  
elintarvikkeille, joita kannattaa syödä ihan jokaisen.

Sydanmerkki_DiabetesLaakari_176x250mm.indd   2 6.2.2015   14:50:21



28 Diabetes ja lääkäri helmikuu 2016

#Terveystalkoot
Huolehdithan 

myös itsestäsi!

Ajatuksia, materiaaleja, videoita ja terveystekoja  
myös asiakkaita varten osoitteessa

yksielämä.fi

Puhun puhelut kävellen tai seisten.

Huolehdin jaksamisestani.

Nostan selkää säästäen.

Pidän kiinni ateriarytmistä.

Vähennän jos tupakoin.

Nautin raitista ilmaa ulkona 
reippaillen.

Ammennan hyvää oloa 
tasapainoisista ihmissuhteista.

Murehdin vähemmän.

Rauhoitan tunnin ennen  unipuuta 
älylaitteilta.
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Diabeetikoiden kielteiset asenteet insuliinihoitoa koh-
taan ovat tavallisia. Näitä kielteisiä asenteita ja insu-
liinihoitoon liittyviä pelkoja on alettu kutsua psykolo-
giseksi insuliiniresistenssiksi (PIR, psychological insulin 
resistance).

Tämän artikkelin kirjoittaja tutki psykologisen in-
suliiniresistenssin yleisyyttä ja siihen liittyviä tausta-
tekijöitä tyypin 2 diabeetikoilla. Aikaisempaa tutki-
musta aiheesta ei Suomessa ole tiettävästi tehty, sen 
sijaan kansainvälisiä tutkimuksia on 
runsaasti. 

Monta syytä pelkoon

Suomessa diabeetikkojen todellisen 
kokonaismäärän arvellaan olevan 
noin 500 000. Heistä noin 85 % on 
tyy pin 2 diabeetikoita. Lisäksi hoi-
dossa olevien tyypin 2 diabeetikkojen 
määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan noin 12 vuoden 
välein (1). 

Diabetekseen sairastuminen jo sinänsä voi olla ko-
vaa ja stressaavaa, koska sairaus edellyttää pitkäaikais-
ta sitoutumista omahoitoon: ruokavalio- ja liikuntatot-
tumusten muutoksiin, lääkitykseen ja verensokerin 
omaseurantaan. Eläminen diabeteksen kanssa vaatii 
diagnoosin hyväksymistä, omahoidon sovittamista 
osaksi päivittäistä elämäntapaa ja selviytymistä mah-
dollisista lisäsairauksista (2).

Perusinsuliinihoito aloitetaan tyypin 2 diabeeti-
koille noin kymmenen vuoden sairastamisen jälkeen 

Tyypin 2 diabeetikoiden 
insuliinihoitoon liittyvät pelot 

TIINA MIETTINEN

(3). Noin 27 % tyypin 2 diabeetikoista tarvitsee insulii-
nihoitoa (4).  Diabeetikoista noin kolmasosan on todet-
tu olevan haluttomia siirtymään insuliinihoitoon, vaik-
ka se on heille määrätty tai määrättäisiin (5). Eräässä 
Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 
insuliinihoidon aloittaneista tyypin 2 diabeetikoista 
jopa neljäsosa ei hakenut insuliinia enää toista kertaa 
apteekista (6).

Insuliinihoitoon siirtyminen aiheut taa enemmis-
tölle diabeetikoista järkytystä (7) ja 
itsesyytöksiä (8). Kielteinen suhtautu-
minen insuliinihoitoon saa aikaan sen, 
että potilaat altistuvat turhan pitkään 
liian korkealle verensokerille eli hy-
perglykemialle. 

Tyypin 2 diabeetikoiden psykolo-
ginen insuliiniresistenssi ilmenee dia-
betesvastaanotoilla monin eri tavoin. 

Diabeetikko voi ilmaista vastaanotolla pelkoa pistok-
sia, verensokerin omaseurantaa, liian matalaa veren-
sokeria eli hypoglykemiaa tai painon nousua kohtaan. 
Hän voi ilmaista myös pettymystä oman elämän hal-
linnan menettämisestä tai hän voi epäillä kykyään huo-
lehtia insuliinihoidosta. Lisäksi hänellä voi olla puut-
teellinen käsitys insuliinihoidon tuloksellisuudesta (9).

