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Diabetes sairautena

Diabeteksen lääkehoito

Super koulutus kevät 2018

Pirjo Ilanne-Parikka
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• 1/5 ikäihmisellä on diabetes ja mahdollisesti yhtä 

paljon on toteamattomana

• Laitoshoidossa / palveluasumisen yksiköissä 

diabeteksen esiintyvyys ikäihmisillä on 20-30 %  

Sinclair 2012
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Seulonnan 

perustyökalu 

Korkean riskin 

rajana  12 - 15 

pistettä



• Dehkon myötä aktiivinen seulonta – varhaisempi 

diagnoosi

• Suuret ikäluokat sairastumisiässä

• Ihmiset elävät pidempään ja ehtivät sairastua 

diabetekseen

• Ihmiset elävät pidempään myös diabeteksen 

kanssa

• Voivat myös vaikuttaa

• Stressi / kiire / unihäiriöt

• Suolistomikrobit

• Alkoholin käyttö 



Paasto 2 tunnin 

arvo

HbA1c

mmol/mol

Normaali  6.0  7.8 < 42

Kohonnut

paastosokeri
6.1- 6.9 7.8 42-48

Heikentynyt

sokerinsieto
 7.0 7.8 -

11.0

Diabetes  7.0  11.1 > 48
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Seulonta: Sokerirasitus tai 

Paastoglukoosi ja HbA1c kätevät



Diabetes: 

HbA1c > 48 mmol/mol (6.5%) 

(WHO 2014)

Esidiabetes: HbA1c > 42 mmol/mol 

(6.0%)



1. E 10 Tyypin 1 diabetes n. 25 % kaikista

• nuoremmalla iällä

• vanhemmalla iällä

• Klassinen T1D

• Hitaampi T1D: LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults)

2. E 13 Muu määritelty diabetes

• Haimavaurio

• Perinnöllinen esim. MODY  (Maturity Onset Diabetes 

of the Young) , MIDD (Mitokondia diabetes)

• Muun hormonitoiminnan häiriö, joka aiheuttaa 

diabeteksen

3. E 11 Tyypin 2 diabetes

• alentunut insuliiniherkkyys = insuliiniresistenssi

• häiriö insuliinin erityksessä haimasta

Definition, Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 
and its Complications.  Report of a WHO Consultation

WHO/NCD/NCS/99.2



KUVA: Diabetes-kirja Kustannus Oy Duodecim



Kuva: Pikcup: Slide Atlas of Diabetes



Pienin sykäyksin jatkuvasti erittyvä perusinsuliini säätelee verensokeria 
yöllä ja aterioiden välillä. Vastavaikuttajahormonit glukagoni, 
kasvuhormoni, kortisoli, adrenaliini, noradrenaliini lisäävät insuliinin 
tarvetta

Aterian yhteydessä vapautuu nopeasti lisää insuliinia suhteessa ruuan 
määrään ja laatuun: mitä syödään/juodaan; HH ja proteiini

Haima erittää insuliinia 
pienin sykäyksin

Aika tunteja



Kuva: Kangas T, Saraheimo M.   Diabetes-kirja

Kustannus Oy Duodecim,  2006

Saarekesolujen autoimmuunitulehdus



• Useimmilla puhkeaa alle 40-vuoden iässä

• Noin 2000 uutta /vuosi (näistä ~600 alle 15 v)

• Yhteensä noin 50 000 Suomessa

• Normaalipainoinen tai ylipainoinen

• Voi puhjeta myös iäkkäällä henkilöllä. 

• Laihtuminen tyypillistä

• Ei lisäsairauksia toteamisvaiheessa.

• Muu autoimmuunisairaus mahdollinen:

