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Hypoglykemiat hoito-ongelmana
tyypin 1 diabeteksessa?
Tyypin 1 diabeetikoilla on keskimäärin kaksi oi
reista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin yksi
vaikea hypoglykemia vuodessa. Diabeetikon hy
poglykemialla tarkoitetaan plasman glukoosi
pitoisuutta, joka on pienempi kuin 4 mmol/l.
Toistuvat hypoglykemiat johtavat oireiden hä
viämiseen, ja oireettomat hypoglykemiat ovat
merkittävä ongelma. Yleisimmät hypoglykemian
syyt ovat hyperglykemian ylikorjaaminen, liian
suuri perusinsuliiniannos ja liikunta, jonka ve
ren glukoosipitoisuutta pienentävään vaikutu
tukseen ei ole riittävästi etukäteen varauduttu.
Hypo
glykemiapelko on yleistä ja johtaa huo
noon hoitotasapainoon. Toisaalta toistu
vien
hypoglykemioiden syynä on usein lisäsairauk
sien pelko ja lievänkin hyperglykemian ylikor
jaaminen lisäinsuliinilla. Tällöin potilas itse ei
useinkaan pidä hypoglykemioita ongelmana.
Vastaanotolla tuleekin aktiivisesti kysyä hypo
glykemioiden esiintymisestä ja oireiden ilmaan
tumiskynnyksestä. Hoidonohjausta tulee kerrata
erityisesti insuliinin annostelun, liikuntatilantei
den, alkoholinkäytön ja autolla ajon osalta. In
suliinipumppuhoitoa tulee harkita, jos toistuvia
oireettomia hypoglykemioita ei saada muilla
hoitomuutoksilla pois.

tarkoitetaan plasman pientä
glukoosipitoisuutta, jonka yhteydessä henki
löllä on hypoglykemiaan sopivia oireita, jotka
häviävät plasman glukoosipitoisuuden korja
uksella. Toistuvat hypoglykemiat voivat johtaa
oireiden häviämiseen, ja oireettomat hypogly
kemiat ovat merkittävä ongelma diabeetikoil
la. Tyypin 1 diabeetikolla hypoglykemia mää
ritelläänkin plasman glukoosi
pitoisuudeksi,

Hypoglykemialla

= Tiedosta taidoksi

joka on korkeintaan 3,9 mmol/l, vaikka tä
män
tasoinen glukoosipitoisuus voi esiin
tyä myös terveillä. Raja-arvo on peräisin
maailmalla käytetystä yksiköstä 70 mg/dl
(= 3,9 mmol/l). Käytännössä pienempi pitoi
suus kuin 4 mmol/l tarkoittaa siis hypoglyke
miaa. Vakavalla tai vaikealla hypoglykemialla
tarkoitetaan joko tilannetta, jossa hypoglyke
mia johtaa kouristeluun tai tajuttomuuteen,
tai lievempiä tilanteita, joissa henkilö tarvitsee
toisen apua hypoglykemian korjaamiseksi. Jäl
kimmäinen, tutkimuksissa ja lainsäädännössä
käytetty määritelmä soveltuu huonosti pien
ten lasten hypoglykemioiden luokitteluun.
Plasman glukoosipitoisuuden pienentyessä
käynnistyy vastavaikuttajahormonien eritys,
mikä johtaa autonomisiin oireisiin ja tähtää
maksan glukoosintuotannon kiihdyttämiseen
(KUVA). Normaaleissa tilanteissa varoitus
oireet saavat henkilön itse korjaamaan glu
koosipitoisuuden hiilihydraatteja nauttimalla.
Pitoisuuden edelleen laskiessa ilmaantuvat
aivojen glukoosinpuutteeseen liittyvät neu
roglykopeeniset oireet eikä henkilö usein enää
pysty korjaamaan tilannetta itse. Hypoglyke
mian syventyessä ilmaantuu kouristuksia, ta
juttomuus tai molemmat. Glukoosipitoisuutta
korjaava maksan glukoosintuotanto voi käyn
nistyä vasta, kun sitä estävä insuliinipitoisuus
on laskenut riittävän pieneksi. Yöhypoglyke
mian jälkeen potilas voi herätä aamulla hy
perglykeemisenä ja hiestä märkänä. Tietyllä
glukoosipitoisuudella tulevat oireet vaihtele
vat sekä potilaiden välillä että samallakin hen
kilöllä.
Toistuva hypoglykemia johtaa oirekynnyk
sen laskemiseen: autonomisia varoitusoireita
ei tule, ja riski toisen apua vaativalle hypo
glykemialle kasvaa. Aiemmin katsottiin, että
pitkään diabeteksen kestoon liittyi aina auto
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Plasman glukoosipitoisuus (mmol/l)
4,4
3,9
3,3
2,8

