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Viime aikoina on saatu lisää 
tietoa siitä, miten suun sairaudet 
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erityiset syyt ottaa suun terveys 
puheeksi.
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beetasolujen määrä kasvaa. 
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tietoa, jota voidaan hyödyntää 
lääkkeitä kehiteltäessä.    

Kertaa ja torju   
Ketoasidoosi on hyvä 
esimerkki siitä, miten 
pieni potilasjoukko 
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yhdeksässä tapauksessa 
kymmenestä ehkäistävissä, 
ja hoidonohjauksessa 
tulisikin kerrata ohjeet 
esimerkiksi insuliinipumpun 
toimintahäiriön varalle 
säännöllisin väliajoin.    
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Ajankohtaista  

Diabetesliitto on lähettänyt 
sairaanhoitopiireille kirjeen, jossa se 
ehdottaa yhteistyötä koko maan kattavan 
diabetesrekisterin perustamiseksi.

Aloite sairauskohtaisten rekisterien perustamiseen on 
tullut yliopistosairaaloilta. Ne ovat keväällä sopineet 
yhteistyöstä tautikohtaisten hoidon laaturekistereiden 
kilpailuttamisessa. Diabetesliitto 
pitää tärkeänä, että mukaan saa-
daan kaikki sairaanhoitopiirit. Re-
kisterit tulee rakentaa vertailukel-
poisiksi ja koko maan kattaviksi.

- Diabetesliitto haluaa edistää 
asiakaslähtöistä, kustannusvai-
kuttavaa ja laadukasta diabeeti-
koiden kuntoutusta ja hoitoa. Se 
haluaa olla aktiivisesti mukana 
kehittämässä valtakunnallisesti 
yhtenäisiä hoidon laadun indi-
kaattoreita ja kansallista laatu-
rekisteriä, kirjeen allekirjoittajat 
Diabetesliiton toiminnanjohtaja 
Janne Juvakka ja ylilääkäri Pirjo 

Diabetesliitto ehdottaa 
sairaanhoitopiireille
yhteistyötä diabetesrekisterin 
käynnistämiseen

Diabetes on erittäin 
hyvä esimerkki 

pitkäaikaissairaudesta, 
jossa hoidon laatu 

vaikuttaa taudin 
ennusteeseen.

Ilanne-Parikka toteavat 
ja tarjoavat sairaan-
hoitopiireille yhteistyö-
tä diabetesrekisterin 
käynnistämiseen.

Diabetesliitossa on 
työskennelty pitkään 
diabetesrekisterin aikaansaamiseksi. Kansallisessa 
diabetesohjelmassa 2000–2010 (DEHKO) ehdotettiin 

jo vuonna 2000 diabetesrekisterin 
perus tamista. Hoidon laadun indi-
kaattoreita on sen jälkeen tarkennettu, 
ja Diabetesliitto on julkaissut aikuisten 
ja lasten diabeteksen sekä raskaus-
diabeteksen jälkeisen hyvän hoidon 
laatuindikaattorit: www.diabetes.fi/
avaimet.

Diabetes on erittäin hyvä esimerk-
ki pitkäaikaissairaudesta, jossa hoidon 
laatu vaikuttaa taudin ennusteeseen. 

- Hoidon laatutiedot sisältävä 
diabetesrekisteri mahdollistaisi aivan 
uudella tavalla vaikuttavan ja kustan-
nustehokkaan diabeteksen hoidon ke-
hittämisen, kirjeen kirjoittajat sanovat.

Yhdistävä
tekijä.

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)

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

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

Pystymme parempaan 
JORMA LAHTELA

Kuvassa osa Ishmail Sandstroemin valotaideteoksesta, 
joka koostuu diabeteksen hoitovälineistä.  
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Diabeteksen hoidon tavoitteena on estää välittömät ja 
myöhemmin ilmenevät komplikaatiot sekä parantaa elä-
mänlaatua keinoilla, jotka eivät ole haitallisia tai muuten 
kohtuuttomia sairastuneelle. Insuliini mahdollistaa tyypin 
1 diabeteksen hoidon, ennen sen keksimistä potilaat meneh-
tyivät lyhyen ajan kuluessa. 

Ketoasidoosi eli happomyrkytys syntyy merkittävän 
insuliininpuutoksen yhteydessä. Osa sairastuu diabetek-
seen ketoasidoosin oirein. Näiden potilaiden lukumäärä 
on vähentynyt, kun tietämys diabeteksesta ja sen oireista 
on lisääntynyt. Myös diabeteksen riskitekijöitä lapsilta kar-
toittanut tutkimus on parantanut vanhempien tietoisuutta 
yleisistä diabeteksen oireista. 

Valitettavasti ketoasidoosi ei ole kuitenkaan hävinnyt. 
Useimmiten se ilmaantuu potilaille, joiden diabetes on tie-
dossa. Syynä on tavallisesti insuliinihoidon epäonnistumi-
nen. Samat henkilöt sairastuvat ketoasidoosiin toistuvasti 

– ja usein samoista syistä. Saara Metso palauttaa mieliimme ketoasidoosin solutason tapahtumat, kliiniset oireet 
ja esiintymisluvut sekä erityisesti ehkäisyn avaimet (sivu 7).

Tehohoitoon johtava ketoasidoosi näyttää lisääntyneen viime vuosina. Syitä voi arvailla. Tilan tunnistaminen 
on ehkä hämärtynyt? Diabeetikoiden hoidonohjauksessa ei ehkä paneuduta ketoasidoosiin riittävästi? Ketoainei-
den mittausmahdollisuuteen ei kiinnitetty aluksi huomiota mittareita kilpailutettaessa, ja näitä työkaluja tarjottiin 
liian harvoin, ei edes riskipotilaille. Ketoaineiden mittaustuloksia ei välttämättä osata tulkita, eivätkä terveyden-
hoidon ammattilaisetkaan aina tunnista oirekuvaa. 

Ketoasidoosi on ajankohtainen aihe nyt myös SGLT2-ryhmän lääkkeisiin liittyen. Viranomaiset ovat muis-
tuttaneet ketoasidoosin riskistä niitä käytettäessä. Osalla tyypin 2 diagnoosin saaneista, ja erityisesti insuliinia 
käyttävistä, on todellisuudessa hyvin niukasti omaa insuliinireserviä. SGLT2-lääkeryhmän vaikutusperiaatteen 
mukaisesti näiden diabeetikoiden verensokeritaso voi olla ketoasidoosin yhteydessä totuttua matalampi. Myös 
niukka hiilihydraattien saanti, esimerkiksi laihdutusleikkaus ja karppaus, voivat hämätä. Ketoasidoosi kohdistuu 
usein nuoriin, ja siihen liittyy merkittävä kuolleisuus. Hyvällä potilasohjauksella ja lisäämällä ammattilaisten 
tietoja ja taitoja pääsemme parempaan.  

Diabeteksen päivitetty Käypä hoito -suositus julkaistiin maaliskuussa. Samaan aikaan ilmestyi myös AACE:n 
(The American Association of Clinical Endocrinologists) päivitetty hoitosuositus. Kotimainen suositus lähtee 
edellisen version tavoin perusajatuksesta, että potilaan ominaisuudet vaikuttavat hoitotapojen valintaan ja tavoit-
teisiin. Yksilöllistä hoitosuunnitelmaa ja sen dokumentointia painotetaan. Amerikkalaisen suosituksen tekijät ovat 
ottaneet hoitolinjan valintaperusteeksi diagnoosihetken glukoosiaineenvaihdunnan tason. Oleellisia seulontaan, 
diagnostiikkaan tai hoitokeinoihin liittyviä eroja ei suosituksissa ole. 

Virkistävää kesää ja lomaa sen ansainneille. Syyskuussa palaamme asiaan ikääntyneiden diabeetikoiden hoitoa käsittelevin 

teemoin. 



Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

D-kaupasta tyypin 1 diabeetikoiden hoidonohjaukseen
Perushoito 
• Tyypin 1 diabetes ja joustava monipistoshoito -opas 8,50 €
• Insuliinihoidon ohjauspaketti 20,00 €
• Ensitieto-opas – Tyypin 1 diabetes 3,00 € /kpl
• Hiilarivisa-kuvataulu hoidonohjaukseen 15,00 €

Repäisylehtiöitä hiilihydraattien arviointiin
• Hiilihydraattien arviointi
• Monipuolisia aterioita 350–400 kcal
• Monipuolisia aterioita 500–600 kcal
• Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal
• Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal
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Lisätiedot ja tilaukset:
materiaalitilaukset@diabetes.fi
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Repäisylehtiöiden hinnat:
17 € / 50 sivun lehtiö
24 € / 100 sivun lehtiö 
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

www.diabetes.fi/d-kauppa
D-kaupasta diabeetikoiden hoidonohjaukseen

Havainnollisia 
repäisylehtiöitä 
• Näin mittaat verensokerin
• Näin seuraat ja säätelet   
 verensokeria
• Liian matalan verensokerin  
 oireet ja ensiapu
• Pistä insuliini oikein

Näin mittaat verensokerin antaa yksityiskohtaiset  
kuvalliset ohjeet verensokerin mittaamiseen käsien 
pesusta tuloksen kirjaamiseen ja arviointiin.

Näin seuraat ja säätelet verensokeria kertoo, 
miksi verensokeria mitataan ja miten verensokeria 
säädellään. Perusinsuliinin ja pikainsuliinin annos-
teluun sekä tilapäisesti koholla olevan verensokerin 
korjaamiseen annetaan selkeät ohjeet. Repäisylehtiö 
on tarkoitettu monipistoshoitoa käyttäville.

Liian matalan verensokerin oireet ja ensiapu 
-repäisylehtiössä on toisella puolella kerrottu liian 
matalan verensokerin eli hypoglykemian oireet.  
Toisella puolella annetaan ensiapuohjeet liian matalan 
verensokerin korjaamiseen.

Pistä insuliini oikein esittelee oikean pistotekniikan  
selkeästi sanoin ja kuvin. Repäisylehtiössä annetaan 
ohjeet neulan ja pistosalueen valintaan, pistosalueiden 
kunnon seurantaan sekä insuliinin pistämiseen.

www.diabetes.fi/d-kauppa

Kirjoniementie 15 | 33680 Tampere | p. 03 2860 111 (klo 8–13) | www.diabetes.fi
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SAARA METSO

Ketoasidoosi 
– vaikea, kallis ja ehkäistävissä
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Ketoasidoosi eli happomyrkytys on vakava, pääasiassa 
tyypin 1 diabeteksen akuutti metabolinen komplikaa-
tio. Diabeettisessa ketoasidoosissa on kyse täydellisen 
tai suhteellisen insuliininpuutoksen aiheuttamasta 
kontrolloimattomasta hyperglykemiasta eli liian kor-
keasta verensokerista, elimistön lisääntyneestä ketoai-
neiden muodostuksesta ja metabolisesta asidoosista eli 
happamoitumisesta (1). Ketoasidoosipotilaista 10–30 
%:lla on tyypin 2 diabetes. 

Tyypillisimmin ketoasidoosipotilas on 18–44-vuo-
tias. Puolet alle 24-vuotiaiden diabeetikkojen kuole-
mista johtuu ketoasidoosista. Aikuisilla ketoasidoosiin 
liittyy alle 1 %:n kuolleisuus, mutta vanhuksilla jopa 5 
%:n kuolleisuus (1). 

