
• Flash-sensorointi

• Löytyykö tyypin 1 diabeteksen syy suolistosta?

• Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Diabetes ja lääkäri

3 ❘ 2017 ❘ kesäkuu
46. vuosikerta

Suomen Diabetesliitto

diabetes.fi

Mitä tiedetään 
suoliston roolista 
tyypin 1 diabeteksen 
synnyssä?



Diabetesliitto 
kouluttaa ja 
kuntouttaa

•  Diabeteksen hoidon peruskoulutus
ja syventävät koulutukset

•  Koulutuksia eri elämäntilanteissa
olevien diabeetikoiden hoidosta

•  Tilauskoulutuksia työpaikoille
tilaajan tarpeiden mukaan

www.diabetes.fi/koulutus

Kursseja diabeetikoille
• Kursseja diabeetikkolasten perheille,

nuorille diabeetikoille, työikäisille ja
eläkeläisille

www.diabetes.fi/kurssit

Koulutusta terveydenhuollon 
ammattilaisille



Diabetes ja lääkäri

Tästä Diabetes ja lääkäri -lehden rinnakkaispainoksesta on poistettu lääkemainontaa koskevien säädösten edellyttämällä tavalla reseptilääkemainokset. 
TIETEELLISET TOIMITTAJAT: dosentti Jorma Lahtela, 0400 920 672, jorma.lahtela@uta.fi, LK (väit.), kansainvälinen koordinaattori Carol Forsblom, p. 09 4717 1905,  
carol.forsblom@hus.fi ❘ DIABETESHOITAJAT RY:N EDUSTAJA: Heidi Mäkinen, tiedotus@diabeteshoitajat.fi ❘ TOIMITUS: päätoimittaja Laura Manninen, p. 050 433 5629,  
laura.manninen@diabetes.fi, toimitussihteeri Mervi Lyytinen, p. 050 564 9126, mervi.lyytinen@diabetes.fi ❘ LEHDEN YHTEYSTIEDOT: Diabetes ja lääkäri -lehti,   
Kirjoniementie 15, 33680  Tampere, p. 03 2860 111 (ma–pe klo 8–13), sähköinen arkisto ja pdf-lehti: www.diabetes.fi/laakarilehdet, selailtava näköislehti:   
https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti ❘ JULKAISIJA: Suomen Diabetesliitto ry ❘ ILMOITUKSET: myyntisihteeri Tarja Pentti, p. 050 310 6621, tarja.pentti@diabetes.fi ❘  
TILAUKSET JA OSOITTEEN-MUUTOKSET: jäsensihteerit Anneli Jylhä, p. 050 310 6611 ja Juha Mattila, p. 050 310 6612, jasenasiat@diabetes.fi ❘ ILMESTYMINEN JA TILAUSHINTA:  
Lehti ilmestyy helmi-, huhti-, kesä-, syys- ja joulukuussa Diabetes-lehden liitteenä. Vuosikerta 15 e + Diabetes-lehden tilaushinta 40 e/vuosikerta (10 numeroa), jäsen-
etuhinta 14 e/vuosikerta ❘ ULKOASU: Aino Myllyluoma • PAINO: UPC Print ❘ 46. vuosikerta ❘ ISSN-L 1455-7827 ❘ ISSN 1455-7827 (Painettu) ❘ ISSN 2242-3036 (Verkkolehti)

Diabetes ja lääkäri -lehti verkossa u
Diabetes ja lääkäri -lehden selailtava näköislehti on luettavissa verkossa https://issuu.com/diabetesjalaakarilehti.   
Verkkojulkaisusta on karsittu reseptilääkeilmoitukset, kuten laki edellyttää. Lehden kaikki numerot julkaistaan   
edelleen myös pdf-muodossa nettiarkistossa www.diabetes.fi/laakarilehdet.

Suojaa sydäntä  
Tyypin 2 diabetekseen on tarjolla monella eri mekanismilla 
vaikuttavia lääkkeitä. Tärkeäksi valinta perusteeksi on 
nousemassa se, että lääke pienentää sydän- ja  
verisuonitaudin riskiä.   

Immunologinen   
tenniskenttä   
Suolisto on pinta-alaltaan tenniskentän 
kokoinen, ja sen immunologinen 
merkitys on vasta paljastumassa.  
Näyttää siltä, että perimmäinen syy 
insuliinia tuottavien beetasolujen 
tuhoutumiseen voi hyvinkin löytyä 
suolistosta. 
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Ei pelkkää 
alkuinnostusta   
Uuden, kudosglukoosia jatkuvasti 
mittaavan flash-sensorin kolmen 
kuukauden koekäyttö paransi 
huonossa hoitotasapainossa 
olleiden tyypin 1 diabeetikoiden 
hoitotasapainoa, ja tulokset 
säilyivät vielä 6–9 kuukauden 
käytön jälkeenkin.         



Ajankohtaista  

Diabeetikoille suunnatut  maksusitoumus- ja muut kurssit 
sekä ammattilaisille tarkoitetut koulutukset jatkuvat mo-
nipuolisina kiinteistön myyntiaikeista huolimatta. 

Kaikki Diabetesliiton kesän ja syksyn 2017 kurssit 
järjestetään normaalisti Aitolahdessa. Tämän jälkeen 
kurssien järjestämispaikka riippuu kiinteistökauppojen 
aika taulusta, jos Diabeteskeskuksen myynti toteutuu. 
Kurssit jatkuvat tällöin toisissa tiloissa todennäköisesti 
ostajan kanssa sovittavan siirtymäajan jälkeen.

Myynnin taustalla on ensisijaisesti kuntoutuksen 

Diabetesliiton kurssit jatkuvat,   
vaikka Diabeteskeskus on myynnissä

muuttunut toimintaympäristö: Diabetesliitto ei ole pär-
jännyt kilpailussa vähentyvistä kuntoutusmäärärahoista. 
Rahoittajat ohjaavat myös toimintaa yhä enemmän ihmis-
ten kotien lähelle ja verkkoon. Muuttuneessa tilanteessa 
ei ole kannattavaa omistaa ja ylläpitää kiinteistöjä, vaan 
suunnata varat toimintaan.

Diabetesliiton kurssitarjonnasta ja ammattilais-
ten koulutuksista löytyy tietoa liiton verkkosivuilta                             
www.diabetes.fi/kurssit ja www.diabetes.fi/koulutus sekä 
tästä lehdestä sivuilta 33 ja 34. 

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

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

Seuraa verensokeria  
mittaamalla 
Diabeteksen hoidossa on tärkeää,  
että seuraat itse verensokeriasi mittaamalla ja  
opettelet säätelemään sitä insuliinilla. 
Insuliini alentaa verensokeria.

Diabeteshoitaja neuvoo verensokerin  
mittaamisessa ja insuliinin ottamisessa.

Jos harrastat paljon liikuntaa, 
keskustele diabeteshoitajan kanssa,  
miten se vaikuttaa hoitoosi.

Miksi verensokeria mitataan?

Verensokerin mittaamisen tarkoituksena on  
• saada perusinsuliinin annostelu kohdalleen  
• saada pikainsuliinin annostelu kohdalleen  
• korjata tilapäisesti korkeat verensokerit.

Miten verensokeria säädellään?

Säätelet verensokeria monipistoshoidolla, 
eli otat insuliinia joustavasti tilanteen mukaan. 
Näin hoito jäljittelee terveen elimistön toimintaa. 

Jotta hoito onnistuisi,  
sinun pitää mitata verensokeri. 
Mieti sen jälkeen, mitä tulos tarkoittaa ja 
mikä on oikea insuliiniannos.

Näin saat perusinsuliinin  
annostelun kohdalleen
Diabeetikko ottaa perusinsuliinia eli  
pitkävaikutteista insuliinia yleensä kerran tai  
kaksi vuorokaudessa. 
Sopiva perusinsuliinin määrä selviää parhaiten,  
kun mittaat verensokerin ennen ateriaa. 
Insuliinin määrä on sopiva, kun verensokeri  
ennen aamiaista ja muita aterioita on  
useimmiten 4–7 mmol/l. 
(Verensokeri ilmoitetaan millimooleina litrassa,  
lyhenne mmol/l.) 

Aamun verensokeri kertoo,  
onko perusinsuliinia ollut sopivasti yöllä.  
Mittaa verensokeri illalla nukkumaan mennessä ja 
seuraavana aamuna.  
Vertaa aamun ja illan verensokeria.

1)  Jos verensokeri pysyy samana 
Jos verensokeri on aamulla ja illalla  
suunnilleen sama tai muuttuu vain vähän,  
perusinsuliinin annos on kohdallaan.  
Hyvä taso illalla on useimmiten noin 6–8 mmol/l.

2)  Jos verensokeri on matala 
Jos verensokeri on aamulla toistuvasti  
matala (alle 4 mmol/l), vähennä perusinsuliinia.

3)  Jos verensokeri on koholla 
Jos verensokeri on aamulla jatkuvasti koholla,  
vaikka arvo illalla oli hyvä (noin 6–8 mmol/l),  
perusinsuliinia voi olla liikaa tai liian vähän.  
Sitä täytyy joko lisätä tai vähentää. 
Asia selviää, kun mittaat verensokerin  
aamuyöllä 3–4 tuntia ennen normaalia heräämistä:

• Jos verensokeri on jo yöllä noussut,  
tarvitset lisää perusinsuliinia. 
Lisää silloin perusinsuliiniannosta.

• Jos verensokeri on selvästi laskenut yöllä,  
mutta on heräämisen jälkeen taas ylhäällä,  
tarvitset vähemmän perusinsuliinia.  
Vähennä silloin perusinsuliiniannosta.

Näin seuraat ja säätelet verensokeria
Ohje monipistoshoitoa käyttäville

Verensokerin mittaamisesta  
on julkaistu oma ohjeensa.  

Kysy sitä diabeteshoitajaltasi.

www.diabetes.fi/d-kauppa
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Pääkirjoitus  

Bioninen mies
CAROL FORSBLOM

Nuoruuden suosikkini oli televisiosarja Kuuden mil-
joonan dollarin mies. Sen jälkeen, kun NASAn astro
nautti Steve Austin loukkaantuu vakavasti koelennol
la sattuneessa onnettomuudessa, salainen järjestö OSI 
”rakentaa” hänet uudelleen leikkauspöydällä. Hän saa 
supervahvan oikean käsivarren, nopeat jalat ja tarkan 
vasemman silmän bionisten implanttien ansiosta. Tämä 
bioninen mies muun muassa juoksee sadan kilometrin 
tuntinopeudella, ja hänen silmässään on infrapuna
varusteinen zoomaava linssi, jonka tarkkuus on kaksi
kymmenkertainen tavalliseen silmään verrattuna. 

Kohta meillä voi kaduilla liikkua ”bionisia dia
beetikkoja”. Lähivuosina on tulossa bioninen haima (bionic pancreas), joka mahtuu kännykän kokoiseen rasi
aan ja on käytännössä insuliini ja glukagonipumppu yhdistettynä kudosglukoosin mittariin. Tarkan algoritmin 
ohjaamana verensokeritasapaino saadaan normaaliksi, ja potilas voi liikkua ja syödä mielensä mukaan. Hinta 
ei liene kuutta miljoonaa dollaria, mutta tuskin laite on halpakaan. Jo viime syyskuussa Yhdysvaltojen lääkevi
ranomainen Food and Drug Administration (FDA) hyväksyi keinotekoisen haiman (artificial pancreas), joka 
tullee markkinoille USA:ssa nyt keväällä ja Suomeen ehkä vuoden kuluessa. Tämä laite on insuliinipumpun ja 
glukoosimittarin yhdistelmä.

Näitä ihmevempaimia odotellessa voimme tässä numerossa (sivu 8) tutustua flashsensorointiin eli suoma
laisittain kätevästi sanottuna ”jatkuvaan pyyhkäisykudosglukoosinseurantaan”. Menetelmä on potilaalle yksin
kertainen käyttää, ei vaadi glukoosikalibrointia sormenpäämittauksin, ja sensori kestää 14 vuorokautta. Laitetta 
koekäytettiin kolmen kuukauden ajan, ja HbA1c parani keskimäärin 0,5 %. Niillä, jotka jatkoivat laitteen käyttöä 
”itsenäisesti”, oli vielä puolen vuoden kuluttua parempi sokeritasapaino kuin aloitustilanteessa. Hintavertailussa 
osoitetaan, että laite on taloudellisesti varsin kilpailukykyinen jopa sormenpäämittauksiin verrattaessa varsinkin 
erityisryhmissä, kuten raskaana olevilla diabeetikoilla. Valitettavasti ei vielä pystytä laskemaan niitä taloudellisia 
säästöjä, joita pitkäaikaisessa käytössä voitaisiin saada lisäsairauksien vähenemisen ja HbA1c:n parantumisen 
myötä. Potilaalle tällä asialla on rahaa suurempi arvo.

Viime vuosina on tullut niin monta uutta lääkettä diabeteksen hoitoon, että välillä on vaikea pysyä perässä. 
Eriika Savontauksen mainio katsaus lääkkeisiin ja niiden farmakologisiin interaktioihin löytyy sivulta 16. Jarno 
Honkanen tutkii syitä tyypin 1 diabeteksen puhkeamiseen ja pohtii omassa katsauksessaan suoliston merki
tystä siinä (sivu 20). Diabeteshoitaja Heidi Mäkinen on ottanut selvää, mitä asioita käsitellään Kymenlaaksossa 
ravitsemus terapeuttien vastaanotoilla (sivu 27). 

Kesäisiä lukuhetkiä!

Kuva: Shutterstock
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Tutki tarkkaan tyypin 1 diabeetikon sydänkäyrä   

Miljoonarahoitus sepelvaltimotaudin 
uuden kuvantamismenetelmän 
kehittämiseen

● DCCT (Diabetes Con
trol and Complications 
Tr i a l )  - tutk imuk sen 
ensimmäiset tulokset 
julkaistiin 1993 (1). Tut-
kimus kohdistui glukoo-
sitasapainon ja pienten 
verisuonten sairauksien 
(mikro angiopatian) yh-
teyksiin 13–39-vuotiailla 
tyypin 1 diabeetikoilla. 

Potilaiden seuran-
ta jatkui ensimmäisten 
tulosten jälkeen ilman interventiota. 
Nyt aletaan saada tuloksia suurten 
verisuonten muutosten vaikutuksista 
potilaiden ennusteeseen. Näitä tutki-
muksia julkaistaan lyhenteen DCCT/
EDIC (The Epidemiology of Diabetes 
Interventions and Complications) 
-lyhenteen alla. 

Alun perin 1 441 potilaasta seuran-
nassa on edelleen 1 306. Heistä 155 
(11,9 %) koki keskimäärin 19 vuoden 
seurannan aikana kardiovaskulaari-
tapahtuman (2). Näitä tapahtumia 
olivat sydän- ja verisuonitauti (CVD), 
sydäninfarkti, angina pectoris, ohitus-

Kuva: Shutterstock
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leikkaus ja aivoinfarkti. Jos potilaiden 
EKG:hen oli seurannan aikana ilmaan-
tunut Minnesota-koodin mukaisia 
merkittäviä muutoksia, CVD-riski oli 
yli kaksi kertaa suurempi kuin niillä, 
joilla EKG oli normaali tai merkittäviä 
muutoksia ei todettu. Tämä tulos saa-
tiin monimuuttuja-analyysissa, missä 
muut mahdolliset riskitekijät oli otettu 
huomioon. 

Jos EKG-muutokset olivat vähäi-
siä, CVD-riski ei lisääntynyt. Kunakin 
vuonna sen jälkeen, kun merkittävä 
EKG-muutos oli todettu, CVD-riski oli 
30 % suurempi kuin niillä, joilla EKG-

muutos oli pieni tai muutoksia ei ollut. 
Lähtötilanteessa ne, joille merkittäviä 
EKG-muutoksia kehittyi, olivat toden-
näköisesti iäkkäämpiä ja sairastaneet 
diabetesta pidempään. Heillä oli myös 
suuremmat HbA1c-, kolesteroli- ja tri-
glyseridiarvot sekä todennäköisemmin 
verenpainetauti ja albuminuria (2). 