Autonomiset oireet: vapina, sydämentykytys, hikoilu
Adrenaliini, noradrenaliini, glukagoni
Kortisoli, kasvuhormoni
Keskushermoston glukoosinpuutosoireet:
keskittymiskyvyttömyys, ärtymys, näköhäiriöt

2,2
1,7

Sekavuus, uneliaisuus
Kouristukset, tajuttomuus

1,1
0,6
0,0
KUVA. Plasman glukoosipitoisuudet ja niihin liittyviä oireita.

nomisen neuropatian myötä hypoglykemia
oireiden häviäminen. Tila on kuitenkin kor
jattavissa, ja valtaosalla hyvinkin pitkään sai
rastaneista saadaan oirekynnys normaaliksi
3–6 kuukaudessa, jos hypoglykemiat pidetään
poissa. Yleensä veren glukoosipitoisuutta suu
rennetaan selvästi täksi ajaksi, ja kun oireet
tulevat taas 3,5 mmol/l glukoosipitoisuudella,
pitoisuutta voidaan hitaasti alkaa pienentää.
Tämä onnistuu parhaiten insuliinipumppu
hoidolla.

Hypoglykemioiden esiintyvyys ja
yhteys hoitotasapainoon
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Keskimäärin tyypin 1 diabeetikoilla on kaksi
oireista hypoglykemiaa viikossa ja ainakin yksi
vaikea hypoglykemia vuodessa (1). Vakavan
hypoglykemian esiintymisluvut vaihtelevat.
DCCT-tutkimuksessa raportoitiin vaikeita
hypoglykemioita 100 potilasvuotta kohden
tehostetun hoidon ryhmässä 61,2 ja konser
vatiivisen hoidon ryhmässä 18,7 (2). Englan
tilaistutkimuksessa vastaavat luvut olivat 110
alle viisi vuotta sairastaneilla ja peräti 320 yli
15 vuotta sairastaneilla (3). Useissa seuranta
tutkimuksissa on kuitenkin todettu vakavien
hypoglykemioiden esiintyvyyden vähenty
neen samalla, kun keskimääräinen hoitotasa
paino on parantunut (4, 5). Muutos johtunee
sekä parantuneesta hoidonohjauksesta että
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insuliiniannostelun tarkentumisesta insuliini
analogien käyttöönoton ja insuliinipumppu
hoidon yleistymisen ansiosta. Lapsilla ja nuo
rilla tehdyissä viimeaikaisissa selvityksissä
toisen apua vaativan hypoglykemian esiinty
minen vaihtelee välillä 6–38 tapahtumaa 100
potilasvuotta kohden (5, 6, 7).
Diabeteksen hoitotasapainon ja vakavien
hypoglykemioiden välinen yhteys todettiin
DCCT-tutkimuksessa mutta ei enää myö
hemmissä tutkimuksissa (8, 9, 10). Joissa
kin tutkimuksissa tilanne on kääntynyt jopa
käänteiseksi eli suurimpiin HbA1c-lukemiin
on liittynyt suurin vaikean hypoglykemian
riski (9). Mahdollisia selityksiä on useita: 1)
hypoglykemian korjaaminen johtaa suureen
glukoosipitoisuuteen, 2) potilaat, jotka eivät
kovin hyvin osaa hoitaa diabetestaan, ovat
alttiita sekä insuliinin yli- että aliannostelulle,
ja seurauksena on hypo- ja hyperglykemioi
den vaihtelu, 3) moni potilas ottaa liian isoja
ja toistuvia korjausannoksia hyperglykemian
yhteydessä ja päätyy hypoglykemiaan. Veren
glukoosipitoisuuden suureen päivittäiseen
vaihteluun liittyy jo itsessään suurentunut
hypoglykemian riski. On tärkeä muistaa, että
HbA1c-arvo kuvastaa keskimääräistä glukoosi
pitoisuutta edeltävien kahden kuukauden ai
kana ja että se voi olla hyvällä tasolla, vaikka
glukoosipitoisuus olisi puolet ajasta liian suuri
ja puolet liian pieni.