• kilpirauhassairaudet, keliakia, pernisiöösi anemia, 

vitiligo



• Oireet kehittyvät yleensä nopeasti päivien-viikkojen

kuluessa

• Insuliinin puutteessa lihakset eivät käytä sokeria ja 

maksa tuottaa liiallisesti sokeria - veren sokeripitoisuus

koholla

-väsymys, mielialamuutokset

-tulehdusherkkyys

-kaukonäön muutokset, mykiön koon vaihtelu

-jalkasäryt

• Munuaiskynnys ylittyy, sokeria menee virtsaan

-energiahukka ja laihtuminen

• Nesteen ja suolojen menetys

-pissattaa

-elimistö kuivuu ja janottaa

• Insuliinin puutteessa poltetaan glukoosin sijasta rasvaa

→ ketohappoja → KETOASIDOOSI eli happomyrkytys



• Useimmilla sairaus puhkeaa yli 40-vuotiaana

• Noin 20 000 uutta /v, yhteensä diagnosoituja 

reilu 300 000

• Yleensä osa metabolista oireyhtymää

• Voi olla vähäoireinen ja esille muiden asioiden 

yhteydessä tai lisäsairauden kautta

• Salakavala, lisäsairauksia voi olla jo 

toteamisvaiheessa 

• Erotusdiagnostiset tutkimukset



Tyypin 2 diabeteksen oireet

▪ väsymystä, vetämättömyyttä, 

masennusta, ärtyneisyyttä,  jalkasärkyjä, näön 

heikentyminen, tulehdusherkkyys

▪ kun verensokeri kohoaa enemmän=> munuaiskynnys 
ylittyy => janotus, pissatus, painon lasku 

▪ saatetaan todeta vasta lisäsairauksien 

ilmaantumisen yhteydessä, esim. sydäninfarkti, 
silmänpohjamuutokset, jalkojen puutuminen

▪ Ikäihmisen oireet voivat olla epämääräisiä



1.  Vyötäröympärys ≥ 94-100 cm miehillä ja ≥ 80-90 

cm naisilla 

2. Koholla oleva veren rasva-arvo

• triglyseridi ≥ 1,7 mmol/l tai lääkitys

3.  Alentunut hyvän kolesterolin pitoisuus (HDL-kol) 

• < 1 mmol/l miehillä ja < 1,3 mmol/l naisilla) tai lääkitys

4. Kohonnut verenpaine

▪ yläpaine ≥ 130mmHg tai alapaine ≥ 85 mmHg tai lääkitys

5. Kohonnut verensokeri

▪ paastoglukoosi ≥5,6 mmol/l tai aiemmin todettu tyypin 2 

diabetes  

http://www.idf.org/


→

→

Rasvamaksa
Kuva: Pietilä K Lihavuus-kirja
Kustannus Oy Duodecim



Perintötekijät

Ympäristötekijät ja 
elintavat

Haiman 
sokeritasapainoa 
säätävien solujen 

toimintahäiriö ja vaurio

Insuliini-
resistenssi

Heikentynyt sokerinsieto

Oireeton tyypin 2 diabetes

Oireinen tyypin 2 diabetes

Insuliinierityksen ehtyminen
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Vuonna 2010: 7 % ja vuonna 2015: 11.5 %

• Raskaushormonit lisäävät insuliinin tarvetta 

erityisesti toisella raskauskolmanneksella 

• Insuliinintarve lisääntyy sikiön kasvun ja istukan 

kasvun myötä

• Haiman insuliinieritys ei riitä lisääntyneeseen 

tarpeeseen

• Diagnosoidaan 75 g  glukoosirasituskokeella

• Raja-arvot perustuvat sikiön ennusteeseen

• Alhaisemmat kuin normaali OGTT

• Vaikutus vauvaan

• Vaikutus äitiin



• Diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän 

aineenvaihduntahäiriöiden hyvä ja 

tavoitteellinen hoito

• Painonhallinta 

• Verensokeri

• Veren rasvat

• Verenpaine

• Lisääntynyt tukosalttius

• Diabeteksen lisäsairauksien ehkäisy, 

kehityksen hidastaminen, hyvä hoito ja 

kuntoutus

• Yleiset tavoitteet ja yksilölliset tavoitteet

• Sovitaan yhdessä ja kirjataan

Mieli ja ympäristö

Elintavat & Liikkumattomuuden
vähentäminen & Terveyttä edistävä

syöminen

Lääkehoidot



• Etenevästi kehittyvät diabeteksesta johtuvat 

lisäsairaudet

• Silmänpohjamuutokset (retinopatia) ja näön menetyksen vaara

• Munuaismuutokset (nefropatia) ja munuaisten vajaatoiminnan 

vaara

• Hermomuutokset (neuropatia) 