Edellä mainittujen perinteisten 
riskitekijöiden lisäksi merkittävien 
EKG-muutosten ilmaantumisen  pitäisi 
soittaa hälytyskelloja. Ne tyypin 1 dia-
beetikot, joilla on lisääntynyt sydän-
tapahtumien riski, tulisi tunnistaa ja 
tehostaa heidän hoitoaan. 

Veikko Koivisto

1. The Diabetes Control and Complications 
Trial Research Group: The effect of 
intensive treatment of diabetes on the 
development and progression of long-
term complications in insulin-dependent 
diabetes mellitus. N. Engl. J. Med. 1993; 
329:977-986.

2. Soliman E, Backlund J-Y C, Bebu I, 
Orchard TJ, Zinman B, Lachin JM and the 
DCCT/EDIC Research Group. Electrocar-
diographic abnormalities and cardiovas-
cular disease risk in type 1 diabetes: The 
Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications (EDIC) Study. Diabetes Care 
online March 16, 2017.

● Oulun yliopiston johdolla kehite-
tään menetelmää sepelvaltimotaudin 
diagnosoimiseksi ennen kohtalokasta 

Projekti toteutetaan yhteistyössä usei-
den tutkimusorganisaatioiden ja yri-
tysten kanssa. Yhteistyö on saanut 
miljoonien eurojen rahoituksen Tekesin 
Challenge Finland -kilpailussa, jossa 
haetaan kaupallistettavia ratkaisuja 
merkittäviin ongelmiin yhdistämällä 
suomalaista huippututkimusta ja yri-
tysten tutkimus- ja kehittämistyötä.
´

sydäninfarktia. Tavoitteena on kehit-
tää sydämen verisuonten tutkimiseen 
soveltuva kardiologinen kuvantamis-
menetelmä hyödyntämällä uusim-
pia röntgenkuvantamistekniikoita ja 
 matemaattisia kuvanlaskenta-algorit-
meja. Uudella kuvantamismenetelmällä 
visualisoidaan sepelvaltimoiden kunto 
ja paljastetaan mahdollinen piilevä 
sepelvaltimotauti.

Seuraamo
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Seuraamo

Onko LADA oma diabetestyyppinsä vai ei?

● Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on julkaissut päi-
vitetyt ohjeet lääkäreille ajoterveyden arviointia varten. 
Aiemmat ohjeet olivat helmikuulta 2016.

Ajoterveyden arviointiohjeet lääkärille -pdf ja tar-
vittavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.trafi.fi/
liikennejarjestelma/liikenne_ ja_terveys/tieliiken-
ne_ ja_terveys.

Diabetesliitto on julkaissut diabeetikon ajoter-
veydestä esitteen jaettavaksi potilaille. Repäisylehtiön 
kannessa on ajoterveyden arviointiohjeita lääkärille. 
Tietoa Trafin uusien ohjeiden mukaiseksi päivitetyn 
esitteen ilmestymisestä, hinnasta ja muista tuotteista 
osoitteessa: www.diabetes.fi/d-kauppa.

● Kesäyliopistot ja Diabetesliitto ovat aloittaneet koulutus-
yhteistyön. Yhteistyö käynnistyy koulutuksen merkeissä 
syksyllä Tampereen kesäyliopiston kanssa ja laajenee tämän 
vuoden aikana valtakunnalliseksi. Yhteistyön tarkoitus on 
tarjota kansallisesti kattava väylä jakaa tietoa diabeteksen 
ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, hyvästä hoidosta ja 
sairauden kanssa elämisestä niin yleisölle kuin terveydenhuol-
lon ammattilaisillekin kohtuullisin kustannuksin.

Diabetesliitto tarjoaa kesäyliopistoille luennoitsijoita omas-
ta, laajasta asiantuntijaverkostostaan ja tuo mukaan erityisesti 
terveydenhuollon ammattilaisia kiinnostavia aiheita.

Diabetesliitto ja 
kesäyliopistot yhteistyöhön
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● Tätä selviteltiin ruotsalaisessa Scania-
potilasaineistossa (1). Tutkijat valitsivat 
50 LADA-potilasta (> 35 vuotta, GAD-
vasta-aineet +, C-peptidi > 0,3 nmol/l), 
50 tyypin 1 diabeetikkoa (GAD-vasta-
aineet +, C-peptidi < 0,3 nmol) ja 50 
muuta diabeetikkoa, joilla katsottiin 
olevan tyypin 2 diabetes. 

Tutkijat määrittivät 123 metaboliittia. 
Yksikään metaboliitti ei esiintynyt vain 
yhdessä diabetestyypissä, vaan meta-
boliittiprofiili oli jatkumo siirryttäessä 
tyypin 1 diabeteksesta LADA-potilaisiin 
ja edelleen tyypin 2 diabeetikoihin. 

Millään ryhmällä ei ollut vain sille 
ominaista metaboliittiprofiilia. C-pep-
tidi oli vahvin metaboliittiprofiiliin vai-
kuttava tekijä, mikä kuvastaa insuliinin  
suurta vaikutusta aineenvaihduntaan. 
LADA-potilaiden metaboliittiprofiili 
muistutti kuitenkin enemmän tyypin 

2 kuin 1 diabetesta. Toisaalta ne LADA-
potilaat, joiden profiili oli lähempänä 
tyypin 1 kuin 2 tyypin diabetesta siirtyi-
vät insuliinihoitoon aiemmin. 

LADAn metaboliittiprofiililla on siis 
paljon päällekkäisyyttä sekä tyypin 1 
että tyypin 2 diabetespotilaiden meta-
boliittiprofiilien kanssa. Tutkijat vetävät 

Trafilta 
uusi ohje 
ajoterveyden 
arviointiin

Kuva: Shutterstock
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sen johtopäätöksen, että diabetes on 
jatkumo: tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes 

ovat jatkumon ääripäät ja LADA 
näiden välissä. Metaboliitti-
profiilin, ja erityisesti C-peptidin, 

avulla voidaan saada viitteitä siitä, 
kumpaan suuntaan LADA aikaa myö-
ten siirtyy.  

Artikkeliin liittyvässä pääkirjoituk-
sessa annetaan kuitenkin käytännön 
neuvo: lääkärin tulee hoitaa edessään 
olevaa potilasta ja käyttää laboratoriota 
vain apukeinona (2). 

Veikko Koivisto

1. Al-Majdoub M, Ali A, Storm P, Rosengren 
AH, Groop L, Spegel P.  Metabolic profiling 
of LADA challenges the view of a meta-
bolically distinct subtype. Diabetes 2017; 
66:806-814.

2. Leslie RD, Jerram ST. Stratifying diabetes: 
Desperately seeking specificity. Diabetes 
2017; 66:801-803.



8 Diabetes ja lääkäri kesäkuu 2017

Ihonalaiskudoksen glukoosipitoisuutta mittaava sen
sorointi on ollut maassamme käytössä noin viidentois
ta vuoden ajan. Sensorointi auttaa tyypin 1 diabeteksen 
hoidon suunnittelussa, kun sitä käytetään 1–2 viikon 
ajan. Yleinen tapa onkin, että diabeetikko käyttää sen
soria esimerkiksi viikon tai kahden viikon ajan ennen 
hoitajan tai lääkärin vastaanottokäyntiä. Sen sijaan 
pitkäaikainen sensorointi kuukausien tai vuosien ajan 
on harvinaisempaa ja rajoittuu erityistilanteisiin, kuten 
raskaus tai tietyt ammatit. 

Sensorin jatkuva käyttö mahdollistaa sen, että 
diabeetikko voi tehdä ratkaisuja hoidostaan ”tässä ja 
nyt”. Pitkäkestoisen sensoroinnin on osoitettu paran
tavan hoitotasapainoa, ja HbA1c:n lasku on ollut sitä 
suurempi, mitä suuremman osan ajasta laite on ollut 
käytössä (1). Karkeasti voidaan sanoa, että monipis
toshoitopotilailla HbA1c laskee jatkuvan pitkäkestoi

Suomalaiset koekäyttäjät hyötyivät 
flash-sensoroinnista

Diabeteksen uusi omahoidon apuväline, 
kudosglukoosia mittaava flash-sensorointi 
paransi kolmen kuukauden koekäytössä 
tyypin 1 diabeetikoiden hoitotasapainoa. 
Kyse ei ollut pelkästä alkuinnostuksen 
tuottamasta hoidon tehostumisesta, 
sillä hyvät tulokset olivat nähtävissä yhä 
puolen vuoden käytön jälkeen.  

Artikkelin ensimmäinen 
kirjoittaja professori, emeritus 

Tapani Rönnemaa on 
työskennellyt pitkään Turun 

yliopistollisessa keskus sairaalassa 
ja Turun yliopistossa.

tapani.ronnemaa@utu.fi

Artikkelin muut kirjoittajat:

• Hannu Järveläinen, professori,   
Satakunnan keskussairaala ja Turun yliopisto

• Eveliina Nousiainen, lääketieteen opiskelija,  
Turun yliopisto

• Petteri Ahtiainen, LT, osastonylilääkäri,   
Keski-Suomen keskussairaala

• Sari Risku, LT, osastonylilääkäri,   
Seinäjoen keskussairaala

• Minna Soinio, LT, erikoislääkäri,   
Turun yliopistollinen keskussairaala

• Jorma Lahtela, dosentti, osastonylilääkäri,  
Tampereen yliopistollinen sairaala

Mitä on 
flash-sensorointi?
Flash-sensorointi eli ”jatkuva pyyhkäisy-
kudosglukoosinseuranta” on menetelmä, 
jossa ihon alle, esimerkiksi reiteen tai 
olkavarteen, kiinnitetään kudoksen glukoosi-
pitoisuutta mittaava tunnistin, sensori. 
Sensori mittaa kudosglukoosia jatkuvasti,   
ja se vaihdetaan kahden viikon välein.

Kudosglukoosipitoisuus luetaan lan-
gattomasti lukulaitteella, joka viedään 
sensoriosan lähelle. Yksi pyyhkäisy lukee 
tiedot edellisen kahdeksan tunnin ajalta. 
Menetelmä ei vaadi kalibrointia sormen-
päämittauksin.

Insuliinihoitoinen diabeetikko säätää 
itse hoitoaan päivittäisten veren- tai kudos-
glukoosin mittaustulosten perusteella.

Tutkimus  
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sen  sensoroinnin  ansiosta noin 0,2 prosenttiyksikköä 
ja pumppuhoitoon liitettynä noin 0,2–0,4 prosentti
yksikköä (2, 3). Tärkeä este pitkäaikaisen sensoroinnin 
laajamittaiselle käytölle ovat olleet suuret käyttökus
tannukset.

Vaikka verenglukoosin mittaaminen sormenpäästä 
on tullut laitekehityksen myötä vähemmän kivuliaaksi 
ja mittausten luotettavuus on parantunut, suuri osa tyy
pin 1 diabeetikoista mittaa verensokeria liian harvoin. 
Viime vuonna Suomessa käyttöön tullut ihonalaisglu
koosia mittaava flashsensori asemoituu perinteisten 
sensorien ja sormenpäämittausten välimaastoon. Flash
sensori ei vaadi potilaalta kalibrointia sormenpäämit
tauksilla, ja se vastaa tarkkuudeltaan muita sensoreita 
(46). Sen käyttöaika on 14 vuorokautta eli kaksi ker
taa pitempi kuin muiden sensoreiden ilmoitettu käyt
töaika. Glukoosi pitoisuus luetaan erillisellä, sensorin 
lähelle vietävällä lukulaitteella, joka toimii myös vaat
teiden läpi. Kuten perinteisetkin sensorit, flashsensori 
näyttää glukoositrendit käyränä ja suuntanuolina, 
mutta laitteessa ei ole matalan tai korkean glukoosin 
hälytystä. 

Lukulaitteella on pyyhkäistävä sensoria vähintään 
kahdeksan tunnin välein. Lukulaite kerää tiedot kol
men kuukauden ajalta, ja ne on mahdollista purkaa 
tietokoneelle käyrien tarkastelemiseksi vuorokausien 
tai viikkojen ajalta. Viime syksynä raportoitiin laitteen 
käytön vähentävän aikaa, jolloin tiukassa hoitotasa
painossa olevien tyypin 1 diabeetikoiden verensokeri
pitoisuus on  hypoglykeemisellä alueella (7).

Kevään ja kesän 2016 aikana flashsensori (kauppa
nimi FreeStyle Libre) oli kokeilukäytössä kahdentois
ta viikon ajan kuuden keskus ja yliopistosairaalan 
(TYKS, HYKS, TAYS, SATKS, KSKS, SEKS) aikuisten 
diabetespoliklinikalla. Laitteen valmistaja kustansi 
sensorit neljäksi viikoksi, sairaalat loppuajaksi. Kokei

lussa haluttiin saada tietoa laitteen käytön vaiku
tuksesta glukoositasapainoon (HbA1c) ja yöllisiin 
hypoglykemioihin sekä käsitys siitä, millaiset potilaat 
hyötyvät laitteen käytöstä. Potilaiden kuvaus ja kes
keiset tulokset kahdentoista viikon ajalta on julkaistu 
Suomen Lääkärilehdessä joulukuussa 2016 (8). Kysei
sessä artikkelissa todettiin, että HbA1c aleni koko 52 
potilaan aineistossa merkitsevästi, keskimäärin 0,51 
prosenttiyksikköä. HbA1c:n alenema oli suurin (0,90 
prosenttiyksikköä) niillä, joiden HbA1c oli alkutilan
teessa 9,1–10,0 %. 

HbA1c:n paraneminen oli yhteydessä flashmit
tausten määrään siten, että 11–15 kertaa vuorokaudessa 
mitanneilla HbA1c laski 0,92 prosenttiyksikköä, mutta 
alle seitsemän kertaa mitanneilla HbA1c ei muuttunut 
lainkaan (taulukko 1). Yöllisten hypoglykemioiden 
määrässä ei koko aineistossa tapahtunut muutosta. 
Niiden tutkittavien yölliset hypoglykemiat kuitenkin 
vähenivät, joilla yöllisiä hypoglykemioita oli runsaasti 
tai joiden hoitotasapaino oli tiukka.

Usein uusia lääkkeitä tai laitteita käyttöön otet
taessa havaitaan alkukuukausina selvä interventio
vaikutus, joka laimenee seuraavina kuukausina. Täs
sä kirjoituksessa täydennetään jo julkaistuja kolmen 
kuukauden kokeilun tuloksia ja esitetään tulokset 6–9 
kuukauden seurantaajalta.

 
Täydennetyt tulokset    
kolmen kuukauden seurannasta

Hoitomuodon, sukupuolen ja iän vaikutus  
HbA1c-arvoihin ja flash-sensorimittauksiin

Monipistoshoidossa olevat ja insuliinipumppua käyt
tävät diabeetikot eivät eronneet toisistaan merkitse
västi HbA1c:n lähtöarvon, kolmen kuukauden arvon, 
HbA1cmuutoksen tai flashmittausten määrän  suhteen 

Taulukko 1. Flash-glukoosimittausten määrän, HbA1c-muutoksen ja bolusinsuliinin kerta-annoksen 
muutoksen välinen yhteys.

Flash-
mittauksia 

vuorokaudessa

potilas-
määrä

HbA1c (%) 
alussa

HbA1c 
(%) 

lopussa

HbA1c-
muutos 
(%-yks)

pari-
t-testi   

P

Bolusins. 
kerta-annos 
(ky) alussa

Bolusins. 
kerta-annos 
(ky) lopussa

pari-
t-testi  

P

A < 7 14 9,99 9,86 - 0,06 0,56 8,7 8,4 0,83

B 7–10 11 8,62 8,14 - 0,48 0,015 5,3 5,2 0,86

C 11–15 15 8,24 7,32 - 0,92 < 0,001 6,2 4,9 0,020

D ≥ 16 12 8,22 7,68 - 0,53 0,09 5,5 5,2 0,55

Ryhmä A vs. ryhmät B–D, HbA1c-muutoksen eron p-arvo 0,014; ryhmät A + B vs. C + D, p = 0,024
HbA1c (%) muunnettavissa IFCC- yksiköksi seuraavasti: HbA1c (mmol/mol) = [HbA1c (%) - 2,15] x 10,929 

Lähde: Rönnemaa T. ym, Suomen Lääkärilehti 2016



10 Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2017

(taulukko 2). Myöskään miesten ja naisten välillä ei 
todettu merkitsevää eroa näissä neljässä muuttujassa. 