Ketoasidoosin patogeneesi

Jokainen solu tarvitsee toimiakseen energiaa, jota 
syntyy solujen energiatehtaissa eli mitokondrioissa 
sitruunahappokierrossa eli Krebsin syklissä. Moni-
vaiheisessa kemiallisessa prosessissa ravintoaineista 
(rasvahapoista, aminohapoista ja glukoosista) peräisin 
olevat hiiliatomit hapettuvat hiilidioksidiksi, vedyt 

Diabeettinen ketoasidoosi uhkaa henkeä 
ja vaatii useimmiten tehohoitoa – ja siksi 
se tulee harvinaisuudestaan huolimatta 
kalliiksi. Suuri osa ketoasidooseista olisi 
ehkäistävissä, kunhan huolehditaan siitä, 
että erityisesti nuoret ja insuliinipumppua 
käyttävät tyypin 1 diabeetikot tietävät, 
milloin ketoaineet tulee mitata ja miten 
pitää menetellä niiden ollessa koholla. 
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siirtyvät elektroninsiirtäjäkoentsyymeille  ja energi-
aa vapautuu. Ennen kuin ravintoaineet voivat tulla 
mukaan sitruunahappokiertoon, solussa tapahtuvien 
muiden prosessien on muutettava ne sopivaan muo-
toon eli asetyyliryhmäksi (CH3CO), joka puolestaan 
sitoutuu koentsyymi-A:n kanssa aktiiviseksi etikkaha-
poksi eli asetyylikoentsyymi-A:ksi (kuva 1).

Diabeettinen ketoasidoosi syntyy täydellisessä 
tai suhteellisessa insuliinin puutteessa, jolloin eli-
mistö ei kykene käyttämään glukoosia hyväkseen. 
Suhteellisessa insuliinin puutteessa insuliinin vasta-
vaikuttajahormonit (glukagoni, adrenaliini, kasvu-
hormoni, kortisoli) aiheuttavat insuliinin biologisen 
vaikutuksen heikkenemisen (1). Ketoasidoosissa in-
suliinin vaikutuksen puuttuminen johtaa glukoosin 
hyväksikäytön epäonnistumiseen, eli sitruunahap-

pokiertoon ei saada sen pääasiallista energianlähdet-
tä. Pieni insuliinipitoisuus ja katekoliamiinien suuri 
pitoisuus aktivoivat rasvakudoksen hormonisensitii-
visen lipaasin, joka pilkkoo triglyseridejä, ja vapaita 
rasvahappoja vapautuu. Maksasolujen solulimassa 
rasvahapot sitoutuvat koentsyymi-A:n kanssa muo-
dostaen asetyylikoentsyymi-A:ta kiihtyvällä tahdilla. 
Maksasolujen mitokondrioissa asetyylikoentsyymi-
A päätyy sitruunahappokiertoon tuottaen energiaa, 
hiilidioksidia ja vettä. Insuliinin puutoksessa maksa-
soluihin päätyy niin paljon asetyylikoentsyymi-A:ta, 
että sitruunahappokierto ei pysty käsittelemään kaik-
kea. Osa asetyylikoentsyymi-A:sta metaboloidaan 
maksasolun mitokondriossa ketoaineiksi (asetoni, 
asetoasetaatti ja beetahydroksibutyraatti eli -voihap-
po) (2, 3).

Glukoosi

Glykogeeni

GLYKOLYYSI

Aminohapot

Glukoosi

PROTEIINIT
RASVAT

NADH+H

OKSIDATIIVINEN
FOSFORYLAATIO

SITRUUNAHAPPOKIERTO

NADH2

ADP+P1 H2O

ATP
Rasvahapot

Maitohappo

NAD+

Asetyylikoentsyymi                 

O2

Glukoosi-6-fosfaatti

ATP

NAD+

CO2

Kuva 1. Solun energiantuotto.

2 ATP

PALORYPÄLEHAPPO
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Opas kertoo sanoin ja kuvin 
diabeteksen aiheuttamista 
muutoksista silmissä eli 
diabeettisesta retinopatiasta. 
Oppaassa käydään läpi, mitä 
muutokset ovat sekä miten niitä 
seurataan ja hoidetaan. 

Opas sopii kaikille aiheesta   
kiinnostuneille diabeetikoille 
ja heidän läheisilleen.
Se luontuu hyvin myös silmien  
laserhoitoon meneville.

Koko A5
16 sivua 
Hinta 4 €/kpl
Hinta sisältää lähetyskulut.
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www.diabetes.fi 
facebook.com/diabetesliitto
Twitter: @diabetesliitto
Instagram: @suomendiabetesliitto

Diabetes ja silmänpohjamuutokset 2015.indd   1 20.11.2015   14.13



11Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Hoitojaksoja 37 47 44 63 15

Potilaita 30 37 33 52 15

Pumppupotilaita NA NA 7 (16 %) 10 (17 %) 3 (20 %)

Vastasairastuneita NA NA 1 (2 %) 7 (11 %) 6 (40 %)

< 20-vuotiaita 18 (49 %) 27 (57 %) 19 (43 %) 27 (43 %) 3 (20 %)

Taulukko 1. TAYS:ssa hoidetut ketoasidoosipotilaat  1.1.2012–30.3.2016.

Hyperglykemia kehittyy, kun glukoosin uudismuo-
dostus (glukoneogeneesi) ja glykogeenin pilkkoutumi-
nen glukoosiksi (glykogenolyysi) kiihtyvät ja solujen 
glukoosin sisäänotto häiriytyy. Hyperglykemia aiheut-
taa glukoosin erittymisen virtsaan eli glukosurian, jossa 
osmoottinen diureesi ja runsas veden menetys johtavat 
kuivumiseen. Maksassa syntyvät ketoaineet happamoi-
vat elimistön. Normaalisti nämä ketoaineet erittyvät 
virtsaan, mutta kuivuman yhteydessä munuaissuodos 
pienenee ja ketoaineet jäävät elimistöön. Ketoasidoosi 
voi kehittyä tunneissa, kun insuliinin vaikutus on la-
kannut (1).

Yleisimmät diabeettisen ketoasidoosin syyt ovat 
ajattelemattomuuteen, osaamattomuuteen tai tietä-
mättömyyteen liittyvä puutteellinen insuliinihoito tai 
epätarkoituksenmukainen toiminta sairaustilanteissa, 
insuliinipumpun toimintahäiriö tai kanyylin irtoami-
nen, raskaus, akuutti sairaus (infektio, sydän- tai veri-
suonisairaus, haimatulehdus, obstruktio, keuhkokuu-
me), alkoholin käyttö, lääkkeet (kortikosteroidit), tuore 
tyypin 1 diabetes ja raskaus (1).

Ketoasidoosin oireet ja 
löydökset

Diabeettisen ketoasidoosin oireet vaihtelevat lievis-
tä epäspesifisistä oireista (voimakas jano, väsymys, 
huono ruokahalu, päänsärky) syvään tajuttomuuteen. 
Tavallisia löydöksiä kuivumaan liittyen ovat matala 
verenpaine, sydämen tiheälyöntisyys, hypotermia, se-
kavuus ja tajunnan häiriöt. Elimis-
tö yrittää korjata syvää asidoosia 
voimakkaalla hyperventilaatiolla. 
Verikaasunäytteessä tämä näkyy 
pienenä hiilidioksidiosapainee-
na. Ketoaineita erittyy hengitysil-
maan, joka haisee tyypillisesti asetonilta. Asidoosi ai-
heuttaa myös gastrointestinaalikanavan oireita, kuten 
pahoinvointia ja vatsakipua (1).

Diabeettisen ketoasidoosin yleiset diagnostiset 
kriteerit ovat hyperglykemia (P-Gluk > 13,9 mmol/l), 
asidoosi (pH < 7,30, HCO3 < 15 mmol/l, emäsylimää-

rä (BE, base excess) < -2,5 mmol/l) sekä ketonuria ja 
ketonemia (1,4,5). On hyvä muistaa, että 10 %:lla poti-
laista diabeettinen ketoasidoosi voi ilmetä glukoosipi-
toisuuden ollessa huomattavasti pienempi, jopa lähes 
normaali, jos potilas on merkittävän alipainoinen tai 
hän on raskaana (1,6). Tämän vuoksi tulee muistaa 
diabeettisen ketoasidoosin mahdollisuus, kun potilas 
on pahoinvoiva, raskaana oleva tyypin 1 diabeetikko, 
ja mitata ketoaineet, vaikka verensokeri on normaali 
tai lähes normaali (4). Natriumin- ja glukoosinkuljet-
tajaproteiini 2:n estäjiä (SGLT2-estäjiä) tyypin 2 dia-
beteksen hoitoon saaneilla on raportoitu haittavaiku-
tuksena diabeettista ketoasidoosia, joka on ilmennyt 
tavanomaista pienemmillä verensokeripitoisuuksilla.

Ketoasidoosin diagnoosi ja hoito

Ketoasidoosin hoidon periaatteet on esitelty vastikään 
Suomen Lääkärilehdessä julkaistussa artikkeliss-
sa sekä Akuuttihoito-oppaassa (4,7). Ketoasidoosia 
epäiltäessä tutkimukset tulee käynnistää viipymättä. 
Ensivaiheen tutkimuksiksi riittää plasman glukoosin 
(P-Gluk) ja veren ketoaineiden määritys pikamittarilla. 

Ketoasidoosin hoito on aloitettava heti diagnoosin 
varmistuttua. Ketoasidoosin hoidon kulmakivet ovat 
riittävä nesteytys kuivuman korjaamiseksi, jatkuva 
insulinisaatio ketoosin pysäyttämiseksi ja hypergly-
kemian hoidoksi sekä elektrolyyttihäiriöiden hoito. 
Yleishoitoon kuuluvat hemodynamiikan monitorointi 
ja diabeettisen ketoasidoosin laukaisseen tekijän, kuten 

esimerkiksi infektion hoito. 
Diabeettista ketoasidoosia 

sairastavat potilaat kuuluvat aina 
sairaalahoitoon. Diabeettinen ke-
toasidoosi voidaan luokitella vai-
keusasteen perusteella lievään (pH 

7,25–7,30), keskivaikeaan (pH 7,00–7,24) ja vaikeaan (pH 
< 7,00). Vaikeassa ja keskivaikeassa ketoasidoosissa ole-
vat potilaat hoidetaan teho-osastolla, koska potilaiden 
yleistila on usein huono ja intensiivisen neste hoidon, 
toistuvien laboratoriomääritysten ja hoidon riittä-
vän monitoroinnin toteuttaminen vuodeosastolla on 

Diabeettista ketoasidoosia 
sairastavat potilaat kuuluvat 

aina sairaalahoitoon.
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 henkilökuntaresurssit huomioiden hankalaa. Lievässä 
ketoasidoosissa olevaa diabeetikkoa voidaan hoitaa 
vuodeosastolla, jos tarkka potilasmonitorointi ja tois-
tuvat laboratoriomääritykset ovat mahdollisia. 

TAYS:n ketoasidoosipotilaat

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueella asuu 
noin 525 000 asukasta (Väestörekisteri 2014).  Diabee-
tikoita on Pirkanmaalla noin 36 200 (Kelasto 2015). 
Kaikki tehohoitoa vaativat ja valtaosa sairaalahoitoa 
vaativista ketoasidoosipotilaista hoidetaan Tampe-
reen yliopistollisen sairaalan TAYS:n sisätautien ja 
reumakeskuksen vuodeosastolla (SIRE). Osastolla 
hoidetaan 37–63 vakavaa ketoasidoosia vuosittain 
(taulukko 1). 

Hoitojaksojen määrä on lisääntynyt vuodesta 2012. 
Ketoasidoosipotilaista 43–57 % on alle 20-vuotiaita. 
Hoitojaksoja on enemmän kuin potilaita, eli vuosittain 
3–6 potilasta joutuu ketoasidoosin 
vuoksi sairaalaan useammin kuin 
kerran vuoden aikana. 

