
  Kaja Normet, Suomen Diabetesliitto, toukokuu 2016 
 

 

 

Glukoosisensorointi: opettavainen ja hoidossa jaksamista tukeva 

apuväline 

 

Kun diabeetikko tarkistaa aamulla verensokerinsa, yleensä mittarissa on edelliseen päivään verrattuna uusi, 

erilainen lukema. Varsinkin insuliinihoitoisella diabeetikolla jokainen päivä alkaa ikään kuin puhtaalta 

sivulta, uutena seikkailuna. Moni diabeetikko käy aamuisin läpi päivän tekemiset ja suunnittelee 

insuliiniannostuksen, syömiset ja mahdolliset ”varaeväät” niiden mukaiseksi.  

Diabetes ja sen vaatima hoito vähentävät arjen spontaanisuutta. Diabeetikon ei aina ole mahdollista hypätä 

yks-kaks tilanteesta toiseen vaan diabetes tulee huomioida esim. liikunnassa, pitkissä kokouksissa, 

koulupäivinä, kyläilyssä, matkusteltaessa, auton ratissa, sairauspäivinäkin…  

Diabeetikolta tai diabeetikkolapsen vanhemmilta diabeteksen hoito vaatii jatkuvaa valmiutta ennakoida 

hypo- ja hyperglykemiatilanteita ja kykyä reagoida niihin nopeasti. Vaikka insuliinien vaikutusprofiileissa 

ovatkin omat loogisuutensa ja hoito olisi hyvin suunniteltu, paljon jää myös arvailujen varaan. Se aiheuttaa 

diabeetikoille usein turhia ”ylikorjauksia” ”ylitankkauksia”, verensokerin tietoista korkeammalla tasolla 

pitämistä ja jatkuvaa suunnittelua. 

Verensokerimittaukset ja niiden tulkinta ovat mitä ilmeisimmin eniten diabeetikolle työtä aiheuttava 

omahoidon osa-alue. Tuleviin vuosiin on kuitenkin helpotusta tiedossa. Jatkuvan glukoosisensoroinnin 

(CGM=continous glucose monitoring) nopean kehityksen ansiosta ja uusien sensorijärjestelmien 

markkinoille tulon myötä verensokerimittausten tarve tulee vähenemään. On mahdollista, että 

tulevaisuudessa tavanomaiset verensokerimittarit omahoitovälineenä jäävät diabeetikon arjesta kokonaan 

pois tai niitä tullaan lähinnä käyttämään sensorilaitteiden luotettavuuden tarkistuksessa.  

Mitä glukoosisensorointi käytännössä tarkoittaa? 

Glukoosisensorointi (jatkuva glukoosipitoisuuden seuranta, CGM) on verensokerin omaseurannan ohella 

käytettävä tai jopa sitä korvaava seurantamenetelmä. Jatkuvaan glukoosinseurantaan tarkoitetut laitteet 

mittaavat soluvälitilan glukoosipitoisuuden vaihtelua keskimäärin 10 sekunnin välein, mikä mahdollistaa 

glukoosipitoisuuden vuorokausivaihtelun seurannan.  

Perinteisesti sensorijärjestelmä koostuu kolmesta osasta: ihon alle asetettavasta, kudosnesteen 

sokeripitoisuutta mittavasta sensorista (anturista), siihen kiinnitettävästä lähettimestä sekä 

vastaanottimesta. Vastaanottimena toimii joko insuliinipumppu, lukulaite tai uusimmissa järjestelmissä 

myös älypuhelin/älykello. Järjestelmä muuttaa mitatut glukoosiarvot elektroniseksi signaaliksi. Signaalin 

tulkintaan tarvitaan useimmiten sormenpäästä otettuja kalibraatiomittauksia. 

 Jatkuvaa glukoosinseurantaa käytetään hoidon apuvälineenä joko lyhytjaksoisesti (3–7 vrk) tai 

pitkäaikaisessa käytössä kuukausien-vuosien ajan. Koska sensori mittaa veren glukoosipitoisuuden sijaan 

soluvälitilan sokeripitoisuutta, mitattujen lukemien muutokset ovat verenkierron glukoositason muutoksia 

hitaampia. Itse mittaustulokset ovat n. 5-15 minuuttia jäljessä veren reaaliaikaisesta glukoosipitoisuudesta.  
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Sensoroinnissa seurataan ennen kaikkea verensokeritrendejä, ei niinkään yksittäisiä verensokerilukemia. 

