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Diabetes on heterogeeninen
joukko glukoosiaineenvaihdunnan sairauksia, joille on tyypillistä
kohonnut verensokeri. Diabetes
voidaan karkeasti jakaa tyypin 1
eli nuoruustyypin diabetekseen
ja tyypin 2 eli aikuistyypin diabetekseen. Kahden päätyypin lisäksi
diabeteksesta on lukuisia välimuoto- ja erityistyyppejä, joista yleisin
on raskaudenaikainen diabetes eli
gestaatiodiabetes.
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yypin 1 diabeteksen tarkkaa
syntymekanismia ei ole pystytty
täysin selvittämään, mutta keskeisenä patofysiologisena mekanismina pidetään autoimmuunireaktion seurauksena tapahtuvaa haiman
Langerhansin saarekkeiden tuhoutumista ja edelleen beetasolujen insuliinierityksen vähenemistä tai ehtymistä.
Tyypin 2 diabeteksen patofysiologiassa
on useimmiten monta osatekijää, jotka
johtavat diabeteksen kehittymiseen.
Pohjimmiltaan tyypin 2 diabeteksessakin on kyse ei-autoimmuuniperäisestä
etenevästä beetasolujen toimintahäiriöstä, joka johtaa insuliinin tuotannon
asteittaiseen vähenemiseen ja jopa täydelliseen ehtymiseen. Todellisuudessa
tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes edustavat
vain diabeteksen eri muotojen ääripäitä ja niiden väliin mahtuu paljon
diabetesmuotoja, joissa on molempien
alaryhmien piirteitä. Tästä syystä rajanveto tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen
välillä voi tietyissä tapauksissa olla
mahdotonta, jolloin potilaan voidaan
todeta sairastavan ns. ”kombinoitua
tyypin 1 ja tyypin 2 diabetesta”. 1
Beetasolujen toimintahäiriön lisäksi
myös muilla patofysiologisilla mekanismeilla on keskeinen merkitys tyypin 2 diabeteksen synnyssä. Yksi näistä
mekanismeista on insuliiniresistenssi,
eli insuliinin heikentynyt vaikutus

glukoosiaineenvaihdunnan säätelyn
kannalta keskeisissä kudoksissa, kuten maksassa sekä lihas- ja rasvakudoksessa. Insuliiniresistenssi liittyy
erityisesti lihavuuteen, joka on tärkein
yksittäinen syy maailmanlaajuiseen
diabetesepidemiaan. On kuitenkin
muistettava, että tyypin 2 diabetesta
ja insuliiniresistenssiä tavataan myös
täysin normaalipainoisilla henkilöillä. Muita merkittäviä patofysiologisia
mekanismeja ovat mm. suoliston enteroendokriinisten solujen heikentynyt
inkretiinihormonieritys, inkretiiniresistenssi kohdekudoksissa ja haiman
alfasolujen lisääntynyt glukagonieritys, joka omalta osaltaan ylläpitää lisääntynyttä glukoosintuotantoa maksassa. Tuorein kuvattu tautimekanismi
liittyy munuaisten natrium-glukoosisiirtäjäproteiini-2:een (SGLT-2), jonka
välityksellä tapahtuva glukoosin absorptio on merkittävästi lisääntynyt
tyypin 2 diabeteksessa. Tätä havaintoa
on pystytty hyödyntämään myös uusimpien diabeteslääkkeiden kehittämisessä. 2,3

Yli 10 % väestöstä sairastaa diabetesta
Diabetesepidemia on 2000-luvun suurimpia globaalisia haasteita terveydenhuollolle ja Suomessakin diabetes on
saavuttanut kansantauti-statuksen
jo muutamia vuosikymmeniä sitten.
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Tällä hetkellä Suomessa on todennäköisesti jo lähes 600 000 diabeetikkoa,
joista arviolta noin 50 000 on tyypin
1 diabeetikkoja. Merkittävä osa tyypin 2 diabeetikoista sairastaa tautia
tietämättään, mikä on erityinen haaste terveydenhuollolle. Vuonna 2010
ilmestyneen Diabetesbarometrin
mukaan vuosina 1997-2007 uusien
tyypin 2 diabetestapausten määrä lisääntyi Suomessa 77 % ja tuolloin arvioitiin, että tyypin 2 diabeetikoiden
määrä tuplaantuisi aina 12 vuoden
välein. Diabetekseen sairastuvuus on
edelleen huimaa, mutta kasvuvauhti on ehkä jonkin verran hidastunut
aikaisemmasta. Todellisuudessa on
kuitenkin ikävä todeta, että nykyään
yli 10 % maamme väestöstä sairastaa
diabetesta ja diabetesepidemia näyttää
vahvasti kulkevan käsi kädessä lihavuusepidemian kanssa - keskivartalolihavuus selittääkin jopa 90% uusista
diabetestapauksista. 4,5,6
Diabeteksen paras hoito olisi ennaltaehkäisy, joka toteutuu parhaiten
pysyvillä elämäntapa- ja ruokavaliomuutoksilla – keino, johon panostetaan aivan liian vähän jo puhjenneissa
tautitapauksissa. Useimmiten jo 5 %:n
painonlasku voi parhaassa tapauksessa
normalisoida glukoosiaineenvaihdunnan, eli tyypin 2 diabetes on mahdollista saada remissioon lääkkeettömällä
hoidolla ja ilman lihavuusleikkausta.
Valitettavasti pysyvän painonhallinnan toteuttaminen tuntuu liian usein
ylivoimaisen haasteelliselta ja tällöin
joudutaan turvautumaan lääkehoitoon usein jo diabeteksen varhaisvaiheessa. 7

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito
suunniteltava yksilöllisesti
Tyypin 2 diabeteksen patofysiologian
ja lääkkeiden vaikutusmekanismin
mahdollisimman hyvä tunteminen on
ehdottoman tärkeää, jotta lääkäri pystyy valitsemaan potilaalle parhaan ja
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tarkoituksenmukaisimman lääkityksen kussakin tilanteessa. Tyypin 2 diabeetikot ovat erittäin heterogeeninen
potilasryhmä ja lääkäri tapaa potilaita
sairauden eri vaiheissa. Tämä korostaa
lääkityksen yksilöllisyyden merkitystä
– lääkitys täytyy aina räätälöidä, vaikka tietyt perusperiaatteet ovatkin olemassa. Lääkevalintoihin ja asetettaviin
hoitotavoitteisiin vaikuttavat erityisesti diabeteksen kesto (tuore vai esim. yli
10 vuotta sairastettu diabetes), mahdollinen lihavuus, munuaisten vajaatoiminta, potilaan ikä ja mahdollinen
riskiammatti. Nämä yksityiskohdat on
huomioitu erittäin hyvin Diabeteksen
Käypä hoito –suosituksen interaktiivisessa hoitokaaviossa, josta tuorein
päivitys on laadittu 22.3.2016.
Diabeteksen hoidossa ei tule keskittyä ainoastaan hyperglykemian
hoitoon, vaan kaikki muutkin valtimosairauksien merkittävimmät riskitekijät tulee huomioida potilaan hoidossa. Mahdollinen verenpainetauti
ja rasva-aineenvaihdunnan häiriö tulee hoitaa tehokkaasti pyrkien Käypä
hoito –suositusten hoitotavoitteisiin.
Verenpaineen osalta hoitotavoitteeksi
on diabeetikoilla asetettu alle 140/80
mmHg ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan useimmiten kahden tai
useamman verenpainelääkkeen yhdistelmää. Rasva-aineenvaihdunnan häiriöissä tärkein hoidon kohde on LDLkolesteroli, jonka osalta hoitotavoite on
kaikilla diabeetikoilla alle 2,5 mmol/l
ja alle 1,8 mmol/l (tai ≥ 50% vähenemä lähtötasosta) niillä diabeetikoilla,
joilla on todettu valtimotauti, mikrovaskulaarikomplikaatioita tai muita
valtimosairauksien riskitekijöitä.
Diabeetikon rasva-aineenvaihdunnanhäiriön ensisijainen lääkehoito on
statiini.8 Mikäli statiinihoidossa olevan potilaan triglyseridipitoisuus jää
kohonneeksi, on se merkki siitä, että
LDL-hiukkaskoko on pieni ja hyvin
aterogeeninen, jolloin statiiniannosta

nostamalla tai valmistetta vaihtamalla
pyritään saamaan LDL-pitoisuus alle
2 mmol/l valtimotautiriskin minimoimiseksi. Lisäksi on ensiarvoisen
tärkeää kannustaa potilasta tupakoimattomuuteen. Tässä katsauksessa esitämme käytännönläheisesti ja
yksinkertaistetusti tyypin 2 diabeteksen hyperglykemian lääkehoidon
potilasesimerkkien avulla. Katsaus on
suunnattu erityisesti kollegoille, joilla on vähäinen kokemus diabeteksen
hoidosta.