Iällä oli selvä vaikutus: yli 20vuotiaat tekivät flash
mittauksia yli kaksi kertaa enemmän kuin nuoremmat, 
ja yli 20vuotiailla sekä HbA1c:n lähtöarvo että kolmen 
kuukauden arvo olivat yli kaksi prosenttiyksikköä 
matalammat kuin nuoremmilla. HbA1c aleni merkit
sevästi vain yli 20vuotiailla.

Flash-mittausten vaikutukset erittäin huonossa 
tasapainossa olevilla

Yhdeksällä potilaalla HbA1c oli alkutilanteessa yli 10 %. 
Heistä neljä teki 10–25 flashmittausta vuorokaudessa, 
ja heidän HbA1carvonsa näytti alentuneen kolmessa 
kuukaudessa keskimäärin 1,60 prosentti yksikköä (pari
ttesti, p = 0,079). Loput viisi heistä teki 0–4 flashmitta
usta vuorokaudessa, ja heillä HbA1c osoitti nousua enti
sestään keskimäärin 0,28 prosenttiyksikköä (p = 0,47).

Iho-oireet

Ihooireet rekisteröitiin systemaattisesti kolmen kuu
kauden seurannan aikana. Yhteensä 17 potilaalla (32 
%) oli ainakin kerran jokin ihooire. Ne olivat valta
osin kutiamista ja ihon punoitusta. Kolmella muutos 
oli kuvattu ohimeneväksi ihottumaksi. Yhdellä irtosi 
sensorin vaihdossa ihon pintaepiteeliä. Kahdella poti
laalla  oli  ihoinfektio, ja heistä toisen sensori oli sen 

takia vaihdettava.
Kukaan ei joutunut lopettamaan laitteen käyttöä 

ihooireen seurauksena. Ensimmäinen sensori irtosi 
neljältä potilaalta. Yhdellä heistä myöhemmätkin sen
sorit irtosivat, ja hän lopetti laitteen käytön.

Jälkiseuranta

Kahdentoista viikon kokeilun tulosten valmistuttua 
päätimme tehdä potilaskertomuksiin perustuvan 
jälkiseurannan 3–6 kuukauden kuluttua kokeilun 
päättymisestä, toisin sanoen 6–9 kuukauden kulut
tua kokeilun alkamisesta. Diabeteshoitajat täyttivät 
tiedonkeruulomakkeen käyttäen hoitajan ja lääkärin 
potilaskertomusmerkintöjä ja laboratoriotietokantoja. 
Jälkiseurantaan saatiin tietoja 48 potilaasta kokeiluun 
alun perin osallistuneista 52 diabeetikosta (poisjääneis
tä yksi oli vankilassa, yksi oli jäänyt kokonaan pois 
seurannoista ja kaksi oli muuttanut toiseen sairaan
hoitopiiriin). 

Jälkiseurannan 48 potilaasta kerättiin seuraavat 
tiedot: 
• onko flashsensori edelleen käytössä
• mitkä ovat kokeilun päättymisen jälkeen mitatut 

HbA1carvot
• mikä on sormenpäämittausten määrä viikossa ja 

flashmittausten määrä vuorokaudessa (mikäli ne 
ilmenivät potilaskertomuksista). 

Taulukko 2. HbA1c ja flash-mittausten määrä kolmen kuukauden kohdalla hoitomuodon, sukupuolen ja   
iän mukaisissa ryhmissä.

HbA1c (%) 
alussa

HbA1c (%) 
3 kk:n kohdalla

HbA1c-muutos 
(%-yks.)

HbA1c-muutoksen 
merkitsevyys

Flash-
mittauksia/vrk

Hoitomuoto

Monipistos (n = 40) 8,86 8,32 0,54 p < 0,001 12,1

Pumppu (n = 12) 8,53 8,05 0,48 p = 0,044 12,2

Hoitomuodon 
merkitsevyys

p = 0,55 p = 0,65 p = 0,81 p = 0,97

Sukupuoli

Mies (n = 28) 9,03 8,55 0,48 p = 0,009 11,2

Nainen (n = 24) 8,50 7,92 0,59 p < 0,001 13,3

Sukupuolen 
merkitsevyys

p = 0,27 p = 0,20 p = 0,63 p = 0,35

Ikä

≤ 20 v (n = 10) 10,47 10,16 0,31 p = 0,26 5,7

> 20 v (n = 42) 8,38 7,80 0,58 p < 0,001 13,7

Iän merkitsevyys p < 0,001 p < 0,001 p = 0,36 p = 0,003

Alkutilanteen ja kolmen kuukauden arvojen vertailu ryhmän sisällä: pari-t-testi; ryhmien välinen vertailu: t-testi  
HbA1c (%) muunnettavissa IFCC- yksiköksi seuraavasti: HbA1c (mmol/mol) = [HbA1c (%) - 2,15] x 10,929



11Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2017

Kolmesta potilaasta ei ollut mitattu yhtään HbA1c
arvoa kolmen kuukauden kokeilujakson jälkeen. 
Lopuilta 45 potilaalta HbA1c oli mitattu 6–9 kuukau
den kohdalla 35:ltä kerran ja 10:ltä kahdesti. Viimeksi 
mainituilta käytettiin tuloksissa kahden mittauksen 
keskiarvoa.

Jälkiseurannan tulokset

Flash-sensorin käytön jatkuminen

Jälkiseurannan 48 potilaasta yhdeksän oli lopettanut 
flashsensorin käytön ennen viimeisintä seuranta
kertaa. Kaikissa tapauksissa syynä oli se, että sairaala 
ei enää kustantanut sensoreita eikä niitä ollut myös
kään saatavissa hoitotarvikejakelusta. Yhtä potilasta 
lukuun ottamatta  nämä potilaat olivat KeskiSuomen 
keskussairaalasta.

Jälkiseurantatieto oli noin yhdeksän kuukautta 
kokeilun aloittamisesta kaikista muista sairaaloista 
paitsi Tampereen yliopistosairaalasta, josta tieto oli 
noin kuusi kuukautta kokeilun alusta. Tämä johtui 
siitä, että Tampere oli aloittanut kokeilun kolme kuu
kautta muita myöhemmin. 

Sormenpää- ja flash-mittaukset

Sormenpäästä tehtävät verensokerimittaukset vähe
nivät ensimmäisten kolmen kuukauden aikana noin 
viidestä vuorokaudessa alle yhteen vuorokaudessa, 
ja 6–9 kuukauden kuluttua sormenpäämittauksia teh
tiin enää keskimäärin 1,4 viikossa (taulukko 3). Flash
mittausten määrä oli kolmen kuukauden ja 6–9 kuu
kauden seurannassa sama, keskimäärin 12 mittausta 
vuorokaudessa. 

Flashmittausten vuorokausimäärä korreloi kol
men kuukauden kohdalla voimakkaasti niiden mää
rään 6–9 kuukauden kohdalla (r = 0,82, p < 0,001). 
Flashmittausten määrä vuorokaudessa korreloi kol

men kuukauden kohdalla käänteisesti alkutilanteen 
HbA1carvoon (r =  0,49, p < 0,001), kolmen kuu
kauden HbA1carvoon (r =  0,47, p < 0,001) sekä 6–12 
kuukauden HbA1carvoon (r =  0,52, p < 0,001). 

HbA1c-arvot

Koko jälkiseurantaaineistossa HbA1carvot arvot las
kivat ensimmäisten kolmen kuukauden aikana lähes 
0,5 prosenttiyksikköä. Sen jälkeen ne nousivat eimer
kitsevästi ja olivat 6–9 kuukauden kohdalla edelleen 
lähtötasoa 0,25 prosenttiyksikköä matalammat (tau
lukko 4 , sivu 12).

Niillä potilailla, joilla flashsensori oli 6–9 kuu
kauden kohdalla edelleen käytössä, HbA1c pysyi 
lähes kolmen kuukauden tasolla ja oli 6–9 kuukauden 
kohdalla 0,33 prosenttiyksikköä alkutilannetta mata
lampi. Sen sijaan niillä potilailla, joilla flashsensorin 
käyttö oli lopetettu vähintään 2–3 kuukautta ennen 
viimeisintä mittausta, HbA1c oli noussut aivan alku
tilanteen tasolle.

Pohdinta

Flashsensorin käytön yhteydessä tavanomaisten 
sormen päästä tehtävien mittausten määrä väheni edel
leen kolmen kuukauden koekäytön jälkeen siten, että 
niitä tehtiin 6–9 kuukauden kohdalla enää keskimää
rin 1,4 kertaa viikossa. Sormenpäämittaukset ovat kui
tenkin aina edelleen tarpeen erityistilanteissa, kuten 
verensokerin muuttuessa nopeasti. 

Kriittistä flashsensorin vaikuttavuudelle on riittä
vä mittausten määrä. Jo kolmen kuukauden kohdalla 
nähtiin lähes yhden prosenttiyksikön lasku HbA1c:ssä 
niillä potilailla, jotka mittasivat eli lukivat sensorin 
lukulaitteella 11–15 kertaa vuorokaudessa, kun taas 
alle seitsemän kertaa vuorokaudessa mitanneilla 
HbA1c ei kohentunut lainkaan. 

Taulukko 3. Sormenpäämittausten ja flash-mittausten määrä eri vaiheissa.  
          

Sormenpäämittaukset viikossa*)

Alkutilanne 3 kk:n tilanne 6–9 kk:n tilanne

34,3 (n = 52) 5,5 (n = 52) 1,4 (n = 29)

31,7 (n = 29) 7,1 (n = 29)

Flash-mittaukset vuorokaudessa**)

12,1 (n = 52) 11,9 (n = 28)

12,0 (n = 28)

*) p-arvot (pari-testi): alku vs. 3 kk, p < 0,001, alku vs. 6–9 kk, p < 0,001, 3 kk vs. 6–9 kk, p = 0,12
**) p-arvo  (pari t-testi): 3 kk vs. 6–9 kk, p = 0,92
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Flashmittaukset näyttävät hyödyttävän vielä erit
täin huonossakin tasapainossa (HbA1c > 10 %) olevia 
potilaita, mikäli he mittaavat vähintään 10 kertaa vuo
rokaudessa. 6–9 kuukauden kohdalla flashmittausten 
määrä näyttää säilyvän sillä tasolla, jolle se oli asettunut 
kolmen kuukauden kohdalla, keskimäärin 12 kertana 
vuorokaudessa. Lisäksi flashmittausten tiheys säilyy 
yksilökohtaisesti samalla tasolla, sillä tiheydet kolmen 
ja 6–9 kuukauden kohdalla korreloivat voimakkaasti 
keskenään. Tämä viittaa siihen, että kolmen ensimmäi
sen kuukauden aikana omaksuttu laitteen käyttötapa 
säilyy hyvin, mikä korostaa hyvän motivoinnin merki
tystä laitteen alkuopetuksen aikana. 

Flashmittausten määrä korreloi alkutilanteesta 
lähtien käänteisesti HbA1carvoon. Toisin sanoen ne, 
joilla oli alussa ja seurannan aikana korkeampi HbA1c, 
mittasivat paljon vähemmän. Siten huonon hoitotasa
painon omaavien motivointi flashmittauksiin on eri
tyisen tärkeää.

HbA1carvot säilyivät kliinisesti merkittävästi 
matalammalla tasolla vielä 6–9 kuukautta flashsenso
rin käyttöönoton jälkeen niillä potilailla, jotka jatkoivat 
flashsensorin käyttöä. Sen sijaan potilailla, jotka olivat 
lopettaneet käytön, HbA1c oli palanut aiemmalle, 6–9 
kuukautta edeltäneelle tasolle. Tämä viittaa siihen, että 
laitteen käytöstä saatava hyöty on seurausta mitattujen 
arvojen päivittäisestä huomioimisesta hoidossa eikä 
hyöty säily käytön loppumisen jälkeen. 

Erityisesti ensimmäisten käyttöviikkojen aikana 
muutama sensori irtosi, ja yksi potilas lopetti ongel
man takia laitteen käytön. Lieviä ihooireita esiintyi 
kolmasosalla potilaista,  ja kahdella oli ihon bakteeri
infektio, mutta kukaan potilaista ei lopettanut tämän 
vuoksi sensorin käyttöä. 

Kokeilukäyttömme ja sen jälkiseuranta ei ollut 
satunnaistettu, vertailuryhmän sisältävä tutkimus. Se, 
että hoitotasapaino säilyi merkittävästi paremmalla 
tasolla vielä 6–9 kuukautta flashsensorin käyttöön
oton jälkeen, viittaa kuitenkin siihen, että laitteesta on 
todellista hyötyä eikä kyse ole vain uuteen laitteeseen 
liittyvän alkuinnostuksen aiheuttamasta hetkellisestä 
ilmiöstä. 

Toistaiseksi ei ole raportoitu flashsensorin käy
töstä sellaisten satunnaistettujen tutkimusten tulok
sia, joissa tavoitteena olisi ollut tyypin 1 diabeetikoi
den huonon hoitotasapainon parantaminen. Yhdessä 
verrokki kontrolloimattomassa tutkimuksessa todettiin 
tyypin 1 diabeetikoilla HbA1c:ssä 0,5 prosenttiyksikön 
lasku 16 viikon flashsensorin käytön jälkeen, mikä 
vastaa omia kokemuksiamme (9). 

Tuoreessa kontrolloidussa tutkimuksessa huo
nossa tasapainossa olevilla insuliinihoitoisilla tyypin 
2 diabeetikoilla ei todettu systemaattista eroa hoito
tasapainon muutoksessa flashsensoriryhmän ja 
vertailu ryhmän välillä. Aika, jonka tutkittavien veren
sokeri pysyi hypoglykeemisellä alueella, väheni kui
tenkin enemmän sensoriryhmässä (10). 

Emme mitanneet elämänlaatuun liittyviä asioita. 
Molemmissa flashsensoria koskevissa satunnaiste
tuissa tutkimuksissa on mitattu elämänlaatua käyttäen 
validoituja mittareita DQoL (Diabetes quality of life) ja 
DTSQ (Diabetes treatment satisfaction questionnai-
re). Hoitotyytyväisyys oli merkitsevästi parempi flash
laitetta käyttäneillä tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoilla 
(7, 10). Tyypin 2 diabeetikoilla ei ollut muissa elämän
laatumittareissa merkitsevää eroa verrokkeihin näh
den, mutta  flashsensoria käyttäneet tyypin 1 potilaat 
kokivat harvemmin hyperglykemiaa kuin verrokit.

Taulukko 4. HbA1c-keskiarvot (%) eri vaiheissa.

alkutilanne 3 kk:n tilanne
muutos 

alku vs. 3 kk
6–9 kk:n 
tilanne

muutos 
alku vs. 6–9 kk

A. kaikki, joista HbA1c-tieto 
6–9 kk:n kohdalla (n = 45)

8,72 8,24 0,48 8,47 0,25

B. kaikki, joilla flash-sensori 
edelleen käytössä (n = 36)

8,76 8,32 0,44 8,43 0,33

C. ne, joilla flash-sensori 
lopetettu 2–3 kk ennen 
viimeisintä seurantaa (n = 9)

8,59 7,93 0,66 8,61 - 0,02

Pari-t-testin p-arvot: 
alku vs. 3 kk p = 0,00003; alku vs. 6–9 kk p = 0,050; 3 kk vs. 6–9 kk p = 0,13
alku vs. 3 kk p = 0,001; alku vs. 6–9 kk, p = 0,026; 3kk vs. 6–9 kk p = 0,58
alku vs. 3 kk p = 0,12; alku vs. 6 kk, p = 0,94; 3 kk vs. 6–9 kk, p = 0,019
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Taulukko 4. HbA1c-keskiarvot (%) eri vaiheissa.
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6–9 kk:n kohdalla (n = 45)

8,72 8,24 0,48 8,47 0,25

B. kaikki, joilla flash-sensori 
edelleen käytössä (n = 36)

8,76 8,32 0,44 8,43 0,33

C. ne, joilla flash-sensori 
lopetettu 2–3 kk ennen 
viimeisintä seurantaa (n = 9)

8,59 7,93 0,66 8,61 - 0,02

Pari-t-testin p-arvot: 
alku vs. 3 kk p = 0,00003; alku vs. 6–9 kk p = 0,050; 3 kk vs. 6–9 kk p = 0,13
alku vs. 3 kk p = 0,001; alku vs. 6–9 kk, p = 0,026; 3kk vs. 6–9 kk p = 0,58
alku vs. 3 kk p = 0,12; alku vs. 6 kk, p = 0,94; 3 kk vs. 6–9 kk, p = 0,019

Kustannusvertailua

Verenglukoosin jatkuvaan seurantaan 
käytettäviä laitteita on markkinoillam
me kolmea tyyppiä. Lisäksi eräisiin 
insuliini pumppuihin on integroitu jat
kuva glukoosin seurantamahdollisuus. 
Kaikki järjestelmät mittaavat ihonalais
glukoosia, mihin liittyy viive verenglu
koosin nopean vaihtelun yhteydessä, esi
merkiksi välittömästi aterioinnin jälkeen. 