Esimerkkitapaus 1
4-vuotiaalla Maijalla on insuliinipumppuhoito. Hoito
tasapaino on hyvä (HbA1c on 7,0 % eli 53 mmol/l),
eikä vaikeita hypoglykemioita ole esiintynyt. Maija
tunnistaa jossain määrin hypo
glykemioitaan (”nyt
multa loppu pensa”), mutta vanhemmat havaitsevat
tytön hypoglykemiat varsin herkästi vauhdin hiipu
misesta ja suun ympäryksen kalpeudesta.
Aamupäivisin Maija lähtee yleensä leikkipuistoon
ulkoilemaan. Pulmaksi on alkanut kuitenkin muo
dostua lähes säännönmukainen ”pensan loppumi
nen” ennen kotiinpaluuta, vaikka aamupalan jälkeen
Maija veren glukoosipitoisuus on suurehko. Puistossa
mittarin lukema on näissä tilanteissa pienempi kuin
3,5 mmol/l.
Maijan insuliinimäärä on todennäköisesti liian suu
ri touhukkaisiin puistoretkiin. Voidaan kokeilla joko
perusinsuliinin tilapäistä vähentämistä puistoretken
ajaksi (esim. 20–30 %:lla) tai ulkoilun aikana nautit
tavaa pientä välipalaa (esim. 10 grammaa hiilihyd
raattia sisältävä hedelmä).

Hypoglykemiapelko
Hypoglykemiapelko on yleistä. Sen syy on
usein epäselvä ja abstrakti: sitä pelätään, vaik
ka vaikeasta hypoglykemiasta ei olisi koke
musta. Koko ohjaukseen osallistuvan tiimin
on tärkeää puhua hypoglykemioista samalla
tavalla ja asiallisesti: vaikeiden hypoglykemioi
den välttämisen merkitystä vähättelemättä
mutta erityisesti lievään hypoglykemiaan liit
tyviä riskejä liioittelematta. Perheissä, joissa
lapsella on tyypin 1 diabetes, hypoglykemia
pelko huonontaa elämänlaatua enemmän kuin
koetut hypoglykemiat. Hypoglykemiapelkoon
liittyy myös huonompi hoitotasapaino (11).
Pelko etenee herkästi normoglykemiapeloksi,
jossa tavoitetasolla olevan glukoosipitoisuu
den pelätään pääsevän luiskahtamaan hypo
glykemian puolelle. Tähän liittyy usein runsas
glukoosipitoisuuden mittaaminen: mittarin
muistista löytyy tiheästi toistettuja mittauksia,
joissa tulokset ovat yleensä vakaasti hypergly
kemian puolella ja tihenevät glukoosipitoisuu
den tullessa tavoitetasolle.
Diabeetikon tai lapsen perheen kanssa on
hyvä keskustella, mikä on heidän mielestään
tavoiteltava glukoosipitoisuus, millaista luke
maa pidetään pienenä, millaisia kokemuksia