• Jalkaongelmat; hermovauriot, krooniset haavat, asentovirheet

• Suurentunut vaara valtimotauteihin

• Sydänverisuonisairaudet

• sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta

• Jalkojen verenkiertohäiriöt ja amputaatio

• Aivoverenkiertohäiriöt 

• Muut ikävät jutut

• Suun terveys, rasvamaksa ja maksatulehdus, TULES ongelmat, 

iho-ongelmia,  seksuaaliterveys, kihti, uniapnea...lisääntynyt 

syöpäriski



VALTIMOTAUDIT

Verisuonen seinämän 
monisyinen tulehdus

Laaja-alainen 
ilmeneminen



T1D: Insuliinipuutoksen korvaushoito ja annostelu

vs omaseurannan ja ruokailun perusteella

T2D: Insuliiniresistenssin ja heikentyneen erityksen korjaaminen

Valtimotaudin vaaratekijöiden hallinta

Silmänpohjien valokuvaus
Munuaisten toiminta

Riskijalan tunnistaminen
Määräaikaistutkimukset

Laserhoito, pistokset ja lasiaisleikkaukset
Dialyysihoito ja munuaisen siirto

Valtimoiden toimenpiteet
Kroonisen jalkahaavan hoito

Näön menetys
Munuaisten toiminnan menetys

Amputaatiot
Sydäninfarkti ja sydämen vajaatoiminta

Aivohalvaus

Lisäsairauksien hoito

Lisäsairauksien 
varhaistoteaminen ja 

kehityksen hidastaminen

Perushoito

Diabeetikon hyvä hoito on elämänlaadun 
säilyttämistä ja lisäsairauksien ehkäisyä  

elämän 

laatu ?

Tyypin 2 ja raskausdiabeteksen ehkäisy ja seulonta



• Monimuotoinen ryhmä sairauksia

• 2 päätyyppiä  - molemmat lisääntyvät

• Iäkkäiden määrä lisääntyy

• 50 000 T1D + 300 000 T2D 

+ 100 000 – 200 000 toteamatta? -> seulonta

• Yleiset tavoitteet -> yksilölliset tavoitteet

• Verensokeri + punasolujen sokeri (HbA1c)

• Verenpaineen taso

• Veren rasvat

• Elintapahoito ja laihduttaminen perustana T2D + 

tarpeen mukaiset lääkehoidot

• Insuliinipuutoksen korvaushoito T1D 

+ terveyttä edistävät elintavat



1. Kohonnut verensokeri

1. Insuliinin puutos

2. Insuliiniresistenssi eli insuliinin lisääntynyt 

tarve (tehottomuus)

2. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöt

3. Kohonnut verenpaine

4. Veren kokkaroitumisen estäminen

5. Lihavuuden hoito

6. Lisäsairauksien hoidot
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• Insuliinipuutoksen korvaaminen

• Monipistoshoito

• Pumppuhoito: Lapsilla noin 50 %, Aikuisilla ~10 - 15 %

• Yksilölliset sokeritasapainon tavoitteet

• Omaseurannalla säädetään

• Perusinsuliini – Ateriainsuliini - Korjausinsuliini

• Insuliinimuutokset vaihtelevissa tilanteissa



• Monipistoshoito

• Perusinsuliini 1-2 

kertaa vrk

• Detemir (Levemir)

• Glargin100 

(Abasaglar ja

Lantus)

• Glargin300 

(Toujeo)

• Degludek100 ja

200 (Tresiba)

• Pikainsuliini hh ja vs 

mukaan aterialla

• Ruokainsuliini

• Korjausinsuliini
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• Pumpussa on vain 
pikainsuliinia (Apidra, Fiasp, 
Humalog, NovoRapid)

• Perusinsuliini ohjelmoidaan ja 
säädetään eri aikaan 
vuorokaudesta tarvetta 
vastaavaksi
• aikuisella esim. 0,5- 1,5 yks/t

• Ateriainsuliini
• Esim. 0.5-3 yks/ 10 gHH

• Korjausinsuliini
• Esim. 1 yks / 1-4 mmol/l

• Sensoroivat pumput

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigh_eH567JAhVJjywKHT4nAv8QjRwIBw&url=http://www.diabeteswellbeing.com/omnipod-insulin-pump-review/&psig=AFQjCNHpSYMA4HNFutlPAeqhTEr2xjnNNw&ust=1448651913865428
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Pirjo Ilanne-

Parikka  
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Kauppanimiä:

Diformin retard, Metforem, 

Metformin, Oramet

Auttaa laihduttamisessa, 

herkästi vatsavaivoja

Koska tauotus?

B12



PIP  

 Insuliini
beetasoluista

Lähde: Mukailtuna Brubaker PL, Drucker DJ Endocrinology 2004;145:2653–2659; Zander M et al Lancet 2002;359:824–830; Ahrén B Curr Diab Rep
2003;3:365–372; Buse JB et al. In Williams Textbook of Endocrinology. 10th ed. Philadelphia, Saunders, 2003:1427–1483.