Glukoosimittausten hinta on aiheut
tanut keskustelua vuosikymmenien ajan 
heti sormenpäämittausten kehittämisen 
jälkeen. Sormenpäämittauksia tarvitaan 
useita vuorokaudessa. Sormenpäämittausten määrän 
ja HbA1c:n välistä yhteyttä on selvitetty lukuisissa 
tutkimuksissa. Useissa niistä on todettu, että yhteen 
lisämittaukseen vuorokaudessa liittyvä HbA1c:n ale
nema on noin 0,2–0,3 prosenttiyksikköä aina viiteen 
mittaukseen vuorokaudessa asti. Mittausmäärän edel
leen lisääntyessä HbA1c:n alenema on eräissä melko 
suppeissa tutkimuksissa jäänyt vähäiseksi. Erittäin 
laajassa, yli 20 000 tyypin 1 diabeetikon yhdysvaltalai
sessa rekisteriaineistossa HbA1c:n aleneminen jatkui 
merkittävänä 10 mittaukseen vuorokaudessa asti (11). 

Suomalaisessa Käypä hoito suosituksessa suositel
laan tyypin 1 diabeetikoille kahdeksaa mittausta vuoro
kaudessa. IsoBritanniassa suositus on vähintään neljä 
mittausta vuorokaudessa, mutta tarvittaessa (HbA1c 
ei tavoitteessa, runsaasti hypoglykemioita ja niin edel
leen) 10 mittausta vuorokaudessa. USA:ssa ADA:n 2017 
suosituksissa todetaan, että monipistos tai pumppu
hoidossa useimmat potilaat tarvitsevat 6–10 mittausta 
tai enemmän vuorokaudessa (12). 

Taulukkoon 5 on koottu nykyisiä suuntaaantavia 
sormenpäämittausten ja jatkuvan seurannan laitteiden 

käytön hintoja. Kustannukset on 
laskettu vuoden käyttöaikaa kohti 
sisältäen kaikki laitteen käyttöön 
tarvittavat osat. Mittaukseen käy
tettyä aikaa ei ole huomioitu. 

Elämänlaatua on vaikea ottaa 
huomioon kustannuksia verrat
taessa. USA:n vähävaraisten kan
salaisten Medicare ja Medicaid
vakuutusjärjestelmissä jatkuvan 
glukoosiseurannan kustannus
vaikuttavuus on vastikään arvioitu 
merkittäväksi. Sen mukaisesti yksi 
mittausjärjestelmistä (Dexcom G5) 

on päätetty kattaa vakuutuksesta monipistoshoitoa tai 
pumppua käyttäville tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille 
(13).  

Flashsensorista ei ole toistaiseksi kustannus
vaikuttavuustutkimuksia. Sellaisten tekeminen edel
lyttää tyypin 1 diabeetikoilla tehtävää satunnaistettua 
tutkimusta, jossa verrataan HbA1carvojen muutosta 
flashsensoria käyttävillä ja sitä käyttämättömillä, epä
tyydyttävässä hoitotasapainossa olevilla tyypin 1 dia
beetikoilla. Meillä vallitseva kaksijakoinen lääkkeiden 
(Kela) ja hoitovälineiden (kunnat) korvausjärjestelmä 
vaikuttaa välineiden saantiin ja asettaa nykyaikaisia 
välineitä tarvitsevat keskenään eriarvoiseen asemaan 
asuinpaikasta riippuen.

 
Sairaanhoitopiirit ja jatkuvan   
glukoosiseurannan laitteiden  korvattavuus

Maassamme on sairaanhoitopiirien välillä eroja siinä, 
miten ne myöntävät glukoosin seurannassa käytettäviä 
laitteita tai niiden tarvikkeita. Tilanne on sama myös 
flashsensorin suhteen. Taulukossa   6 (sivu 14) esimerk
kinä Var sinaisSuomen sairaanhoitopiirin alueellisen 

Taulukko 5.  Eräiden veren- tai ihonalaisglukoosin mittaukseen käytettävien laitteiden ja välineiden hintavertailu. 
Tarjoukset ja kilpailutus vaikuttavat hintoihin, ja taulukkoa voidaan pitää korkeintaan suuntaa-antavana.

Laite Liuskat/lansetit/vrk Sormenpäämittausta/vuosi Vuosikustannus E

Dexcom G4 2 730 4 135

Dexcom G5 2 730 4 566

Guardian Connect 2 730 3 670

Medtronic 640G* 2 730 6 530

Freestyle Libre 0 0 1 486

Sormenpäämittaus** 10 3 650 511–730

*Sensoroiva insuliinipumppu **Sormenpäämittauksen arvoksi laskettu 14–20 senttiä (liuska, lansetti, mittari). 

Meillä vallitseva 
kaksijakoinen 

lääkkeiden (Kela) ja 
hoitovälineiden (kunnat) 

korvausjärjestelmä 
vaikuttaa välineiden 
saantiin ja asettaa 

nykyaikaisia välineitä 
tarvitsevat keskenään 
eriarvoiseen asemaan 

asuinpaikasta riippuen.
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dia betestyöryhmän lokakuussa 2016 tekemän päätök
sen mukaiset suositukset. Ne on puolen vuoden aikana 
koettu hyvin toimiviksi.

 
Yhteenveto

Flashglukoosisensori näyttää soveltuvan hyvin epä
tyydyttävässä hoitotasapainossa ja jopa erittäin huo
nossa tasapainossa oleville potilaille, jotka tekevät sillä 
riittävästi mittauksia ja osaavat säätää hoitoaan mit
tauksiin perustuen. Myös hypoglykemiaongelmaiset, 
tiukassakin hoitotasapainossa olevat tyypin 1 diabeeti
kot voivat hyötyä laitteen käytöstä. Luonnollisesti lait
teesta hyötyvät ne diabeetikot, joiden on mahdotonta 
tai erittäin hankalaa tehdä sormenpäämittauksia. 

Jotta laitteen käytöstä saadaan mahdollisimman 
suuri hyöty, potilasohjauksen ja motivoinnin on olta
va sensorin käyttöönottovaiheessa riittävää. Erityis
huomio tulee kiinnittää huonossa hoitotasapainossa 
oleviin ja nuoriin. Myös potilaiden seuranta on tär keää: 
laitteen käyttöä ei ole yleensä perusteltua jatkaa, jos 
potilas ei mittaa riittävästi eikä hoitotasapaino parane. 

Flashsensorointi parantaa satunnaistettujen 
elämän laatua mitanneiden tutkimusten mukaan tyy
tyväisyyttä diabeteksen hoitoon.

Kirjallisuus

1. Deiss D, Bolinder J, Riveline JP ym. Improved glycemic control 
in poorly controlled patients with type 1 diabetes using real-time 
continuous glucose monitoring. Diabetes Care 2006; 29:2730-2.

2. Raccah D1, Sulmont V, Reznik Y ym Incremental value of 
continuous glucose monitoring when starting pump therapy in 
patients with poorly controlled type 1 diabetes: the RealTrend 
study. Diabetes Care 2009; 32:2245-50.

3. Battelino T, Conget I, Olsen B ym.The use and efficacy of 
continuous glucose monitoring in type 1 diabetes treated with 
insulin pump therapy: a randomised controlled trial. Diabetologia 
2012;55:3155-62.

4. Bailey T, Bode BW, Christiansen MP, ym. The performance and 
usability of a factory-calibrated flash glucose monitoring system. 
Diabetes Technol Ther 2015;17:787-94.

5. Pulkkinen M ja Tuomaala A-K. Verenglukoosipitoisuuden seuran-
ta vuonna 2016. Duodecim 2016;132:1899-1903.

6. Aberer F, Hajnsek M, Rumpler M ym. Evaluation of subcuta-
neous glucose monitoring systems under routine environmental 
conditions in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab 
2017, Feb 16; DOI 10.1111/dom.12907.

7. Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kröger J, Weitgas-
serym R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia 
in type 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomized 
controlled trial. Lancet 2016; 388:2254-63.

8. Rönnemaa T, Järveläinen H, Nousiainen E, Tuomi T, Ahtiainen P, 
Risku S, Soinio M, Lahtela J. Uusi glukoosin omaseurantalaite – 
käytännön kokemuksia. Suomen Lääkärilehti 2016;71:3268-70.

9. Dover AR, Stimson RH, Zammitt NN, Gibb FW. Flash glucose 
monitoring improves outcomes in a type 1 diabetes clinic. J Diab 
Sci Tech 2017;11:442-3.

10. Haak T, Hanaire H, Ajjan R ym. Flash Glucose-Sensing Techno-
logy as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the 
Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicen-
ter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther 
2017;8:55-73.

11. Miller KM, Beck RW, Bergenstal RM ym. Evidence of a strong 
association between frequency of self-monitoring of blood gluco-
se and hemoglobin A1c levels in T1D Exchange Clinic Registry 
participants. Diabetes Care 2013;36:2009-14.

12. American Diabetes Association. Glycemic targets: Assessment of 
glucose control.

13. Diabetes Care 2017 Jan; 40(Supplement 1): S48-S56.
14.  Coding and coverage – Therapeutic continuous glucose moni-

tors (CGM), Joint DME MAC article, julkaistu 23.3.2017, https://
med.noridianmedicare.com/web/jddme/policies/dmd-articles/
coding-and-coverage-therapeutic-continuous-glucose-monitors.

Taulukko 6. VSSHP:n alueellisen diabetestyöryhmän suositus flash-sensorin käyttöaiheista 3.10.2016. 

Raskautta suunnittelevat tai raskaana olevat tyypin 1 diabeetikot

Alle 16-vuotiaat tyypin 1 diabeetikot

Monipistoshoidossa olevat diabeetikot, joilla on nykyhoidon aikana vakavia hypoglykemioita tai ongelmallinen 
hypoglykemiataipumus tai joilla on tarvetta jatkuvaan tai usein toistuvaan glukoosisensorointiin 

Monipistoshoidossa olevat tyypin 1 diabeetikot, jotka joutuvat mittaamaan verensokeriaan kohtuuttoman 
usein (esimerkiksi yli 10–15 kertaa päivässä) saavuttaakseen hyvän hoitotasapainon 

Monipistoshoidossa olevat insuliinihoitoiset diabeetikot, joilla työn tai jonkin muun syyn takia sormenpäästä 
mittaaminen on vaikeaa – toisin sanoen työ, jossa kädet likaantuvat tai tarvitaan herkkää sormenpäiden tuntoa 
(esimerkiksi maatalouslomittajat, autonasentajat, muusikot, ammattiautoilijat, näkövammaiset)

Insuliinihoitoiset diabeetikot hyvin ongelmallisissa tilanteissa diabetestiimin harkinnan mukaan. 

1. 

2. 

3. 

6. 

5. 

4. 

Jos potilas ottaa käyttöön FreeStyle Libre -järjestelmän, häneltä pyydetään kirjallinen sitoumus järjestelmän hyödyn-
tämiseen. Jos hän ei tee omaseurantaa sovitusti tai sokeritasapaino ei parane kuuden kuukauden seurannan aikana, 
siirrytään takaisin tavanomaiseen kapillaariverestä tehtävään omaseurantaan.
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Veren glukoosia vähentävien 
lääkeryhmien valikoima lisääntyy, ja 
käyttöön saadaan yhä turvallisempia 
lääkkeitä. Myös lääkkeiden 
valintakriteerit muuttuvat: uudeksi 
valintakriteeriksi on näytön lisääntyessä 
nousemassa vaikutus diabeteksen 
hoidon tärkeimpään tavoitteeseen, 
sydän- ja verisuonisairauksien riskin 
pienentämiseen.

Tässä kirjoituksessa kuvataan kaikki lääkeryhmät nii
den farmakologian näkökulmasta ja nostetaan esiin 
lääkeinteraktioiden ja munuaisten vajaatoiminnan 
kannalta tärkeitä farmakokineettisiä ominaisuuksia.

Tuttu, tuntematon metformiini 

Metformiini on hoitosuositusten ensisijainen valinta 
useimmille tyypin 2 diabetesta sairastaville. Vaikka 
metformiini on ollut pitkään käytössä, sen ominai
suuksista, kuten farmakologisesta vaikutusmekanis
mista ja farmakokinetiikasta, tulee jatkuvasti uutta 
tietoa. Metformiinin veren glukoosia laskevan vaiku
tuksen katsotaan johtuvan erityisesti maksan glukoo
sintuottoa vähentävästä vaikutuksesta. Metformiinin 
vaikutuspaikka on mitokondrioissa, joissa se estää 
hengitys ketjun kompleksi I:tä. Tämä johtaa solun ener

giavajeeseen (ATP:n määrä vähenee ja AMP:n määrä 
lisääntyy), mikä puolestaan johtaa runsaasti energiaa 
vaativan gluko neogeneesin vähenemiseen. 

Toinen glukoosin tuottoa vähentävä metformiiniin 
liittyvä mekanismi on niin ikään tunnistettu. Siinä 
glukoneogeneesin lähtöaine pyruvaatti vähenee met
formiinin estäessä sen muodostumista maitohaposta. 
Metformiini vähentää veren glukoosia myös lisäämällä 
insuliiniherkkyyttä ja vähentämällä glukoosin imeyty
mistä.

Metformiinilla on myönteisiä vaikutuksia rasva 
ja kolesteroliaineenvaihduntaan. Näiden vaikutusten 
mekanismina on AMP:n määrän lisääntymisestä akti
voituvan AMPriippuvaisen kinaasin (AMPK) vaiku
tus rasvaaineenvaihdunnan geenien säätelyyn.

Metformiini on hyvin siedetty. Sen tavallisimmat 
haittavaikutukset ovat mahasuolikanavan oireet. Ne 
liittyvät ainakin osittain metformiinin huonoon imey
tymiseen, jossa on myös yksilöllisiä eroja. Metformiinin 
imeytymisestä vastaa OCT1niminen kuljetusproteiini, 
jonka geenin poikkeavuudet selittävät näitä yksilöllisiä 
eroja (1). Tietyt lääkkeet, kuten verapamiili, estävät tätä 
kuljetusproteiinia, jolloin yhteiskäytössä metformiinin 
mahasuolikanavaan 
kohdistuvat haittavai
kutukset voivat olla 
suurempia. Metformii
ni pääsee tä  män kul
jetusproteiinin avulla 
vaikutuskohtee seensa. 
Näin ollen sen teho voi 
olla heikompi, jos OCT1 
toimii geneettisistä syis
tä tai lääkeinteraktion 
vuoksi heikommin (2).

Metformiini estää 
B12vitamiinin imeytymistä, ja matalaan B12vita
miinin pitoisuuteen liittyy metformiinia käyttävillä 
suurempi neuropatian riski (3,4). B12vitamiinin pitoi
suuksien seuranta ja puutoksen hoito ovat paikallaan. 

Tyypin 2 diabeteksen lääkevalikoima 
monipuolistuu – yhdistelmistä tehoa 
hoitoon

Dosentti, lääketieteen tohtori 
Eriika Savontaus toimii kliinisen 

farmakologian kliinisenä opettajana  
Turun yliopistossa. 

erisan@utu.fi

Metformiini estää 
B12-vitamiinin 

imeytymistä, 
ja matalaan 

B12-vitamiinin 
pitoisuuteen liittyy 

metformiinia 
käyttävillä suurempi 

neuropatian riski.