INSULIINISTA RIIPPUVAISET
LÄÄKKEET
Insuliinieritystä tai -vaikutusta
tehostavat diabeteslääkkeet
Metformiini
Metformiini on tyypin 2 diabeteksen
hyperglykemian hoidon peruskivi, jota
muut lääkehoidot täydentävät. Metformiinin tärkeimmät vaikutusmekanismit ovat 1) maksan glukoosituotannon
eli glukoneogeneesin vähentäminen ja
2) insuliinivaikutuksen tehostaminen
kohdekudoksissa. Haittavaikutusten
välttämiseksi annostelu kannattaa
aloittaa 500 mg:lla kerran vuorokaudessa ja nostaa annosta asteittain
(500 mg kerrallaan) maksimaaliseen
annokseen, jonka potilas sietää. Metformiini annostellaan tabletteina ja
vakiintunut hoitoannos on 2 g/vrk
jaettuna aamu- ja ilta-annoksiin. Toisinaan metformiinia käytetään myös 3
g/vrk -annoksella. Annoksen nostolla
2 g:sta 3 g:aan saavutetaan kuitenkin
harvoin merkittävää etua glukoosiaineenvaihdunnan kannalta. Sen sijaan
annoksen nosto provosoi helposti metformiinin tyypillisimmät haittavaikutukset, joita ovat aamupäiväpainotteinen ripuli, vatsakivut ja pahoinvointi.
Suoliston vaivat ovat niin yleisiä, että
niitä kannattaa tiedustella potilaalta ja
kirjata sairauskertomukseen, sietääkö
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Potilasohje metformiinin aloitukseen:
Aloitetaan (valmisteen nimi) 500
mg 1 tabl illalla viikon ajan. Sen
jälkeen 1 tabl aamulla + 1 tabl illalla viikon, jonka jälkeen 1+2 viikon
ja lopulta 2+2. Jos maha menee
sekaisin/tulee ilmavaivoja, annosta
nostetaan vasta kun maha ollut
hyvä viikon ajan. Lääke kannattaa
ottaa vasta ruuan jälkeen, varsinkin
jos maha reagoi siihen.

potilas metformiiniannoksensa. Metformiinivalmisteita on pääsääntöisesti kahdenlaisia – nopeasti ja hitaasti
imeytyviä. Mikäli suolisto ei siedä
yhtä metformiinivalmistetta, se voidaan vaihtaa eri tavalla imeytyvään
valmisteeseen tai pienempään annokseen, jolloin päästään usein hyvään
lopputulokseen.
Metformiini tulee aloittaa heti diabetesdiagnoosin jälkeen jokaiselle
potilaalle, ellei selvää vasta-aihetta
ole todettavissa. Metformiinihoidon
vasta-aiheita ovat mm. alkoholin ongelmakäyttö, maksan vajaatoiminta
ja vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFReEPI alle 30 ml/min). Mikäli
glomerulusten suodatusnopeus on
merkittävästi alentunut (GFReEPI
30-60 ml/min), niin metformiinin
annostelussa on noudatettava varovaisuutta. Annos on useimmiten
hyvä puolittaa erityisesti iäkkäillä ja
sydämen vajaatoimintaa sairastavilla laktaattiasidoosin riskin pienentämiseksi.9 Monisairailla ja iäkkäillä
potilailla metformiini on muistettava
myös tauottaa rajumpien infektioiden, kuten esim. gastroenteriittien
yhteydessä.
Pioglitatsoni
Glitatsonit (rosiglitatsoni, pioglitatsoni) tulivat käyttöön vuosituhannen
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vaihteessa. Vuonna 2007 heräsi epäily,
että rosiglitatsoni lisäisi sydäninfarktiriskiä ja glitatsonien käyttö väheni
huomattavasti. Nyt ainoastaan pioglitatsoni on käytössämme. Pioglitatsoni
lisää insuliiniherkkyyttä ja estää maksan glukoneogeneesiä. Insuliiniherkkyyden paraneminen on verrattavissa
liikuntasuorituksen vastaavaan vaikutukseen. Pioglitatsoni muuttaa rasvan
jakautumista kehossa vähentäen vaarallisen viskeraali- eli sisäelinrasvan
määrää ja lisäten ihonalaisen (ja myös
luunsisäisen) rasvan määrää.
Rasvakudoksen uudelleen jakautumiseen liittyy myös pioglitatsonin
ikävin sivuvaikutus. Se lisää varsinkin naisilla luunmurtumien riskiä.
Sen takia pioglitatsonin pitkäaikaista
käyttöä on vältettävä etenkin iäkkäillä naisilla, joilla osteoporoosiriski on
suurin. Pioglitatsoni lisää myös osalla potilaista kehon nestemäärää, ja
osin tästä syystä pioglitatsoni nostaa
painoa. Nestelisästä johtuen pioglitatsonia ei saa käyttää sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. Pioglitasonihoidossa olevien potilaiden
hemoglobiinipitoisuutta pitää seurata, lisäksi heille tulee tehdä säännöllisesti silmänpohjakuvaus, sillä lääke
voi aiheuttaa hitaasti manifestoituvaa
anemisoitumista ja makulaturvotusta.
Vaikka pioglitatsonia käytetään
melko vähän Suomessa, on tilanteita,
joissa siitä voi olla hyötyä. Pioglitatsoni vähentää rasvan määrää maksassa
ja se voi olla hyvä valinta diabeetikolla,
jolla on korkea paastoglukoosin taso
ja rasvamaksa (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disase). Maksan rasvamäärän on arvioitu puolittuvan alle
6 kuukaudessa glitatsonihoidolla.10
Osteoporoosiriskin takia varsinkin
naisilla olisi tällöinkin pyrittävä lyhytaikaiseen, esim. vuoden pituiseen
hoitojaksoon, ja sen jälkeen korvattava valmiste pitkäaikaisvaikutuksiltaan
vaarattomalla lääkkeellä.

Sulfonyyliureat (glimepiridi, glipitsidi)
Sulfonyyliureat lisäävät haiman insuliinieritystä riippumatta siitä, onko
ihminen syönyt tai paastonnut. Tämä
lääkeluokka oli hyperglykemian hoidon peruslääke maassamme vielä
pitkälle 2000-luvun puolelle. Vuonna
2008 Suomessa oli 72 000 sulfonyyliurean käyttäjää, joista valtaosalla oli
käytössä glimepiridi. Sulfonyyliureoiden käyttö on edelleen hyvin yleistä
monissa kehittyvissä maissa ja länsimaissakin sen halvan hinnan takia,
mutta Suomessa sen käyttö vähenee
kovaa vauhtia lääkeryhmään liittyvien
ongelmien takia (vuonna 2014 käyttäjiä oli enää alle 20 000).
Sulfonyyliureoiden tyypillisimmät
sivuvaikutukset ovat kohonnut riski
hypoglykemiaan ja siitä johtuva napostelun lisääntyminen ja painonnousu. Tyypillisimmillään hypoglykemiat
vaikuttavat vaarattomilta ja painottuvat lounasta ja päivällisaikaa edeltävään hetkeen. Kuitenkin vanhuksilla,
joilla on merkkejä munuaisten vajaatoiminnasta, lääkeryhmää voidaan
pitää jopa vaarallisena lääkkeen kumulaatioriskin takia. Sulfonyyliureoiden, varsinkin suurilla annoksilla,
on arveltu kiihdyttävän haiman ekshaustiota ja jouduttavan tarvetta siirtyä insuliinipistoshoitoon.11 Vielä vuosituhannen vaihteessa yleinen tapa
hoitaa tyypin 2 diabetesta oli käyttää
metformiinia ja suuriannoksista glimepiridi- tai glibenklamidi-annosta
ja aloittaa insuliinihoito vasteen heikentyessä sulfonyyliurealle. Hyperglykemian hoito epäonnistui lopulta
lähes aina12. Kliinikkona onkin edelleen helppo tunnistaa nämä 1990-luvun hoitotavoille altistuneet tyypin 2
diabeetikot – valtaosa heistä on tällä
hetkellä huomattavan ylipainoisia ja
hoitona on monipistosinsuliini.
Sulfonyyliureoilla voi edelleen olla
sijansa taitavan kliinikon käsissä. Sen
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Ohje sulfonyyliurean aloitukseen
tuoreessa tyypin 2 diabeteksessa:
(Ensin metformiinin aloitusohje).
Sen lisäksi aloitetaan Glimepiridi 2
mg 1 tabl aamulla käynnistämään
haimaa. Lääke tulee väliaikaiseen
käyttöön. Jos mittaa alle 6 mmol/l
ennen ruokaa päivällä, puolittaa
glimepiridin. Jos se toistuu, lopettaa sen kokonaan. Jos sokerit
eivät laske alle 10 mmol/l kahdessa
viikossa, aloitetaan insuliinihoito.
Alkuseuranta allekirjoittaneella/
diabeteshoitajalla soitoin, aluksi
viikon välein.