Vuodesta 2014 alkaen osastolla 
on rekisteröity ketoasidoosin syyt. 
Hoitojaksoista vain 2–11 % johtuu 
tuoreesta tyypin 1 diabeteksesta.  
Ketoasidoosijaksoista 16–17 %:ssa 
potilaan hoitomuoto on insuliini-
pumppu. Toisaalta 11,6 % pump-
pupotilaista joutuu sairaalaan 
ketoasidoosin vuoksi, todettiin TAYS:ssa aloitettujen 
pumppuhoitojen vaikutuksia koskeneessa selvityk-
sessä. 

Ketoasidoosipotilaat ovat tyypillinen esimerkki 
siitä, miten hyvin pieni osa potilaista selittää valtaosan 
hoidon kokonaiskustannuksista. TAYS:ssa vuonna 
2014 kaikista tyypin 1 diabeteksen hoidosta kunnille 
aiheutuneista kustannuksista 34 % johtui sairaalahoi-
dosta, vaikka tyypin 1 diabeteksen aiheuttamia hoito-
jaksoja oli vain 71. Ketoasidoosit selittivät 58 % hoito-
jaksoista, ja niihin liittyi 25 teho-osastopäivää. Koska 
ketoasidoosi on tyypin 1 diabeteksen harvinainen 
mutta hengenvaarallinen, nuorilla potilailla esiintyvä 
ja erittäin kallis komplikaatio, sen primaari- ja sekun-
daaripreventioon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
Tyypin 1 diabeteksen vastasairastuneelle aiheuttama 
ketoasidoosi on käytännössä ainoa tilanne, jossa keto-
asidoosin ilmaantumiseen ei voi vaikuttaa ennaltaeh-
käisevästi. Vastasairastuneiden hoitojaksot selittävät 
kuitenkin vain yhden kymmenestä ketoasidoosista. 
Yhdeksän kymmenestä olisi siis ehkäistävissä.

Miten ketoasidooseja voidaan vähentää?

Ketoasidoosin tyypillisiä oireita ovat huonovointisuus, 
mahakipu ja oksentelu. Siksi lähes kaikki ensiapu-
alueen ketoasidoosipotilaat siirtyvät teho- tai sairaa-
lahoitoon työdiagnoosilla gastroenteriitin aiheuttama 
ketoasidoosi. Kun potilaita haastattelee tarkemmin, 
käy ilmi, että useimmiten niin sanottuun gastroen-
teriittiin ei liity ripulia tai kuumetta, eikä sitä ole 
lähipiirissä. Useimmiten selviää myös todellinen syy, 
joka on  perus- tai basaali-insuliinihoidon keskeytymi-
nen unohduksen tai laiminlyönnin vuoksi, insuliinin 
 pilaantuminen, insuliinipumpun infuusiosetin ongel-
ma tai muu pumpun ongelma. 

Infektioiden yhteydessä ilmenevien ketoasidoosien 
syynä on usein tietämättömyys insuliinintarpeen kas-
vusta infektioiden aikana. Ketoasidoosin vuoksi sairaa-
laan joutuneille on hämmästyttävän usein epäselvää 
myös, milloin ketoaineet pitäisi mitata ja miten pitäisi 

toimia niiden ollessa koholla.
Ketoasidoosipotilaistamme 

noin puolet on alle 20-vuotiaita ja 
noin joka viidennellä on insuliini-
pumppu. Näiden potilasryhmien 
hoitoon tulisi kiinnittää erityistä 
huomiota. Murrosikään ja nuo-
ruuteen liittyy tyypillisesti veren-
sokeritasapainon huononeminen. 
Keskeisiä syitä ovat hormonaaliset 
syyt, itsenäistymisen tuomat tie-

dolliset ja taidolliset haasteet sekä nuoruuden kehityk-
seen kuuluva kapina ja vapaudenkaipuu. 

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että nuo-
rella on riittävät tiedot ja taidot diabeteksen hoidosta 
ketoasidoosin välttämiseksi. Näitä tietoja ja taitoja tu-
lisi arvioida systemaattisesti uudelleen siinä vaiheessa, 
kun nuoren itsenäistymiskehitys alkaa. Vaaratilantei-
den välttämiseksi nuoren tulee tietää, että insuliini on 
elämälle välttämätön hormoni, eikä perus- tai basaali-
insuliinin annosteluun saa missään olosuhteissa tulla 
taukoa. Hänen pitää tietää, miksi verensokeria tulee 
mitata vähintään aamulla ja illalla. Hänen tulee tietää, 
mitä ketoasidoosi tarkoittaa, miksi se on vaarallinen, 
milloin ketoainemittauksia tehdään ja miten toimitaan 
ketoaineiden ollessa koholla. Hänen tulee tietää, mi-
ten sairauspäivinä, matkustaessa ja juhliessa toimitaan 
diabeteksen hoidon osalta. 

Diabetesliitto valmistelee  Yksi elämä -hankkeen 
 yhteydessä diabeetikon tietojen testaamiseen tarkoitet-
tua kyselyä, joka ainakin TAYS:ssa aiotaan heti ottaa 
systemaattisesti käyttöön. 

Diabetesliitto valmistelee 
Yksi elämä -hankkeen 

yhteydessä diabeetikon 
tietojen testaamiseen 

tarkoitettua kyselyä, joka 
ainakin TAYS:ssa aiotaan 

heti ottaa systemaattisesti 
käyttöön. 
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TAYS:ssa tehdyn selvityksen mukaan insuliini-
pumppupotilaista joka yhdeksäs joutuu sairaalahoi-
toon ketoasidoosin vuoksi. Tyypillisiä syitä olivat 
pumpun hajoaminen ja infuusiosetin tukkeutuminen, 
kanyylin irtoaminen, insuliinin loppuminen tai pilaan-
tuminen sekä osaamattomuus toimia näissä tilanteissa 
ja sairauspäivien yhteydessä. Vuosia insuliinipumppu-
hoidossa olleilta potilailta saattaa unohtua varajärjes-
telmä. Myös ketoasidoosin tunnistamisessa on ongel-
mia. 

Insuliinipumppuhoidon aloituksen yhteydessä 
 tulisi systemaattisesti varmistaa, että potilas ymmärtää 
verensokerin säännöllisen mittaamisen merkityksen 
basaali-insuliinin annostelun katkeamisen tunnistami-
sessa. Potilaan tulee tietää, että verensokerin nousun 
yhteydessä mitataan ketoaineet, lisätään basaali-insu-
liinin annostusta, kontrolloidaan verensokeri ja keto-
aineet, vaihdetaan infuusiosetti ja siirrytään tarvitta-
essa varajärjestelmään. Insuliinipumppupotilaiden 
tiedot ja taidot tulisi arvioida syste-
maattisesti uudelleen vuosiseuran-
takäyntien yhteydessä ja järjestää 
tarvittaessa koulutusta.

Diabeettinen ketoasidoosi on 
päivystyksessä hoidettava hätä-
tilanne. Suurten yhteispäivystysten yleistyessä tulisi 
huolehtia siitä, että tämä vakava ja välitöntä, usein 
tehohoitotasoista hoitoa vaativa tila tunnistetaan 
nykyistä paremmin ja erotetaan gastroenteriitistä. 
Yleisoireista (kuume, pahoinvointi, yleistilan lasku, 
päänsärky) kärsivältä tai hyperglykeemiseltä tyypin 
1 diabeetikolta tulisi aina mitata verensokeri ja keto-
aineet heti ensiapuun vastaanotettaessa. Yleisoireinen 
tyypin 1 diabeetikko kuuluu aina sisätautilääkärin 
arvioon päivystyksessä, samoin tyypin 1 diabeetikko, 
jonka verensokeri on yli 13,9 mmol/l. Mikäli todetaan 
ketoasidoosi, potilaan siirtymäajan ensiavusta lopulli-
seen hoitopisteeseen teho-osastolle tai sisätautien vuo-
deosastolle tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Hoidon-
aloituksen viivettä tulisi seurata aivan kuten muissakin 
lääketieteellisissä hätätilanteissa, esimerkiksi aivo- tai 
sydäninfarktissa. 

TAYS:n selvityksen mukaan joillakin potilailla on 
useita ketoasidoosijaksoja vuosittain. Ketoasidoosin 
akuutin hoidon jälkeen tulisi selvittää ketoasidoosin 
syy ja käynnistää sekundaaripreventioon tähtäävät 
toimen piteet. Useimmiten toimenpide on todellisen 
syyn selvittäminen ja tietojen ja taitojen kertaus. Joskus 
se voi olla avun tarjoamista mielenterveys- tai päihde-
ongelmiin. 

Jotta syyn selvittäminen käynnistyisi, tulee var-
mistaa, että hoitovastuussa oleva yksikkö saa tiedon 
ketoasidoosista päivystystoiminnasta vastaavalta 
yksiköltä. Paras järjestely olisi mahdollisimman 
yksinkertainen ja automaattinen järjestelmä, jossa 
alueen tyypin 1 diabeetikoista vastaava hoitoyksikkö 
keräisi sairaalajaksoista ja niiden syistä automaattisesti 
säännöllisesti tietoa ja kutsuisi akuuttien diabetes-
komplikaatioiden vuoksi sairaalaan tai ensihoidon 
hoitamiksi joutuneet potilaat ohjantakäynnille. 

Nykyjärjestelmässä palautteen saaminen on sai-
rauskertomuksen varassa. Yhteispäivystyksissä hoi-
dettavan laajan potilaskirjon ja valtavan potilasmää-
rän vuoksi on ymmärrettävää, etteivät akuutti- ja 
teholääkärit tule lähettäneeksi sairauskertomuksia 
potilaan diabeteksesta hoitaville omalääkäreille. 

Tyypin 1 diabeteksen hoito tulisi keskittää, ja 
sen laatua tulisi seurata. Insuliinipumppupotilaat 
ja nuoret diabeetikot tulee hoitaa erikoissairaanhoi-

dossa akuuttien komplikaatioi-
den suuren esiintymistiheyden 
vuoksi.  Ketoasidoosien määrä 
on hyvä hoidon laadun mittari, 
koska kyseessä on vakava, kallis ja 
ehkäistävissä oleva komplikaatio.  

Hoidon laatua tulisi HbA1c:n  lisäksi mitata myös 
systemaattisella ja rakenteisella potilaiden tietoja ja tai-
toa arvioivalla kyselyllä. Tyypin 1 diabeetikoiden jou-
kosta tulisi tunnistaa ne potilaat, jotka tarvitsevat tukea 
omahoidon ongelmien korjaamiseen tai tiedollisten ja 
taidollisten aukkojen paikkaamiseen. 

Saara Metso
LT, dosentti, osastonylilääkäri
Endokrinologia, sisätaudit
Tampereen yliopistollinen sairaala
saara.metso@pshp.�
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I Iove suu on Hammaslääkäriliiton valtakunnallinen 
suunterveyden kampanja väestölle.

Suun terveysongelmien vaikutus 
yleisterveyteen, diabetekseen 
ja valtimotautiin

ANNA MARIA HEIKKINEN JA MERJA K. LAINE

Suu on portti koko kehoon, ja suun terveyden ja ylei-
sen terveydentilan välinen yhteys on kaksisuuntainen. 
Suun mikrobiflooran muodostuminen alkaa jo synny-
tyksen yhteydessä. Muodostuvassa mikrobifloorassa 
on hieman eroja riippuen synnytystavasta (1). 