ERIIKA SAVONTAUS



17Diabetes ja lääkäri  kesäkuu 2017

Hypoglykemiaa metformiini ei yksinään aiheuta, 
mutta kylläkin yhdessä alkoholin tai hypoglykemiaa 
aiheuttavien lääkkeiden kanssa. 

Metformiinin vakavana, joskin hyvin harvinaise
na, haittana esiintyy maitohappoasidoosia. Metfor
miini lisää maitohapon pitoisuutta, mikä liittyy sen 
pyruvaattia vähentävään mekanismiin. Normaalisti 
tämä ei aiheuta ongelmia, mutta yhdessä muusta syys
tä aiheutuvan maitohappopitoisuuden lisääntymisen 
ja munuaisten vajaatoiminnan 
kanssa se voi johtaa maitohap
poasidoosiin. 

Munuaisten vajaatoiminta 
voi myös lisätä metformiinin 
pitoisuuksia, koska se erittyy 
muuttumattomana munuais
ten kautta. Farmakokineetti
sen interaktion seurauksena 
muut lääkkeet, erityisesti varjo
aineet, nostavat met formiinin 
pitoisuutta. Munu aisten vajaa
toiminta on ollut vastaaihe met
formiinin käytölle, mutta tutkimus
tiedon lisäännyttyä vastaaiheeksi on 
tuoreessa suosituksessa rajattu enää vaikea 
munuaisten vajaatoiminta (< 30–45 ml/min) (5).   

Insuliinin erityksen lisääjät gliptiinit

Toiseksi eniten käytetyksi lääkeryhmäksi tyypin 2 dia
beteksen hoidossa on noussut DPPIVentsyymin estä
jien eli gliptiinien ryhmä. Niiden vaikutus perustuu 
glukagonin kaltaisen peptidi1:n (GLP1) vaikutusajan 
pidentämiseen, jolloin glukoosin aiheuttama insuliinin 

eritys lisääntyy ja glu
kagonin vähenee. 

Gliptiinit ovat var
sin hyvin siedettyjä, 
eikä niiden käyttöön 
liity hypoglykemian 
riskiä. Tavallisimpia 
haittoja ovat maha
suolikanavan oireet. 
Harvinaisena haittana 
on raportoitu akuuttia 
haimatulehdusta. Glip
tiinien ei tutkimuksissa 

ole todettu vaikuttavan sydän ja verisuonitapahtu
miin.

Gliptiinejä on Suomessa markkinoilla viisi. Näistä 
alogliptiinin, linagliptiinin ja sitagliptiinin pitkä elimi

naation puoliintumisaika ja saksagliptiinin voimakas 
yhdistymistaipumus kohdeentsyymiin mahdollista
vat kerran päivässä annostelun. Sen sijaan vildaglip
tiini annostellaan kaksi kertaa päivässä. 

Linagliptiini erittyy pääsääntöisesti muuttumatto
mana ulosteeseen. Muut gliptiinit erittyvät virtsaan, 
ja niiden annosta on pienennettävä munuaisten 
vajaatoiminnassa. Voimakkaat CYP3Aentsyymin 
estäjät voivat lisätä saksa gliptiinin ja sitagliptiinin 

pitoisuuksia, joten glukoositaso
jen tarkempi seuranta on 

yhteis käytössä paikal
laan. 

Glinidit ja 
sulfonyyliureat:  
vaarana liian 
matala 

verensokeri

Glinidit ja sulfonyyliu
reat vaikuttavat myös 

insuliinin eritystä lisääväs
ti. Toisin kuin gliptiinien, nii

den vaikutus ei riipu veren glukoo
sipitoisuudesta, ja tästä syystä ne voivat 

aiheuttaa hypoglykemiaa. Riskipotilaiden, 
kuten iäkkäiden tai ammattiautoilijoiden, hoidos

sa niitä tulee välttää. Sulfonyyliureoiden käyttö onkin 
hypoglykemiariskin ja lihottavan vaikutuksen vuoksi 
selvästi vähentynyt. 

Sulfonyyliureavalmisteilla glimepiridillä ja glipit
sidillä on lyhyestä puoliintumisajasta huolimatta pitkä 
vaikutusaika. Sulfonyyliureat metaboloituvat CYP2C9
entsyymin katalysoimana, ja tämän entsyymin estäjät, 
kuten mikonatsoli ja metronidatsoli voivat lisätä lääk
keen pitoisuuksia ja altistaa hypoglykemialle.

Glinideillä on lyhyt puoliintumisaika, joten nii
den haitat ovat vähäisemmät. Suomessa on käytössä 
repaglinidi. Se voidaan yhdistää metformiiniin, mikä
li aterioiden jälkeiset hyperglykemiat ovat ongelma. 
Repaglinidi metaboloituu CYP2C8 ja CYP3A4ent
syymien katalysoimana, ja interaktiot näiden entsyy
mien aktiivisuutta estävien lääkkeiden kanssa voivat 
altistaa potilaan hypoglykemialle. Edellä mainittujen 
entsyymien aktiivisuutta lisäävät lääkeaineet puoles
taan johtavat repaglinidin tehon heikkenemiseen.

 
Insuliiniherkistäjä pioglitatsoni 

Pioglitatsoni kuuluu tiatsolinidiinidioneihin, joiden 
koko kehon insuliiniherkkyttä parantava vaikutus 

Toiseksi eniten 
käytetyksi 
lääkeryhmäksi 
tyypin 2 diabeteksen 
hoidossa on noussut 
DPP-IV-entsyymin 
estäjien eli 
gliptiinien ryhmä.
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välittyy peroksisomiproliferaattorireseptorigamman 
(PPARgamma) aktivaation kautta insuliiniherkkyyttä 
säätelevien geenien luentaan erityisesti rasvakudok
sessa. 

Vaikutusmekanismin vuoksi rasvakudoksen mää
rä voi lisääntyä pioglitatsonia käytettäessä. Painon 
nousua aiheuttaa myös nesteen kertyminen, min
kä vuoksi sydämen vajaatoiminta on pioglitatsonin 
vastaaihe. Pioglitatsonin lääkeinteraktiot liittyvät 
CYP2C8välitteiseen metaboliaan, ja voimakkaat 
estäjät klopidogreeli ja gemfibrotsiili voivat pahentaa 
piogli tatsonin haittoja.

Sokerinpoistajat gliflotsiinit 

Glukoosinatriumkuljettajaproteiini2:n estäjät dapa
gliflotsiini ja empagliflotsiini estävät munuaisissa glu
koosin takaisinimeytymistä alkuvirtsasta. Glukoosin 
eritys virtsaan lisääntyy, ja veren glukoosipitoisuus 
pienenee. Energian ja veden erittyminen laskevat pai
noa ja verenpainetta. 

Tavallisimpia haittoja ovat glukosuriasta johtuvat 
virtsatie ja sukuelininfektiot. Munuaisiin kohdistuvas
ta mekanismista johtuen teho heikkenee munuaisten 
vajaatoiminnassa, ja keskivaikea ja vaikea munuaisten 
vajaa toiminta ovatkin hoidon vastaaiheita. 

Gliflotsiinien puoliintumisaika on noin 12 tuntia, 
mikä mahdollistaa annostelun kerran vuorokaudessa. 
Ne metaboloituvat glukuro noitumalla, eikä niillä ole 
tunnettuja farmakokineettisiä interaktioita muiden 
lääkkeiden kanssa. 

Empagliflotsiinin 
kardiovaskulaarisai
rauksien ja nefropati
an riskiä vähentävää 
vaikutusta osoitta
vien tutkimusten 
julkaisu on lisännyt 
kiinnostusta tähän 
ryhmään (6,7). Koke

mus lääkkeiden käytöstä on kuitenkin lyhyt, ja esimer
kiksi harvinaisia haittoja saattaa tulla käytön yleistymi
sen myötä vielä esiin.

Pistettävät GLP-1-analogit  

GLP1analogit ovat endogeenisen GLP1:n kaltaisia 
aineita, joita on muokattu vaikutusajan pidentämi
seksi. Niiden teho perustuu glukoosin imeytymisen 
hidastumiseen, insuliinin erityksen lisääntymiseen ja 
glukagonin vähenemiseen sekä ruokahalua vähentä
vään vaikutukseen. 

Lyhytvaikutteisissa eksenatidissa ja liksisenatidissa 
puoliintumisaikaa on pidennetty GLP1:n aminohappo
sekvenssiä muokkaamalla. Niiden vaikutus kohdistuu 
erityisesti aterian jälkeiseen hyperglykemiaan. 

Pitkävaikutteisissa dulaglutidissa ja liraglutidissa 
kantajamolekyylit ja eksenatidiLARvalmisteessa mik
ropartikkelit pidentävät vaikutusaikaa. Pitkävaikuttei
set GLP1analogit vaikuttavat myös paasto glukoosiin. 

GLP1analogien etuihin kuuluu lihavuutta vähen
tävä vaikutus, ja liraglutidin osalta on näyttöä myös 
sydän ja verisuonitapahtumien riskin pienentymi
sestä (8). Tavallisia haittoja ovat pahoinvointi ja ripuli 
erityisesti hoidon alussa. Mahalaukun tyhjenemisen 
hidastuminen voi vaikuttaa samaan aikaan otettujen 
muiden lääkkeiden imeytymiseen. Tällä on merkitys
tä, kun lääkkeellä on kapea terapeuttinen ikkuna tai 
tarvitaan nopea vaikutuksen alku tai nopea kynnyspi
toisuuden ylläpito.

Lääkeyhdistelmistä lisätehoa hoitoon

Diabeteslääkkeiden erilaiset vaikutusmekanismit mah
dollistavat farmakologisesti mielekkäiden lääkitysten 
yhdistelmien käytön lääkkeiden tehon lisäämiseksi. 
Useimmista yhdistelmistä on hyvää tutkimusnäyttöä. 

Yhdistelmälääkitys mahdollistaa myös pienempi
en annosten käytön siedettävyyden parantamiseksi. 
Tärkeä on huomioida, että lääkkeet, jotka yksinään 
eivät aiheuta hypoglykemiaa, voivat pahentaa insulii
nin tai insuliinin eritystä lisäävien lääkkeiden aiheut
tamaa hypoglykemiaa.
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Löytyykö syy tyypin 1 diabetekseen 
suolistosta?

Yksilönkehityksen aikana haima alkaa 
muotoutua pohjukaissuolen seinämän 
silmusta, mikä selittää immunologisen 
yhteyden haiman ja suoliston välillä. 
Näyttää siltä, että perimmäinen syy 
insuliinia tuottavien beetasolujen 
tuhoutumiseen ja autoimmuunisairauteen 
voi hyvinkin löytyä suolistosta.   

 
Filosofian tohtori Jarno Honkanen 
työskentelee Helsingin yliopiston 

Clinicumissa PEDIA-laboratoriossa.
jarno.honkanen@helsinki.fi

Tyypin 1 diabetes on immuunivälitteinen sairaus, jos
sa elimistön omat puolustussolut osallistuvat haiman 
insuliinia tuottavien beetasolujen tuhoamiseen. Tyypin 
1 diabetes puhkeaa, kun beetasolujen tuottaman insu
liinin määrä laskee tasolle, joka ei enää riitä elimistön 
energiaaineenvaihdunnan tarpeisiin. 

Tyypin 1 diabeteksessa elimistön immunologinen 
kyky sietää beetasolujen rakenteita on murtunut, ja 
tämä johtaa Tsoluvälitteiseen beetasolujen tuhoutu
miseen ja toiminnan heikentymiseen. Immunologisen 
sieto kyvyn ylläpidossa efektoriTsolujen ja säätelevien 
Tauttajasolujen tasapaino on merkittävässä roolissa. 

Yksilönkehityksen aikana haima kehittyy pohju
kaissuolen seinämään muodostuvasta silmusta, ja tästä 
yhteisestä kehityshistoriasta johtuen haima ja suolisto 
kuuluvat samaan immuunisolujen kotiutumisjärjes
telmään. Tämä järjestelmä muodostaa immunologisen 
yhteyden suoliston ja haiman välille. Suoliston roo
lista tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä on esitetty 
arveluja jo 1980luvun loppupuolelta, kun havaittiin, 

että koeeläinten sairastumista immuunivälitteiseen 
diabetekseen voitiin vähentää muuttamalla eläinten 
ravitsemusta. Ravitsemuksen lisäksi suoliston mikro
biomin muutokset ja suolistoinfektiot säätelevät suo
liston immuunijärjestelmän toimintaa. Ensimmäisten 
havaintojen jälkeen on kertynyt runsaasti tutkimustie
toa suoliston roolista sekä tyypin 1 diabeteksen eläin
malleista että ihmisen tyypin 1 diabeteksesta. 

Tyypin 1 diabeteksen patogeneesi on pitkä, ja klii
nistä diagnoosia edeltää usein jopa vuosien mittainen 
oireeton jakso. Merkkinä patogeneesin käynnistymi
sestä ja etenemisestä verenkiertoon ilmaantuu haiman 
saarekkeita ja beetasolujen rakenteita kohtaan muo
dostuneita autovastaaineita. Autovastaaineilla ei 
tiedetä olevan merkitystä tyypin 1 diabeteksen pato
geneesissä. 

Antigeenispesifien interferonigammaa erittävien 
sytotoksisten CD8+ Tauttajasolujen ajatellaan ole
van vastuussa beetasolujen tuhoamisesta (1), mutta 
eläinmallien avulla on osoitettu, että immuunivasteen 
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ohjauk sessa tärkeät CD4+ Tauttajasolut ovat keskei
sessä roolissa patogeneesin käynnistymisessä (2). 

Interferonigammaa erittävien Th1solujen ja inter
leukiini17:ää erittävien suoliston kotiutumisresepto
ria kantavien Th17solujen on osoitettu liittyvän tyypin 
1 diabeteksen patogeneesiin niin eläinmalleissa kuin 
ihmisen tyypin 1 diabeteksessakin (3, 4). Tyypin 1 dia
betekseen on liitetty myös immuunivas
teita rajoittavien valkosolujen heikko 
aktiivisuus ja vajavainen toiminta (5). 

Suoliston rooliin tyypin 1 diabe
teksen kehittymisessä viittaa myös, 
että tyypin 1 diabetekseen sairastunei
den lasten riski sairastua keliakiaan 
on suurentunut. Tyypin 1 diabetek
seen sairastuneilla lapsilla on osoitettu 
glutamaattidekarboksylaasi (GAD) 
autoantigeenia tunnistavien Tsolujen 
ilmentävän suoliston kotiutumisresep
tori a4b7integriiniä pinnallaan. Myös 
haimaan infiltroituneiden Tsolujen on 
osoitettu kantavan suoliston kotiutu
misreseptoria tyypin 1 diabetespotilailla (6). 

NODhiirimallin avulla on havaittu, että suoliston 
imusolmukkeiden Tsolut käynnistävät beetasolu
tuhon, kun sairastuneen hiiren suolen imusolmukkei
den suoliston kotiutumisreseptoria kantavia Tsoluja 
siirretään terveeseen vastaanottajahiireen (7). 

Suolistolla keskeinen rooli
immuunipuolustuksessa

Runsaasti poimuttuneen rakenteensa 
ansiosta suolisto muodostaa pinta
alaltaan suurimman rajapinnan yksilön 
ja ympäristön välillä, ja on aikuisella 
ihmisellä noin 200 neliömetriä eli suun
nilleen tenniskentän kokoinen tasoon 
levitettynä. Suolistoon päätyy päivittäin 
suuri määrä ravinnosta peräisin olevia 
proteiiniantigeenejä ja muita molekyyle
jä, minkä lisäksi suolistoa asuttaa suuri 
joukko bakteereja, sieniä ja viruksia.

Immuunijärjestelmän keskeinen tehtävä on puo
lustaa elimistöä patogeenisiltä mikrobeilta, mutta 
samanaikaisesti sen on kyettävä tunnistamaan ja erot
tamaan patogeeniset mikrobit harmittomista tai hyö
dyllisistä mikrobeista, ruuan sisältämistä antigeeneistä 
ja elimistön omista rakenteista. Tämän tehtävän suorit
tamiseksi elimistöllä on useita eri tason puolustusme
kanismeja ja rakenteita. 