vaikutus tulee esiin hyvin nopeasti
lääkkeen aloituksen jälkeen, ja lyhytaikaisessa käytössä lääkeaine on hyvin
tehokas. Näitä lääkkeen ominaisuuksia
voi käyttää hyväksi tuoreen tyypin 2
diabeteksen hoidossa, jos hyperglykemian aste taudin alussa on merkittävä.
Lääkettä tulisi käyttää vain lyhytaikaisesti muutaman viikon ajan, jotta
lääkkeen haimaa hitaasti kiduttava
vaikutus (exhaustio) ja hypoglykemiataipumus ei tule esiin.
Meglinitidit (Suomessa repaglinidi)
Meglinitidit, tai lyhyemmin glinidit,
ovat hyvin vähäisessä käytössä maassamme. Ne lisäävät lyhtytaikaisesti
insuliinineritystä haimasta. Lääkkeen
vaikutusaika on huomattavasti lyhyempi kuin sulfonyyliureoilla, minkä
takia niitä voidaan käyttää aterianjälkeisen verensokerinousun laskemiseen. Lääke otetaan ennen ruokailua
ja annos voi vaihdella riippuen siitä,
kuinka paljon hiilihydraattia kyseinen
ateria sisältää.
Glinidien tyypillisin haitta on hypoglykemia. Matalan verensokerin
riski nousee huomattavasti, jos harrastaa liikuntaa puolentoista tunnin
sisällä ateriatabletin ottamisen jälkeen.
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Erityisessä hypoglykemiariskissä ovat
iäkkäät henkilöt, joilla on munuaisten
toiminnanhäiriö. Kuten sulfonyyliureoita, glinideitäkään ei saisi käyttää
lainkaan munuaisten vajaatoimintaa
sairastavilla potilailla.

INKRETIINILÄÄKKEET (DPP4-estäjät,
GLP-1 -reseptoriagonistit)
Inkretiinihormonit ovat suoliston
enteroendokriinisista soluista vapautuvia suolistohormoneja, joista
glukoosiaineenvaihdunnan kannalta
tärkeimmät ovat glukagonin kaltainen
peptidi 1 (GLP-1) ja mahalaukun toimintaa inhiboiva peptidi (engl. gastric inhibitory peptide, GIP). Glukoosiaineenvaihdunnan kannalta GLP-1:n
vaikutusta pidetään tärkeimpänä,
tosin GIP lisää myös haiman insuliinieritystä estäen samalla mahalaukun
suolahapon ja pepsiinin eritystä. GLP1 erittyy ohutsuolen seinämän L-soluista ja hiilihydraattipitoinen ravinto stimuloi sen eritystä, osittain myös
metformiini. GLP-1 lisää glukoosiriippuvaisesti haiman insuliinituotantoa
ja arviolta jopa 60 % aterianjälkeisestä
insuliinin erityksestä tapahtuu inkretiinivaikutuksen kautta. Insuliinintuotantoa lisäävän vaikutuksen lisäksi
GLP-1 vähentää haiman alfa-solujen
glukagonin eritystä. Diabeetikolla
glukagonipitoisuudet ovat kohonneet
jopa aterioiden välillä johtaen heikentyneeseen insuliinivasteeseen ja
lisääntyneeseen maksan glukoosintuottoon eli glukoneogeneesiin.
Inkretiinihormonien puoliintumisaika on lyhyt, korkeintaan muutamia
minuutteja, ja erityinen dipeptidyylipeptidaasi 4 (DPP-4) -entsyymi inaktivoi ne. Tyypin 2 diabeteksessa inkretiinivaikutus heikkenee jo ennen
diabeteksen varsinaista puhkeamista.
Puutteellisen tai heikentyneen inkretiinivaikutuksen tiedetäänkin olevan
yksi merkittävimmistä patofysiologisista mekanismeista diabeteksen syn-

nyssä. Heikentynyttä inkretiinivaikutusta voidaan tehostaa kahdella eri
tavalla: 1) estämällä inkretiinihormoneja inaktivoivien DPP-4-entsyymien
toimintaa, jolloin saavutetaan noin 2-3
kertaiset GLP-1 -pitoisuudet ja 2) annostelemalla rekombinanttitekniikalla
tuotettua GLP-1 -molekyyliä eli GLP-1
-agonistia voidaan saavuttaa jopa 1214 -kertaiset pitoisuudet fysiologiseen
tilanteeseen verrattuna. 13
DPP4-estäjät (gliptiinit)
Tämä lääkeaineryhmä on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2007 alkaen ja ne ovat asteittain korvanneet
aiemmin käytössä olleet sulfonyyliureat. Gliptiinit ovat tablettilääkkeitä,
jotka annostellaan joko yksi tai kaksi kertaa vuorokaudessa. Pisimpään
käytössä ollut gliptiini on sitagliptiini.
Gliptiinit estävät DPP-4 -entsyymin
toimintaa, jolloin elimistön fysiologinen inkretiinivaikutus tehostuu ja
pitkittyy edesauttaen insuliinin eritystä beetasoluista. Toinen gliptiinien
tärkeä vaikutusmekanismi on haiman alfasolujen glukagonituotannon
vähentäminen, minkä seurauksena
insuliinivaikutukset kohdekudoksissa
(erityisesti maksassa) paranee ja maksan glukoneogeneesi vähenee. Antihyperglykeemiseltä teholtaan gliptiinit
eivät ole metformiinin, SGLT-2 -estäjien tai sulfonyyliureoiden veroisia
varsinkaan korkeilla glukoositasoilla,
mutta gliptiinit ovat hyvin siedettyjä
ja niihin liittyy erittäin vähäinen hypoglykemiariski, minkä vuoksi niitä
on helppo kombinoida muihin lääkkeisiin.
Varovaisuutta on noudatettava saksagliptiinin ja alogliptiinin käytössä,
mikäli diabeetikolla on sydämen vajaatoiminta. Munuaisten vajaatoiminnassa kaikkien gliptiinien annosta on
vähennettävä linagliptiiniä lukuunottamatta. Keskivaikeassa munuaisten
vajaatoiminnassa (GFReEPI 30-50 ml/
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min suositellaan vähentämään sitagliptiinin, saksagliptiinin, vildagliptiinin ja alogliptiinin annosta 50 % ja
vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa (GFReEPI < 30 ml/min) annos
on edelleen puolitettava 25 %:iin.8, 14, 15
GLP-1 reseptoriagonistit (GLP-1RA,
GLP-1 -agonistit)
Inkretiinihormoni GLP-1:ä voidaan
annostella myös pistoksina, jolloin
saavutetaan elimistössä farmakologiset GLP-1 -pitoisuudet. Tällä hetkellä
Suomessa on käytössä viisi erilaista
GLP-1 -agonistia, joiden rakenne ja
molekyylikoko poikkeavat toisistaan.
Yleinen GLP-1 -agonistien ominaisuus
on se, että DPP-4 -entsyymi ei kykene
inaktivoimaan niitä mahdollistaen
pitkäkestoisen inkretiinivaikutuksen.
GLP-1 -agonistien vaikutus perustuu
DPP-4 -estäjien tapaan siihen, että
ne stimuloivat haiman beetasolujen
glukoosiriippuvaista insuliinieritystä
ja estävät haiman alfasolujen glukagonieritystä, mutta GLP-1 -agonisteilla saatava vaste on selvästi DPP-4
-estäjiä voimakkaampi. Näiden haimaan kohdistuvien vaikutusten lisäksi GLP-1 -agonistit vaikuttavat mm.
hypotalaamiseen kylläisyyskeskukseen ja mahalaukkuun hidastaen sen
tyhjenemisnopeutta. Tämän vuoksi
GLP-1-agonistihoidon aloitusvaiheessa esiintyy yleisesti pahoinvointia,
joka tyypillisesti väistyy muutaman
hoitoviikon jälkeen. Käytännössä on
havaittu, että hoidon alussa ilmaantuvaa pahoinvointia voidaan oleellisesti
ehkäistä pienentämällä ateriakokoja
ja välttämällä ruuan hotkimista GLP-1
-agonistihoidon aloituksen yhteydessä.
GLP-1 -agonisteilla on myös edullisia suoria ja epäsuoria sydänvaikutuksia. Äskettäin julkaistussa LEADER-tutkimuksessa pitkävaikutteisen
GLP-1 -analogi liraglutidin osoitettiin
vähentävän merkittävästi sydän- ja
verisuonitauti- sekä kokonaiskuolleiErikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