Terveen suun kudosten pinnalla on bakteereita, 
viruksia ja sieniä. Suusairauksissa, kuten hampaiden 
ki inni tyskudossai -
raudessa eli parodon-
tiitissa ja hampaiden 
reikiintymisessä, mik-
robiflooran tasapaino 
on häiriintynyt ja olo-
suhteet suosivat pato-
geenien lisääntymistä. 
Lisäksi suusairauksille 
altistavien bakteerien 
virulenssitekijät edis-
tävät suusairauksien 
syntyä ja kehitystä. 

Potilaan huono 
suuhygienia, tupa-
kointi, perinnölliset 
tekijät, eräät yleissai-
raudet ja lääkkeet sekä 
heikentynyt immuuni-
puolustus altistavat 
myös suusairauksille. 
Suun olosuhteet ovat suotuisat mikrobeille: suu on 
kostea ja lämmin, ja hampaan uusiu tumaton pinta on 
sopiva kasvualusta. Suu on myös jatkuvassa yhteydes-

sä ulkomaailmaan ja on siten hengitysteiden ohella tär-
kein infektioportti elimistöön. 

Sylki on hyvä puolustaja. Syljen sisältämät anti-
mikrobiset aineet ja IgA-vasta-aineet sekä neutrofiilit 
pyrkivät pitämään suun terveenä. Syljen huuhteleva 
vaikutus ja epiteelin uusiutuminen ovat keskeisesti 
mukana suun puolustusjärjestelmässä (2). 

Kroonisella parodon-
tiitilla on todettu olevan 
 yhteyttä useisiin pitkä-
aikaissairauksiin, kuten 
tyypin 2 diabetekseen, 
sydän- ja verisuonisai-
rauksiin, krooniseen 
munuaissairauteen, liha-
vuuteen, metaboliseen 
oireyhtymään, reumaan 
ja tulehduksellisi in 
suolisto sairauksiin (3). 

Kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin kannalta 
suun tervey denhoito on 
tärkeää. Hoitamattomina 
tai huonosti hoidettuina 
suusairaudet heikentä-
vät yleisvointia tai pitkä-
aikaissairauden hoitota-
soa tai molempia. Lisäksi 

potilailla, joiden immuunipuolustus on heikentynyt, 
suusairaudet voivat johtaa hengenvaarallisiin tuleh-
duksiin. 

Suun sairaudet vaikuttavat koko kehoon, 
ja hoitamattomina ne heikentävät 
diabeetikon hoitotasapainoa ja 
yleisvointia. Diabetesvastaanotolla 
tulisi ottaa puheeksi suun terveydentila 
ja ohjata diabeetikko tarvittaessa 
hammaslääkärin vastaanotolle. 
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Parodontiitti on usein oireeton

Parodontiitti on krooninen ja usein 
oireeton suusairaus, joka hoitamatto-
mana voi johtaa hampaiden irtoami-
seen luun hävitessä hampaan ympä-
riltä (4). Parodontiitille on ominaista 
ientaskujen syveneminen, hampaan 
 kiinnityksen menetys ja luukato. Hammasimplantin 
ympä rillä olevien kudoksien tulehdustilassa eli peri-
implantiitissa implanttia ympäröivä kudos on vuotava 
ja/tai märkivä ja ympärillä olevaa luuta on jo menetetty. 

Parodontiittia sairastaa yli 60 % suomalaisista (5) 
ja peri-implantiittia jopa puolet hammasimplanttipo-
tilaista (6) – harmillisesti useimmat tietämättään. Bak-
teerit ja niiden pintarakenteet pääsevät verenkiertoon 
vaurioituneen epiteelin kautta esimerkiksi puheen, 
pureskelun tai hampaiden puhdistamisen yhteydes-
sä (7). Parodontiittipotilaalla vaurioituneen epiteelin 
pinta-alan on arvioitu olevan jopa 
kämmenen kokoinen (8). 

Parodontiitin aiheuttajabakteerit 
virulenssitekijöineen edesauttavat 
sekä paikallisen että systeemisen 
tulehdusprosessin etenemistä, jol-
loin vapautuu polymorfonukleaarisia neutrofiilejä 
(PMN) sekä myöhemmin myös monosyyttejä ja mak-
rofageja.  Tulehduksen voimakkuuteen vaikuttavat 

muun muassa bakteeri ärsykkeen 
voimakkuus ja isännän vaste tilan-
teeseen. Samalla erittyy sytokiineja, 
muun muassa TNF-alfa, IL-1-beeta 
ja IL-6, jotka säätelevät systeemistä 
tulehdusta (9). Edellä mainittujen te-
kijöiden yhteisvaikutuksena erittyy 

matriksin metalloproteinaaseja (MMP) ja erityisesti 
PMN:n erittämää MMP-8:a. MMP-8 hajottaa ienku-
doksen kollageenia, mikä on kliinisesti havaittavissa 
syventyneinä ientaskuina (10). Parodontiittipotilailla 
hallitsematon  tulehdus johtaa kudostuhoon (11). 

Suun terveys, diabetes ja valtimotauti

Diabetesta sairastavilla on tutkimusten mukaan noin 
kolminkertainen riski sairastua parodontiittiin verrat-
tuna niihin, joilla ei ole diabetesta (12). Jos diabeteksen 
glukoositasapaino on hyvä, ei parondontiitin esiinty-

misessä näyttäisi olevan eroja (13). 
Toisaalta glukoositasapainon huo-
nontuessa parodontiitin riski lisään-
tyy lineaarisesti diabetesta sairasta-
villa (14). Parodontiitin hoito näyttää 
olevan vaikeampaa diabetesta sairas-

tavilla verrattuna ei-diabeetikkoihin (13). 
Hoitamaton parodontiitti heikentää glukoosi-

tasapainoa, ja asianmukaisella parodontiitin hoidolla 
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Kuva 1. Diabeteksen ja parodontiitin välinen yhteys (12). Kuva lainattu luvalla SLL 50-52/2015.
AGE = advanced glucosylation end products; RAGE = receptor of AGE; MMP = matrix metalloptoteinase
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arvioidaan HbA1c-tason laskevan noin 0,4 % (15, 16). 
 Nykykäsityksen  mukaan diabeteksella ja parodontii-
tilla on kaksisuuntainen yhteys, mutta selittävät meka-
nismit ovat vielä osin epäselviä (12) (kuva 1). Mahdolli-
sesti hypergly kemian ja parodontiitin myötä tapahtuu 
proteiinien ja lipidien glykosylaatio-
ta, jolloin muodostuu niin sanottu-
ja palautumattomia AGE-tuotteita 
(advanced glucosylation end products), 
leukosyytti toiminta häiriintyy, adi-
pokiini- ja sytokiinipitoisuuksissa 
tapahtuu epäedullisia muutoksia ja 
apoptoosi lisääntyy (12, 17). Edellä 
mainitut tekijät myötä vaikuttavat 
patogeenisen suun biofilmin  kehittymiseen altistaen 
parodontiitille (12). Tupakointi näyttää lisäävän diabe-
testa sairastavan henkilön paro dontiitin vaikeusastetta 
(18).

Hyperglykemia altistaa myös suun kuivumiselle. 
Kuiva suu on monen suusairauden, kuten hampaiden 
reikiintymisen ja limakalvo-ongel mien, mahdollisesti 
myös parodontiitin, riskitekijä (19). Diabetesta sairas-
tavilla syljen erityksen vähentyminen voi olla seuraus-
ta lääkityksestä (esimerkiksi sulfonyyliureat, diureetit, 
ACE-estäjät), autonomisesta neuropatiasta tai mikro-
vaskulaarisista muutoksista (19). 

Krooninen matala-asteinen tulehdus on sekä paro-
dontiitin että valtimotaudin taustalla. Suun bakteerien 
laukaisemat isännän tulehdusprosessit ja kudosvauriot 
voinevat edesauttaa valtimonkovettumien muodostu-
mista sen kaikissa kehitysvaiheissa (20). On mahdollista, 
että suusta lähtöisin olevan bakteremian myötä hoita-
maton parodontiitti edistää ateroomaplakin muodos-
tusta. Tähän liittyvistä mekanismeista on esitetty useita 
teorioita, jotka liittyvät niin tulehdusvälitteisiin syto-
kiineihin kuin lipidiaineenvaihduntaankin (21). Epide-
miologisten tutkimusten mukaan parodontiitti näyttää 
lisäävän sydän- ja verisuonisairauksien riskiä (20). 

Laajassa suomalaisessa tutkimuksessa kartoitettiin 
sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen päätyneiden 
potilaiden suun terveyttä ja havaittiin vaikea-asteisen 
parodontiitin noin kaksinkertaistavan sepelvaltimo-
taudin riskin (22). Mielenkiintoisesti parodontiitti 
näyttäisi lisäävän erityisesti aivohaverin riskiä (23, 24). 
Toistaiseksi ei ole kuitenkaan riittävää näyttöä siitä, ai-
heuttaako parodontiitti itsenäisesti valtimotautia (20). 

Yhteistyötä tarvitaan

Hammaslääkärillä ja suuhygienistillä on merkittävä 
rooli suun tulehdusten toteamisessa, hoitamisessa ja 

potilaan sitouttamisessa optimaaliseen omahoitoonsa. 
Näin voidaan ehkäistä ja hallita suusairauksia. Ham-
maslääkärin tekemä suun ja hampaiden tutkimus 
mahdollistaa parodontiitin ja peri-implantiitin diag-
nosoinnin sekä asianmukaisen hoidon. Tarvittaessa 

parodontiitin riskiä voidaan arvi-
oida käyttämällä testiä, joka mittaa 
suuhuuhteesta proinflammatorisia 
biomarkkereita (10, 25). 

Potilaat, joilla on pitkälle eden-
nyt parodontiitti tai peri-implantiit-
ti, ohjataan erikoishammaslääkärin 
hoitoon. Oleellista on, että hammas-
lääkäri ottaa myös potilaan yleister-

veyden puheeksi ja ohjaa heidät tarvittaessa lääkärin 
vastaanotolle. 

Diabetesvastaanotolla on tär keää huomioida suun 
terveys. Suun terveyttä voidaan kartoittaa esimerkiksi 
kysymällä ”Miten huolehdit suusi terveydestä?” tai 
”Vuotavatko ikenesi verta?” tai ”Puuttuuko sinulta 
hampaita?”. On tärkeää ymmärtää suussa olevan pai-
kallisen tulehduksen kokonaisvaltainen vaikutus poti-
laan vointiin. Tarvittaessa potilaan voi ohjata hammas-
lääkärin vastaanotolle.

Hyvä suuhygienia, harjaus kahdesti päivässä ja 
hammasvälien puhdistus joko harjatikulla tai hammas-
väliharjalla päivittäin sekä tupakoimattomuus ovat 
parhaita suun terveyden edistäjiä. Potilaalla itsellään 
on keskeinen rooli kokonaisterveytensä – mukaan 
 lukien suun terveytensä – hoidossa. Hyvä yhteistyö 
potilaan, hoitavan hammaslääkärin ja hoitavan lääkä-
rin välillä on potilaan onnistuneen hyvinvoinnin kan-
nalta tärkeää. 

Anna Maria Heikkinen
HLT, EHL, kliinisen hammashoidon 
erikoishammaslääkäri
Suomen Hammaslääkäriliiton TE-työryhmän  
puheenjohtaja
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Clinicum, Helsingin yliopisto

Merja K. Laine
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Vantaan terveyskeskus
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Aikuisen ihmisen haimassa on noin miljoona Langer-
hansin saareketta, ja ne muodostavat noin 1–2 % ko-
ko haiman massasta. Saarekkeiden perusta luodaan 
sikiönkehityksen aikana, kun saarekesolut syntyvät 
haiman esiastesoluista erilaistumalla monimutkaisen 
kolmiulotteisen prosessin myötä. Syntymähetkellä 
noin 80 % beetasolumassasta on muodostunut erilais-
tumisen seurauksena ja 20 % näiden valmiiden beeta-
solujen jakautumisen kautta (1). 