Suoliston epiteelikerros muodostaa tiiviin mekaa
nisen yhden solun paksuisen esteen, joka erottaa 
suolen ontelon kudoksista. Tämän epiteelikerroksen 
tiiviys perustuu vierekkäisten epiteelisolujen välisiin 
erityisiin liitoskomplekseihin, tiiviisiin liitoksiin. Epi
teelisolukerroksessa on useita erityyppisiä soluja (esi
merkiksi Panethin solut, Gobletsolut), joilla on omia 

erikoistuneita toimintojaan. Suurin osa 
epiteelisolukerroksen soluista on kui
tenkin enterosyyttejä, jotka kuljettavat 
ravintoaineet aktiivisesti epiteeliker
roksen läpi. Enterosyyttien lisäksi epi
teelikerroksessa on erityisiä Msoluja, 
joiden tehtävä on kuljettaa suolen onte
lon antigeneejä syvemmälle kudoksiin 
ja esitellä suolen ontelosta kuljetettuja 
antigeenejä HLAmolekyyleihin kiin
nittyneenä lymfosyyteille. 

Epiteelisolujen lomaan on sijoittu
neena myös dendriittisiä soluja, jotka 
poimivat suolen ontelon antigeenejä, 
prosessoivat ne ja esittelevät Tsoluille. 

Välittömästi epiteelisolujen alapuolella on side ja tuki
kudoksen muodostama kerros, lamina propria, jonka 
lomaan on järjestäytyneenä dendriittisiä soluja, makro
fageja ja T ja Blymfosyyttejä. Nämä kaikki muodos
tavat yhdessä epiteelisolukerroksen kanssa toimin
nallisen kokonaisuuden, joka hoitaa ravintoaineiden, 
veden, suolojen, proteiinien ja peptidien kuljetuksen 

epiteelikerroksen läpi. Samanaikaisesti 
se pitää mikrobit suolen ontelon puo
lella ja ylläpitää immunologista tark
kailua, jonka kohteena ovat sekä suolen 
ontelosta elimistöön päätyvät että suo
leen jäävät rakenteet. 

Suoliston läpäisevyys kasvaa 
ja suolisto tulehtuu 

Laktuloosimannitolitestin avulla on 
osoitettu, että tyypin 1 diabeetikoilla 
ja lapsilla, joilla on tyypin 1 diabetek
sen kehittymiseen liitettyjä autovasta

aineita, suoliston läpäisevyys on kasvanut verrattuna 
muihin lapsiin. Myös eläinmallit osoittavat epitee
likerroksen eheyden ja tiiviyden olevan keskeisessä 
roolissa beetasoluihin kohdistuvan autoimmuniteetin 
säätelyssä. 

Suolen seinämän läpäisevyyden kasvu lisää suo
len ontelon sisältämien antigeenien ja muiden tekijöi
den päätymistä epiteelin alaisiin kerroksiin ja lamina 
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propriaan. Tämä edesauttaa suoliston tulehdustilan 
kehittymistä ja saattaa siten osallistua tyypin 1 diabe
tekseen johtavien (auto)immuunivasteiden muodos
tumiseen. Suolistoinfektiot lisäävät suolen seinämän 
läpäisevyyttä, ja tämän on ajateltu olevan eräs tyypin 1 
diabetekseen liitettyjen entero ja rotavirusinfektioiden 
mahdollisista autoimmuunireaktioita edistävistä meka
nismeista. Tutkimalla tyypin 1 diabetekseen sairastu
neiden lasten ohutsuolen koepaloja on havaittu, että 
noin puolella sairastuneista lapsista voidaan havaita 
HLA II molekyylien, valkosolujen adheesiomolekyy
lin (ICAM1) ja tulehdussytokiinien, kuten IL1b, IL4, 
IL18 ja interferonigamma, tasojen kohonneen ohutsuo
lessa, mikä viittaa ohutsuolen tulehdustilaan (8). 

Transkriptiotekijä FOXP3:a ilmentävät valkosolut 
ovat keskeisessä roolissa autoimmuunivasteiden sää
telyssä. FOXP3:a ilmentävien säätelevien valkosolujen 
puuttuminen tyypin 1 diabeetikoiden ohutsuolen koe
paloista viittaa suoliston immunologisten säätelyme
kanismien häiriintymiseen. Samassa tutkimuksessa 
osoitettiin, että diabeetikoiden lamina proprian dend
riittisillä soluilla oli heikko kyky aktivoida säätelevien 
valkosolujen kehitystä (9). 

Suoliston limakalvojen bakteeri ja sienipuolustuk
sessa tärkeiden Th17solujen aktivaatio perifeerisessä 
veressä ja haiman saarekkeissa ja imusolmukkeissa on 
liitetty kliiniseen tyypin 1 diabetekseen ja sen esivaihei
siin (3, 10).  Tyypin 1 diabeetikoilta ei ole kuitenkaan 
voitu osoittaa Th17solujen yliaktivaatiota suolistossa, 
vaikka suoliston kohonnut Th17immuniteetin on osoi
tettu liittyvän esimerkiksi tulehduksellisiin suolistosai
rauksiin ja hoitamattomaan keliakiaan (11, 12). Tämä 
saattaa viitata siihen, että toistaiseksi tuntemattomasta 
syystä nämä solut hakeutuvat suolen imusolmukkeista 
haiman imusolmukkeisiin. Tämä voisi osaltaan kiih
dyttää suoliston tulehdustilan kehittymistä ja voimis
taa Th17solujen erittämien sytokiinien välityksellä 
beetasolujen solukuolemaa. 

Suoliston mikrobiyhteisö muuttuu

Tyypin 1 diabeteksen ja muiden immuunivälitteisten 
sairauksien ilmaantuvuus on ollut länsimaissa voimak
kaassa kasvussa viime vuosikymmenten aikana (13). 
Ilmaantuvuuden kasvu on ollut niin nopeaa, että perin
nölliset tekijät eivät pysty sitä selittämään. Tämä koros
taa ympäristötekijöiden merkitystä immuunivälitteisten 
sairauksien syntymisessä. Hygieniahypoteesin mukaan 
varhaislapsuuden aikainen vähäinen mikrobialtistus 
johtaa immuunijärjestelmän toiminnan häiriöihin ja 
säätelymekanismien vajavaiseen kehittymiseen. 

Koska suolisto on suurin rajapinta yksilön ja ympä
ristön välillä, on se todennäköisin reitti, jota pitkin 
elinympäristön ja elintapojen muuttuminen vaikuttaa 
autoimmuunisairauksille altistavien immuunijärjes
telmän säätelyhäiriöiden syntymiseen. Ajatus suolis
tomikrobien merkityksestä isäntäorganismin elämälle 
on vanha, sillä asiaa on pohdittu kirjallisessa muodossa 
jo 1800luvun puolivälissä (14). Eläinmallien avulla on 
havaittu, että mikrobittomassa ympäristössä kasva
tettujen koeeläinten suolisto kehittyy epänormaalisti 
ja myös limakalvojen immuunijärjestelmä kehittyy 
poikkeavalla tavalla, eivätkä mikrobittomassa ympä
ristössä kasvatetut koeeläimet kykene muodostamaan 
sietokykyä ruuan antigeeneille (15, 16). 

Sekä suolen epiteelisolujen että dendriittisten solu
jen pinnalla ja solulimassa on erityisiä reseptoreita (esi
merkiksi toll-likereseptorit, TLR ja NODreseptorit), 
jotka tunnistavat eri mikrobeille tyypillisiä rakenteita, 
kuten bakteerien soluseinän lipopolysakkaridia (LPS), 
lipoproteiineja ja bakteerien ja virusten nukleiinihap
poja. Mikrobirakenteiden sitoutuessa näihin resepto
reihin epiteelisolut ja dendriittiset solut aktivoituvat, 
mikä johtaa sytokiinierityksen käynnistymiseen epi
teelisoluista ja luontaisen immuniteetin soluista. Osa 
suoliston normaaliin mikrobiyhteisöön kuuluvista 
jäsenistä käynnistää säätelymekanismeja vahvistavien 
sytokiinien interleukiini10:n ja transformoivan kasvu
tekijäbeetan (TGFbeeta) erityksen ja tukee tätä kautta 
säätelevien valkosolujen syntymistä ja immunologisen 
sietokyvyn kehittymistä (17). 

Suoliston kolonisaatio Bacteroides fragilis baktee
rilla vahvisti MStaudin eläinmallissa säätelevien val
kosolujen toimintaa ja vähensi tulehdusta ruokkivien 
sytokiinien eritystä luontaisen immuniteetin soluista, 
samalla kun taudin oireet helpottivat. Tämä on tärkeä 
osoitus siitä, että suoliston mikrobiyhteisön muutoksil
la on perifeerisiä immunologisia vaikutuksia (18). 

Osa Clostridium IV ja XIV ryhmiin kuuluvista 
bakteereista osallistuu suoliston tulehduksen sääte
lyyn vahvistamalla säätelevien valkosolujen aktiivi
suutta ja lisäämällä niiden määrää (19). 

Eläinmalleista saadut havainnot viittaavat suo
liston mikrobiyhteisön merkitykseen beetasoluihin 
kohdistuvan autoimmuniteetin säätelyssä (20). Ulos
tenäytteiden DNAanalyyseissa autovastaaineposi
tiivisilla lapsilla on havaittu enemmän Bacteroide-
tespääjaksoon kuuluvia bakteerilajeja ja vähemmän 
Firmicutespääjaksoon kuuluvia bakteerilajeja kuin 
autovastaainenegatiivisilla lapsilla. 
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Myös suoliston bakteeriyhteisön monimuotoisuus 
ja butyraattia tuottavien bakteerilajien osuus baktee
riyhteisöstä oli vähentynyt autovastaainepositiivisilla 
lapsilla (21, 22). Butyraatti on tuleh
dusta hillitsevä tekijä, joka käynnistää 
limakalvojen liman erityksen ja auttaa 
suoliston epiteelikerroksen tiiviiden lii
tosten ylläpidossa. Butyraatin tulehdus
ta hillitsevä vaikutus saattaa välittyä 
myös suoraan säätelevien valkosolujen 
aktiivisuuden kautta, sillä butyraatin on 
havaittu tukevan säätelevien valkosolu
jen erilaistumista in vivo (23). 

Tyypin 1 diabeteksen kehittymiseen 
näyttävät liittyvän suoliston mikrobi
yhteisön ja suoliston limakalvoimmu
niteetin muutokset. Mutta mitkä ovat 
juurisyyt näiden muutosten takana ja 
mikä on syytä ja mikä on seurausta? Viimeaikaisim
pien tutkimusten mukaan näyttää siltä, että suoliston 
bakteerikolonisaatio varhaislapsuudessa on merkit
tävässä roolissa autoimmuunisairauksille altistavan 
mikrobiyhteisön kehittymisessä. 

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus Suomessa on 
korkein maailmassa, mutta Venäjän Karjalassa ilmaan
tuvuus on vain noin kuudesosa Suomen ilmaantuvuu
desta (24). Kun tyypin 1 diabeteksen perinnöllisten 
riskitekijöiden suhteen kaltaistettujen lasten suoliston 
mikrobiyhteisön kehittymistä seurattiin tutkimalla 
ulostenäytteitä syntymästä aina kolmeen ikävuoteen, 
havaittiin suomalaisilla lapsilla Bacteroidessuvun 
lajien yliedustus verrattuna venäläislapsiin. Suomalai
silla lapsilla valtaosa suoliston LPS:sta oli Bacteroides
lajien tuottamaa, kun taas venäläisten lasten LPS oli 
pääosin peräisin Escherichia coli lajista (25). Nämä 
LPSmolekyylit poikkeavat rakenteellisesti ja funktio
naalisesti toisistaan. Bacteroides dorei lajin LPS oli 
heikko stimuloimaan immuunisoluja kun E.colista 
peräisin oleva LPS stimuloi voimakkaasti immuuni
soluja. Tällä erolla saattaa olla merkittävä rooli autoim
muunisairauksille altistavien immunologisten häiriöi
den syntymisessä (25). 

Varhaislapsuuden aikainen riittävän voimakas 
LPSvälitteinen stimulaatio toisaalta vauhdittaa vas
tasyntyneen lapsen immuunijärjestelmän kehitty
mistä omavaraiseksi. Tähän kehitykseen liittyy myös 
säätely mekanismien aktivaatio, joka myöhemmällä 
iällä kykenee kahlitsemaan haitallisten autoimmuuni
vasteiden kehittymistä. Näiden erojen tunnistaminen 
ja immunologisen mekanismin tunteminen saattaa 

mahdollistaa tulevaisuudessa suoliston mikrobiyhtei
söön ja suoliston limakalvoihin kohdistuvien tyypin 1 
diabeteksen ehkäisykeinojen suunnittelun.

Oliks tää nyt sitten tässä?

Ei ollut. Nykyisin tunnemme autoim
muunisairauksiin liittyvät suoliston 
bakteeriyhteisön muutokset melko 
hyvin. Suoliston mikrobiyhteisö on vie
lä kuitenkin suurelta osin tuntematon, 
sillä esimerkiksi suolistoa kolonisoivia 
sieniä ja viruksia ei edelleenkään tun
neta kovin hyvin, eikä niiden roolista 
mikrobiyhteisön jäseninä ole kovin 
kattavaa tietoa. Tutkimusmenetelmien 
kehitys tuonee näidenkin tekijöiden 
merkityksestä ihmisen terveydelle lisää 
tietoa tulevaisuudessa. Lisäksi on syy

tä tutkia lähemmin isännän immuunijärjestelmän ja 
mikrobiyhteisön välisiä vuorovaikutussuhteita seu
rantaasetelmissa, niin että saamme luotua paremman 
ymmärryksen syyseuraussuhteista tyypin 1 diabetek
sen kehittymiseen johtavissa tapahtumissa. 

Työtä siis vielä riittää, mutta täällä Suomessa me 
pystymme tämän työn tekemään. Maailman korkein 
tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus motivoi siihen. 

Diabetestutkimussäätiö on myöntänyt huhtikuussa kirjoitta

jalle kaksivuotisen apurahan, 50 000 euroa, immuunijärjes

telmän tutkimukseen (katso sivu 32 tässä lehdessä).
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Symposiumin alustavia aiheita:

• Jalan kliininen tutkiminen
• Raajan verenkierron tutkiminen
• Jalkahaavan paranemiseen vaikuttavat   
  tekijät 
• Kevennyshoidon toteutus
• Jalkahaavan paikallishoito
• Jalkaterapiapalveluiden järjestäminen
• Apuvälineiden hankinta ja laadun varmistus
• Amputaatiot ja protetisointi

ENNAKKOILMOITUS:

TOINEN KANSALLINEN DIABETES-JALKA-SYMPOSIUM
Osana NORDIC DIABETIC FOOT TASK FORCE -projektia (nordicdiabeticfoot.com)

Järjestäjät:
• Suomen Diabetesliitto
• Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit 
• Suomen Haavanhoitoyhdistys 
• Suomen Jalkojenhoitaja- ja    
  Jalkaterapeuttiliitto 

Lopullinen ohjelma ja ilmoittautuminen:
Edellä mainittujen järjestäjäyhdistysten   
internetsivuilla kesän 2017 aikana.

Aika: to–pe 12.–13.10.2017

Paikka: Hotelli Rosendahl, Tampere
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Älä unohda näitä

- sopivat myös 
muiden kuin 
diabeetikoiden 
ohjaukseen

 ●  Monipuolisia aterioita 350–400 kcal • lautasmallin mukaan koottuja aterioita
 ●  Monipuolisia aterioita 500–600 kcal • lautasmallin mukaan koottuja aterioita
 ●  Esimerkki päivän aterioista 1 400 kcal • koko päivän ateriat sekä aamupala-, eväs- ja välipalavaihtoehtoja 
 ●  Esimerkki päivän aterioista 2 000 kcal • koko päivän ateriat sekä aamupala-, eväs- ja välipalavaihtoehtoja 
 ● Ole hyvä – Pohjolan/Itämeren ruokavalio / Lautasmalliateria • toisella puolella Pohjolan ruokakolmio ja toisella lautasmallin    
mukainen lohiateria

 ● Monta syytä syödä kuitua • tietoa kuidun hyödyistä ja lähteistä
 ● Suojaruokaa diabeetikon munuaisille • hoidonohjaukseen diabeetikoille, joilla on  alkavia munuaismuutoksia
 ● Hiilihydraattien arviointi: Noin 10 g/20 g hiilihydraattia/annos • 10 ja 20 grammaa hiilihydraattia sisältäviä ruoka-annoksia
 ●  Sinä valitset • ruokien ja pikkupurtavien energiamääriä

1/2 kg

Repäisylehtiöiden valikoima kasvaa edelleen
Tuoreutta ravitsemusohjaukseen

Diabetesliiton 
uudet repäisylehtiöt:
• Pidä nälkä poissa: rytmitä        
  syömiset ja varaudu välipaloilla
• Pienetkin valinnat vaikuttavat 
• Puoli kiloa kasviksia päivässä  

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

Pienetkin valinnat vaikuttavat / 
Helli sydäntä hyvillä rasvoilla
Esite havainnollistaa, miten tuotevalinnoilla voi vaikuttaa päivän 
aterioista kertyvän rasvan laatuun ja kokonaisenergian määrään. 