Ohjeet insuliiniannostukselle jos
GLP-1-agonisti aloitetaan:
Aloituksen yhteydessä pudota
insuliiniannosta 20-50% jos glukoositasapaino on alle 59 mmol/mol
(7.5%) ja paastoglukoosi on lähellä
tavoitetta (<7 mmol/l). Sen jälkeen
potilaalle ohjeet oikean insuliiniannoksen löytämiseksi:
Jos mittaa alle 6 mmol/l ennen
aamiaista tai ennen päiväruokaa,
pudottaa insuliinia 2 yks.
Jos mittaa alle 5 mmol/l ennen
aamiaista tai ennen päiväruokaa,
pudottaa insuliinia 4 yks.
Jos mittaa alle 4 mmol/l ennen
aamiaista tai ennen päiväruokaa,
pudottaa insuliinia 6 yks.

suutta sydänsairailla tyypin 2 diabeetikoilla.16 Liraglutidi injisoidaan kerran
päivässä ja tyypillinen annos vaihtelee
1,2-1,8 mg/vrk välillä. Maksimaalinen
verensokeria alentava vaikutus saadaan usein jo 1,2 mg annoksella, mutta suuremmilla annoksilla pystytään
entistä paremmin vaikuttamaan myös
painonhallintaan. GLP-1 -agonistit
laskevat verensokerin lisäksi kaikista diabeteslääkkeistä tehokkaimmin
myös painoa lisäämällä sentraalisesti
kylläisyyden tunnetta ja hidastamalla
mahalaukun tyhjenemisnopeutta. 17
Liraglutidista onkin olemassa 3,0 mg
vahvuinen valmiste, jonka indikaationa on erityisesti lihavuuden hoito.18
Valmisteella ei kuitenkaan ole toistaiseksi vielä myyntilupaa Suomessa.
Liraglutidin lisäksi käytössämme on
kaksi ylipitkävaikutteista GLP-1 -agonistia, eksenatidi LAR ja dulaglutidi,
jotka annostellaan injektioina kerran
viikossa.
Kaksi kertaa vrk:ssa ennen pääaterioita pistettävä eksenatidi ja kerran
päivässä ennen pääateriaa pistettävä
liksisenatidi ovat markkinoillamme

olevat lyhytvaikutteiset GLP-1 -agonistit. Ne hoitavat aterioiden jälkeistä hyperglykemiaa pitkävaikutteisia
paremmin aiheuttamalla farmakologisen gastropareesin eli hidastamalla
voimakkaammin mahalaukun tyhjenemisnopeutta. Lyhytvaikutteisia
GLP-1 -agonisteja voidaankin hyvin
käyttää perusinsuliinihoidon rinnalla ateriainsuliinin sijaan tilanteessa,
jolloin halutaan vaikuttaa erityisesti
myös ateriajälkeisiin verensokeriarvoihin. Yleisesti ottaen pitkävaikutteiset GLP-1 -agonistit ovat kuitenkin
lyhytvaikutteisia tehokkaampia ja soveltuvat hyvin kombinoitavaksi insuliinihoidon kanssa. 19
Nykyiset lääkekorvattavuuskriteerit rajoittavat valitettavasti GLP-1
-agonistien käyttöä hyperglykemian
hoidossa. 1.1.2017 alkaen valmisteille voidaan myöntää rajattu 65 %:n
erityiskorvattavuus erikseen laadittavalla SVB-lausunnolla, mikäli 1) aikaisemmin käytössä olleella kahden
lääkkeen yhdistelmällä ei olla saavutettu riittävän hyvää glukoositasapainoa HbA1c:n perusteella arvioituna
(HbA1c rajaa ei ole erikseen määrätty)
ja 2) potilaan BMI on 35 kg/m2 tai yli.

INSULIINI
Insuliinit jaetaan ryhmiin niiden vaikutusajan perusteella. Perusinsuliinien eli pitkävaikutteisten insuliinien
vaikutus riittää koko vuorokaudeksi
1-2 kertaa päivässä pistettynä. Ateriainsuliinien eli lyhytvaikutteisten
insuliinien vaikutus painottuu aterianjälkeiseen aikaan. Insuliinin ainoa
yleinen haittavaikutus on hypoglykemia eli liian matala verensokeripitoisuus. Hypoglykemiariski nousee
runsaan alkoholin käytön jälkeen
(maksan sokerintuotto vähenee) ja
liikunnan jälkeen (insuliiniherkkyys
elimistössä paranee), tai jos pistetty
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insuliiniannos on liian suuri. Liian
suuri insuliiniannos voi johtaa toistuvien lievien hypoglykemioiden takia runsaaseen välipalojen syöntiin ja
edelleen painonnousuun.

PITKÄVAIKUTTEISET INSULIINIT
NPH-insuliinit
Vanhemman polven perusinsuliinien vaikutus kestää maksimissaan 16
tuntia, joten niiden käyttö on huomattavasti vähäisempää kuin uusien
pidempikestoisten insuliinianalogien.
Ongelmia aiheuttaa NPH-insuliinin
huippuvaikutus ja insuliinivaikutuksen suurehko vaihtelu päivästä toiseen. Toisaalta NPH-insuliinista voi
olla erityistä hyötyä tilanteissa joissa
ei tarvita kuin 12 tunnin vaikutusaika. Tällainen tilanne on tyypillisesti
esim. suun kautta kortisonihoitoa
saavilla diabeetikoilla, joilla kortisoni
aiheuttaa voimakkaan päiväaikaisen
iltaa kohden nousevan verensokeripitoisuuden, jolloin aamulla pistetty
NPH-insuliinin on yleisin toimiva hoitomuoto.
Pitkävaikitteiset insuliinianalogit
(glargiini U100, detemir, degludek,
glargiini U300)
Pitkävaikutteiset insuliinianalogit riittävät useimmiten kerran päivässä pistettynä tyypin 2 diabeteksen hoidossa.
Tyypin 1 diabeteksessa lyhytvaikutteisin näistä insuliineista eli detemir-insuliini jaetaan aamu- ja iltapistokseen
ja joskus myös glargiini U100-insuliini
joudutaan jakamaan kahteen pistokseen. Ylipitkävaikutteisten uusimpien
valmisteiden eli degludek-insuliinin ja
glargiini U300-insuliinin vaikutus on
kaikilla diabeetikoilla riittävän pitkä
kerran päivässä pistettynä. Insuliinien vaikutusajat ja vaikutushuiput ovat
kaikilla insuliineilla hieman erilaiset,
ja näitä ominaisuuksia voidaan käyttää hyväksi yksilöllistä insuliinihoitoa
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suunniteltaessa.
Kultaisella, mutta diabeteshoidon
kannalta kivikautisella 1990-luvulla,
perusinsuliinihoito aloitettiin ottamalla tyypin 2 diabeetikko osastolle
insuliinialoitusta varten. Vasta suomalaisten perusinsuliinin ja metformiinin
käyttöön liittyvien hoitotutkimusten
jälkeen maailmalla siirryttiin yleisesti polikliiniseen insuliinihoidon aloitukseen ja tyypin 2 diabeteksen hoitoa
keskitettiin perusterveydenhuoltoon.
Tämän jälkeen maassamme on nähty huomattava insuliinihoidettujen
tyypin 2 diabeetikoiden hoitotasapainon paraneminen. Vanhoissa ohjeistuksissa perusinsuliinia pyrittiin
nostamaan 2 yksikköä kerrallaan 3
vrk välein, kunnes aamun glukoositaso saatiin välille 4-6 mmol/l. Käytännössä tämä tapa johtaa usein yöllisiin
hypoglykemioihin ja potilaiden ylensyöntiin iltaisin hypoglykemiapelon
takia ja lopulta painon nousuun. Kun
iltasyöminen nostaa aamun glukoositasoa, orjallisesti ohjeita noudattava henkilö nostaa insuliiniannostaan
ja ylisuuren insuliiniannoksen takia
saattaa jopa vähentää liikuntaa toistuvien hypoglykemioiden takia. Käypä
hoito -suosituksen uusimmissa päivityksissä on huomioitu tämä nostamalla yleiseksi aamuglukoositavoitteeksi
alle 7 mmol/l, joka riittää valtaosalle
potilaista samalla, kun aterianjälkeisen hyperglykemian hoitoon voidaan
käyttää uusia tehokkaita peroraalisia
lääkkeitä.8
Osalla ylipainoisista tyypin 2 diabeetikoista perusinsuliinin annos saattaa nousta hyvin korkeaksi insuliiniresistenssin takia. Mikäli päivittäinen
annos nousee tasolle 80-100 yksikköä
(0,8-1,0 yks/kg), pelkkä perusinsuliiniannoksen nostaminen ei johda yleensä hyvään lopputulokseen. Aiemmin
korkeaksi nousevaa insuliiniannosta
pyrittiin pitämään kurissa lisäämällä
lääkitykseen metformiinin rinnalle