Heti syntymän jälkeen neonataalikaudella bee-
tasolujen määrä kasvaa nopeasti ja jatkaa kasvuaan 
muutaman ensimmäisen elinvuoden ajan (2,3). Beeta-
solumassan kasvu hidastuu noin viiden vuoden ikään 
mennessä, mutta jatkuu senkin jälkeen hitaana suh-
teessa painoon (3). Aikuisella beetasolumassa pysyy 
melko tasaisena, jos paino pysyy tasaisena (4). 

Beetasolut ovat pitkäikäisiä, ja on arvioitu, että 
yksi insuliinia tuottava solu voi elää ihmisessä kym-
meniä vuosia. On pohdittu, ovatko aikuisen beetasolut 
kykeneviä jakautumaan (5). Nykykäsityksen mukaan 
sopivissa olosuhteissa näin voi käydä, ja beetasolut 
pystyvät korvaamaan kuolleet solut sekä tarvittaessa 
kasvattamaan määräänsä. Vallitsevan käsityksen mu-
kaan haimassa ei ole varsinaisia kudoskantasoluja, 
vaan uusien solujen muodostuminen perustuu aikui-
silla solunjakautumiseen tai erityistilanteessa uusien 
saarekkeiden muodostumiseen muista haimasolutyy-
peistä. Beetasolumassan kasvu eri ikävaiheissa näkyy 
kuvassa 1.

EGF-reseptori keskeinen haiman 
beetasolujen määrän säätelijä

ELINA HAKONENElimistö säätelee haiman saarekesolujen 
määrää tarkasti läpi elämän. Elina Hakonen 
tutki väitöskirjassaan beetasolumassan 
säätelyä ja etenkin epidermaalisen 
kasvutekijän (EGF) reseptorin roolia siinä. 
Diabetestutkijoiden ja diabetologien 
yhdistys myönsi hänelle marraskuussa 
Nuori diabetestutkija 2015 -palkinnon 
ensimmäisen sijan tämän tutkimuksen 
perusteella. Beetasolumassan säätely on tärkeää sokeritasapai-

non ylläpidossa. Mikäli insuliinin tarve lisääntyy esi-
merkiksi lihavuuden tai raskauden myötä, beetasolut 
erittävät enemmän insuliinia sekä lisäävät määräänsä. 
Mikäli beetasoluja on liian vähän insuliinintarpeeseen 
nähden, verensokeritaso nousee. 

Kuva 1. Kaavakuva beetasolumassan säätelystä eri 
tilanteissa. Terveellä ja normaalipainoisella ihmisellä 
(musta viiva) beetasolujen määrä pysyy aikuisena 
melko tasaisena. Terveen lihavuuden aikana (vihreä 
viiva) beetasolumassa lisääntyy korvatakseen lisään-
tynyttä insuliinin tarvetta. Tyypin 1 diabeteksessa 
(sininen viiva) beetasolumassa tuhoutuu autoim-
muunireaktion seurauksena, ja tyypin 2 diabeteksessa 
(punainen viiva) beetasolumassan kasvu epäonnistuu, 
mikä johtaa epäsuhtaan insuliinintarpeen ja insuliinia 
tuottavien solujen määrän välille.
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Tyypin 1 diabeteksessa elimistön autoimmuunire-
aktio tuhoaa lähes kokonaan insuliinia tuottavat bee-
tasolut (6). Tyypin 2 diabeteksessa insuliiniresistenssi 
johtaa insuliinintarpeen lisääntymiseen, ja jos beeta-
solut eivät kykene riittävästi lisäämään määräänsä ja 
toimintaansa, seurauksena on diabeteksen puhkeami-
nen (7).  

Elävien ihmisten beetasolumassan mittaaminen 
on vaikeaa, koska toistaiseksi ei ole käytettävissä riit-
tävän beetasoluspesifistä kuvautuvaa merkkiainetta. 
Arviot ihmisen beetasolumassasta perustuvat pitkäl-
ti eläinkokeisiin sekä muutamiin obduktionäytteistä 
tehtyihin tutkimuksiin. Näiden tutkimusten mukaan 
terveiden ihmisten beetasolumassa kasvaa lihavuuden 
aikana (8,9). Hiiritutkimuksissa on osoitettu, että bee-
tasolumassa voi jopa kolminkertaistua lisääntyneen 
insuliinintarpeen kattamiseksi (10). Raskaus on toinen 
hyvä esimerkki beetasolumassan plastisuudesta. Ras-
kauden aikana naisen beetasolumassa kasvaa nopeasti 
noin 1,4-kertaiseksi ja palaa lapsen syntymän jälkeen 
takaisin entiselle tasolleen (kuva 1) (11). 

Miksi kaikki lihavat eivät sairastu 
diabetekseen?

On edelleen osittain arvoitus, miksi joillekin lihaville 
ihmisille ei koskaan kehity diabetesta, kun taas toisille 
se puhkeaa heti insuliinintarpeen kasvaessa (7). Beeta-
soluja suojaavien tai niiden syntyä lisäävien mekanis-
mien tuntemuksella saattaa olla suuri merkitys uusien 
diabeteslääkkeiden kehittämisessä. 

Väitöskirjassani tutkin yleisesti beetasolumassan 
säätelyä sikiönkehityksen aikana sekä syntymän jäl-
keen erilaisissa fysiologisissa tilanteissa. Erityisesti 
keskityin tutkimaan epidermaalisen kasvutekijän 
(EGF) reseptorin roolia näissä tapahtumissa. 

EGF-reseptori on tyrosiinikinaasireseptori, jota 
ilmentyy monissa kudoksissa. Haimassa reseptoria 
ilmentyy sikiönkehityksen aikana koko kehittyvän 
haiman epiteelissä. Pian syntymän jälkeen EGF-resep-
toria ilmentyy vain haiman saarekkeissa eikä juurikaan 
eksokriinisissa eli erittävissä soluissa. Aiemmat tutki-
mukset ovat osoittaneet, että EGF-reseptorin ligandit 
EGF ja beetaselluliini ovat voimakkaita beetasolujen 
jakautumista stimuloivia kasvutekijöitä (12). Lisäksi 
on osoitettu, että EGF-reseptoripoistogeenisten hiirten 
beetasolumassa on syntymähetkellä vähentynyt (13). 

Tätä taustaa vasten halusin tutkia tarkemmin 
EGF-reseptorin merkitystä beetasolumassan kasvussa 
fysiologisissa tilanteissa, joissa aikuisen beetasolumas-
sa kasvaa. Lisäksi halusin selvittää, voisiko EGF-resep-

torin aktivaatio suojata beetasolutuholta kokeellisissa 
diabetesmalleissa.

EGF-reseptori vaikuttaa hiiren 
beetasolumassan kasvuun

EGF-reseptorin roolia beetasolumassan säätelyssä 
tutkittiin muun muassa raskauden, lihavuuden ja hai-
mavauriota seuraavan regeneraation aikana. Tulosteni 
mukaan ilman toimivaa EGF-reseptoria beetasolu-
massa ei kykene sopeutumaan lisääntyvään insulii-
nintarpeeseen raskauden ja lihavuuden aikana, ja seu-
rauksena on gestaatio- eli raskausdiabetes tai tyypin 2 
diabetes (14). 

Kun muuntogeeniset hiiret, joilla on toimimaton 
EGF-reseptori beetasoluissa, altistettiin rasvapitoisel-
le ruokavaliolle ja sitä kautta ylipainolle, niiden bee-
tasolut eivät pystyneet jakautumaan. Verrokkihiirten 
beetasolumassa kasvoi samassa ajassa 70 %. Riittämät-
tömän beetasolumassan kasvun seurauksena muunto-
geenisille hiirille puhkesi tyypin 2 diabetes. 

Samanlaiset tulokset saatiin raskaana olevilla hii-
rillä. Raskaana olevien verrokkihiirten beetasolumas-
sa oli kasvanut 75 % toisen raskauskolmanneksen 
loppuun mennessä, kun taas muuntogeeniset hiiret, 
joilla oli toimimaton EGF-reseptori beetasoluissa, eivät 
kyenneet raskauden aikana kasvattamaan beetasolu-
massaansa. Riittämätön beetasolumassan kasvu johti 
raskausdiabeteksen puhkeamiseen. Mekanistisissa sel-
vityksissä osoittautui, että EGF-reseptorin signalointi 
beetasoluissa raskauden aikana johtaa survivin-gee-
nin ilmentämiseen ja että tämä signalointireitti toden-
näköisesti stimuloi beetasolujen jakautumista (15). 

Väitöskirjatutkimuksessani tuotettiin uutta tietoa 
myös normaalista beetasolumassan kasvusta raskau-
den aikana. Tutkimuksessa käytettiin uutta 3D-mal-
linnusmenetelmää, jossa hiiren koko haima kuvataan 
insuliinivärjäyksen jälkeen. Tulosteni mukaan verrok-
kihiirellä beetasolumassa kasvoi raskauden aikana 40 
% ja saarekkeiden koon kasvun lisäksi myös uusia saa-
rekkeita muodostui. Keskiraskauden jälkeen hiirillä oli 
noin 1 100 saareketta, kun taas verrokkinaarashiirillä 
oli noin 680 saareketta (15). Tämä on osittain ristiriidas-
sa julkaisujen kanssa, joiden mukaan beetasolumassa 
kasvaa raskauden aikana lähinnä solunjakautumisen 
kautta (16). Todennäköisesti suurin osa beetasolumas-
san kokonaiskasvusta tapahtuu solunjakautumisen 
kautta, mutta tulosteni mukaan myös saarekkeiden 
uudismuodostuksella on osuutensa tässä prosessissa.

Hiirimallilla saatuja tuloksia testattiin haiman 
saarekesiirroista ylijääneillä ihmisen saarekkeilla 
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 soluviljelyolosuhteissa. Raskauden aikana tärkeim-
mät beetasolujen jakautumista stimuloivat hormonit 
ovat prolaktiini ja istukkahormoni. Kun naispuolisten 
elintenluovuttajien saarekkeita stimuloitiin raskaus-
hormoneilla solumaljalla, beetasolujen jakaantuminen 
lisääntyi. Kun samanaikaisesti estettiin EGF-reseptorin 
signalointia, väheni raskaushormoneilla aikaansaatu 
beetasolujen jakautuminen (Hakonen et al., julkaise-
mattomat tulokset).

Voiko EGF-reseptoria aktivoimalla 
suojata beetasoluja?

Toinen käyttämäni hiirimalli perustui jatkuvasti aktii-
visen EGF-reseptorin yli-ilmentymiseen beetasoluissa. 
Tämä tarkoittaa sitä, että reseptori on jatkuvasti aktii-
visessa muodossa ja fosforyloituna myös ilman kasvu-
tekijän sitoutumista. Havaitsin, että näillä hiirillä EGF-
reseptorin aktivaatio beetasoluissa lisäsi beetasolujen 
jakautumista kehittyvässä haimassa, mutta ei enää 
aikuisen hiiren haimassa (17). 

Tutkin EGF-reseptorin beetasoluja suojaavaa vai-
kutusta myös altistamalla hiiret tunnetuille diabetesta 
aiheuttaville olosuhteille. EGF-reseptorin aktivaatio 
suojasi selvästi beetasoluja solukuolemalta kokeelli-
sessa diabetesmallissa. Lisäksi eristettyjä haiman saa-
rekkeita altistettiin tyypin 1 diabetesta aiheuttaville 
sytokiineille (interleukiini-1-beeta, interferoni-gamma 
ja tuumorinekroositekijä-alfa). EGF-reseptorin akti-
vaatio suojasi beetasoluja solukuolemalta myös tässä 
mallissa. Mekanistisissa selvittelyissä osoittautui, että 
EGF-reseptorin aktivaatio vähentää solukuolemaa li-
säävän Bim-proteiinin ilmentymistä beetasoluissa. Tä-
mä todennäköisesti johti solukuoleman vähenemiseen.