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

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

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

Koko:  A4, repäisysivut kaksipuolisia
Hinnat:  50 sivun lehtiö 17 euroa, 100 sivun lehtiö 24 euroa   
Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere

p. 03 2860 111
www.diabetes.fi
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Kirjoittaja työskentelee 
diabeteshoitajana Kotkan 
terveyskeskuksessa. Hän kuuluu 
Diabetes ja lääkäri -lehden 
toimitukseen Diabeteshoitajat  
ry:n edustajana.
heidi.makinen@kotka.fi

Kotkan terveyskeskukseen perustettiin syksyllä 2016 uusi ravitsemusterapeutin virka. 
Aiemmin ravitsemusterapiapalveluja on ollut tarjolla vain keskussairaalassa hoidossa 
oleville potilaille. Mitä kuuluu kolmen kymenlaaksolaisen ravitsemusterapeutin 
toimenkuvaan ja mitä heidän vastaanotoillaan tapahtuu?
 
Lasten parissa

Harriet Kupiainen tekee töitä Kymenlaakson keskus
sairaalan lastensairaalassa sekä lastenpsykiatrian ja 
nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Keskussairaalassa 
työskentelee yhteensä neljä ravitsemusterapeuttia, 
kaksi aikuisten ja yksi psykiatrian puolella. Harrietilla 
on neljäntoista vuoden kokemus ravitsemusterapeutin 

työstä keskussairaalassa. 
– Meillä käyvät hoidossa kaikki sairaanhoitopiirin 
lapsi diabeetikot noin seitsemääntoista ikävuoteen 
saakka ennen siirtymistään aikuispuolelle. Nykyään 
voin tavata säännöllisemmin myös niitä lapsia, joiden 
asiat sujuvat hyvin, Harriet kertoo.

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla 
– näin meillä Kymenlaaksossa  
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Neuvolaikäisiä lapsia on ohjautunut joissain 
määrin myös terveyskeskukseen Lilli Lotvosen vas
taanotolle, mikäli heidän hoitonsa muutoin on perus
terveydenhuollon puolella.

Aikuisten kesken

Lilli Lotvonen Kotkassa ja Henna Sippola Kouvolassa 
toimivat pääasiassa aikuisväestön parissa. Lillin vas
taanotolle pääsee terveydenhuollon ammattilaisen 
lähetteellä, Hennan vastaanotolle potilaat ohjautuvat 
pääasiassa lääkärin lähetteellä PohjoisKymen sairaa
lan poliklinikoilta ja osastoilta. Konsultaatiomahdol
lisuus on jokaisella hoitajalla ja lääkärillä, ja Hennan 
vastaanotolle tuoreet diabeetikot ohjautuvat osastoilta 
usein hoitajien kautta. 

Lilli Lotvonen on käynnistänyt ravitsemustera
peutin vastaanottotoiminnan Kotkan terveyskeskuk
sessa viime elokuussa, ja hiljalleen kaikkien potilasryh
mien määrät lisääntyvät hänen vastaanotollaan. Lillin 
vastaanotoille ohjautuu erilaisista ravitsemusongel
mista kärsiviä potilaita kaikista kaupungin toimipis
teistä (muun muassa neuvolat, koulut, psykiatria, ter
veysasemat), ja hänen vastuullaan on myös Karhulan 
sairaalan osastoilla olevien potilaiden ravitsemushoi
don suunnittelu yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. 

Yleisin diabeetikkoryhmä vastaanotoilla ovat poti
laat, joilla on munuaisten vajaatoiminta, toisaalta dia
beetikot ovat hyvin monisairaita. 
– Vastaanotoilla potilaat tuovat esiin turhaumia ja 
väärin käsityksiä siitä, mitä missäkin sairaustilassa 

pitäisi tai ei saisi syödä. Ravitsemus
terapiassa pyritään oikomaan näitä 
käsityksiä ja löytämään kullekin sopiva 
ruokavalio, Lilli sanoo.  

Henna Sippola on toiminut Pohjois
Kymen sairaalassa ravitsemusterapeut
tina vuodesta 1992, jolloin sairaalaan 
perustettiin ravitsemusterapeutin toi
mi. Sairaalan nimi on vuosien myötä 
muuttunut, ja ravitsemussuunnitteli
jan nimike on vaihtunut ravitsemuste
rapeutiksi. Henna on PohjoisKymen 
sairaalassa alansa ainoa ammattilainen, 
joten potilaitakin on laidasta laitaan. 

– Lihavuusleikattujen tai leikkaukseen pyrkivien 
ja ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivien määrät 
ovat lisääntyneet, mutta vastaanotollani käy myös 
munuais potilaita, ruokaaineallergisia, letkuravitse
musta käyttäviä, nielemisongelmaisia ja yli tai alipai
noisia potilaita, Henna kertoo.

Kymenlaakson 
keskussairaala on 

mukana FinDiabKids-
projektissa, joten 

diabeetikoiden 
ohjausta on viime 
vuosina kehitetty 

ja sen myötä myös 
ravitsemusterapeuttien 
vastaanotoilla käynnit 

ovat lisääntyneet.
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Kaikki Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella 
asuvat lapsidiabeetikot tapaavat Harriet Kupiaisen 
viimeistään ennen yläkouluun siirtymistään.

Vastaanotolle erikoissairaanhoitoon pääsee lääkä
rin lähetteellä. Lähete voi tulla keskussairaalan sisältä, 
neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, 
terveyskeskuksesta tai yksityiseltä sek
torilta. Potilaat ovat iältään vauvasta 
täysiikäiseen, ja taustalla heillä on 
monia sairauksia, muun muassa aller
giaa, suolistosairauksia, ylipainoa, syö
mishäiriöitä, kasvuhäiriöitä, neurologi
sia sairauksia sekä letkuravitsemusta 
vaativia sairauksia. 

Kymenlaakson keskussairaala on 
mukana FinDiabKidsprojektissa, joten 
diabeetikoiden ohjausta on viime vuosi
na kehitetty ja sen myötä myös ravitse
musterapeuttien vastaanotoilla käynnit 
ovat lisääntyneet. Diabeetikoiden määrä ei ole olen
naisesti lisääntynyt sairaanhoitopiirin alueella, mutta 
syömishäiriöisten potilaiden määrä on kasvanut. 

Ravitsemusterapeutti tapaa jokaisen diabeetikon 
ennen yläkouluun siirtymistä. Diabeetikko on saanut 
aina ajan vastaanotolle, kun siihen on ollut tarvetta. 
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Tilaukset: p. 050 310 6616 Satu Kiuru, 
p. 050 310 6615 Sirpa Qureshi
materiaalitilaukset@diabetes.fi

Kirjojen ohjeisiin 
merkitty energia- ja 
hiilihydraattisisältö

Makumatka kevyeen kotiruokaan 28 €
• Laaja ja monipuolinen keittokirja kaikille, jotka haluavat valmistaa 

maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa. 
• Arki- ja juhlaruokia sekä leivonnaisia. 
• 225 ohjetta, 157 sivua
• Koko 21 x 24 cm, kierresidonta

Diabetes-lehden ruokavinkit 15 €
• Diabetes-lehden reseptejä vuosien varrelta. 
• 53 ohjetta, 54 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

Hinnat sisältävät lähetyskulut.

Kalaa, kanaa ja kasviksia 26 €
• Kaikille, jotka haluavat siirtää syömisen painopistettä kasvisten  

suuntaan. Pääruoka- ja jälkiruokaohjeita. Hiilihydraatti- ja energia-
sisältö sekä proteiinin määrä ja gluteenittomat ohjeet merkitty. 

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

Piiraat pullat pasteijat – Leivonnaisohjeita 20 €
• Sydäntä helliviä herkkuja, joihin on piilotettu hyviä pehmeitä rasvoja.  

Leivonnaisissa maistuvat kasvikset, sienet, marjat ja pähkinät.
• Suolaisissa leivonnaisissa kasvis-, kala- ja lihavaihtoehtoja.
• 23 suolaisen ja 15 makean leivonnaisen ohjetta, 52 sivua
• Koko 20 x 20 cm, kierresidonta

www.diabetes.fi/d-kauppa

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

kehnokin kokki onnistuu.
• 69 vuodenajan mukaan ryhmiteltyä ruokaohjetta, 106 sivua
• Koko A5, kierresidonta

Diabetesliiton 
keittokirjat

Maukasta ruokaa ilman turhaa rasvaa ja suolaa
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– Diabeetikkojen määrä on pysynyt jokseenkin samana 
vuosien mittaan.

Keinoja arjessa selviytymiseen

Jokaisen ravitsemusterapeutin toimenkuvaan kuuluu 
kartoittaa potilaan sekä tarvittaessa perheen jaksamis
ta ja voimavaroja, ongelmia ja tavoitteita. Motivoiva 
haastattelu koetaan hyväksi keinoksi selvitellä arjen 
kulkua, kuten hiilihydraattiosaamista, verensokerin 
mittaamista sekä liikunnan suhdetta 
syömiseen ja insuliinin annosteluun. 

Monesti potilailla on muita sai
rauksia diabeteksen lisäksi, ja näiden 
sairauksien yhteensovittamisessa on 
omat vaikeutensa. Kymenlaakson kes
kussairaalassa on kiinnitetty huomi
ota myös rasvan ja proteiinin vaiku
tukseen, ja näistä asioista on herätelty 
keskustelua diabeetikkolasten ja hei
dän perheidensä kanssa. Keskustelu 
on tavallisin lähestymistapa asioihin, mutta myös eri
laista kirjallista ja kuvallista materiaalia (muun muas
sa ateriarytmiesimerkkejä, oppaita, esitteitä) käydään 
potilaiden kanssa läpi. 

Keskussairaalassa on valmisteilla ”herkkukori” 
hankalasti arvioitavista herkuista, ja herkkukorin 

kanssa ravitsemustilanteiden ohjaaminen on konk
reettisempaa. Kuvallinen materiaali koetaan kaikin 
puolin hyväksi niin ravitsemuksen selvittelyssä kuin 
ohjaustilanteessakin. Ruokapäiväkirjoista voidaan 
laskea tarkemmin ravintoaineiden saantia ravintolas
kentaohjelmalla. Tärkeää on perustella asiat potilaalle, 
jotta potilas ei jää epätietoisuuden valtaan. 

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla potilas voi 
tuoda esiin omia ajatuksiaan ja purkaa tunteitaan 

tiedollisen tuen ohessa. Monet tarvit
sevat tukea muutosten tekemiseen. 
Toisinaan potilaat tarvitsevat useita 
käyntejä, ja kaikilla haastatelluilla on 
mahdollisuus tukea potilaita myös 
pitemmän hoitojakson ajan. Tarvit
taessa hoitoa toteutetaan vaikkapa 
puheterapeutin kanssa yhteistyössä. 
Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti 
potilaan tavoitteet ja voimavarat huo
mioon ottaen. 

Kymenlaakson keskussairaalassa järjestetään ensi
tietokursseja vastasairastuneiden vanhemmille, ja 
murrosikäisten kursseja on myös ollut. Myös Kotkan 
terveyskeskuksessa ja PohjoisKymen sairaalassa on jär
jestetty ryhmämuotoista kuntoutusta ja ryhmäohjausta. 

Konsultaatiokynnys madaltui

Jokainen haastattelemani ravitsemusterapeutti 
kertoo, että työnkuvaan kuuluu potilasohjauksen 
lisäksi myös erilaisiin työryhmiin ja kehittämistyö
hön osallistumista, ohjausmateriaalin tuottamista ja 
päivittämistä sekä muiden hoitoalan ammattilaisten 
kouluttamista. Keskussairaalan ravitsemusterapeutit 
koordinoivat ravitsemusyhteyshenkilöiden toimintaa 
sekä työskentelevät ravitsemushoitotyöryhmässä. 
Moniammatillista työtä potilaan hyväksi on jokaises
sa toimipisteessä.  
– Tyypillistä diabeetikkoa on mahdoton määritellä. 
Jokaisella potilaalla on omat haasteensa ruokavalion 
suhteen. Ehkä samankaltaisimpina ohjauksen kannalta 
voisi pitää osastolla hoidossa olevia vastasairastuneita 
diabeetikkoja, jolle aloitetaan monipistoshoito, Henna 
sanoo. 

 Jokainen potilas on yksilö, jolla on omat ruoka
valio ja ravitsemusongelmansa, ja jokaiselle tehdään 
omanlaisensa ravitsemussuunnitelma tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaan. Useimmiten potilaat ovat hyvin 
motivoituneita, mutta joukossa on myös niitä, joilla 
elämäntilanne tai voimavarojen vähyys estää hoidon 
tavoitteiden toteutumista. Toiset tarvitsevat tiiviimpää 

Oma 
konsultointikynnykseni 

aleni, ja uskallan 
herkemmin lähestyä 

ravitsemusterapeuttia 
tilanteissa, joissa 

potilaan ravitsemus 
herättää kysymyksiä.

Diabetesliiton julkaisemat ruoka-aineistot ovat tulleet 
tutuiksi Henna Sippolalle ja hänen asiakaskunnalleen.
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yhteistyötä, ja tätä on kaikilla mahdollisuus tarjota. 
Haastateltujen ravitsemusterapeuttien mukaan 

moniammatillisuus korostuu potilaan hoidossa, ja 
konsultaatiokynnys on haastateltavien työyhteisössä 
matala. Jokaisen ravitsemusterapeutin työkenttä on 
laaja. Kehittämistyötä on jatkuvasti, mutta aikaa on 

myös potilaille ja heidän omaisilleen. 
Tämän haastattelun ansiosta oma konsultointikyn

nykseni aleni, ja uskallan herkemmin lähestyä ravitse
musterapeuttia tilanteissa, joissa potilaan ravitsemus 
herättää kysymyksiä. Koen, että vastassa on aina ystä
vällinen oman alansa asiantuntija. 

Uusi opas auttaa ratkaisemaan  
iäkkään diabeetikon hoitoon 
liittyviä arjen pulmatilanteita:
•  Mitä on diabetesta sairastavan ikäihmisen  
 väsymyksen ja  huonovointisuuden taustalla?

•  Mitä verensokerimittaukset kertovat?   
 Milloin ja  miksi mitataan?

•  Mitä pitää tietää iäkkään diabeetikon   
 insuliinihoidosta? Miten huolehdin hoidon  
 turvallisuudesta?

•  Miksi ruoka ei maistu? Mitä lautaselle päivän  
 mittaan? Miten turvaan hyvän ravitsemuksen? 

•  Mitä tarkoittaa iäkkään diabeetikon   
 kokonaisvaltainen hoito? 

–   opas kotihoidon ammattilaisille ja läheisille

Iäkäs tyypin 
2 diabeetikko 
kotona

Tilaukset:
Diabetesliitto / Materiaalitilaukset
Kirjoniementie 15, 33680 Tampere
P. 03 2860 111 keskus (ma–pe klo 8–13)
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

Oppaan ovat kirjoittaneet Diabetesliiton pit-
käaikainen asiantuntija ja kouluttaja, ravitse-
musterapeutti Eliina Aro sekä diabeteshoitaja 
Eija Sampolahti. Oppaan lääketieteellisen 
sisällön on tarkistanut Diabetesliiton ylilääkäri 
Pirjo Ilanne-Parikka. Erityisasiantuntijoina työ-
ryhmään ovat osallistuneet liikuntasuunnittelija 
Kirsi Heinonen ja jalkojenhoitaja Jaana Huhta-
nen Diabetesliitosta sekä ravitsemusterapeutti 
Riina Talvitie Tampereen sosiaali- ja terveys-
palveluista kotihoidon, asumispalveluiden ja 
vanhain kotihoidon vastuualueelta.