Lukulaitteen ruudulla nähtävien trendinuolien avulla diabeetikko pystyy näkemään, mihin suuntaan 

glukoositaso on muuttumassa. Reaaliaikaiseen sensorilaitteeseen voi myös säätää hälytyksiä, jotka 

ilmoittavat liian pienestä, liian suuresta, nopeasti suurenevasta tai nopeasti pienenevästä 

glukoosipitoisuudesta. Sensoroiva insuliinipumppu voi katkaista insuliinin annostelun glukoosipitoisuuden 

alittaessa säädetyn rajan. 

Kenelle sopii? 

Periaatteessa sensorointi sopii apuvälineeksi kaikille diabeetikoille. Hoitopaikat tarjoavat sensorointijaksoja 

tilanteissa, joissa halutaan selventää yönaikaista verensokerivaihtelua, pitkäaikaissokeriarvon ja 

omamittausten epäsuhtaa, insuliinimäärien sopivuutta, jos epäillään oireettomia hypoglykemioita tai jos 

diabeetikolla esiintyy hypoglykemian pelkoa tai halutaan selvittää arjen erityistilanteiden yksilöllistä 

vaikutusta verensokeritasapainoon.  

Reaaliaikaisesta sensorointijaksosta voi olla apua hoitomotivaation parantamiseen: kun diabeetikko on 

sensorointijakson yhteydessä useamman päivän seurannut lähes reaaliajassa verensokerin trendejä, voi 

herätä kipinä tiheämpään omaseurantaan. Käypä hoito- suosituksen mukaan jatkuvaa glukoosinseurantaa 

voidaan käyttää insuliiniannosten säätämiseksi säännöllisesti 1–2 kertaa vuodessa tai ennen 

vastaanottokäyntiä hoidon arvioinnissa.  

Suomessa käytössä olevat sensorijärjestelmät 

Suomessa on tällä hetkellä käytössä 4 sensorijärjestelmää: Dexcom Platinum G4 (soveltuu Animas-
pumppuihin sekä monipistoshoitoisille), Medtronic insuliinipumppuihin yhdistettävä Enlite-järjestelmä 
(erilaisia lähetin-tyyppejä, joista Guardian Real-Time soveltuu myös monipistoshoitoisille), iPro-
sokkosensorijärjestelmä (pääsääntöisesti hoitopaikoissa monipistoshoitoisille diabeetikoille käytettävä 
järjestelmä).  
 
Tämän vuoden huhtikuussa sensorilaitteiden perhe täydentyi Abbotin Freestyle Libre- 
sensorointijärjestelmällä. Freestyle Libre soveltuu sekä monipistoshoitoisille että pumppuhoitoisille 
diabeetikoille. Se on ensimmäinen sensorilaite joka käytännössä korvaa sormenpäämittauksia (ei vaadi 
kalibraatiomittauksia sormenpäästä). Etuna ovat myös edullinen hinta sekä sensorin pitkä käyttöaika (14 
päivää). Suuren kysynnän vuoksi järjestelmän voi saada tällä hetkellä lainaan ainoastaan hoitopaikan 
kautta. Abbottin mukaan Freestyle Libre -järjestelmä tulee vapaasti ostettavaksi vuoden 2017 aikana.   
 

Glukoosisensoroinnin hyötyjä 

Sensoroinnin tuella diabeetikon on helpompi ymmärtää, miten arjen toiminnot vaikuttavat 

verensokeritasapainoon. Kun sormenpäämittaukset kertovat vaan senhetkisen arvon, sensoroinnin avulla 

on mahdollista nähdä, mitä mittausten välissä tapahtuu. Omaseuranta sekä muutokset 

verensokeritasapainossa valkenevat diabeetikolle ihan uudella tavalla, kun hän huomaa, miten esimerkiksi 

erityyppinen ruoka, liikunta tai stressi vaikuttavat verensokeriin.  Omahoidossa jaksaminenkin voi saada 

uutta puhtia, kun huomataan, että päivittäisillä hoitotoiminnoilla, kuten vaikka oikea-aikaisella 

ateriainsuliiniannostelulla on suora vaikutus verensokeritasapainoon. 
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Sensorin käyttö tuo arkeen lisää joustavuutta ja auttaa ennakoimaan liiallista verensokerivaihtelua.  Se voi 

myös vähentää tarvetta tankata ylimääräisiä hiilihydraatteja esimerkiksi ennen yöunia, ajomatkaa tai 

liikuntasuoritusta. Diabeetikkolapsen vanhempi voi lähettää rauhallisimmin mielin lapsen tarhaan, kylään 

tai harrastuksiin, kun hän tietää, että sensorikäyrän trendinuolia seuratessaan lapsesta huolehtiva aikuinen 

pystyy paremmin ennakoimaan matalia verensokereita. Samasta syystä vanhempien ja diabeetikkolapsen 

yöunet ovat rauhallisempia ja laadultaan parempia.  