Uusia mahdollisuuksia diabeteksen hoitoon

Tulokseni osoittavat, että EGF-reseptorin täytyy toimia 
normaalisti, jotta beetasolut kykenevät sopeutumaan 
lihavuuden ja raskauden aikaisiin insuliinintarpeen 
muutoksiin. Lisäksi EGF-reseptorin aktivaatio on tär-
keä beetasolutuholta suojaava mekanismi erilaisissa 
diabetesmalleissa. EGF-reseptorin terapeuttista hyö-
dyntämistä diabeteksen hoidossa rajoittaa kuitenkin 
sen yli-ilmentyminen ja mutaatiot monissa syövissä 
(18). Toisaalta EGF-reseptorin signalointia voisi hyö-
dyntää solumaljalla esimerkiksi siirrettävien saareke-
solujen määrän kasvattamisessa kantasoluteknologian 
kehittyessä.

Insuliinia tuottavien solujen määrää säädellään 
tarkasti läpi elämän, ja kyvyttömyys säädellä beeta-
solumassaa tarpeen mukaan johtaa sokeriaineenvaih-

dunnan häiriöihin. Perustutkimus luo uutta tietoa 
beetasolumassan dynaamisuudesta ja tekijöistä, jotka 
osallistuvat herkkään säätelyprosessiin. Panostus pe-
rustutkimukseen on kannattavaa, sillä parempi ym-
märrys beetasolumassan säätelystä mahdollistaa uu-
sien diabeteslääkkeiden kehittämisen.

Elina Hakonen 
LT
Biomedicumin kantasolukeskus
Molekyylineurologian tutkimusohjelma
Tutkimusohjelmayksikkö
Helsingin yliopisto
elina.hakonen@helsinki.�
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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 ulko käyttöönkin. 
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 KENKIEN 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 22.3.2016   10.05
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Ravitsemustutkimuksen 
sitkeä puolustaja palkittiin 
● Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin 
nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon ravitsemus-
tieteen professori Mikael Fogelholmille. 

Palkinnon perusteluissa mainitaan, että Fogelholm on 
selväsanainen ja laaja-alainen ravitsemusalan asiantunti-
ja, joka tulkitsee tutkimustuloksia ymmärrettävästi. Hän 
jaksaa väsymättä puolustaa tieteellisen tiedon merkitystä 
ajoittain kiivaaksikin muuttuvassa ruokakeskustelussa, 
jossa liikkuu paljon myös ei-tieteellisiä näkemyksiä.

J. V. Snellman -palkinnon suuruus on 6 000 euroa, ja 
se jaettiin yliopiston vuosipäiväjuhlassa maaliskuussa. 
Palkinto myönnetään vuosittain tiedonvälittäjänä ansioi-
tuneelle yliopistolaiselle.

Kirurgit ja potilaat vetoavat 
lihavuusleikkausten lisäämiseksi
 
● Lihavuusleikkauksia tehdään Suomessa väestöön ja 
erityisesti lihavuusongelman suuruuteen nähden vähän 
muihin Pohjoismaihin verrattuna. Vuonna 2015 Suomes-
sa tehtiin 877 lihavuusleikkausta, kun esimerkiksi Ruotsin 
vastaava luku oli noin 6 500. Suomessa on arvioiden 
mukaan noin 50 000 ihmistä, jotka voisivat hyötyä 
leikkauksesta.

Lihavuus- ja metaboliakirurgian yhdistyksen LIMEn ja 
Suomen Lihavuusleikattujen yhdistyksen LILEn mukaan 
vuotuisten leikkausten määrä tulisi vähintään kaksinker-
taistaa. Yhdistykset esittivät vetoomuksensa huhtikuussa 
kansainvälisen Helsinki Metabolic Symposium 2016 
-tapahtuman yhteydessä. 

Yhdistykset korostavat, että lihavuuden leikkaushoito 
ei ole kosmeettista kirurgiaa, vaan kustannustehokas 
menetelmä hoitaa sairaalloista tai vaikeaa lihavuutta 
silloin, kun siihen liittyy liitännäissairaus, kuten diabetes 
tai sydän- ja verisuonisairaus. Lihavuusleikkaus parantaa 
lihavuuteen liittyviä, usein suuria kustannuksia aiheut-
tavia sairauksia. Tämän lisäksi lihavuusleikkaus parantaa 
potilaiden elämänlaatua ja vähentää lihavuuteen liittyvää 
kuolleisuutta.

● Lundin yliopiston tutkijat kehittävät uutta 
menetelmää tyypin 2 diabeteksen riskin 
arvioimiseen. Menetelmä perustuu tiettyihin 
geeneihin liittyvien epigeneettisten muutosten 
tutkimiseen verinäytteestä. 

Epigeneettinen periytyminen tarkoittaa 
perinnöllisen tiedon siirtoa solun tai eliön 
jälkeläiselle ilman, että perinnöllinen 
tieto on koodattuna DNA:n tai RNA:n 
sekvenssiin. Epigeneettisiin muu-
toksiin voidaan vaikuttaa elämän-
tavoilla. www.nature.com

Tutkijat kuvaavat uutta menetelmää 
helpoksi ja luotettavaksi. Mene-

telmän etuna on, että se kertoo 
sairastumis riskistä jo paljon ennen 

kuin veren sokeri on alkanut nousta.
 Tutkimuksessa oli mukana suhteel-

lisen vähän potilaita ja vain muutamia 
geenejä. Lundin yliopiston  tutkijat ovat par-

haillaan käynnistämässä aiheesta uutta, koko 
genomin ja epigenomin laajuista tutkimusta, jossa 

on mukana aiempaa suurempi joukko potilaita.

Kuva: HY/Linda Tammisto

Seuraamo

Uusi menetelmä diabetesriskin 
arvioimiseen 
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● Harvardin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kym-
menestä väestötutkimuksesta koostetun meta-analyysin 
mukaan runsas kananmunien syönti voi lisätä tyypin 2 
diabeteksen riskiä. Yhteys havaittiin kuitenkin pääasiassa 
yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa. 

Meta-analyysin tutkimuksista neljä oli USA:sta, yksi 
Japanista ja loput Euroopasta, mukaan lukien kaksi tut-
kimusta Suomesta. Tutkimuksissa oli mukana yhteensä 
noin 250 000 aikuista tutkittavaa.

Jokainen päivittäiseen ruokavalioon lisätty kananmuna 
näytti lisäävän tyypin 2 diabeteksen riskiä 13 prosentin 
verran. Tuloksissa oli kuitenkin suuria eroja maittain, ja 
maakohtaisessa analyysissa havaittiin lisääntynyt riski 
pääasiassa vain USA:ssa tehdyissä tutkimuksissa. Niissä 
yhden kananmunan lisäys per päivä oli yhteydessä pe-
räti 47 prosenttia suurempaan riskiin. Muiden maiden 
tutkimuksista tehdyssä yhteenvedossa kananmunien 
syönnillä ei havaittu yhteyttä tyypin 2 diabeteksen riskiin. 
Yhteyttä ei havaittu myöskään silloin, kun analyysi rajat-
tiin korkeatasoisimpiin seitsemään tutkimukseen.

Eroille eri maiden välillä ei ole selvää biologista selitys-
tä. Yhdysvaltalaistutkimusten osallistujilla runsas kanan-
munien syönti yhdistyy usein epäterveellisiin elintapoihin, 
kuten tupakointiin, vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen tai 
runsaaseen prosessoitujen lihatuotteiden syöntiin. Myös 
esimerkiksi diabeteksen diagnosointi voi olla vähemmän 
luotettavaa kuin muissa maissa tehdyissä tutkimuksissa.

M Tamez, JK Virtanen, M Lajous. Egg consumption and risk of 
incident type 2 diabetes: a dose-response meta-analysis of prospec-
tive cohort studies. British Journal of Nutrition. Julkaistu verkossa 
25.4.2016.

journals.cambridge.org 

Kananmunien syönti lisää 
diabetesriskiä Yhdysvalloissa,  
muttei meillä?

Seuraamo
Statiineille löytyi lisää 
hyödyllisiä vaikutuksia

● Oulun yliopiston tutkijoiden johtamassa kansainvä-
lisessä tutkimuksessa havaittiin, että statiinit alentavat 
”pahan” kolesterolin lisäksi myös muita sydäntaudin 
riskiä lisääviä rasvoja verenkierrossa tehokkaammin kuin 
aiemmin on ymmärretty. 

Tutkijat käyttivät Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen 
yhteistyönä kehittämää uutta verianalyysiä ja geenitietoa 
lähes 28 000 vapaaehtoiselta tutkittavalta. Uusi veriana-
lyysi on hinnaltaan edullinen, mikä mahdollisti kattavan 
rasva-aineenvaihdunnan mittaamisen isoista väestöai-
neistoista.

Uuden verianalyysin avulla pystytään määrittämään 
muitakin sydäntaudin riskitekijöitä kuin rasva-aineet. 
 Tutkijat havaitsivat, että statiineilla ei näyttäisi olevan 
epäedullista vaikutusta esimerkiksi eräisiin amino-
happoihin, jotka liittyvät sekä riskiin sairastua sydäntau-
teihin että tyypin 2 diabetekseen. 

Menetelmällä saadaan määritettyä yhdestä veri-
näytteestä yli kaksisataa biologista merkkiainetta, jotka 
kuvaavat monipuolisesti kehon aineenvaihdunnan tilaa. 
Analyysimenetelmä on jo käytössä monissa eurooppalai-
sissa biopankeissa, ja se on leviämässä maailmanlaajui-
seen käyttöön.

Tutkimukseen osallistuivat muun muassa Oulun, 
Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot,  Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitos ja Englannista Uni versity College 
London ja Bristolin yliopisto.

P Würtz, Q Wang, P Soininen, AJ Kangas, G Fatemifar, T Tynkky-
nen, M Tiainen, M Perola, T Tillin, AD Hughes, P Mäntyselkä, M 
Kähönen, T Lehtimäki, N Sattar, AD Hingorani, JP Casas, V Salomaa, 
M Kivimäki, MR Järvelin, G Davey Smith, M Vanhala, DA Lawlor, OT 
Raitakari, N Chaturvedi, J Kettunen, M Ala-Korpela. Metabolomic 
profiling of statin use and genetic inhibition of HMG-CoA reductase. 
Journal of the American College of Cardiology.

Julkaisu on vapaasti saatavilla: http://dx.doi.
org/10.1016/j.jacc.2015.12.060.
. 



Kirsi Pietiläinen sai 
Diabetestutkimus säätiön 
100 000 euron 
suurapurahan.

Diabetestutkimussäätiöltä 
puoli miljoonaa diabetestutkimukseen

Diabetestutkimussäätiö täyttää tänä vuonna 40 vuotta, ja 
se myönsi juhla vuotensa kunniaksi historiansa suurimman 
apurahasumman, 500 000 euroa.

Säätiö vastaanotti ennätysmäärän apurahahakemuksia, yhteensä 110 kappaletta. 
Suurin osa hakemuksista liittyi tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen. Apurahan sai 
21 tutkimushanketta. 