Psykologisen insuliiniresistenssin on todettu 
olevan erittäin yleistä tyypin 2 diabeetikoilla, ja si-
tä edistävät tiedon puute, virheelliset uskomukset ja 
väärinkäsitykset taudista. On tärkeää, että tervey-
denhuollon ammattilainen ymmärtää psykologista

Diabeetikoista 
noin kolmasosan 
on todettu olevan 

haluttomia siirtymään 
insuliinihoitoon.

Insuliinihoitoon siirtyminen aiheuttaa enemmistölle diabeetikoista 
järkytystä ja itsesyytöksiä. Siirtymävaiheessa on tärkeää keskustella 
peloista, mutta myös antaa tietoa insuliinihoidon hyvistä puolista. 
      Insuliinihoitoon siirtyminen ei ole rangaistus huonosta 
omahoidosta, vaan seurausta sairauden etenemisestä ja oman 
insuliinituotannon heikkenemisestä.

iabeteshoitajat
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Psykologista insuliiniresistenssiä mittaavista 
14 väittämästä muodostettiin viisi muuttujaa, jotka 
 kuvaavat psykologisen insuliiniresistenssin ilmenemi-
sen eri osa-alueita: injektioiden ja verensokerin oma-
mittausten pelkoa, insuliinihoitoon liittyviä oletettuja 
vaikeuksia, insuliinipistosten leimaavuutta, hypogly-
kemian pelkoa ja odotuksia insuliinihoitoon liittyvistä 
myönteisistä seurauksista. 

Tutkittavien taustatiedot

Tutkimukseen osallistui yhtä paljon naisia (48 %) ja 
miehiä (51 %). Vastaajien keski-ikä oli 64 vuotta (nuo-
rin 32-vuotias ja vanhin 70-vuotias). Suurin osa oli 
 parisuhteessa, avio- tai avoliitossa (65 %). Lähes puo-
let vastaajista oli suorittanut perus-/kansakoulun tai 
kansalais koulun (48 %). Noin kaksi kolmesta oli eläk-
keellä (63 %), ja runsas kolmannes oli töissä (32 %). Nel-
jä viidestä arvioi taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi 
(45 %) tai melko hyväksi (37 %). Enemmistö vastaajista 
oli Suomen kansalaisia (94 %). 

Suurimmalla osalla (65 %) sokeritasapaino oli 
 tavoitetasolla: pitkäaikaista sokeritasapainoa kuvaa-
va GHbA1c < 47,5 mmol/mol (< 6,5 %; mediaani 44,3 
mmol/mol eli 6,2 %; vaihteluväli 35,5 – 93,4 mmol/mol 
eli 5,4–10,7 %). Diabetekseen sairastumisesta oli keski-
määrin  kulunut 6 vuotta (vaihteluväli 0,1−26 vuotta). 
Noin joka kolmas (37 %) oli lihava (BMI 30−34,9 kg/
m2) ja noin joka neljäs (24 %) ylipainoinen (BMI 25−29,9 
kg/m2). Vastanneiden keskimääräinen painoindeksi 
oli 31 kg/m2 (vaihteluväli BMI 18−46 kg/m2).

insuliini resistenssiä potilaan näkökulmasta, koska se 
vaikuttaa diabeetikon fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaa-
liseen elämänlaatuun sekä hoitotyytyväisyyteen (10). 
Kielteinen suhtautuminen insuliinihoitoon on muutet-
tavissa hoidon alkuvaiheessa (11).

Tutkimuksen tarkoitus ja toteuttaminen

Tutkimuksen (12) tarkoituksena oli kuvata insuliini-
hoidon aloitukseen liittyvän psykologisen insuliinire-
sistenssin yleisyyttä tyypin 2 diabeetikoilla ja selvittää 
taustamuuttujien yhteyttä psykologiseen insuliinire-
sistenssiin.

Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa suomalais-
ten tyypin 2 diabeetikkojen psykologisesta insuliini-
resistenssistä ja siten kehittää tyypin 2 diabeetikkojen 
hoidonohjausta. Lisäksi selvitettiin eräiden taustate-
kijöiden yhteyttä psykologiseen insuliiniresistenssiin.

Tutkimus toteutettiin Tampereen yliopiston Ter-
veystieteiden yksikössä osana maisteriopintojen pro 
gradu -tutkielmaa.

Kyselytutkimus tehtiin erään etelä suomalaisen 
kaupungin terveysasemilla kevään 2014 aikana. Kyse-
lylomake (BIT-mittari = Barries Insulin Treatment) sisälsi 
14 strukturoitua väittämää insuliinihoitoon siirtymisen 
esteistä sekä taustamuuttujat. Vastausasteikko oli 1–10 
(1 = täysin eri mieltä, 10 =  täysin samaa mieltä). Mitta-
rin kehittäjä on Frank Petrak, jonka englanninkielinen 
mittari suomennettiin Tampereen yliopistossa takai-
sinkäännösmenetelmällä.

Kohderyhmän muodostivat vastaajat, jotka oli-
vat iältään 18−70-vuotiaita ja joilla oli tyypin 2 dia-
betesdiagnoosi sekä tablettilääkitys hyperglykemian 
hoitoon. Diabeteshoitajat jakoivat kyselylomakkeen 
tutkimuksesta kiinnostuneille diabeetikoille (N = 110) 
helmi−huhtikuun aikana 2014 seurantakäynnin yhtey-
dessä. Täytetty kyselylomake jätettiin vastaanotto-
käynnin päätteeksi diabeteshoitajalle. Vastausprosentti 
oli 64,5 % (N = 71).

Tyypin 2 diabeetikoiden 
insuliinihoidon ohjauksen 
tulisi olla tasalaatuista ja 
-vertaista koko maassa.

Kuva: Rodeo
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Eniten pelottaa yksin asuvia

Tutkimuksen tulokset on esitetty taulukossa 1. Tähän 
tutkimukseen osallistuneiden diabeetikkojen psykolo-
ginen insuliiniresistenssi osoittautui 
kohtalaisen  vähäiseksi. Peloista eni-
ten esiintyi hypoglykemian pelkoa. 
Erityisesti vastaajat olivat huolissaan, 
että suuri insuliiniannos voisi johtaa 
matalaan verensokeriin ja se aiheut-
taisi liitännäisoireita. 

Kohtalaista pelkoa aiheuttivat 
insuliinipistosten leimaavuus ja insuliinihoitoon liitty-
vät odotettavissa olevat vaikeudet. Insuliinipistosten 
leimaavuus liittyi erityisesti pistosten julkiseen ottami-

seen, sillä tabletit eivät herätä yhtä paljon huomiota. 
Insuliinihoidon oletetut vaikeudet liittyivät ruokavali-
oon ja päivärytmin muutoksiin. 

Pistoksiin ja verensokerin oma-
seurantaan liittyviä pelkoja esiintyi 
vain vähän. Yksin asuvat (naimaton/
eronnut/leski) kokivat enemmän pel-
koja kuin parisuhteessa olevat. 

Vastanneilla oli kohtalaisen paljon 
myös myönteisiä odotuksia insulii-
niin siirtymiseen liittyen. Eniten posi-

tiivisia odotuksia ilmeni insuliinihoidon tehokkuutta 
kohtaan. Tässä tutkimuksessa matalampi koulutus oli 
yhteydessä myönteisiin odotuksiin. 

Taulukko 1. Psykologisen insuliiniresistenssin kokonaissumma, summamuuttujat, keskeiset sisällöt, keskiarvot, 
keskihajonnat, mediaanit, vaihteluvälit.

