
Tyypin 1 diabeteksen hoito kuor-
mittaa lapsipotilasta ja hänen 
perheensä arkea. Diabetespotilas 
itse tai hänen perheensä joutuu 

tekemään useita isoja hoitopäätök-
siä joka päivä. Samalla tiedetään, että 
huono glukoositasapaino lisää mer-
kittävästi pitkäaikaiskomplikaatioiden 
riskiä (1).  Tiedon ja hoitovälineiden 
lisääntyessä myös hoitotasapainon vaa-
timukset ovat tiukentuneet. Vastikään 
julkaistun suuren ruotsalaisen seuran-
tatutkimuksen mukaan komplikaatioi-
den ja vakavien hypoglykemioiden riski 
on pienimmillään HbA1c –tasolla <53 
mmol/mol (7,0 %) (2). Tätä matalammat 
HbA1c –tasot lisäävät vakavien hypogly-
kemioiden määrää, mutta korkeammat 
arvot kasvattavat taas retinopatian ja 
mikroalbuminurian riskiä (2). 

Uusia seuranta-arvoja käyttöön
Viime aikoina pelkän HbA1c-arvon 
käyttäminen hoitotasapainon mitta-
rina on todettu riittämättömäksi, sil-
lä hyväänkin HbA1c-arvoon voi liittyä 
paljon verensokerivaihtelua, joka lisää 
elinkomplikaatioiden riskiä (3). Sen 
vuoksi aikaa tavoitealueella (3,9 -10 
mmol/l, Time in Range, TIR) on alettu 
yhä enenevästi käyttää HbA1c:n rinnalla 

(4). Tavoitteena on TIR yli 70 % ajasta 
ja hypoglykemioita alle 5 % ajasta, koska 
tuolloin mikroalbuminurian ja retino-
patian eteneminen on vähäistä (4,5). 
Lisäksi glukoosipitoisuuden variaatio-
kerrointa (CV, coefficient of variation, 
eli vaihtelun keskihajonta jaettuna glu-
koosipitoisuuden keskiarvolla) käyte-
tään havainnoimaan glukoosipitoisuu-
den vaihtelun amplitudia (6). CV alle  
36 % kuvaa tasaista glykemiaa, kun taas 
yli 36% merkitsee suurta vaihtelua ve-
rensokeritasossa (6). Näiden paramet-
rien mittaaminen vaatii glukoosisenso-
rin käyttöä.

Tasaisen glukoosiprofiilin saavutta-
minen on diabetespotilaalle haastavaa. 
Ensinnäkin on huolehdittava ateriain-
suliinien oikea-aikaisesta ottamisesta 
riittävän ajoissa ennen ateriaa. Lisäksi 
täytyy arvioida aterian hiilihydraattien 
määrä ja se, sisältääkö ateria niin pal-
jon proteiineja ja rasvaa, että nekin on 
otettava insuliinin annostelussa huomi-
oon. Muutkin insuliinin tarpeeseen vai-
kuttavat tekijät on otettava huomioon, 
kuten stressi, muut sairaudet, liikunnan 
määrä ja niin edelleen. Jotta yli 70 % 
aikaan tavoitetasolla päästäisiin, pitäisi 
yksilön elää hyvin ennakoitavaa elämää 
ilman minkäänlaisia yllätyksiä.  Tämä 
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Tyypin 1 diabeteksen  
nykyhoito lapsilla

Tyypin 1 diabetes on sairaus, joka 
kuormittaa huomattavasti lapsi-
potilaan ja hänen perheensä arkea. 
Sairaus tulee myös yhteiskunnalle 
kalliiksi, ellei hoitotavoitteisiin eli 
tasaiseen glukoosiprofiiliin pääs-
tä. Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana nopeasti kehittynyt teknolo-
gia tukee hoitotavoitteisiin pää-
syä. Jatkuva glukoosisensorointi 
on jo arkipäivää, ja ensimmäinen 
virallinen hybridi-closed loop 
-insuliinipumppu tuli Euroopassa 
markkinoille vuosi sitten. HCL 

-insuliinipumppu pyrkii pitämään 
potilaan glukoositason tasaisena 
annostelemalla viiden minuutin 
välein mikroboluksia glukoosisen-
sorin arvojen mukaisesti, mutta 
ateriainsuliinin käyttäjä joutuu 
annostelemaan edelleen itse.
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on luonnollisesti useimmille meistä lä-
hes mahdotonta.