Korkea 
verensokeri

 Glukagoni
alfasoluista 

Inkretiinien 
vapautuminen 

suolistosta

Haima

α-solut

β-solut

Insuliini lisää 

lihaksen

sokerinkäyttöä

Ruokailu

Suolisto

↑insuliini ja ↓glukagoni 

vähentävät maksan 

sokerintuotantoa

Inkretiinien 

hajoaminen

Parempi 
sokeritasapaino

DPP-4 

entsyymi

DPP-4 

estäjä

X

DPP-4 = dipeptidyl peptidase 4

Inkretiinijohdokset

Exenatidi

Dulaglutidi

Liraglutidi

Lixisenatidi
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• Yleensä hyvin siedettyjä

• Painoneutraaleja

• Ei laske verensokeria vaarallisen matalalle

• Annostelu munuaisten vajaatoiminnan asteen

mukaan, paitsi linagliptiinilla ei tarvita

annosmuutosta



• Sitagliptiini 100mg 1 tabl x1

• Januvia® (MSD) 25, 50 ja 100mg

• Xelevia ® (Orion) 

• Sitagliptiini + Metformiini 50/850 ja 50/1000mg

• Janumet® (MSD)

• Velmetia ® (Orion)

• Vildagliptiini 50mg 1x2

• Galvus® (Novartis)  

• Vildagliptiini + Metformiini 50/850 ja

50/1000mg

• Eucreas® (Novartis)



• Saxagliptiini 

• Onglyzan® (Astra-Zeneca) 5 mg ja 2.5 mg tabl 1x2

• Saxagliptiini + Metformiini 

• Komboglyze® 2.5/850mg ja 2.5mg /1000mg 1x2

• Linagliptiini  

• Trajenta® (Boehringer Ingelheim ja Eli Lilly) 5mg tabl 1x1

• Linagliptiini + Metformiini

• JentaDuento® 2.5/850mg ja 2.5/1000mg 1x2

• Alogliptiini  erityiskorvattava 3/2015

• Vipidia™ (Takeda) 6.25mg, 12.5mg ja 25mg tabl 1x1

• Algogliptiini + Metformiini

• Vipidomet™ 12.5/850 ja 12.5/1000mg 1x2

• Algogliptiini + Pioglitasoni

• Incresync™ 25/30mg 1x1
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• Käyttöaiheet

• Tablettihoidon /insuliinihoidon kanssa potilaille, joilla

ei ole saavutettu riittävää diabetestasapainoa näiden

hoitosuositusten mukaisten suun kautta otettavien

diabeteslääkkeiden suurimmalla siedetyllä annoksella.

• Insuliinin eritys lisääntyy ateria yhteydessä

• hidastavat mahan tyhjenemistä

• vähentävät glukagonin eritystä haiman α-soluista 

ja glukoosin vapautumista maksasta

• Sivuvaikutuksena voi alkuvaiheessa tulla

pahoinvointia ja vatsavaivoja

• Ei, jos GFR < 30 ml/min

• Paino yleensä laskee, veren rasvapitoisuus ja 

verenpaine usein hieman alenevat



• Eksenatidi (Astra Zeneca) 

• Byetta® 5 - 10 ug inj x 2 /vrk

• Bydureon ® 2 mg inj x 1 /vko

• Liksisenatidi (Sanofi Aventis)

• Lyxumia ® 20 ug inj x 1/vrk

• Liraglutidi (NovoNordisk)

• Victoza ® 1.2 – 1.8 mg x 1 /vrk

• Dulaglutide (Eli Lilly) 

• Trulicity® 0.75 ja 1.5 mg x 1 /vko kynässä
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• Yksinään (jos ei siedä metforminia)  tai yhdistelmähoitoon