sulfonyyliurea, joka pumppaa omasta
haimasta entistä enemmän insuliinia
verenkiertoon. Nykyään käytössä on
parempia keinoja: SGLT-2-estäjät ja
GLP-1-agonistit. Mikäli munuaisten
toiminta on vielä riittävällä tasolla
(GFReEPI >60 ml/min), SGLT-2-estäjät
siirtävät osan veren glukoosista virtsan
mukana ulos elimistöstä ja insuliinitarve vähenee. GLP-1-agonistit puolestaan parantavat aterianjälkeistä
insuliinieritystä, vähentävät maksan
glukoosintuottoa ja hillitsevät ruokahalua, ja kaikilla näillä mekanismeilla
insuliinitarve voi vähentyä, joskus yksittäisissä tapauksissa jopa poistaa sen.
Perusinsuliineilla on pieniä, mutta
käytännön lääkärille merkittäviä eroja. Maailman eniten käytetyn insuliinianalogin glargiinin etuna on vaikutus, joka kestää suurimmalla osalla
täydet 24 tuntia. Suurimpana haittana
voidaan pitää glargiini U100:n pitoisuuden melko suurta vaihtelua päivästä toiseen. Tämä ilmiö voi johtaa
hypoglykemioiden lisääntymiseen.
Mikäli aamuglukoositavoite on tasoa
6 mmol/l, tällä ilmiöllä on harvoin
suurta kliinistä merkitystä.
Detemir-insuliinin etuna voidaan
pitää vähäisempää painonnousua verrattuna NPH-insuliiniin ja glargiiniin.
Tämän ilmiön on ajateltu johtuvan
osin detemirin vähäisemmästä näläntunnetta stimuloivasta vaikutuksesta.20 Detemir-insuliinin vaikutuksen
päivittäinen vaihtelu on myös hyvin
pientä verrattuna muihin insuliineihin. Detemirin haittana on vaikutuksen keston jääminen alle 24 tuntiin
pienillä insuliiniannoksilla ja toisaalta
tehon heikkeneminen suurilla annoksilla, mikä voi johtaa yksittäisillä potilailla hyvin suuriin insuliiniannoksiin.
Uusimmat ylipitkävaikutteiset perusinsuliinit olisivat valtaosalle tyypin
2 diabeetikoista ensisijainen valinta,
mikäli korvauskäytännöt ja hinta olisivat samat kuin muilla perusinsuliiErikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

Taulukko. Käytössä olevat diabeteslääkkeet ja niiden käyttö eri tilanteissa
Metformiini

SGLT-2-estäjät

DPP-4-estäjät

Hypoglykemia
Paino

Sulfonyyliurea

Pioglitatsoni

GLP-1-agonisti

Ateriavälin venyessä
Laskee painoa
hieman

Laskee painoa

Painoneutraali

Nostaa hieman
painoa

30-60 ml/min

Käytä harkiten
ja varoen
(annos -50
% erityisesti
iäkkäillä)

Älä käytä, mikäli
GFReEPI < 60
ml/min
Varoen iäkkäillä

50% annos
(linagliptiini 100%
annos)

Riski hypoglykemiaan
nousee

< 30 ml/min

Metformiini
vasta-aiheinen

Ei tehoa

25% annos
(linagliptiini 100%
annos)

Suolistohaitat

Herkästi
isommilla
annoksilla

Insuliini
Jos annos liian iso

Nostaa painoa
reilusti

Laskee painoa

Nostaa painoa

Munuaisten
vajaatoiminta
GFReEPI 60-90
ml/min

Hoidon alussa
GI-haittavaikutuksia

Sydämen
vajaatoiminta

Empagliflotsiini
ensisijainen
valinta

Sydän- ja
verenkiertoelimistön sairaus

Empagliflotsiini
ensisijainen
valinta

Iäkäs potilas

GLP-1-agonistien
käyttöä ei suositella

Muista
tarkistaa
GFReEPI ja
pienentää
annosta sen
mukaan.
Muista tauotus
gastroenteriitissä!

Vältä saksa- ja
alogliptiiniä

Linagliptiini
hyvä valinta (ei
annosmuutosta
munuaisten
vajaatoiminnassa)

Ammattikuljettaja

Lisää
nesterentiota

Vakavan
hypoglykemian riski
suuri

Hypoglykemia-riski

Riski sydämen
vajaatoimintaan

Liraglutidi

Osteoporoosi,
Riski sydämen
vajatoimintaan

Käytä harkiten,
mikäli munuaisten
vajaatoiminta

Hypoglykemiariski
HbA1c-tavoite
64-70 mmol/mol
(8,0-8,5%)

Hypoglykemiariski

Neutraali vaikutus
Suositeltava
Käytettävä harkiten/rajoitetusti
Käyttö vasta-aiheista
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neilla. Degludek- ja glargiini U300 –insuliinit ovat ”huiputtomia” verrattuna
vanhempiin insuliineihin ja niiden
päiväkohtainen vaihtelu on vähäisempää kuin glargiini U100 –insuliinilla,
mikä johtaa yöllisten hypoglykemioiden vähenemiseen neljänneksellä.21, 22
Tätä kirjoitettaessa tyypin 2 diabeteksen hoitoon on rajoittamaton
100 %:n korvattavuus NPH-, glargiini
U100- ja detemirinsuliinilla. Glargiini U300-insuliini on 100 % korvattu,
mikäli glargiini U100-hoidon aikana
esiintyy toistuvia tai vakavia hypoglykemioita. B-lausunnon voi laatia
diabetesta hoitava yleislääkäri, mikäli
endokrinologi tai sisätautilääkäri on
kirjannut hoitokertomukseen tarpeen
insuliinivaihtoon hypoglykemioiden
takia. Degludek-insuliinilla ei ole lainkaan korvattavuutta tyypin 2 diabeetikoilla.

keet, SGLT-2-estäjät) on kokeiltu eikä
hoitotavoitteeseen päästä korkeiden
aterianjälkeisten sokeritasojen takia,
voi pikainsuliinin aloittaa esimerkiksi
4 yks annoksella per ateria ja nostaa
annosta 2 yks kerrallaan viikon välein. Onnistuneen hoidon mittarina
on aterioita edeltävien sokeritasojen
tasoittuminen. Monipistoshoidon aloituksen yhteydessä ylipainoista tyypin
2 diabeetikkoa pitäisi ohjata lopettamaan aterianjälkeisten glukoositasojen
mittaaminen. Pyrkimys liian tiukkaan
2h ruokailun jälkeiseen tavoitetasoon
nostaa insuliiniannoksen helposti hyvin korkeaksi, mikä aiheuttaa hypoglykemioita ja nälän tunnetta ennen
seuraavaa pääateriaa. Esimerkiksi aamiaisella pistetty pikainsuliinin annos
on oikea, mikäli ennen lounasta sormenpäästä mitattu glukoositaso on
sama kuin ennen aamiaista.8

Ateriainsuliinit (pikainsuliinit
lispro-, aspart- ja glulisinsuliini sekä
lyhytvaikutteinen insuliini)
Ateriainsuliineja käytetään tyypin
2 diabeteksen hoidossa harvemmin
niihin liittyvän hypoglykemiariskin
ja painonnousun takia. Joskus haiman insuliinintuotto on kuitenkin
niin paljon alentunut, että se on ainoa
keino pitää verensokerit kurissa päiväaikaan. Tyypillisimmillään pikainsuliinien vaikutushuippu on 1-3 tuntia pistämisen jälkeen ja vaikutusaika
kestää 5 tunnin ajan. Ylipainoisilla
henkilöillä pikainsuliinien vaikutusaika voi pidentyä huomattavasti, minkä takia vanhalla lyhytvaikutteisella
insuliinilla ei ole enää sijaa tyypin 2
diabeteksen hoidossa.
Ateriainsuliini on viimeinen oljenkorsi ylipainoisen tyypin 2 diabeetikon hoidossa. Monipistoshoito lisää
riskiä hypoglykemioihin ja erityisesti
painonnousuun. Mikäli kaikki ruokavalio-ohjaukseen ja muihin lääkehoitoihin liittyvät konstit (inkretiinilääk-