Glukoosisensorointi laajasti 
käytössä
Tekniikka on kehittynyt viimeisten 10 
vuoden aikana huomattavasti. Glu-
koosisensorointi onkin hyvää vauhtia 
syrjäyttämässä perinteiset sormenpää-
mittaukset. HUSin lasten ja nuorten 
toimialalla 90 %:lla potilaista on käy-
tössään jokin sensori. Glukoosisensori 
on ihonalaiskudokseen neulan avulla 
asennettava anturi, joka mittaa glukoo-
sia ihonalaiskudoksesta (7). Markkinoil-
la on myös kapselimainen, ihoviillosta 
asennettava ja kuuden kuukauden vä-
lein vaihdettava sensori. (Eversense®, 
Senseonics Inc). 

Glukoosisensorointi voi olla jatkuvaa 
tai jaksoittaista. Potilas ”skannaa” itse 
sensoria päätelaitteella tai puhelimella 
ja saa glukoosiarvon, glukoosin tren-
dinuolen sekä edellisten kahdeksan 
tunnin käyrän käyttöönsä (FreeStyle 
Libre®, Abbott). Jatkuva glukoosisen-
sori lähettää dataa päätelaitteeseen tai 

puhelimeen viiden minuutin välein ja 
siihen voidaan ohjelmoida erilaisia hä-
lytyksiä korkeille ja matalille glukoosi-
arvoille. Jatkuvan glukoosisensoroinnin 
etuna on, että potilaan ei tarvitse nähdä 
skannaamisen vaivaa. Arvot päivittyvät 
automaattisesti ja hälytykset auttavat, 
jos esimerkiksi hypoglykemiatunte-
mukset ovat kadonneet. Reaaliaikainen 
sensorointikäyrä voidaan jakaa esimer-
kiksi lasten vanhempien älypuhelimiin.  
Jatkuva glukoosisensorointi näyttäisi-
kin olevan tärkein asia hoitotasapainon 
parantamisessa riippumatta hoitomuo-
dosta (monipistoshoito vs. insuliini-
pumppu) (8). On kuitenkin huomatta-
va, että pelkällä glukoosisensoroinnilla  
ei yleensä saavuteta tavoitetasoa TIR yli 
70 % ja HbA1c -tasoa alle 53 mmol/mol 
(9,10). Kehittyneemmälle insuliinin an-
nostelutekniikalle ja samalla yksilöä vä-
hemmän kuormittavalle hoitomuodolle 
on siis tilausta.

Älyä mittaukseen
Aivan ensimmäinen ”älykäs” insulii-
nipumppu oli ns. ”matalan pysäytys” 

-toiminnolla varustettu sensoroiva 
insuliinipumppu, joka pysäytti insulii-
nin annostelun kahdeksi tunniksi, kun 
käyttäjän säätämä matalan glukoosiar-
von raja saavutettiin. Sen seuraaja oli 
puolestaan ns. ”ennakoivan matalan 
pysäytyksen” omaava pumppu, joka 
osaa pysäyttää insuliinin annostelun jo 
ennen hypoglykemialle asetettua raja-
arvoa. Sensorin glukoosiarvon noustua 
turvalliselle tasolle insuliinin annostelu 
palautetaan. Tällä pumppumallilla hy-
poglykemiat saadaan varsin tehokkaasti 
estettyä etenkin niillä diabetespotilailla, 
joilla hypoglykemiatuntemukset puut-
tuvat. Muuten hoitotasapaino ei juuri-
kaan parane (11, 12)