• Glukosuria → edullinen vaikutus painoon

• Estävät 30-50% glukoosin takaisinimeytymisestä -> 

glukoosin eritys virtsaan 50-85 g/vrk

• Virtsaneritys lisääntyy jkv

• Varo diureettihoidon kanssa

• Verenpaine voi laskea

• Seuranta

• Ei vaikuta insuliinin eritykseen - ei hypoja

• Jos insuliinilla, sitä on yleensä tarpeen vähentää

• Empagliflozin vähentää sydäntapahtumia ja kuolleisuutta

korkean riskin tyypin 2 diabeetikolla



• Dapagliflozin

• Forxiga® 5 ja 10mg tabl AstraZeneca

• 5 mg ei Kela korvausta, 10 mg erityiskorvaus

• Xigduo® = 5 mg/850 mg tai 5 mg/1000 mg 

metforminia 

• Empagliflotsiini

• Jardiance® 10 ja 25 mg tabl Boehringer Ingelheim

• Synjardy® 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg ja 

12.5 mg/850 mg, 12.5 mg/1000 mg



McMahon G and Dluhy R. N Engl J Med 2007;10.1056/NEJMe078196

Humulin NPH, Insuman, 
Protaphan

Levemir

Abasaglar, Lantus

Apidra, Humalog 100 ja 200, 
NovoRapid

Actrapid, Insuman rapid

Glargin 300 : 
Toujeo
Degludek 100 ja 200: 
Tresiba



• Jos sokeritasapaino korkea diagnoosivaiheessa

• Hoitotavoitetta ei ole saavutettu elintapahoidolla 

ja muulla lääkehoidolla kohtuullisessa ajassa

• Akuutit tilanteet

• Esim. infektio, vaikeutunut astma ja kortisonihoito, 

trauma, leikkaukset, valtimotautitapahtuma

• Munuaisten vajaatoiminta ( GFR < 30 ml/min)

• Jos olikin kyseessä hidas tyyppi 1 diabetes?



• 10 yks (tai 0.2 yks/kg) pitkävaikutteista 

perusinsuliinia (illalla) 

• Detemir = Levemir®

• Glargin 100 = Abasaglar® tai Lantus®

• NPH = (Protaphane®, HumulinNPH®, Insuman Basal® ) 

• Lisäksi Metformiiini (~1g x2 jos potilas sietää) 

• ja harkinnan / tarpeen mukaan muita valmisteita

• Sokerinpoistaja, DPP4 / GLP1

• Huom kortisonin käyttäjät -> NPH insuliini 

aamuun



• Sekoiteinsuliinihoito + Metformiini

• Pika/pitkä sekoite 

• Humalog mix 25/75 tai 50/50

• NovoMix 30 /70

• Kun paastoglukoosi ja aterianjälkeinen 

koholla

• Säännöllinen ruoka ja liikuntarytmi ja 

määrät

• Ei pysty / halua monipistoshoitoon

• Aloitus esim. 6yks +6 yks 

• Säädetään verensokerimittauksin



• Perusinsuliini (Abasaglar, Lantus, Levemir, Protaphan, 

Humulin NPH, Insuman, Toujeo)

• Pienin annos, jolla verensokeri on tavoitetasolla yöllä ja 

aamulla (aterioiden välillä)

• Ateriainsuliini  (Apidra, Humalog, NovoRapid)   

1-5 yks / 10 g hiilihydraattia aterialla

ja tilapäisesti korkeiden sokerien hoitamiseen

• + Metformiini metabolisen oireyhtymän 

hoidossa ja insuliinin tarvetta vähentämään



• Insuliiniannosta lisätään 3 päivän välein omamittausten 

mukaan esim:

• Jos 3 peräkkäisenä aamuna verensokeri on

• yli 6 – 7 mmol/l

• lisäys 2 yks (10%) entiseen annokseen

• Yli 10 mmol/l 

• lisäys 4 yks (20%) entiseen annokseen

• Jos yhtenäkin aamuna verensokeri on

• Alle 4 mmol/l

• Vähennä 2-4 yks (10-20%)

• Kun vs on pääsääntöisesti 4 - 7 mmol/l  (ja HbA1c < 7% tai 

yksilöllisessä tavoitteessa)

• Jatka entistä annosta

• HUOM kontaktit hoitopaikkaan tärkeät

• Lopullinen annos yleensä 0,5-1 yks/painokilo



• Tajuissaan ja toimintakykynen

• 10-20 grammaa hiiliydraattia

• Hunajaa tai glukoositablettia = Siripiri 4-8 tabl

pureskellen tai muuta hiilihydraattipitoista

• Tajuton tai ei yhteistyössä:

• Muista tajuttoman potilaan ensihoito ja selvittely

• G20 tai G10 i.v. 100-200ml

• Jos ei suoniyhteyttä tai kova vastustelu, niin

GlugaGen 1mg i.m. pistos

• Selvitetään syy ja korjataan sitä!



• T2D lääkehoidon perusta metformiini

• Ikäihmisillä ja muutenkin tarkkana munuaisten ja sydämen 

suhteen

• Muu lääkehoito yksilöllisesti sairaudenkuvan mukaan

• Ikäihmisten diabetes lisääntyy

• Verensokerin ja verenpaineen ”ylihoito” vaarallista

• Lääkkeiden aineenvaihdunta hidastuu, munuaisten 

vajaatoiminta yleinen

• Enemmistö insuliinihoitoista on T2D

• Perusinsuliini + tabletit tai GLP1-pistos

• Tarvittaessa monipistoshoito

• Insuliinipuutos -> korvaushoito

• Monipistoshoito tai pumppuhoito 
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