• 62 sivua, koko B5, nelivärinen

• Hinta 14 euroa (sisältää lähetyskulut)

Iäkäs tyypin 2 diabeetikko 

kotona

Opas kotihoidon ammattilaisille ja läheisille

Eliina Aro ja Eija Sampolahti

Uutta 

Diabetes-

liitosta
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Diabetestutkimussäätiön suurin apuraha 
insuliiniresistenssin tutkijoille

Diabetestutkimussäätiön 100 000 euron 
kaksivuotisen apurahan vuonna 2017 sai 
lääketieteen tohtori Heikki Koistinen, jonka 
tutkimusryhmä selvittää insuliiniresistenssin 
syntyyn vaikuttavia mekanismeja.

Koistisen tutkimusryhmän päämääränä on saada täysin 
uutta tietoa tyypin 2 diabeteksen puhkeamisen syistä sekä 
löytää keinoja insuliiniresistenssistä kärsivien potilaiden 
aineenvaihdunnan parantamiseen.

Filosofian tohtori Jarno Honkanen sai 50 000 euron 
kaksivuotisen apurahan tutkimukseen, jonka tavoitteena 
on löytää keinoja tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen 
 pysäyttämiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka 
haiman insuliinia tuottavien solujen elpymistä voitaisiin 
edistää diabetekseen sairastumisen jälkeen.

Toinen 50 000 euron kaksivuotisista apurahoista 
myönnettiin lääketieteen tohtori Hannele Uusitalo- 
Järviselle. Hänen tutkimuksensa kohdistuu näkövam-
maisuutta aiheuttavaan diabeettiseen retinopatiaan. Sen 
nykyisin tunnetut hoitomuodot eivät tehoa tai sovellu 
kaikille potilaille. Tutkimuksen tavoitteena on edesauttaa 
uusien hoitomuotojen kehittämistä.

Apurahoja myönnettiin kaikkiaan 492 000 euroa 
yhteensä 22 tutkimushankkeeseen. Yksivuotisen noin        
25 000 euron apurahan sai kahdeksan hanketta ja hen-
kilökohtaisen työskentelyapurahan 11 hakijaa.

Jälleen ennätysmäärä hakemuksia
Diabetestutkimussäätiö vastaanotti tänä vuonna enem-
män hakemuksia kuin koskaan aiemmin, kaikkiaan           
115 kappaletta. Hakemusten määrä on viime vuosina 
jatkuvasti noussut, esimerkiksi vuonna 2014 niitä saatiin 
90 kappaletta.

Eniten hakemuksia, lähes 30 % kaikista hakemuksista, 
saatiin Helsingin yliopistossa työskenteleviltä tutkijoilta. 
Tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen haettiin tänä vuonna 
lukumääräisesti edellisvuotta enemmän apurahoja, kun 
taas tyypin 2 diabeteksen tutkimukseen vähemmän.

Apurahoista päätti Diabetestutkimussäätiön hallitus 
säätiön tieteellisen valiokunnan esityksen pohjalta. Sää-
tiö ei myönnä apurahoja omien toimielintensä jäsenille.

Kaksivuotinen suurapuraha, 100 000 euroa
Koistinen Heikki, lääketieteen tohtori, dosentti, Tutkimuslaitos 
Minerva HYKS, HUS: Insuliiniresistenssin ja tyypin 2 dia
beteksen syntyyn vaikuttavat geneettiset ja molekyylitason 
mekanismit
Koistisen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myön-
netään henkilökohtainen apuraha: Mäkinen Selina, filosofian 
maisteri, 16 400 e

Kaksivuotiset suurapurahat, 50 000 euroa
Honkanen Jarno, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto: Epider
maalisen kasvutekijän reseptorin, EGFR, polku tyypin 1 
diabeteksen immuunisäätelijänä 
Honkasen tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myön-
netään henkilökohtaiset apurahat: Hartwall Linnea, filosofian 
maisteri, 10 000 e ja Knuus Katri, filosofian maisteri, 10 000 e
Uusitalo-Järvinen Hannele, lääketieteen tohtori, Tampereen 
yliopisto: Diabeettinen retinopatia; patologisen angiogenee
sin ja verisuonivuodon molekyylitason mekanismit

Yksivuotiset hankeapurahat, 25 000 euroa
Harjutsalo Valma, filosofian tohtori, Folkhälsanin tutkimus-
keskus, Helsingin yliopisto: Diabeettisten mikro ja makro
vaskulaaritautien aikatrendit ja tyypin 1 diabeetikoiden 
ennenaikainen kuolleisuus – mittavia epidemiologisia tyypin 
1 diabeteksen tutkimuksia
Hietakangas Ville, PhD, Helsingin yliopisto: Sokeriherkkien 
geenien säätelyn merkitys  fysiologiasta sairauteen
Juuti-Uusitalo Kati, Dosentti, Tampereen yliopisto, 25 000 e: 
Diabeettinen verkkokalvosairaus soluviljelymaljalla
Kaikkonen-Määttä Minna, filosofian tohtori, dosentti, Itä-
Suomen yliopisto/Kuopio: Geenien säätelyalueilla sijaitsevien 
polymorfismien rooli tyypin 2 diabeteksessa ja sepelvalti
motaudissa
Kivelä Riikka, liikuntatieteiden tohtori, dosentti, Helsingin 
yliopisto, Wihurin tutkimuslaitos: Transkriptiofaktori Prox1 
glukoosiaineenvaihdunnan säätelijänä
Kivelän työryhmälle myönnetystä hankeapurahasta myönnetään 
henkilökohtainen apuraha: Gizaw Yosef Nebeyu, MSc, 12 300 e
Kummu Outi, filosofian tohtori, Oulun yliopisto: Maksan, 
lihasten ja rasvan keskinäinen viestintä ja kudoksen sisäiset 
viestinnät PXRsäädellyssä energiaaineenvaihdunnassa ja 
insuliiniresistenssissä
Kummun tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta 
myönnetään henkilökohtainen apuraha: Karpale Mikko, filo-
sofian maisteri, 12 300 e
Pahkala Katja, dosentti, Turun yliopisto: STRIPtutkimuksen 
ravitsemusneuvonnan 26vuotinen seuranta – vaikutukset 
insuliiniherkkyyteen
Pahkalan tutkimusryhmälle myönnetystä hankeapurahasta 
myönnetään henkilökohtainen apuraha: Pahkala Katja, 8 550 e 
 Saarimäki-Vire Jonna, filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, myön-
netty anottu määrä 10 000 e: Diabeteksen mallintaminen ihmisen 
iPSsoluista erilaistettujen haiman saarekesolujen avulla

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat,   
noin 10 000 euroa
Dadson Prince, MPH, MSc, Turun yliopisto, Dahlström Emma, 
filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, Dumont Vincent, MSc, 
Helsingin yliopisto, Hakkarainen Pirjo, terveystieteiden mais-
teri, Itä-Suomen yliopisto/Kuopio, Havula Essi, filosofian tohtori, 
Sydneyn yliopisto, Honkala Sanna, liikuntatieteiden maisteri, 
filosofian maisteri, Turun yliopisto, Kataja Janne, lääketieteen 
tohtori, Turun yliopisto, Laiho Jutta, filosofian maisteri, Tam-
pereen yliopisto, Mikk Mari-Liis, filosofian maisteri, Turun 
yliopisto, Pöllänen Petra Maria, lääketieteen lisensiaatti, 
Helsingin yliopisto, Viitasalo Anna, lääketieteen lisensiaatti, 
Kööpenhaminan yliopisto.
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Insuliinipumppu ei ole monipistoshoidon 
korvike, sen pitää olla enemmän

Lähetä potilaasi Diabetesliiton 
maksusitoumuskurssille perehtymään 

insuliinipumpun monipuolisiin 
ominaisuuksiin. Kurssilta saa uusia 
oivalluksia ja varmuutta pumpun 

käyttöön.

Insuliinipumppuihin kohdistuu suuria odotuksia: hoito-
tulosten pitäisi parantua, hoitomotivaation kohentua ja 
omahoidon helpottua arjessa ja erityistilanteissa. Kehit-
tyneestä tekniikasta huolimatta moni diabeetikko käyttää 
pumppuaan pinnallisesti monipistoshoidon korvikkeena. 
– Kyse on uskalluksen puutteesta. Moni ei uskalla kokeilla 
insuliinipumppunsa kehittyneitä ominaisuuksia, vaan 
he pitäytyvät käyttötavoissa, joilla juuri ja juuri selviää 
dia beteksen hoidosta, kuvailee Tiina Salonen Diabetes-
liitosta. Hän on diabeteshoitajana insuliinipumppua 
käyttävien diabeetikoiden kursseilla.

Kun diabeetikko ottaa insuliinipumpun käyttöön, hän 
saa hoitopaikassaan strukturoidun alkuohjauksen, jonka 
turvin hän pääsee alkuun.
– Mutta mitä tapahtuu alkuohjauksen jälkeen? Tuen tarve 
insuliinipumpun käyttäjillä on yllättävän suuri. He tarvit-
sevat paljon rohkaisua käyttötottumusten kehittämiseen. 
Ohjauksen pitäisi jatkua strukturoituna alkuohjauksen 
jälkeenkin, Salonen pohtii.

Diabetesbarometrin 2015 mukaan (www.diabetes.fi/
barometri) diabeetikot kokevat yleisemminkin tarvitse-
vansa asioiden kertausta enemmän kuin mihin nykyti-
lanteessa hoitopaikoissa on resursseja. Lisäksi kaivataan 
mahdollisuuksia vertaistukeen.

Konkareille uutta uskallusta

Vesa Mertanen ja Johanna Ketola ovat vuosissa laskien 
kokeneita diabeetikoita ja insuliinipumpun käyttäjiä: Vesa 
on käyttänyt insuliinipumppua kuusi vuotta 56-vuotisesta 
diabeetikon taipaleestaan, ja Johannan 31 diabetesvuodes-
ta pumppu on ollut mukana kahdeksan vuotta.
– Olen aina ollut tietotekniikan kanssa kömpelö, olen 
arka tekemään muutoksia ja laiskakin. Sitä vain ajattelee, 
että onhan tämä sujunut ennenkin ja hengissä ollaan, 
Vesa kuvailee.

Insuliinipumppu tehokkaaseen käyttöön -kurssilla 
Diabeteskeskuksessa Vesa Mertanen ja Johanna Ketola 

ovat päässeet laajentamaan pumpunkäyttötottumuksiaan:
– Olen oppinut paljon lisää pumpun käytöstä ja saanut 
lisää hoitomotivaatiota, Johanna tuumii.

Johanna Ketola kokee, että kurssi on antanut paljon 
oivalluksia myös diabeteksen hoidon perusasioista – 
asioista, jotka luulee tietävänsä ja osaavansa, mutta niin 
ei olekaan.
– Nyt tiedän vaikkapa sen, miksi mittaan verensokeria ate-
rian jälkeenkin ja miten selvitän oman insuliiniherkkyyteni.

Kokemusten jakaminen rohkaisee

Vertaistuesta on hyötyä asioiden kertaamisessa ja oma-
hoitovalmiuksien parantamisessa. Kurssilla diabeetikot 
oivaltavat asioita toisten diabeetikoiden kokemuksista 
ja saavat rohkaisua omahoitomuutosten kokeilemiseen. 
Omia, ehkä jo piintyneitä hoitorutiineja voi pysähtyä 
tutkiskelemaan uusin silmin, kun arki- ja työkiireet eivät 
ole koko ajan läsnä. 
– Insuliinipumpun käyttöön liittyy niin paljon erikoistilanteita 
ja arkisia niksejä, että ei niitä kaikkia voi yksi ihminen, kokenut 
ammattilainenkaan tietää. Minä opin joka kurssilla paljon 
uusia niksejä, Tiina Salonen toteaa.

Insuliinipumppu tehokkaaseen käyttöön -kurssit sekä 
Toimivia ratkaisuja arkeen tyypin 1 diabeetikolle -kurssit 
työikäisille järjestetään Diabeteskeskuksessa Tampereen 
Aitolahdessa, ja niihin tarvitaan hoitopaikan maksu-
sitoumus: www.diabetes.fi/kurssit. 

Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja, Diabetesliitto
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– Kurssi auttoi ottamaan pumpun tekniset  
ominaisuudet paremmin käyttöön, sanovat Vesa  
Mertanen ja Johanna Ketola.
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Lisätietoja ja tilaukset:
Diabetesliitto
p. 03 2860 111 (klo 8-13)
materiaalitilaukset@diabetes.fi
www.diabetes.fi/d-kauppa

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

Muuta koulutusta vuonna 2017
Kotimaassa
18.–19.8.  Diabetestutkijat ja Diabetologit ry:n   
 kesäkokous, Tampere (Diabeteskeskus)
6.–7.10. Tiimiklubi, Tampere (Diabeteskeskus)
12.–13.10.  Kansallinen jalkasymposium, Tampere
23.11.  Valtakunnallinen diabetespäivä, Helsinki

Ulkomailla
11.–15.9.  EASD, Lissabon, Portugali
18.–21.10. ISPAD Innsbruck, Itävalta
4.–8.12.  IDF, Abu Dhabi, Arabiemiirikunnat

Koulutusta

www.diabetes.fi/koulutus

P = peruskoulutus
S = syventävä koulutus

Koulutukset järjestetään Diabeteskeskuksessa, 
ellei toisin mainita

Koulutukset terveydenhuollon 
ammattilaisille 2017      

Kysy tilauskoulutuksista! 
Järjestämme työyhteisöjen tarpeisiin räätälöityä koulutusta. 

Syksy
18.–22.9.  Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)
26.–27.9.  Terveysalan opettaja: kehitä hoitotyön opetusta
27.–29.9.  Tyypin 1 diabeetikon hoidon tehostaminen (S)
2.–4.10.  Tyypin 2 diabeetikon haastava hoito (S)
26.–27.10. Diabetes ja raskaus (S)
30.–31.10. Insuliinipumppuhoidon koulutus (S)
31.10.  Diabetes ja jalat -koulutus Joensuussa
1.11.  Glukoosisensoroinnin hyödyntäminen   
 hoidonohjauksessa (S)
8. –10.11.  Diabeetikon hoidon peruskurssi osastotyötä   
 tekeville (P)
13.–17.11.  Diabeetikon hoidon peruskurssi (P)

Suunnitteilla

• Apteekkihenkilökunnan koulutus (P)               
• Ravitsemusterapeuttien koulutuspäivä (P) 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Koulutussihteeri Malla Honkanen I  p. 050 310 6614  I 
koulutussihteeri@diabetes.fi  I  www.diabetes.fi/koulutus/ilmoittautuminen
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Ummetuksesta 
ei tarvitse enää 
kärsiä
Arjessa voi tulla vastaan tilanteita, jotka aiheuttavat 
tukalaa oloa; kiire, stressi tai liian vähäinen liikunta. 
Sekoita Pegorion annospussin sisältö veteen tai 
mehuun – nauti lääke – ja voit taas hymyillä!

APTEEKISTA.

04/2017

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten, on ummetuksen hoitoon tarkoitettu lääke. 
Vaikuttava aine: makrogoli. Annostus: Aikuiset ja yli 8-vuotiaat lapset: 
1 annospussi (12 g) 1–2 kertaa päivässä. 4–7-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) 
1–2 kertaa päivässä. 2–3-vuotiaat lapset: 1 annospussi (6 g) kerran päivässä. 
Pakkauskoot: 20 x 6 g, 20 x 12 g ja 50 x 12 g. Sopii myös raskauden ja 
imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Pegorion, jauhe oraaliliuosta varten, on ummetuksen hoitoon tarkoitettu lääke. 

 1 annospussi (6 g) 
 1 annospussi (6 g) kerran päivässä. 

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys

vapautavatsasi.fi
Lisätiedot: puh. 010 426 2928 (ark. 8–16).