Summamuuttuja (α)     Keskiarvo      Keski-   Mediaani    Minimi -  
              hajonta                   maksimi

Psykologisen insuliiniresistenssin kokonaissumma (α=0,87)  4,18  1,55  4,00  1-9
Injektioiden ja verensokerin omamittausten pelko (α=0,83)  2,60  2,08  1,67  1–9
1. Pelko insuliinipistoksen kivusta  2,95  2,56  2,00  1–10
2. Kivun lisäksi pelko pistämisestä  2,73  2,54  1,00  1–10
3. Pelko verensokerin mittauksesta aiheutuvasta kivusta  2,15  2,02  1,00  1–10

Odotukset insuliinihoitoon liittyvistä myönteisistä      
seurauksista (α=0,50)  5,00  1,67  5,00  2–9
4. Insuliini on tabletteja tehokkaampi  6,57  2,53  6,50  1–10
5. Insuliinia käyttävillä henkilöillä on parempi olo  5,23  1,99  5,00  1–10
6. Insuliini ehkäisee diabeteksen lisäsairauksia  5,98  2,73  6,00  1–10

Insuliinihoitoon liittyvät oletetut vaikeudet (α=0,83)  3,71  2,24  3,17  1–10 
7. Ei ole tarpeeksi aikaa insuliinihoidolle  3,05  2,27  2,00  1–10
8. Ei voi kiinnittää huomiota ruokavalioon
insuliinihoidon vaatimalla tavalla  4,07  2,70  3,00  1–10
9. Ei voi suunnitella päivärytmiä insuliinihoidon
vaatimalla tavalla  4,07  2,87  3,00  1–10

Insuliinipistosten leimaavuus (α=0,72)  4,61  2,46  4,67  1–10
10. Pistokset julkisesti ovat kiusallisia. Tabletit
eivät herätä yhtä paljon huomiota  5,76  3,25  7,00  1–10
11. Säännöllinen insuliinihoito johtaa riippuvuuden
tunteeseen  4,48  2,95  4,50  1–10
12. Insuliinin pistäminen johtaa tunteeseen niin kuin
olisi huumeiden käyttäjä  3,48  3,04  2,00  1–10

Hypoglykemian pelko (r=0,79)*  5,74  2,62  6,00  1–10
13. Liian iso annos insuliinia voi johtaa matalaan
verensokeriin. Pelko liitännäisoireista. *  5,91  2,83  6,00  1–10
14. Liian iso annos insuliinia voi johtaa matalaan
verensokeriin. Huoli pysyvistä terveyshaitoista. *  5,55  2,66  5,50  1–10

Asteikko 1-10 (1= täysin erimieltä ja 10= täysin samaa mieltä), α=Cronbachin Alfa-arvo, *Spearmanin korrelaatio
N=70, r=0,789, p<0,01

Diabeetikkojen pelot ja 
häpeän tunteet tulisi 

ottaa järjestelmällisesti 
puheeksi.
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Pelot puheeksi avoimin kysymyksin

Diabeetikkojen pelot ja häpeän tunteet tulisi ottaa jär-
jestelmällisesti puheeksi. Insuliinihoitoon siirtymisen 
tuntemuksia voi kysyä diabeetikoilta avoimin kysy-
myksin: 
• Mitä ajattelet insuliini-injektioiden ottamisesta ja  

verensokerin kotiseurannasta? 
• Minkälaisia insuliinihoitoon liittyviä oletettuja  

vaikeuksia ajattelet kohtaavasi? 
• Mitä ajattelet insuliinipistosten ottamisesta   

julkisesti? 
• Mitä ajatuksia sinulla on matalasta verensokerista? 
• Minkälaisia insuliinihoitoon liittyviä myönteisiä 

odotuksia sinulla on? 

Näiden kysymysten avulla terveydenhuollon henki-
löstö osaisi nykyistä paremmin tunnistaa ja puuttua 
diabeetikkojen psykologiseen insuliiniresistenssiin. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa alustavasti, 
otoksen pienuus huomioon ottaen, että erityistä tukea 
insuliinihoitoon siirtymisessä näyttävät tarvitsevan 
yksin asuvat tyypin 2 diabeetikot. Heillä on enemmän 
pistämiseen ja verensokerin omaseurantaan liittyviä 
pelkoja kuin parisuhteessa elävillä. Pistospelkoisten 
on todettu pistävän muita vähemmän insuliinia, ja he 
mittaavat vähemmän verensokeria ja ovat siten huo-
nommassa hoitotasapainossa (6). 