INSULIINISTA RIIPPUMATON
VAIKUTUSMEKANISMI

48

SGLT-2-estäjät (dapagliflotsiini,
empagliflotsiini)
Terveelläkin henkilöllä noin 180 g glukoosia suodattuu päivittäin munuaisten kautta siten, että käytännössä 90 %
siitä reabsorboidaan proksimaalisten
tubulusten alueella olevien natriumglukoosisiirtäjäproteiini-2:en (SGLT-2)
avulla ja loput 10 % hieman distaalisemmin SGLT-1:n avulla. Tyypin 2 diabeetikoilla glukoosia suodattuu terveitä enemmän munuaisten kautta ja
myös glukoosin takaisinimeytyminen
on lisääntynyt. Lisääntynyt glukoosin
takaisinimeytyminen on erittäin tärkeä patofysiologinen mekanismi ja
ylläpitää hyperglykemiaa. Estämällä
SGLT-2:n toimintaa voidaan oleellisesti vähentää glukoosin takaisinimeytymistä munuaisissa ja samalla lisätä
glukoosin erittymistä virtsaan (n. 70 g/
vrk). Tällöin syntyy päivittäin noin 280
kcal:n energiavaje, minkä seuraukse-

Metformiinin tai SGLT2- estäjän
käyttäjälle:
Jos tulee kova oksennus/ripulitauti/
runsaasti alkoa, (metformiinivalmiste) ja (SGLT-2-estäjä) on jätettävä
tauolle, kunnes on toipunut taudista. (SGLT-2-estäjän) kanssa muistettava juoda riittävästi päivän aikana.

na paino laskee noin 2-4 kg. Virtsaan
erittyvä glukoosi vetää mukaansa keskimäärin 4 desilitraa nestettä ja pienen
määrän natriumia. Lopputuloksena on
myös muutaman mmHg:n verenpaineen lasku. Glukosuriaa indusoivan
vaikutusmekanisminsa takia SGLT-2
-estäjät hoitavat hyvin hyperglykemiaa ja laskevat myös painoa lisäämättä
hypoglykemiariskiä. 3
SGLT-2 -estäjät ovat erinomainen
valinta siinä tilanteessa, kun potilaan
hyperglykemia ei ole riittävän hyvässä hoitotasapainossa ja käytössä on
jo muita diabeteslääkkeitä. SGLT-2
-estäjä voidaan hyvin yhdistää niin
metformiini-, DPP4-estäjä-, GLP-1
-agonisti- kuin insuliinihoitoonkin.
Suomessa on käytössä kaksi SGLT-2
-estäjää, dapagliflotsiini ja empagliflotsiini. Niiden vaikutusmekanismi
ja –profiili ovat hyvin samanlaiset,
mutta empagliflotsiinin on osoitettu
soveltuvan erityisesti sydänsairaiden
diabeetikoiden hyperglykemian hoitoon. Syksyllä 2015 julkaistussa EMPAREG -tutkimuksessa empagliflotsiinin
osoitettiin vähentävän merkittävästi
paitsi sairaalahoidon tarvetta sydämen
vajaatoiminnan takia, myös sydän- ja
verisuonitauti- sekä kokonaiskuolleisuutta sydänsairailla tyypin 2 diabeetikoilla. 24
SGLT-2 -estäjien teho hiipuu munuaisfunktion heikentyessä eikä SGLT-2
-estäjää tule aloittaa tai lääke kannattaa lopettaa viimeistään siinä vaiheessa, kun potilaan GFR on alle 60
Erikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

ml/min. SGLT-2 -estäjien tyypillisin
sivuvaikutus on hiivatulehdus, jonka
syynä on virtsan sisältämä sokeri. Jos
virtsaa (ja sen myötä sokeria) jää iholle ja iholla on hiivakasvustoa, naiset
voivat saada lopputuloksena gynekologisen ja miehet esinahan hiivatulehduksen. Lisääntynyt virtsamäärä voi
myös johtaa kehon kuivumiseen, joten
lääkkeen kanssa täytyy muistaa juoda
riittävästi päivän aikana. Iäkkäitä potilaita hoidettaessa SGLT-2 -estäjillä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
Metformiinin tapaan SGLT-2 -estäjät
tulee tauottaa esim. gastroenteriittien
yhteydessä potilaiden liiallisen dehydraation välttämiseksi.
Ainutlaatuisen vaikutusmekanisminsa ansiosta SGLT-2 -estäjät alentavat verensokeria insuliinivaikutuksesta riippumatta, mutta ne eivät
missään nimessä korvaa insuliinia,
joten taustalla täytyy olla insuliinivaikutusta kehon happomyrkytyksen eli
ketoasidoosin välttämiseksi. Ketoasidoosi on mahdollinen, joskin harvinainen SGLT-2 -estäjien haittavaikutus. SGLT-2 -estäjät nostavat hieman
ketoaineiden tuottoa maksassa ja jos
samaan aikaan jokin toinen mekanismi vaikuttaa samaan suuntaan
(esim. ylipitkä paastoaminen, hyvin
matalahiilihydraattinen ruokavalio
yhdistettynä suureen ruokavalion proteiinimäärään, kuivuma tai insuliininpuutos), ketoaineiden määrä veressä
voi nousta vaarallisen korkeaksi ja aiheuttaa kehon happamoitumisen.25, 26

POTILASTAPAUKSIA
Potilas 1: Potilas on 38-vuotias mies,
joka on kärsinyt lihavuudesta koko
aikuisikänsä (BMI 38,0). Neljä vuotta sitten potilaalla todettiin tyypin 2
diabetes ja hänelle aloitettiin metformiinilääkitys, jota hän on käyttänyt
annoksella 3g/vrk. Nyt potilaan pitkäaikaista glukoositasapainoa kuvaava
Erikoislääkäri 2/2017 • 27 vsk

HbA1c-arvo on vuosien aikana hiljalleen heikentynyt ollen nyt epätyydyttävällä tasolla 73 mmol/mol (8,8 %) ja
hyperglykemian hoitoa olisi tehostettava. Maksan transaminaasiarvot ovat
lievästi kohonneet herättäen epäilyn
rasvamaksasta. Munuaisten toiminta
todettiin normaaliksi. Mikä olisi järkevin tapa tehostaa potilaan hyperglykemian hoitoa?
Hoitoratkaisu: Oleellisinta potilaan
hoidossa olisi pysyvä painonhallinta.
Jo 5 %:n painonlaskulla potilaan insuliiniresistenssi voisi murtua, jolloin
todennäköisesti potilas voisi pärjätä
jopa ilman diabeteslääkitystä. Painonhallinnassa hoitovaste tulee kuitenkin
viiveellä ja lisäksi potilaan lihavuus
on jo kroonistunut, joten pysyvän
painonhallinnan toteuttaminen tässä
tilanteessa olisi erityisen haastavaa.
Joka tapauksessa pysyvää painonhallintaa tulisi aina tukea tyypin 2
diabetikon hyperglykemian hoidossa.
Tässä tapauksessa pitäisi harkita myös
lihavuusleikkauksen mahdollisuutta,
mikäli potilas on motivoitunut.
Tehostettaessa lääkehoitoa luontevin lääkevalinta metformiinihoidon
kumppaniksi tässä tilanteessa olisi
joko DPP-4 -estäjä tai SGLT-2 -estäjä
tai jopa molemmat. Näin korkealla
glukoosin lähtötasolla SGLT-2 -estäjä
laskee tehokkaammin glukoositasoa
kuin DPP-4 -estäjä haiman väliaikaisen exhaustion takia. Joka tapauksessa lääke ei saisi nostaa painoa ja sillä
pitäisi olla vähäinen hypoglykemiariski. Täten insuliinit, pioglitatsoni ja
sulfonyyliureat eivät ole ensisijaisia
lääkevalintoja tässä tilanteessa. Mikäli metformiinin ja DPP-4 -estäjän ja/
tai SGLT-2 -estäjän kombinaatiolla ei
saavuteta riittävän hyvää glykeemistä
tasapainoa ja potilaan BMI on edelleen ≥ 35, niin hoitoon olisi järkevintä
kombinoida pitkävaikutteinen GLP-1
-agonisti. Tällöin DPP-4 -estäjähoito