Suurimman apurahan sai apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen. Helsingin yliopis-
tossa työskentelevän Pietiläisen tutkimusryhmä selvittää, miten laihdutus parantaa 
glukoosiaineenvaihduntaa. Lihavuusleikkauksia ja diabeteslääke liraglutidia vertai-
levan tutkimuksen tavoitteena on auttaa uusien hoitojen kehittämisessä tyypin 2 
diabetekseen.

Kaksivuotiset suurapurahat
Kirsi Pietiläinen, apulaisprofessori, LT, ETM,   
HUS vatsa keskus ja Helsingin yliopisto, 100 000 e
Miten laihdutus parantaa glukoosiaineenvaihduntaa?   
Lihavuusleikkauksien ja liraglutidin vertailu

Sirpa Loukovaara, dosentti, LT, Helsingin yliopisto ja   
HYKS silmäklinikka, 50 000 e
Vaikea-asteinen proliferatiivinen retinopatia – potentiaaliset 
uudet lääkekehityskohteet

Markku Savolainen, professori, Oulun yliopisto,   
sisätautien tutkimusyksikkö, 50 000 e
Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät metabolista 
oireyhtymää sairastavilla henkilöillä onnistuneen elämän-
tapamuutoksen jälkeen 
 
Yksivuotiset hankeapurahat
Diana Toivola, dosentti, FT, Åbo Academi, Turku, 25 000 e 
Keratiinistressiproteiinien uusi merkitys beta-solujen tervey-
den suojelijoina ja insuliinin sääntelijöinä

Kaisa Ivaska, dosentti, FT, Turun yliopisto, Biolääketieteen 
laitos, Solubiologia ja anatomia, 25 000 e
Diabetes ja luusto: luuhormoni avaa uuden näkökulman 
diabetesdiagnostiikkaan

Sami Heikkinen, dosentti, FT, Itä-Suomen yliopisto, 
Bio lääketieteen yksikkö, Kuopio, 25 000 e
TCF7L2-välitteinen geenien säätely ja siihen liittyvien 
säätely-SNP:ien rooli maksassa ja tyypin 2 diabeteksessa 

Timo Lakka, professori, LT, Itä-Suomen yliopisto, 
Bio lääketieteen yksikkö, Fysiologia, Kuopio, 25 000 e
Tyypin 2 diabeteksen ja valtimotautien varhainen tunnistami-
nen ja ehkäisy lapsuudesta lähtien

Jukka Hakkola, professori, LT, Oulun yliopisto, Biolääketieteen 
tutkimusyksikkö, Farmakologia ja toksikologia, 25 000 e
Diabeetikkojen matalia D-vitamiinitasoja selittävät mekanismit

Terho Lehtimäki, professori, LT, Tampereen yliopisto ja Fimlab 
Laboratoriot, 25 000 e
Epigeneettisten profiilien pitkäaikaismuutokset ja diabetesriski

Vesa Olkkonen, professori, FT, Helsingin yliopisto, Lääketieteen 
tutkimuslaitos Minerva, Biomedicum, 25 000 e
Angiopoietiinin kaltainen proteiini 8, keskeinen aineen-
vaihdunnan säätelijä: Geenin insuliinisäätelyn mekanismit 
rasvakudoksessa

Kati Hanhineva, dosentti, FT, Kliinisen ravitsemustieteen laitos, 
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, 25 000 e
Suolistomikrobiotan tuottaman indolepropionihapon ja tiettyjen 
lipidiyhdisteiden rooli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Jenni Küblbeck, FT, Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, 
Kuopio, 25 000 e
Tumareseptorit energia-aineenvaihdunnan tutkimuksessa ja 
hoidossa

Mari-Anne Pulkkinen, LT, Helsingin yliopisto, HUS Lasten-
klinikka, Jorvin sairaala ja OYS Lastenklinikka, 10 000 e
Motivoivan haastattelun ja intensiivisen diabeteskoulutuksen 
vaikutus hoitotasapainoon murrosikäisillä huonossa tasa-
painossa olevilla tyypin 1 diabeetikoilla

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat
Henkilökohtaisen työskentelyapurahan 6 150 –10 000 e  
sai kahdeksan tutkijaa. Tiedot apurahan saaneista   
löytyvät Diabetestutkimussäätiön verkkosivuilta,   
www.diabetestutkimus.fi
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Väitöksiä  

  

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

• Filoso�an maisteri Eveliina Munukan väitöskirja Gut 

microbiota and metabolic disorders tarkastettiin Turun 
yliopistossa maaliskuussa.

Munukka osoitti väitöstutkimuksessaan, että suoliston 
bakteereilla, ylipainolla ja metabolisella oireyhtymällä on 
yhteys toisiinsa. Metaboliselle oireyhtymälle ovat tyypil-
lisiä ylipaino, rasvamaksa sekä korkea kolesteroli, veren 
sokeri ja verenpaine.

Metabolista oireyhtymää sairastavien ylipainois-
ten aikuisten suoliston bakteeriston koostumus eroaa 
aineenvaihdunnallisesti terveiden normaali- ja yli-
painoisten bakteeriston koostumuksesta. Sairaiden 
henkilöiden suolistossa oli enemmän Clostridium XIV 

-ryhmän bakteereja. Maksan korkea rasvapitoisuus 
ja rasvakudoksen tulehdus olivat yhteydessä vähäi-
seen Faecalibacterium prausnitzii -suolistobakteerin 
määrään suolistossa.

Yhteyksien löytyminen auttaa ymmärtämään suo-
liston bakteeriston merkitystä ylipainon ja metabolisen 
oireyhtymän synnyssä.

Osalla Clostridium XIV-ryhmän bakteereja on ¢a-
gelliineja. Flagelliinit ovat bakteerien liikkumiseliminä 
toimivien värekarvojen rakenteellisia osia. Flagelliini 
tarttuu ihmisen solujen pinnan TLR5-reseptoreihin 
(toll like  receptor 5). Lisääntynyt maksan rasvaisuus oli 
yhteydessä lisääntyneeseen TLR5-reseptorien määrään 
rasvakudoksen pinnalla. Solutason tutkimuksissa havait-
tiin lisäksi, että suolistobakteereista peräisin oleva ¢agel-
liini lisäsi rasvamolekyylien vapautumista rasvasoluista 
tarttuessaan TLR5-reseptoriin ja sitä kautta rasvan kerty-
mistä maksasoluihin.

  
• Lääketieteen lisensiaatti Harri 
Helajärven väitöskirja Sedentary 

behaviour and health with special 

reference to obesity and fatty liver 

in early midlife. The Cardiovascular 

Risk in Young Finns Study tarkastet-
tiin Turun yliopistossa helmikuussa.

Tutkimus osoitti, että television katseluun liittyvällä 
istumisella on voimakkaampi yhteys lihavuuteen kuin 
muilla istumisen muodoilla. Runsaasti television ääressä 
istuvilla todettiin tutkimuksessa yli kaksinkertainen riski 
lihavuuteen ja yli kolminkertainen rasvamaksan riski.

Runsas TV:n ääressä vietetty aika on yhteydessä 
ylipainoon ja maksan rasvoittumiseen riippumatta liikun-
nasta, työpaikasta, ravinnosta, alkoholista, tupakoinnista, 

yhteiskuntaluokasta, iästä, sukupuolesta tai lihavuus-
geeneistä.

Helajärvi seurasi tutkimuksessaan 2 060 henkilöä 
vähintään kymmenen vuoden ajan vuosina 2001–2011. 
Henkilöt olivat 33–50-vuotiaita vuonna 2011, ja 55 
prosenttia heistä oli naisia. Helajärvi kiinnitti erityistä 
huomiota lihavuuden ja maksan rasvoittumisen riskiä 
lisääviin elintapoihin ja tekijöihin.

Helajärven väitöstutkimus toteutettiin osana laajaa, 
pitkittäistä Lasten sepelvaltimotaudin riskitekijät  (LASERI) 
-tutkimusta, joka on jatkunut Turun yliopiston Sydäntut-
kimuskeskuksessa jo 30 vuoden ajan.

• Lääketieteen lisensiaatti Valtte-
ri Uusitalo tutki väitöskirjassaan 
Cardiac imaging in the diagnosis of 

coronary artery disease: the value of 

quantitative imaging of myocardial 

perfusion and deformation uusien 
kuvantamismenetelmien käyttöä se-

pelvaltimotaudin diagnostiikassa. Väitöskirja tarkastettiin 
Turun yliopistossa helmikuussa.

Väitöstyönsä yhdessä osatyössä Uusitalo tutki yleistä 
anatomista poikkeavuutta, sepelvaltimoiden lihassiltoja, 
jolloin osa sepelvaltimoa kulkee sydänlihaksen sisällä. 
Sydänlihaksen supistuminen puristaa sisällä kulkevaa 
sepelvaltimoa kokoon.

Aikaisemmissa tutkimuksissa sepelvaltimoiden lihas-
sillat on yhdistetty rintakipuun ja sydänlihaksen hapen-
puutteeseen. Uusitalo osoitti positroniemissiotomogra-
�an (PET) avulla, että sepelvaltimoiden lihassillat ovat 
tyypillisimmin hyvänlaatuinen sattumalöydös.

Uusitalo tutkimusryhmineen totesi myös, että PET-
kuvantamisen avulla on mahdollista todeta tarkasti 
sepelvaltimoahtauman vaikutus sydänlihaksen veren-
virtaukseen rintakipupotilailla. Tutkimus suoritettiin 
 yhteistyössä Uppsalan ja Amsterdamin yliopistojen 
kanssa, mikä mahdollisti suuren potilasaineiston. Tämä 
osatyö julkaistiin arvostetussa Journal of American 

college of cardiology -lehdessä.
Uusitalo tutki lisäksi rasitusultraäänikuvantamista käy-

tännön potilastyössä ja tarkasteli, ennustaako pienten se-
pelvaltimoiden heikentynyt toiminta valtimonkovettuma-
taudin kehittymistä. Yllättäin sepelvaltimoiden heiken-
tynyt toiminta ei näkynyt kalkkikertymien suuruudessa 
yli kymmenen vuoden seurannassa muutoin terveillä 
henkilöillä. 
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Liikunta ja tyypin 1 diabetes:
lääke vai ahdistuksen lähde?

Nuorten aikuisten tyypin 1 diabeetikoiden 
sairauteen liittyvä elämänlaatu on 
yleisesti ottaen hyvällä tasolla, mutta 
hoitoväsymys ja henkinen taakka 
nousevat merkittäviksi kuormitustekijöiksi. 
Liikunnalla ei ollut tässä tutkimuksessa 
yhteyttä elämänlaatuun eikä myöskään 
hoitotasapainoon. Liikunnan merkitystä 
diabeteksen hoidossa kannattaa pohtia 
yksilöllisesti: Onko liikunta automaattisesti 
aina lääkettä?

Tiedetään, että tyypin 1 diabeetikon elämän olisi suosi-
teltavaa olla mahdollisimman tasaista ja suunniteltua. 
Näin verensokerin heilahdukset eivät vaikuttaisi elä-
miseen ja hoitotasapaino pysyisi hyvänä (1). Liikuntaa 
suositellaan yleisesti sen moninaisten terveysvaikutus-
ten takia: sen pitäisi olla säännöllistä ja sekä teholtaan 
että kestoltaan kohtuullista (1). On tutkimuksia, jois-
sa liikunnan harrastajilla on todettu olevan parempi 
hoitotasapaino kuin ei-aktiivisilla (2,3,4), mutta myös 
vastakkaisia havaintoja löytyy erityisesti uusimmista 
katsausartikkeleista (5,6).