Koulutustaso huomioon

Diabeetikon koulutustaso tulisi huomioida insuliini-
hoitoon siirryttäessä, koska pitemmälle kouluttautu-
neilla ilmeni jonkin verran vähemmän insuliinihoitoon 
liittyviä myönteisiä odotuksia kuin vähemmän koulut-
tautuneilla. Todennäköisesti pitemmälle kouluttautu-
neet tarvitsevat perusteellisempaa selvitystä insuliini-
hoitoon siirtymisestä. Lisää tutkimusta aihealueesta 
tarvittaisiin, koska otos jäi tässä tutkimuksessa suun-
niteltua pienemmäksi.

Jatkossa tulisi kiinnittää nykyisiä ohjauskäytäntöjä 
enemmän huomiota insuliinihoidon myönteisiin seu-
rauksiin. Lisäksi diabeetikoille tulee perustella, miksi 
insuliinihoitoon siirrytään, ja heille tulee kertoa niin 
insuliinihoidon hyödyt kuin haitatkin. 

Insuliinihoitoon siirtyminen ei johdu epäonnis-
tuneista elintapamuutoksista tai sairauden vaikeu-
tumisesta, vaan taudin progressiivisesta, etenevästä 
luonteesta. Insuliinihoitoon siirtyminen tulee tyypin 2 
diabeetikoille harvoin yllätyksenä. 

Insuliinihoidon ohjaustilanteiden tulisi olla tasa-
vertaisia ja -laatuisia koko Suomessa. Aikuisten tyy-

pin 2 diabetespotilaiden insuliinihoidon ohjauksen 
tulisi perustua parhaaseen mahdolliseen näyttöön. Se 
edistäisi potilaiden hoitoon sitoutumista. Oraalista lää-
kehoitoa käyttävien tyypin 2 diabeetikoiden hoidon-
ohjauksesta tällainen JBI-suositus (Best Practice Infor-
mation Sheets) on jo annettu. Olen esittänyt Suomen 
Hoitotyön tutkimussäätiölle suosituksen laatimista 
aikuisten tyypin 2 diabeetikoiden insuliinihoidon nou-
dattamista edistävästä ohjauksesta.
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31.3.–1.4. Diabeetikon hoidon kurssi lääkäreille (P)
31.3. Graviditetsdiabetes, P
25.–27.4. Lasten ja nuorten diabeteksen hoito ja hoidonohjaus (P) 
2.–3.5. Diabetes ja jalat -monimuotokoulutus
19.–20.5. Ikäihmisen diabetes (P)

Syksy 2016
7.–9.9.        Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen (S) 
5.–6.9.        Työterveyslääkäreiden ja -hoitajien diabetespäivät (P)
19.–21.9.  Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP (P) , 1. osa
  (2. osa 1.–2.11.)
19.–21.9.      Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
21.–22.9.     Diabetes ja raskaus (S)
26.–30.9.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
1.–2.11.   Koulutus painonhallintaryhmien ohjaajille PPP, 2. osa
  (1. osa 19.–21.9.)
31.10.–1.11. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
2.–3.11.       Diabetes nuoren elämässä seminaari (S)
9.–11.11. Diabeetikon hoidon kurssi osastotyötä tekeville (P)
14.–18.11.    Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
  Apteekkihenkilökunnan koulutus (suunnitteilla)
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       Diabeteksen hoidon erityispätevyydet
Suomen Lääkäriliiton myöntämä diabeteksen hoidon erityispätevyys oli vuodenvaihteessa yhteensä 168 
 lääkärillä. Vuoden 2015 aikana erityispätevyyden sai viisi lääkäriä.

Diabeteksen hoidon erityispätevyyden vaatimukset on julkaistu Lääkäriliiton sivustolla www.laakariliitto.fi/
koulutus/erityispatevyydet/diabetes ja Suomen Endokrinologiyhdistyksen sivulla www.endokrinologi-
yhdistys.fi. Lisätietoja diabeteksen hoidon erityispätevyyden ehdoista saa endokrinologiyhdistyksen sihteeriltä 
Otto Knutarilta, otto.knutar@vshp.fi.