pitäisi lopettaa, koska DPP-4 -estäjien ja GLP-1 -agonistien yhteiskäyttö
ei ole suositeltavaa. Tuoreimpien tutkimusten mukaan GLP-1 -agonistin
yhdistäminen SGLT-2 -estäjähoitoon
on erittäin hyödyllistä, koska SGLT2 -estäjähoito nostaa jonkin verran
glukagonipitoisuuksia ja vastaavasti
GLP-1 -agonisti laskee sitä23, 27. Potilaan hoidoksi muodostuisi siis ennen
pitkää metformiinin, GLP-1 -agonistin
ja SGLT-2 -estäjän kombinaatio. Siinä vaiheessa, kun paastoglukoosi ja
HbA1c kääntyvät noususuuntaan, niin
hoitoon tulisi vielä kombinoida perusinsuliinianalogi ja viimeisenä vaihtoehtona hyperglykemian hoidossa olisi
lopulta ateriainsuliini.
Potilas 2: Potilas on 47-vuotias nainen, joka on murrosiästä alkaen kärsinyt lihavuudesta ja nyt hänen lihavuutensa on vaikea-asteista (BMI
36,8). Potilas saapui yliopistosairaalan
sisätautien poliklinikalle hoitoarvioon
työterveyslääkärin lähetteellä tuoreen diabeteksen takia. Potilaalla oli
edeltävästi esiintynyt janon tunnetta,
tihentynyttä virtsaamistarvetta ja väsymystä noin puolen vuoden aikana.
Lisäksi paino oli pudonnut tarkoituksella 135 kg:sta 114 kg:aan viimeisen
kahden vuoden aikana. Laboratoriotutkimuksissa todettiin selkeä hyperglykemia (P-Gluk 22,8 mmol/l) ja
hänen HbA1c-arvonsa oli 127 mmol/
mol (13,8 %). Maksan ja munuaisten
toimintakokeet olivat normaalit. Potilaalla ei todettu saarekesolu- (ICA-Ab)
eikä glutamaattidekarboksylaasivastaaineita (GAD-Ab). Mitä aloittaisit potilaan hyperglykemian hoidoksi?
Hoitoratkaisu: Huomio kiinnittyy
potilaan reilun 20 kg painonlaskuun ja
selvään hyperglykemiaan. Tutkimusten sekä oireiden ja löydösten perusteella potilaalla on tyypin 2 diabetes,
jossa on kehittynyt jo selkeä insulii49
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nivaje, lisäksi tilannetta vaikeuttaa
insuliiniresistenssi. Tässä tapauksessa
insuliinihoidon aloitus on välttämätöntä. Potilaalle voisi hyvin aloittaa
perusinsuliinin lisäksi myös ateriainsuliinin ainakin tilapäisesti, kunnes
haiman toiminta elpyy riittävästi. Ateriainsuliinilla on kuitenkin huomattava painoa nostava vaikutus, minkä
vuoksi päädyttiin kokeilemaan muita
vaihtoehtoja. Potilaalle aloitettiin perusinsuliinianalogi annoksella 20 ky
aamuisin (noin 0,18 ky/kg) ja potilas
ohjeistettiin nostamaan insuliiniannosta 3 vrk:n välein 4 ky:llä, kunnes
aamun paastosokeri asettuu 8 mmol/l
tuntumaan ja sen jälkeen insuliiniannoksen nosto 2 ky:llä 3 vrk:n välein,
kunnes aamun paastosokeri vakiintuu
5-6 mmol/l tasolle. Perusinsuliinin lisäksi potilaalle aloitettiin metformiini
ja DPP-4 -estäjä.
Jo kuukauden lääkehoidon jälkeen
HbA1c oli korjaantunut 90 mmol/
mol:iin (10,4 %) ja kolmen kk:n hoidon
jälkeen potilaan HbA1c oli korjaantunut peräti 54 mmol/mol:iin (7,1 %)
eli jo lähelle alussa asetettua hoitotavoitetta (HbA1c < 53 mmol/mol (< 7,0
%)). Tässä vaiheessa paino oli noussut
vain 0,7 kg eikä hypoglykemioita ollut esiintynyt, joten kaiken kaikkiaan
hyperglykemian hoitoa voitiin pitää
erittäin onnistuneena. Painonnousun
ehkäisemiseksi potilaalle vaihdettiin
DPP-4 -estäjän tilalle pitkävaikutteinen GLP-1 -agonisti, jonka siedettävyydessä ei ilmaantunut ongelmia. Kuusi
kuukautta hyperglykemian hoidon
ja kolme kuukautta GLP-1 -agonistin
aloituksesta HbA1c oli laskenut peräti
46 mmol/mol:iin (6,4 %) ja paino oli
laskenut 6 kg lähtötilanteesta ja nämä
tulokset saavutettiin ilman hypoglykemioita. DPP-4 -estäjän vaihto GLP1 -agonistiin paransi glykeemistä tasapainoa entisestään ja painoa saatiin
alaspäin, mikä on insuliiniresistenssin
murtumisen kannalta oleellisen tärke50

ää. Potilaan insuliinituotanto elpyikin
merkittävästi ja GLP-1 -agonistin aloituksen jälkeen potilas pystyi asteittain
vähentämään perusinsuliinin annosta
jopa 50 %.
Potilaan hoidoksi vakiintui perusinsuliinin, GLP-1 -agonistin ja metformiinin yhdistelmä. Mikäli hoitoa täytyy jatkossa tehostaa, niin luontevin
vaihtoehto on ateriainsuliini, koska
potilaan insuliinituotanto tulee ajan
myötä hiipumaan ja aterian jälkeinen
hyperglykemia tulee vaikeutumaan.
GLP-1 -agonisti- ja metformiinihoidot
tulevat jatkumaan insuliinihoidon
rinnalla. Hoitoon voi vielä jatkossa
lisätä SGLT-2 -estäjän, joka voidaan
kombinoida mihin tahansa diabeteslääkitykseen, kunhan munuaisfunktio
on riittävän hyvä (GFReEPI ≥ 60 ml/
min). SGLT-2 -estäjän avulla insuliiniannoksia pystyttäisiin vähentämään
ja tällä tavalla pystytään hillitsemään
painonnousua. Muut diabeteslääkkeet
eivät tule kysymykseen tämän potilaan hoidossa. Pioglitatsoni nostaisi
potilaan painoa, vaikka murtaisi varmasti insuliiniresistenssin ja parantaisi
insuliinivaikutusta. Sulfonyyliureaa ei
olisi mielekästä yhdistää perusinsuliinihoitoon, koska tämä lisäisi vain hypoglykemiariskiä eikä sulfonyyliurea
ole järkevä valinta, kun insuliinituotanto on jo valmiiksi vajavaista.
Potilas 3: Potilas on 51-vuotias ja 190
cm pitkä, 106 kg painava mies, joka
on aiemmin ollut melko terve. Työterveyshuollossa oli kaksi vuotta aiemmin mitattu koholla oleva paastoglukoosiarvo 6 mmol/l ja annettu ohjeita
painon pudottamiseen ja liikuntaan.
Nyt edeltävän puolen vuoden aikana
potilas oli ollut normaalia väsyneempi
ja viime viikkoina huomannut janon
tunteen lisääntyneen. Paino oli ollut
vakaa. Murtuman hoidon yhteydessä
mitattu glukoosi oli 11 mmol/l ja seuraavalla viikolla työterveyshuollossa