hypoglykemioista ja niiden seuraamuksista
on, mitä hypoglykemioiden pelätään aiheut
tavan, miten hypoglykemiat on hoidettu ja
miten on varauduttu siihen, että hypoglyke
mioilta vältyttäisiin. Jos tajunnanhäiriöön
johtaneita hypoglykemioita on esiintynyt, on
tärkeää selvittää, millaisiin tilanteisiin ne ovat
liittyneet, koska yleensä tapahtumaan on löy
dettävissä tilapäinen ja jatkossa vältettävissä
oleva syy kuten suuren glukoosipitoisuuden
korjaaminen liian suurella insuliiniannoksel
la, liikunta tai alkoholinkäyttö. Potilaan tulisi
päästä keskustelemaan diabeteshoitajan kans
sa mahdollisimman pian vaikean hypoglyke
mian jälkeen.
On hyvä myös käydä läpi, mitä vaikeasta
hypoglykemiasta voi seurata ja mitä ei. Vai
keaan hypoglykemiaan liittyvä oman kontrol
lin menettäminen on jo sinänsä epämiellyttävä
kokemus ja voi pahimmillaan johtaa hengen
vaarallisiin tilanteisiin. Sen sijaan aikuisilla ja
nuorilla ei ole havaittu yhteyttä kognitiivisten
toimintojen ja vakavien hypoglykemioiden
esiintyvyyden välillä (12). Pienen lapsen aivot
ovat herkemmät ja toistuvat vakavat hypo
glykemiat voivat haitata kognitiivisten toi
mintojen kehitystä. Tämä ei ole kuitenkaan
syy tavoitella muita suurempaa glukoosiarvoa,
koska myös hyperglykemialla on haitallisia
vaikutuksia kehittyviin aivoihin (13).
Koululaiset saattavat kokea lievätkin täri
nän tunteet äärimmäisen epämiellyttäviksi ja
annostella siksi tahallaan liian pieniä ateria
insuliinimääriä erityisesti kouluaterioilla.
Glukoosipitoisuuden oltua pidempään ta
voitetta suurempi, sen pieneneminen aiheut
taa hypoglykemiaksi tulkittuja tuntemuksia,
jotka herkästi korjataan lisähiilihydraatilla.
Tällöin päädytään takaisin hyperglykemiaan.
Normoglykemian pelon korjaaminen voi olla
hidasta: diabeetikkoa kannustetaan asetta
maan tavoitteensa pienin askelin pienempiin
glukoosipitoisuuksiin ja sietämään lieviä oi
reita pitoisuuden ollessa normaalilukemissa.
Muistutetaan, että pieni glukoosipitoisuus on
tarvittaessa korjattavissa, kunhan mukana on
aina jotain nopeasti vaikuttavaa hiilihydraattia.
On hyvä myös oivaltaa, että satunnaiset lievät
ja helposti korjattavat hypoglykemiat kuulu
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vat hyvään hoitotasapainoon. Tämä tietenkin
edellyttää sitä, että hypoglykemiatuntemukset
ovat tallella.