Lääkäriliitossa erityispätevyyteen liittyviä asioita hoitaa koulutusasiantuntija Ulla Anttila, p. 09 393 0744, 
040 455 2542, ulla.anttila@laakariliitto.fi.

Diabeteksen hoidon erityispätevyys on seuraavilla lääkäreillä: Alar Abram, Saku Harjumaa, Viro, Tuula Aho, 
Jyväskylä, Ari Aimolahti, Helsinki, Juha Alanko, Tampere, Suvimarja Aranko, Lapinkylä, Anne Artukka, Turku, 
Stig Bergkulla, Vaasa, Pertti Ebeling, Espoo, Tapani Ebeling, Oulu, Eija Eloranta, Haukipudas, Tom Forsén, Vaasa, 
Seppo Gummerus, Tampere, Hannu Haapamäki, Lahti, Ruuth Hallanoro, Naantali, Päivi Hannula, Pirkkala, Kari 
Harno, Järvenpää, Suvi Hietaniemi, Ähtäri, Liisa Hiltunen, Oulu, Mikko Honkasalo, Nurmijärvi, Tuula Huuppo-
nen, Tampere, Ville Hällberg, Hämeenlinna, Anu-Maaria Hämäläinen, Tampere, Jouko Hänninen, Norola, Pirjo 
Ilanne-Parikka, Tampere, Vesa Ilvesmäki, Järvenpää, Bo Isomaa, Pietarsaari, Kirsti Jalovaara, Oulu, Leena Juuri-
nen, Riihimäki, Hannu Järveläinen, Turku, Jarmo Jääskeläinen, Kuopio, Risto Kaaja, Helsinki, Liisa Kalliokoski, 
Helsinki, Vuokko Kallioniemi, Tampere, Tero Kangas, Vantaa, Ritva Kannisto, Tampere, Anu Kareinen, Joensuu, 
Nina Karjanlahti, Espoo, Marjut Kauppila, Turku, Ritva Kauppinen-Mäkelin, Espoo, Päivi Kekäläinen, Joensuu, 
Paula Kemppainen, Kajaani, Päivi Keskinen, Tampere, Esa Kilkki, Espoo, Anne Kinnala, Kaarina, Ulla Kiviniemi, 
Tampere, Mikael Knip, Helsinki, Otto Knutar, Vaasa, Minna Koivikko, Oulu, Veikko Koivisto, Helsinki, Päivi Kok-
kila, Turku, Satu Kolehmainen, Joensuu, Jorma Komulainen, Kuopio, Päivi Korhonen, Harjavalta, Timo Korhonen, 
Kuopio, Eeva Korpi-Hyövälti, Seinäjoki, Pirkko Korsoff, Rauma, Anna-Mari Koski, Jyväskylä, Eila Kujansuu, 
Tampere, Riitta Kurttila, Vaasa, Arto Kuusisto, Espoo, Jorma Lahtela, Tampere, Kaj Lahti, Maalahti, Hanna Laine, 
Turku, Kaisa Laine, Lappi, Merja Laine, Paimio, Merja K. Laine, Helsinki, Tiina Laine, Helsinki, Helena Lanki, 
Helsinki, Jouni Lapinleimu, Turku, Eeva Leinonen, Helsinki, Sari Lemberg, Pirkkala, Eeva Leppävuori, Helsin-
ki, Helena Levänen, Mikkeli, Liina Linnasmägi, Mäntsälä, Marita Lipsanen-Nyman, Helsinki, Raisa Lounamaa, 
Helsinki, Niina Matikainen, Helsinki, Saara Metso, Tampere, Päivi Miettinen, Espoo, Leena Moilanen, Siilinjärvi, 
Taina Mustila, Vaasa, Sari Mäkimattila, Helsinki, Katriina Nemes, Helsinki, Harri Niinikoski, Turku, Anita Nik-
kola, Espoo, Jukka Nikula, Seinäjoki, Leo Niskanen, Helsinki, Leena Norvio, Helsinki, Anja Nuuja, Espoo, Pirjo 
Nuutila, Turku, Päivi Nykänen, Mikkeli, Kirsti Näntö-Salonen, Turku, Marja Ojaniemi, Oulu, Heikki Oksala, 