Loppusyksystä 2018 Euroopan mark-
kinoille tuli ensimmäinen ns. hybridi 
closed loop –insuliinipumppu (HCL), 
joka annostelee pieniä mikroboluksia 
viiden minuutin välein glukoosisensorin 
antaman datan perusteella (Minimed 
670g®, Medtronic) pyrkien pitämään 
glukoosin tasolla 6,7 mmol/l. Minimed 
670g® käyttää säätötekniikassaan yleis-
tä algoritmia (PID). Yksinkertaistettuna 
se arvioi, kuinka kaukana tavoiteglukoo-
sista ollaan, kuinka kauan tavoitetasol-
ta ollaan oltu poissa ja kuinka nopeasti 
glukoosiarvo muuttuu.  Laitteisto sää-
tää mikrobolusten koon joka yö klo 24 
verraten annoksia edeltävien kuuden 
vuorokauden annoksiin. Ateriainsulii-
ni ja huomattavan korkeiden glukoosi-
arvojen korjausbolus täytyy käyttäjän 
vielä tässäkin mallissa annostella pum-
pun annosoppaan avulla ja siitä johtuu 
nimitys hybridi-closed loop. Medtro-
nicin omien tutkimusten ja real life 
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-datan ( jota on tällä hetkellä jo yli 100 
000 käyttäjästä pääosin Yhdysvalloissa) 
mukaan 670g-insuliinipumpulla pääs-
tään noin 70 %:n aikaan tavoitteessa yli 
6-vuotiailla ja 63 %:n aikaan tavoittees-
sa alle 2-6 vuotiailla hypoglykemioiden 
lisääntymättä (13-15).  Omat henkilö-
kohtaiset kokemukseni noin 40 lapsi-
potilaasta ensimmäisten 3-6 kuukauden 
käytön perusteella ovat, että lapsillakin 
päästään hoitotavoitteeseen, kunhan 
potilaat ja perheet koulutetaan uuteen 
laitteeseen hyvin. Monelle saattaa alus-
sa olla vaikeaa antaa vastuu algoritmille, 
kun on tottunut itse säätämään annok-
sia ympärivuorokautisesti. Ateriabolus-
ten oikea-aikainen annostelu on tärkeää 
algoritmin toiminnan kannalta. Maail-
malla on myös potilaiden itsensä koo-
daamia epävirallisia HCL-algoritmeja 
(16), joiden hoitotulokset ovat erittäin 
hyviä (17).  Useimpien maiden valvon-
taelimet, kuten Suomen Valvira, ovat 
kuitenkin ottaneet näihin kielteisen 
kannan.

Lähitulevaisuudessa myös muilta 
valmistajilta on tulossa HCL-ratkaisuja 
(esimerkiksi T:Slim Control IQ®, Tan-
dem Diabetes Care ja Omnipod Hori-
zon®, Insulet). Tämä lisännee alalla 
tervettä kilpailua ja laskee hintoja. Seu-
raaviin versioihin saadaan entistä pa-
rempi algoritmi, joka korjaa itsenäisesti 
myös korkeita sokereita. Jatkossa koko 
insuliinipumppua ei tarvitse enää vaih-
taa, vaan ohjelmistot voidaan päivittää 
älypuhelinsovelluksen avulla. Tämä vä-
hentänee myös kustannuksia. 

Diabeteksen komplikaatioiden esto 
on kannattavaa
Onko moderni, kehittyneeseen mit-
tausteknologiaan perustuva tyypin 1 
diabeteksen hoito kustannustehokas-
ta? Minimed 670g® -laitteisto maksaa 
Suomessa tällä hetkellä n. 6 600 euroa/

potilas/vuosi (Medtronic, suullinen 
tiedonanto). Toisaalta tiedetään, että 
diabeteksen komplikaatioiden estämi-
nen säästää yhteiskunnan menoja jopa 
satoja miljoonia euroja vuodessa (18). 
Jos tähän lisätään vielä pienten dia-
betespotilaiden vanhempien yöunien 
paraneminen ja valvomisesta johtuva 
työstä poissaolojen vähentyminen, ovat 
säästöt todennäköisesti vielä suurem-
mat. Elämänlaadun paranemiselle tai 
hypo- sekä hyperglykemioiden välttä-
miselle esimerkiksi koulupäivän aikana 
on vaikea asettaa hintalappua. Inhimil-
liseltä kannalta ne ovat kuitenkin erit-
täin tärkeitä matkalla kohti henkisesti ja 
fyysisesti tervettä aikuisuutta.

Kirjallisuutta

1. Orchard TJ, Nathan DM, Zinman B. Association bet-
ween 7 years of intensive treatment of type 1 diabetes 
and long-term mortality. JAMA 2015;313:45–53.