Jatkuvatoiminen glukoosiseurantalaitteen käyttö pienentää diabeetikkojen keskimääräistä HbA1C-

pitoisuutta merkitsevästi kahdessa tutkimuksessa viidestä. (Pasternack I; Grahn R; Hovi SL; Sadeharju K; 

Saha MT; Talvitie T, 2009). Reaaliaikaisen glukoosisensoroinnin etuja ovat myös nopeampi hoitotavoitteisiin 

pääseminen ja hypoglykemia-episodien vähentyminen sekä aikuisilla että lapsilla. (Wojciechowski P, Ryś P, 

Lipowska A, Gawęska M, Małecki MT, 2011) 

Haitat ja riskit 

Käyttäessä sensorilaitetta tulisi muistaa, että glukoosinseurantalaitteen lukema poikkeaa 

verenglukoosimittarin antamasta plasman glukoosiarvosta eri tutkimusten mukaan 13–25 %.  Poikkeama 

on sitä suurempi, mitä nopeammin veren glukoosipitoisuus muuttuu. Hypoglykemiassa poikkeama voi olla 

jopa 38 %. Sensoriarvo ei ole verensokeriarvo. Etenkin liikuntatilanteissa, ennen ajomatkaa tai 

matalan/korkean verensokerin tuntemusten yhteydessä olisi tärkeä tarkistaa verensokerilukema 

sormenpää—mittauksella. Ajoittain sensoreiden toiminnassa voi esiintyä häiriöitä. Siihen voivat vaikuttaa 

mm. liialliset lämpötilavaihtelut, suuret elimistön nestetasapaino-muutokset tai vaikka sensorikohdan 

kudoksen mekaaninen painuminen nukkuessa. 

 Jokainen diabeetikko kokee sensoroinnin yksilöllisesti. Toisinaan sensoroinnin hyödyntämiseen saatetaan 

tottua sen verran, että siitä voi olla vaikea luopua. Jotkut diabeetikoista ovat hankkineet sensorointilaitteen 

itsellensä omakustanteisesti. Toiset taas saattavat kokea, että jatkuvan sensoroinnin myötä diabetes on 

arjessa liikaa läsnä.  

Sensorit ovat itse kustantamana melko hintavia. Kustannusten pienentämiseksi hyvä ja usein riittävä tapa, 

on pitää omaseurannan rinnalla väliaikaisia sensorointijaksoja, esim. 1-2 viikkoa kk:ssa.   

Aikaisempina vuosikymmeninä diabeteksen hoidossa on etupäässä pelätty vakavia hypoglykemioita. 

Sensoreiden lisääntymisen myötä nykyään pyritään yhä enemmän ennakoimaan korkeita verensokereita, 

joka pahimmillaan voi aiheuttaa verensokereiden ”ylikorjaus-kierron”.  Sensorin käytöstä ei saisi tulla 

rasitetta – sen päällimmäinen tarkoitus on tuoda helpotusta ja vapautta diabeteksen hoitoon.  

Jos diabeetikko haluaa glukoosisensorin tai sensorointijakson, mihin kääntyä? 

Sensorointijaksoja on mahdollista saada diabetesvastaanoton kautta. Myös jotkut yksityiset lääkäriasemat 

tarjoavat sitä. Erityistilanteissa diabeetikolle myönnetään kotikunnan kustantamana sensorointijärjestelmä 

jatkuvaan käyttöön (pienet lapset, raskaana olevat/raskautta suunnittelevat, diabeetikot, joilla esiintyy 

toistuvia vakavia hypoglykemioita).  