Diabeetikon omahoidossa on paljon asioita, jotka 
saattavat aiheuttaa väsymystä ja ahdistusta (7). Tyy-
pin 1 diabeetikoilla masennus- ja ahdistusoireita esiin-
tyy yli kolme kertaa enemmän kuin verrokkiväestöllä 
(8,9). On kuitenkin huomioitava, että diabetesspesifi 
elämänlaatu ja yleinen elämänlaatu eivät ole sama 
asia. Diabetesspesifillä elämänlaadulla tarkoitetaan 
nimenomaan diabetekseen sairautena liittyviä asioita. 
Usein tutkitaan yleistä elämänlaatua, jolloin sairaus-
spesifi näkökulma jää huomioimatta. Yleinen elämän-
laatu mitattuna RAND-36-mittarilla ei ollut yhteydessä 

yksityiskohtaisten diabetekseen liittyvien mittareiden 
(PAID Problem areas in diabetes survey ja FHS Fear 
of hypoglycaemia scale) antamien tulosten kanssa 
(10,11). 

Edellä mainittujen seikkojen, liikunnan ja sairaus-
spesifin diabetekseen liittyvän elämänlaadun, yhteyttä 
ei ole juuri tutkittu. Liikunnan harrastaminenhan on 
aina sekoittava tekijä diabeteksen hoidossa (12). Onkin 
syytä kysyä, onko liikunnan ja hyvän hoitotasapainon 
välinen suhde aukoton. Tätä suhdetta halusin selvittää 
pro gradu -tutkielmassani.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tähän tutkimukseen kehitettiin kyselylomake, ja 
 aineisto (N = 99) kerättiin yhteistyössä diabeteshoitaji-
en kanssa Mikkelin ja Keski-Suomen keskussairaaloi-
den diabetespoliklinikan vastaanotoilla keväällä 2015. 
Kyselylomake sisälsi sekä määrällisiä että laadullisia 
kysymyksiä, joita analysoitiin eri menetelmin. Lomake 
koostui kolmesta osasta: taustatekijät, elämänlaatu ja 
liikunta. 

Elämänlaatua mitattiin suomennetulla modifioi-
dulla DDS-17 (Diabetes Distress Scale) -mittarilla ja 
liikuntaa kysyttiin terveysliikuntasuositusten näkö-
kulmasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys 
 2011 -tutkimuksessakin käytetyllä kysymyssarjalla. 
Liikunnan fyysistä rasittavuutta kuvaavan MET-arvon 
(metabolinen ekvivalentti) perusteella ihmiset jaettiin 

iabeteshoitajat
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Kuva: Rodeo

kolmeen ryhmään: vähän (< 10 METh/vk), kohtalai-
sesti (10–40 METh/vk) ja aktiivisesti (> 40 METh/vk) 
liikkuviin. 

Esimerkkinä liikunta-aktiivisuuden tasosta voi-
daan sanoa, että 10 METh/vk vastaa reipasta kävelyä 
kuuden kilometrin tuntinopeudella yhteensä 2,5 tuntia 
viikossa. Eli tällainen henkilö saattaa kävellä reippaal-
la vauhdilla 30 minuutin matkan joka arkipäivä esi-
merkiksi töihin. Sitä vastoin aktiivinen liikkuja, jonka 
METh/vk-arvo on 40, juoksee kymmenen kilometrin 
tuntivauhdilla tunnin lenkin neljä kertaa viikossa. 

Tutkittavat olivat noin 22-vuotiaita ja heistä hieman 
yli puolet (60,6 %) oli naisia. Keskimääräinen pitkäai-
kaisverensokeriarvo oli 8,3 % (67,2 mmol/mol) ja dia-
beteksen kesto keskimäärin noin 14 vuotta, mutta vaih-
telu oli suurta. Taustatekijöistä huomattavaa oli se, että 
jokin diabeteksen lisäsairaus tai lisäsairauteen liittyvä 
alkava muutos oli 15,5 %:lla ja että useimmiten kysees-
sä olivat silmänpohjan muutokset tai silmänpohjan rap-
peuma. Tutkittavien painoindeksit olivat normaalit.

Elämänlaatu polarisoituu vahvasti

Elämänlaatu kuusiportaisella asteikoilla, jossa suurem-
pi arvo tarkoittaa huonompaa elämänlaatua, oli koko-
naisuudessaan hyvä (mediaani 2,2). Kunkin väitteen 
ilmaiseman asian voidaan tulkita olevan kuormittava 
silloin, kun henkilö on vastannut vähintään arvon 
kolme. Elämänlaatumittari voitiin jakaa neljään eri 
osa-alueeseen: hoitoväsymykseen, emotionaaliseen 
taakkaan, hoitohenkilökunnan osaamattomuuteen 
sekä läheisten ymmärtämättömyyteen. Kyselylomak-
keen vastaukset polarisoituivat voimakkaasti eri osa- 
alueiden kesken, mikä näkyy hyvin kuvasta 1. 

Hoitohenkilökunnan ammattitaitoon oltiin tyyty-
väisiä, mutta arvosanan ≥ 3 (kuormittuneisuus huomi-
oitava) antaneita oli erityisesti hoitoväsymyksen (38,8 
%) ja emotionaalisen taakan (32,3 %) osa-alueilla. Kun 
tarkastellaan tarkemmin joitakin yksittäisiä kyselylo-
makkeen väittämiä, kuormittuneiden osuus nousee 
todella suureksi (taulukko 1, sivulla 32). Hyviä esi-
merkkejä ykköstyypin diabeetikoiden ajatuksista ja 

Kuva 1. Tutkittavien kuormittuneisuus. Vaalea palkki kertoo, kuinka suuri osa vastaajista (%) on arvioinut 
kuormittu neisuutensa huomattavaksi (arvo 3 tai enemmän asteikolla 1–6). Tummanvihreä palkki kertoo, kuinka 
suuri osa on arvioinut kuormittuneisuutensa olevan vähäistä (arvot 1–2). Asteikolla suurempi arvo tarkoittaa  
huonompaa elämänlaatua.
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elämänlaadusta on taulukon 1 väittämissä. Keskiarvot 
nousevat kolmen paikkeille, ja yli kolmen vastannei-
den osuus on yli 60 prosenttia. Tä-
mä kuvaa aiemmin mainittua pola-
risaatioita. 

On paljon niitä, jotka kokevat 
jonkinasteista ahdistusta, mutta 
myös paljon niitä, joilla ei ole mi-
tään ongelmia. Henkilökohtaisesti olen huolissani 
väitteestä ”Pelkään saavani tulevaisuudessa vakavia 
diabeteksesta johtuvia komplikaatioita huolimatta 
siitä, mitä teen”, jonka tulkitsen tarkoittavan voimat-
tomuutta ja turhautuneisuutta diabeteksen hoitoon liit-
tyen. Miten henkilö voi hoitaa itseään paremmin, jos 
hänen ajatuksensa sairaudesta ovat edellä mainitun 
kaltaiset? Mitä hoitohenkilökunta voi tässä vaiheessa 
tehdä, ja tiedetäänkö näistä ajatuksista poliklinikoilla?

Liikunta-aktiivisuus vähäistä

Noin sadan tutkimukseen osallistuneen henkilön lii-
kunnallinen aktiivisuus jakautui hieman yleisiä liikun-
tatutkimuksia tasaisemmin eri luokkiin. Henkilöistä 
22,4 prosenttia luokiteltiin vähän liikkuviin, vajaa 
puolet kohtalaisesti liikkuviin ja loput aktiivisesti liik-
kuviin. Kuvasta 2 on huomattava, että henkilöitä, jot-
ka olivat merkinneet kyselylomakkeesta kohdan ”En 
harrasta juuri mitään säännöllistä liikuntaa joka viikko” 
oli melkein 15 prosenttia vastaajista. Tämä lukema 
on varsin suuri ottaen huomioon, että tutkimukseen 
osallistuneiden keskimääräinen ikä oli vain reilut pa-
rikymmentä vuotta.

Liikunta-aktiivisuudella ei kuitenkaan ollut tässä 
aineistossa vaikutusta elämänlaatumittariin koko-
naisuudessaan, eikä yhteenkään sen osa-alueeseen          
(p > 0,05). Huomattavaa on se, että tutkimuksen pe-
rusteella saattaa olla viitteitä siitä, että vähemmän liik-

Aktiiviset

Kohtalaisesti liikkuvat

Hieman liikkuvat

Ei ollenkaan liikkuvat

31,6

45,9

8,1

14,3

%

Kuva 2. Liikunta-aktiivisuuden jakautuminen neljään 
luokkaan.

Väittämä
≥ 3 vastanneiden 

prosenttiosuus (%)
 

ka
 

SD

”Minusta tuntuu, etten mittaa verensokeria tarpeeksi usein” 65,7 3,20 1,62

”Pelkään saavani tulevaisuudessa vakavia diabeteksesta johtuvia 
komplikaatioita huolimatta siitä, mitä teen” 

65,7 3,30 1,63

”Tunnen usein epäonnistuvani diabeteksen hoidossa” 62,2 2,98 1,30

”Koen, etten noudata tarpeeksi tarkasti hyviä ruokailutottumuksia” 56,6 2,90 1,31

Taulukko 1. Yksittäiset elämänlaatumittarin väittämät, jotka saivat keskimääräisesti aineistossa arvon kolme tai 
hyvin lähelle sitä asteikolla 1–6.

kuvilla olisi parempi elämänlaatu kuin aktiivisemmin 
liikkuvilla. Ero liikuntaryhmien välillä ei ollut kuiten-

kaan niin suuri, että se olisi tilastol-
lisesti merkitsevä. 

Tulos antaa silti viitteitä siitä, 
ettei liikunta välttämättä ole suo-
ra vastaus nimenomaan diabetes-
spesifin elämänlaadun parantami-

seen. Normaaliväestössähän tutkimukset viittaavat 
selvästi elämänlaadun ja liikunnan positiiviseen yhtey-
teen (13). Lisäksi hoitotasa painon mittarina käytetty 
pitkäaikaisverensokeri ei ollut yhteydessä liikunta-ak-
tiivisuuteen lainkaan (r = - 0,03; p > 0,05), eikä liikun-
taryhmien  välillä ollut eroa  (p = 0.80) hoitotasapainon 
suhteen. 

Liikunta vaikeuttaa omahoitoa

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan karkeasti 
sanoa, ettei liikunnalla ole yhteyttä diabeteksen hoi-

On paljon niitä, jotka kokevat 
jonkinasteista ahdistusta, 

mutta myös paljon niitä, joilla 
ei ole mitään ongelmia.



toon eikä diabetesspesifiin elämänlaatuun. Omahoito 
saattaa tuntua vaikealta juuri liikunnan aiheuttaman 
verensokerin heittelyn takia. Tulos ei ole ehdoton tai 
ainoa totuus huomioon ottaen tutkimuksen rajoitukset, 
kuten kyselylomakkeen luotettavuus, mutta se viittaa 
liikuntakolikon toiseen puoleen. 

Tutkielmani nostaa paljon kysymyksiä esiin, mut-
ta ne ovat tervetulleita avaamaan ammattihenkilöstön 
ajatuksia hyvinvoinnista, liikunnasta ja omahoidosta. 
Näkyykö diabeetikoiden elämänlaadun polarisoitumi-
nen poliklinikoilla? Kokevatko liikkuvat diabeetikot 
itse asiassa väsymystä ja ahdistusta omahoidostaan 
enemmän kun liikkumattomat?

Mira Häyrinen 
TtM (liikuntalääketiede), fysioterapeutti 
Pro gradu Jyväskylän yliopisto, kansainvälinen raportti 
työn alla 
mira.hayrinen@gmail.com 

Kokonaisuudessaan opinnäytetyö löytyy osoitteesta 
http://urn.�/URN:NBN:�:jyu-201512103977.
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