2. Lind,M, Pivodic A,Svensson A-M, Ólafsdóttir AF,Wedel 
H,Ludvigsson J. HbA1c level as a risk factor for retino-
pathy and nephropathy in children and adults with type 
1 diabetes: Swedish population based cohort study. 
BMJ 2019; 366: l4894

3. Beck RW, Connor CG, Mullen DM, ym. The fal-
lacy of average: how using HbA1c alone to assess 
glycemic control can be misleading. Diabetes Care 
2017;40:994–9.

4. Battelino T, Danne T, Bergenstal RM ym. Clinical 
Targets for Continuous Glucose Monitoring Data 
Interpretation: Recommendations From the 
International Consensus on Time in Range. Diabetes 
Care 2019;42:1593–1603

5. Beck RW, Bergenstal RM, Riddlesworth TD, ym. 
Validation of time in range as an outcome measure for 
diabetes clinical trials. Diabetes Care 2019;42:400–5

6. Danne T, Nimri, R, Battelino T ym. International 
Consensus on Use of Continuous Glucose Monitoring 
Diabetes Care 2017; 40: 1631–1640.

7. Pulkkinen M , Tuomaala A-K. Verenglukoosipitoisuuden 
seuranta vuonna 2016. Duodecim 2016; 132:1899–1903. 
 
 
 
 

8. Soupal J, Petruzelkov L, Grunberger G ym. Glycemic 
Outcomes in Adults With T1D Are Impacted More by 
Continuous Glucose Monitoring Than by Insulin Delivery 
Method: 3 Years of Follow-Up From the COMISAIR 
Study. Diabetes Care Publish Ahead of Print, published 
online September 17, 2019. https://doi.org/10.2337/
dc19-0888

9. Brown SA, Kovatchev BP, Raghinaru D. Six-Month 
Randomized, Multicenter Trial of Closed-Loop Control 
in Type 1 Diabetes. NEJM. Org 2019 DOI: 10.1056/
NEJMoa1907863

10. Charleer S, Mathieu C, Nobels F ym. RESCUE Trial 
Investigators. Effect of Continuous Glucose Monitoring 
on Glycemic Control, Acute Admissions, and Quality of 
Life: A Real-World Study.J Clin Endocrinol Metab 2018; 
103: 1224–1232.

11. Bosi E, Choudhary P, de Valk HW ym. Efficacy and 
safety of suspend-before-low insulin pump technology 
in hypoglycaemia-prone adults with type 1 diabetes 
(SMILE): an open-label randomised controlled trial. The 
Lancet Diabetes & Endocrinology 2019;7: 462–72.

12. Forlenza GP, Li Z, Buckingham BA ym. Predictive Low-
Glucose Suspend Reduces Hypoglycemia in Adults, 
Adolescents, and Children With Type 1 Diabetes in an 
At-Home Randomized Crossover Study: results of the 
PROLOG Trial. Diabetes Care 2018;41:2155–2161.

13. Stone MP, Agrawal P, Chen X ym. Retrospective Analysis 
of 3-Month Real-World Glucose Data After the MiniMed 
670G System Commercial Launch. Diabetes Technol 
Ther 2018; 10: DOI: 10.1089/dia.2018.0202

14. Lee SW, 1 , Shin J, Cordero T, Kaufman F. Glycemic 
Outcomes During Minimed 670g System Use In Children 
Aged 2–6 Years With T1D. ATTD 2019, Abstract book 
ATTD19-0488.

15. Garg SK, Weinzimer SA, Tamborlane WV ym. Glucose 
Outcomes with the In-Home Use of a Hybrid Closed-
Loop Insulin Delivery System in Adolescents and Adults 
with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther 2017; 3: 
155-162.

16. Tuomaala AK, Sandini L, Haro S. Kohti keinohaimaa. 
Lääkärilehti 2018; 12-13: 773-778.

17. Koutsovasilis A, Sotiropoulos M, Pappa V ym. Clinical 
evaluation of a closed-loop insulin delivery system on 
glycaemic control in adults with type 1 diabetes. EASD 
2019, Abstract.

18. Koski S, Ilanne-Parikka P, Kurkela O, ym. Diabeteksen 
kustannukset: Lisäsairauksien ilmaantumisen puolit-
taminen toisi satojen miljoonien säästöt vuodessa. 
Diabetes ja lääkäri, huhtikuu 2018. https://issuu.com/
diabetesjalaakarilehti/docs/diab_ja_laak_2_2018/13

Erikoislääkäri 4/2019 • 29 vsk 131