Tampere, Anja Orvola, Parola, Tuula Pekkarinen, Helsinki, Paula Piekkala, Turku, Kirsi Pipinen, Muurame, Pirjo 
Pirttiniemi, Tampere, Mari Pulkkinen, Espoo, Anna Pullinen, Riihikoski, Anne Putto-Laurila, Turku, Eeva Pälikkö-
Kontinen, Kotka, Paavo Pääkkönen, Pori, Saale Pöykkö, Rovaniemi, Matti Rahtu, Rovaniemi, Taneli Raivio, Espoo, 
Jukka Rajantie, Vantaa, Aslak Rautio, Luulaja, Ruotsi, Elja Repo, Lappeenranta, Annakaisa Reponen, Kajaani, Sari 
Risku, Seinäjoki, Leena Ryysy, Kotka, Tapani Rönnemaa, Piispanristi, Timo Saaristo, Tampere, Karita Sadeharju, 
Seinäjoki, Marja-Terttu Saha, Urjala, Pasi Salmela, Oulu, Jorma Salmi, Pirkkala, Seppo Salo, Juupajoki, Tuula 
Salokangas, Järvenpää, Maria Salonen, Kotka, Tuula Salonen, Espoo, Juha Saltevo, Jyväskylä, Lorenzo Sandini, 
Lappeenranta, Timo Sane, Espoo, Markku Saraheimo, Helsinki, Susanna Satuli-Autere, Hyvinkää, Tero Saukko-
nen, Helsinki, Camilla Schalin-Jäntti, Helsinki, Ilkka Sipilä, Helsinki, Minna Soinio, Turku, Liisa Sorakivi, Tampere, 
Paula Summanen, Espoo, Kaj Sund, Helsinki, Kirsi Sävelä, Pori, Timo Talvitie, Seinäjoki, Marjo Tamminen, Kotka, 
Päivi Tapanainen, Oulu, Tarja Teikari-Myyrä, Tuusula, Sirpa Tenhola, Kotka, Mirja Tiikkainen, Espoo, Tuula Tikka-
nen, Helsinki, Hilkka Tirkkonen, Outokumpu, Jukka Toivonen, Helsinki, Tytti Tolonen, Joensuu, Jorma Toppari, 
Turku, Päivi Tossavainen, Oulu, Sirkku Tulokas, Tampere, Tiinamaija Tuomi, Lohja, Timo Tuominen, Savonlinna, 
Helena Tuuteri, Espoo, Nina Uhlenius, Helsinki, Atte Vadén, Tampere, Eija Valtonen, Tampere, Ilkka Vauhkonen, 
Kellokoski, Satu Vehkavaara, Helsinki, Riitta Veijola, Oulu, Jorma Viikari, Turku, Toini Virkkala, Kokkola, Nina 
Vuorela, Tampere, Markku Vähätalo, Tammiainen, Sari Väinölä, Askainen, Kari Väisänen, Seinäjoki, Matti Väli-
mäki, Helsinki, Gunilla Wetterstrand, Helsinki, Klas Winell, Espoo, Ole Wirta, Tampere. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
• Koulutussihteeri Malla Honkanen 
 p. 03 2860 338,     
 koulutussihteeri@diabetes.fi
• www.diabetes.fi/koulutus/
 ilmoittautuminen
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Valmistettu Suomessa.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

Carbalan perusvoide sisältää 5 % karbamidia ja runsaasti glyserolia, jotka sitovat kosteutta 
tehokkaasti ihoon. Carbalan levittyy helposti ja imeytyy nopeasti. Voide sopii normaalille, 
kuivalle ja atooppiselle iholle. Hajustamaton. Pakkauskoot 200 g ja 400 g.

APTEEKISTA.

Orionin karbamidivoide

SITOO KOSTEUDEN
Carbalan

PERUS-
KORVATTAVA 

Pakkauskoot 
 200 g ja 400 g