Sensorointimahdollisuutta tarjotaan hoitopaikoissa yhä enemmän. Siitä huolimatta esim. Diabetesliiton 

sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvien diabeetikoiden joukossa on niitä, joille sensorointi on aivan 

uusi käsite tai joille hoitopaikoissa ei ole sitä tarjottu. Sensoroinnin mahdollisuudet sekä käyttöaiheet 

vaihtelevat hoitopaikoittain melko paljon. Kaikille diabeetikoille sensorointi ei suinkaan ole välttämätöntä. 

Jos esimerkiksi diabeteksen hoitomuotona on hyvässä tasapainossa oleva tablettihoito, omahoidon tueksi 

riittävät mainiosti myös ajoittaiset sormenpäämittaukset. 
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 Kun diabeetikko kokee tarvitsevansa sensorointia, asia kannattaa aina ottaa puheeksi omassa 

hoitopaikassa. Jos sensorointiin ei ole omassa hoitopaikassa madollisuutta, hoitava lääkäri voi tarvittaessa 

tehdä lähetteen erikoissairaanhoitoon. Jos diabeetikko on valmis kustantamaan sensorijärjestelmästä itse, 

tarvittavat välineet voi hankkia suoraan maahantuojalta. Lisäksi kannattaa selvittää erilasten vakuutuksien 

(esim. työnantaja-vakuutukset jos työkuva vaatii jatkuvaa glukoosiseurantaa) korvausmahdollisuuksia. 

Joissakin tapauksissa myös kunta voi olla kustantajana.  

Ajatuksia glukoosisensoroinnin hyödyntämisestä hoitopaikoissa 

Sensorointi on oiva oppimismenetelmä varsinkin, jos diabeetikolle tarjotaan hoitopaikoissa siihen liittyvää 

riittävää ohjausta. Siksi terveydenhuollon ammattilaisten osaamista sensorikäyrien tulkitsemiseen tulisi 

lisätä ja ylläpitää.  

Sensoreiden arkikäytön, erilaisten pilvipalvelujen sekä appsien lisääntymisen myötä etävastaanottojen 

osuus jatkossa kasvaa. Diabeteksen hoito ohjautuu yhä enemmän asiakaslähtöiseksi ja itseohjautuvaksi. 

Koska diabeetikon elämäntilanteet, insuliiniherkkyys ja -annokset muuttuvat arjen ja iän myötä, hoito-

ohjauksen tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa. Myös sillä, miten diabeetikko otetaan mukaan sensoripurkuun 

ja siihen liittyvään ohjaustilanteeseen, on merkitystä. Sen sijaan että asiakas saa valmiin yhteenvedon 

sensoroinnin tuloksista lääkäriltä tai hoitajalta, sensoroinnin purun voi opettaa diabeetikolle itselle, jolloin 

hänestä tulisi oman hoidon ja ohjauksen aktiivinen puoli.   

Miten mielenkiintoinen, monipuolinen ja runsaasti arvokasta tietoa sisältävä työkalu printattu sensorikäyrä 

onkaan! Sensoroinnin lisääntymisen myötä vastaanotolla ei tarvitsisi enää harmitella puuttuvaa 

seurantavihkoa.  Hoitohenkilökunta ja asiakas voisivat tutkiskella sensorikäyriä yhdessä, kiinnittämällä 

erityisesti huomiota siihen, minkä omahoidon alueen kohdalla asiakas on onnistunut ja missä kohtaa hoitoa 

pitää tarkentaa. 

Diabetesliitto on tänä vuonna käynnistänyt selvityksen ”Insuliinipumppuhoito ja glukoosisensorointi 

Suomessa 2016”. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa insuliinipumppujen ja glukoosisensoroinnin 

käytön, ohjauksen ja seurannan käytäntöjä eri hoitopaikoissa, niissä esiintyviä haasteita sekä esteitä. 

Saatuja tuloksia voidaan jatkossa käyttää yhteisen toimintamallin kehittämiseen insuliinipumppuhoidon 

sekä glukoosisensoroinnin ohjauksessa ja seurannassa. Yhteisen toimintamallin myötä diabeetikoiden 

mahdollisuudet mm. saada hoitopaikan kautta sensorointijaksoja ja sensorointiin liittyvää ohjausta 

paranisivat ja siihen liittyvät paikkakuntien väliset erot vähenisivät. 

Lisätietoja Suomessa käytössä olevista sensorijärjestelmistä ja niiden ominaisuuksista: 

 

www.abbottdiabetescare.fi/ 

http://www.infucare.se/fi/ 

https://www.medtronic-diabetes.fi/ 
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