Esimerkkitapaus 2
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13-vuotiaalla Joonalla on insuliinihoitona detemrin
12 + 18 yksikköä vuorokaudessa ja aterioilla pika
insuliinia (yksikkö / 10 grammaa hiilihydraattia). Kou
lun jälkeen Joona käy kotona nopeasti syömässä väli
palaa ja lähtee ulos. Hoitotasapaino on huono (HbA1c
on 10,5 % eli 91 mmol/mol). Parina yönä viikossa poi
ka herää hypoglykemiatuntemuksiin ja käy syömässä.
Aamulla herätessä glukoosipitoisuus on suuri. Vihko
merkintöjä Joona ei tee.
Mittaustulokset purettiin mittarista. Mittauksia
oli yleensä vain aamuisin ja iltaisin, jolloin lukemat
olivat suuria. Iltaisin glukoosipitoisuus oli yleensä
yli 20 mmol/l. Kävi ilmi, että koulussa hän söi epä
säännöllisesti eikä yleensä pistänyt ateriainsuliinia.
Iltapäivävälipalalle koulun jälkeen hän pisti yleensä
ateriainsuliinia (n. yksikkö/10 grammaa hiilihydraat
tia). Kavereiden kanssa ulkoillessa tuli toisinaan syö
tyä makeisia tai juotua virvoitusjuomia. Iltapalalla
Joona pisti insuliinia yleensä ruoan jälkeen ja yritti
korjata suurta glukoosipitoisuutta laittamalla mutu
tuntumalla ylimääräistä insuliinia 5–10 yksikköä. Hy
poglykemiatuntemukset ilmaantuivat yleensä pian
puolenyön jälkeen.
Alkuöisten hypoglykemioiden syyksi oletettiin
hyperglykemian summittainen korjaaminen nukku
maan mennessä liian suurella pikainsuliiniannoksella.
Joonaa ohjattiin huolehtimaan päivän ateriainsulii
nipistoksista, muistamiseen hän tarvinnee aikuisten
apua. Häntä kehotettiin mittaamaan glukoosipitoi
suus koulusta tullessaan, pistämään iltapäiväsyömis
ten yhteydessä pikainsuliinia ja tarvittaessa korjaa
maan suuri glukoosipitoisuus jo ennen iltamyöhää.
Illan viimeistä pikainsuliiniannosta tarkennettiin:
pienempi insuliini-hiilihydraattisuhde (esim. yksik
kö / 15 grammaa hiilihydraattia) ainakin liikunnan
jälkeen, pistos otettavaksi jo ennen syömistä ja kor
jausannoksen tarkempi laskeminen. Korjausannosta
lähdettiin hakemaan oletuksella, että yksi yksikkö
insuliinia pienentää glukoosipitoisuutta 3 mmol/l ja
veren glukoosipitoisuuden tavoitetasolla 8 mmol/l.
Tällöin glukoosipitoisuuden ollessa 20 mmol/l Joona
ottaisi iltapalan yhteydessä neljä yksikköä ylimääräis
tä insuliinia (20 – 8 = 12 mmol/l; 12/3 = 4), viisi yksik
köä veren glukoosipitoisuuden ollessa 23 mmol/l jne.
Joonalle laadittiin taulukko, josta sopiva insuliini
annos löytyy helposti veren glukoosipitoisuuden ja
iltapalan hiilihydraattimäärän perusteella. Joonaa
ohjattiin mittaamaan glukoosipitoisuutensa yöllä hy
poglykemiaoireiden yhteydessä ja korjaamaan yöhy
poglykemiat maltillisella määrällä lisähiilihydraattia
(10–15 g).
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Yleisimmät syyt ja niiden hoito
Liikaa perusinsuliinia. Perusinsuliinin an
nostelu on ihanteellista silloin, kun aterioi
den välillä ja paastotilanteessa verenglukoosi
pitoisuus säilyy tasaisena. Se ei saa nousta
muttei myöskään laskea itsestään. Jos perus
insuliinia on liikaa, glukoosipitoisuus laskee
herkästi päivällä ateriavälin pidetessä ja yöllä.
Usein riittämättömäksi jääneiden tai unoh
tuneiden ateriainsuliiniannosten nostamaa
pitoisuutta yritetään korjata suurentamalla
perusinsuliiniannosta. Yleensä perusinsuliinia
tarvitaan korkeintaan puolet vuorokauden
kokonaisannoksesta (poikkeuksena karppaa
vat aikuiset), ja jos perusinsuliinin osuus on
tätä suurempi, kannattaa ateriainsuliinin an
nostelu tarkistaa. Nykyiset pitkävaikutteiset
insuliinianalogit (glargiini- ja detemirinsulii
ni) ovat tasavaikutteisia. Niiden ja insuliini
pumpun käyttöön liittyy pienempi hypogly
kemiariski kuin perinteisen NPH-insuliinin
käyttöön (7).
Liikunta pienentää glukoosipitoisuutta.
Yleensä liikunta tehostaa insuliinivaikutusta ja
pienentää glukoosipitoisuutta, mutta esimer
kiksi kamppailulajit ja muut anaerobiset lajit
saattavat myös suurentaa sitä stressihormo
nin vaikutuksen myötä. Liikunnan yhteydessä
hypoglykemia voidaan estää pienentämällä
insuliiniannoksia ja nauttimalla sen lisäksi yli
määräistä hiilihydraattia liikuntaa ennen, sen
aikana tai sen jälkeen. Jos paria tuntia ennen
liikuntaa pistetään pikavaikutteista ateria
insuliinia, annosta on syytä vähentää. Liikun
ta voi vaikuttaa veren glukoosipitoisuuteen
useita tunteja liikunnan loppumisen jälkeen,
joten pitkäkestoisen liikunnan tai illalla tapah
tuvan satunnaisen liikunnan jälkeen on usein
tarpeen vähentää illan pitkävaikutteista insu
liinia tai syödä ylimääräistä hiilihydraatti- ja
proteiinipitoista iltapalaa ennen nukkumaan
menoa. Käytettäessä kahdesti päivässä pistet
tävää detemir-insuliinia voidaan myös aamun
annosta ehkäisevästi pienentää, jos päivälle
suunnitellaan liikuntaa. Myös osa aamuisin
glargiini-insuliinia käyttävistä voi ennakoivas
ti vähentää liikuntapäivän aikana vaikuttavaa
insuliiniannosta 10–30 %. Insuliinipumpun