paastoglukoosi 11,9 mmol/l ja Hba1c
112 mmol/mol (12,4%). Työterveyslääkäri aloitti metformiinin annoksella 500 mg illalla ja potilas lähetettiin
diabeteslääkärille kaksi päivää myöhemmin hoidon ohjaukseen. Ruokailutavat olivat asiantuntijan silmään
karmeat: janoa oli sammutettu hedelmämehuilla ja sokerisella limulla,
karkkia kului iltaisin, samoin vaaleaa
leipää, pullaa ja välipaloina paljon
hedelmiä, keskimäärin kolme banaania päivässä. Munuaisen toiminta oli
normaali ja ALAT-arvon perusteella ei
ollut rasvamaksaa (ALAT 28).
Hoitoratkaisu: Potilaalla on hyvin
todennäköisesti tyypin 2 diabetes, ja
verensokeri on noussut pidemmäksi
aikaa niin korkealle tasolle, että haiman insuliinituotto on vajavaista, todennäköisesti ei kuitenkaan pysyvästi,
vaan hyperglykemian takia ohimenevänä. Insuliinihoidon aloituksella ei
ole välitöntä kiirettä korkeasta verensokerista huolimatta, koska potilaan
vointi on hyvä eikä kuivuman merkkejä ole nähtävillä. Hoito voitaisiin toteuttaa väliaikaisella insuliinihoidolla
ja purkaa se myöhemmin mahdollisesti pois.
Tässä tapauksessa potilaalle valittiin
kuitenkin toinen tie – lyötiin ”kättä
päälle” siitä, että kaikki yllämainitut
turhat, nopeasti imeytyvät hiilihydraatit jäävät pois saman tien ruokavaliosta. Metformiinin suhteen annettiin
ohjeet annoksen nostosta normaalin
kaavan mukaan viikon välein, mikäli
maha ei reagoi nousevaan annokseen.
Sen lisäksi aloitettiin glimepiridi 2 mg,
jonka tarkoituksena oli saada haiman
insuliinieritys käyntiin. Potilaalle annettiin sokerimittari ja hänen kanssaan sovittiin soitto seuraavalle viikolle. Ajatuksena oli, että jos glukoositaso
ei lähde selkeään laskuun kahdessa
viikossa, potilaalle aloitetaan perusinsuliinihoito. Glimepiridin suhteen
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annettiin kirjallinen ohje puolittaa annos, jos ennen ateriaa mitattu verensokeri laskee alle 6 mmol/l ja lopettaa
lääke kokonaan, mikäli sama toistuu.
Seuraavalla viikolla kotimittauksissa aamusokerit olivat laskeneet alkutilanteen 14 mmol/l:sta tasolle 10
mmol/l. Ennen päiväruokaa glukoosit
vaihtelivat 8 vrk käytön jälkeen tasolla
7-8 mmol/l. Seuraavalla viikolla potilas puolitti glimepiridin mitattuaan 5.7
mmol/l ennen lounasta. Kaksi viikkoa
myöhemmin glimepiridi jäi kokonaan
pois käytöstä. Kaksi kuukautta ensitapaamisen jälkeen Hba1c oli laskenut
tasolle 60 mmol/mol (7.6%) ja kaikki
hyperglykemian oireet pysyivät poissa
2 g/vrk metformiiniannoksella. Kotona tehdyt aamuglukoosiarvot olivat
5.9-6.9 mmol/l ja ennen päiväruokaa
5.0-5.5 mmol/l ja 2 tuntia sen jälkeen
6.5-7.5 mmol/l. Ruokavalio oli moitteeton, mutta glukosurian poistumisen jälkeen paino oli noussut 3 kiloa.
Potilaalla oli siis haiman toiminnan
ohimenevä häiriö. Pysyvän insuliinihoidon aloittamisen sijaan väliaikainen ongelma hoidettiin tiukalla ruokavaliomuutoksella ja lyhytaikaisella
sulfonyyliureahoidolla. Tämä vaatii
hoitotiimiltä huolellisen (ja mielellään
kirjallisen) ohjeistamisen, jotta potilas ymmärtää sulfonyyliurean olevan
väliaikainen ratkaisu. Vanhuksilla tai
munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kyseinen hoito ei tulisi kyseeseen
korkean hypoglykemiariskin takia. Tämän potilaan kohdalla vuosien saatossa tapahtui useita relapseja ruokavalion ja liikunnan suhteen ja aina näiden
episodien yhteydessä paastoglukoositaso nousi päälle 8 mmol/l ja Hba1c
livahti 53 mmol/mol (7%) huonommalle puolelle. Väliaikaisesti kokeiltu
pioglitatsoni nosti potilaan painoa
ja DPP-4-estäjä ei riittänyt pitämään
hyperglykemiaa yksin metformiinin
kanssa kurissa. Kolme vuoden sairastamisen jälkeen aloitettiin uusi lääke,
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SGLT-2 -estäjä (metformiinin ja DPP-4
-estäjän rinnalle), jonka kanssa on kolmen vuoden ajan pysytty HbA1c-tasoilla 43-48 mmol/mol (6.1-6.5%). Viimeisimmällä käynnillä 3.5.2017 DPP-4
-estäjä jätettiin kokeeksi pois lääkepaletista tarkoituksena katsoa, riittäisikö
SGLT-2 -estäjän ja metformiinin kombinaatio nykyisessä elämäntilanteessa.
Potilas mittaa säännöllisesti verensokeria ja ottaa yhteyden hoitoyksikköön, jos glukoositaso lähtee nousuun.

LOPUKSI
Olemme käyneet läpi lääkehoitoon
liittyviä käytännön vinkkejä tyypin 2
diabeteksen hyvän glukoositasapainon saavuttamiseksi. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että elämäntavoilla
on valtava merkitys hyperglykemian
hoidossa. Säännöllinen liikunta parantaa insuliiniherkkyyttä ja jo hieman
vaurioituneellakin insuliinivasteella
voi pitää verenglukoositason hyvin
kurissa. Vielä suurempi merkitys tyypin 2 diabeteksen hyperglykemian
hoidossa on turhien hiilihydraattien
rajoittamisella. Monet tyypin 2 diabeetikot juovat ja syövät epätarkoituksenmukaisia määriä nopeasti imeytyviä
hiilihydraatteja. Virvoitusjuomat,
tuoremehut, mehukeitot, makeat alkoholijuomat, jälkiruuat, kahvileivät,
makeutetut jogurtit ja rahkat, hiilihydraateilla kyllästetyt smoothiet, karjalanpiirakat, vaaleat ”höttöhiilarileivät”,
makeat hedelmät, kuten banaani ja
viinirypäleet – lista on lähes loputon.
Näiden jättäminen pois ruokavaliosta
hyperglykemiatilanteessa antaa haimalle aikaa toipua glukoosin toksisesta pitoisuudesta samalla, kun lääkkeillä annetaan kyytiä verensokerille.
Turhien hiilihydraattien rajoittaminen
on kaikissa taudin vaiheissa kaikkein
tehokkain tapa parantaa glukoositasapainoa.
Onnistuneen hoidon esteenä voi

elämäntapojen lisäksi olla moni muukin yllättävä seikka. Potilaiden kannalta erityisen ikävä asia on 1.1.2017 alkaen muuttunut lääkekorvauskäytäntö,
mistä johtuen potilaiden omavastuuosuus hoitokustannuksista on merkittävästi lisääntynyt ennen vuosittaisen
605,13 € lääkekaton täyttymistä. Diabetesta voidaan hoitaa monilla erilaisilla ja erihintaisilla lääkkeillä ja glukoositasapainon osalta voidaan päätyä
samaan lopputulokseen erilaisilla lääkekombinaatioilla.
Diabeetikoita hoitavan lääkärin on
kuitenkin tärkeä tiedostaa, että hyvä
sokeritasapaino on vain yksi hoitotavoitteista ja diabetesta on aina hoidettava kokonaisvaltaisesti. Hoitotavoitteet on asetettava yksilöllisesti ja ne
vaihtelevat mm. diabeteksen keston,
potilaan iän, liitännäissairauksien ja
hoitoon sitoutumisen mukaan. Diabeteksen hoito voidaan katsoa onnistuneeksi, mikäli hyvä sokeritasapaino
saavutetaan mahdollisimman vähin
hypoglykemioin ja ilman painon nousua. Tämä tarkoittaa sitä, että varhainen insuliinihoito ei välttämättä ole
hyvä ratkaisu tyypin 2 diabeteksessa,
mutta sen sijaan insuliinihoito on välttämätön viimeistään siinä vaiheessa,
kun potilaalle on kehittynyt selkeä
insuliinivaje. Tärkeintä olisi kuitenkin
ehkäistä diabeteksen synty, jossa elinikäisen painonhallinnan merkitystä ei
voi korostaa liikaa.

YHTEENVETO
Diabetes on heterogeeninen joukko
glukoosiaineenvaihdunnan sairauksia, joille on tyypillistä kohonnut verensokeripitoisuus. Diabetes voidaan
karkeasti jakaa tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetekseen ja tyypin 2 eli
aikuistyypin diabetekseen. Todellisuudessa tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes
edustavat vain diabeteksen eri muotojen ääripäitä ja niiden väliin mah51
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tuu paljon diabetesmuotoja, joissa on
molempien alaryhmien piirteitä. Tyypin 1 diabeteksessa insuliinituotanto
ehtyy autoimmuunireaktion seurauksena, minkä vuoksi elinikäinen insuliinihoito on välttämätöntä. Tyypin 2
diabeteksen patofysiologia on monimuotoisempi. Sen ymmärtäminen ja
lääkkeiden vaikutusmekanismin mahdollisimman hyvä tunteminen on tärkeää, jotta lääkäri pystyisi valitsemaan
potilaalle parhaan ja tarkoituksenmukaisimman lääkityksen kussakin tilanteessa.
Tällä hetkellä yli 10 % maamme
väestöstä sairastaa diabetesta ja diabetesepidemia kulkee käsi kädessä
lihavuusepidemian kanssa. Tyypin 2
diabeteksen hoidossa ei voi koskaan
korostaa liikaa pysyvien elämäntapaja ruokavaliomuutosten merkitystä. Jo
5 %:n painonlasku voi parhaassa tapauksessa normalisoida glukoosiaineenvaihdunnan, joten tyypin 2 diabetes
on mahdollista saada remissioon myös
lääkkeettömällä hoidolla ja ilman lihavuusleikkausta aivan kotikonstein.
Hyperglykemiaa hoidettaessa tärkeintä on pyrkiä tehostamaan diabeteksen hoitoa muuttamalla elintapoja
tai proaktiivisesti lääkityksellä, nousevaan glukoositasoon on puututtava
aina välittömästi. On huomattavasti
helpompaa pitää glukoositaso kurissa
kuin korjata pitkäksi aikaa käsistä karannut hyperglykemia hyvälle tasolle.
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