käyttäjät voivat ottaa pumpun irti lyhytkestoi
sen liikunnan ajaksi tai vähentää perusinsulii
nin määrää tilapäisesti liikunnan aikana ja sen
jälkeen.
Ateriat aiheuttavat glukoosipitoisuuden
heittelyä. Ateriainsuliinin annostelussa huo
mioidaan aterian hiilihydraattimäärä ja muu
koostumus, liikunta ja vuorokaudenaika.
Keskimäärin tarve vaihtelee välillä 0,5–2 yk
sikköä pikainsuliinia / 10 grammaa hiilihyd
raattia. Moni tarvitsee aamiaisella suhteessa
enemmän insuliinia, osa taas ilta-aikaan. Koh
dalleen osuva ateriainsuliiniannostelu edel
lyttää, että sopiva insuliini-hiilihydraattisuhde
kullekin vuorokauden ajalle on tiedossa ja että
hiilihydraatit osataan ja muistetaan arvioi
da joka aterialla. Ateriainsuliini annostellaan
yleensä juuri ennen syömistä, mutta osa aikui
sista diabeetikoista tarvitsee varsinkin aamulla
ateriainsuliininsa jopa 15–30 minuuttia ennen
aamupalaa. Poikkeuksen muodostavat ovat
potilaat, joilla on gastropareesi, ja muillakin
potilailla runsaasti rasvaa ja hitaasti imeytyviä
hiilihydraatteja sisältävät ateriat. Tällöin osa
ateriainsuliinista olisi hyvä annostella vasta
ruoan jälkeen, jotta vältytään glukoosipitoi
suuden pienenemiseltä välittömästi aterian
jälkeen sekä toisaalta viivästyneeltä ja pitkä
kestoiselta hyperglykemialta myöhemmin. In
suliinipumppua käytettäessä näissä tilanteissa
voidaan hyödyntää kaksiosaisia ja pidennetty
jä boluksia. Hiilihydraattien laatuun on syytä
kiinnittää huomiota. Kun syödään paljon ma
keaa, glukoosipitoisuus heilahtelee herkästi
niin hyper- kuin hypoglykemiaksi, vaikka in
suliini annosteltaisiin tarkasti hiilihydraattien
mukaan. Jokaiseen ateriaan olisi hyvä sisällyt
tää jotain kuitupitoista hiilihydraattilähdettä.
Ylikorjaaminen ja vuoristorata. Suuren
glukoosipitoisuuden korjaaminen liian suu
rilla insuliiniannoksilla on tavallinen hypo
glykemian syy. Hypoglykemian ylikorjaami
nen liian suurella hiilihydraattimäärällä vuo
rostaan johtaa uuteen hyperglykemiaan. Tyy
pillistä erityisesti nuorille potilaille on, että
päivällä ateriainsuliini unohtuu ja illalla ennen
nukkumaanmenoa päivän ”rikkeet” korjataan
ylisuurilla insuliiniannoksilla. Korjausannok
set olisi syytä laskea huolellisesti insuliiniherk

YDINASIAT
88 Kysy potilaalta, mikä glukoosipitoisuus on silloin,
kun hän tuntee hypoglykemian oireet. Jos se on
pienempi kuin 3–3,5 mmol/l, jatkoselvittelyjä tarvitaan.
88 HbA1c-arvo kuvastaa keskimääräistä glukoosipitoisuutta edeltävien kahden kuukauden aikana. Se
voi olla hyvällä tasolla, vaikka glukoosipitoisuus
olisi puolet ajasta liian suuri ja puolet liian pieni.
88 Yleisimmät hypoglykemian syyt ovat hyperglykemian ylikorjaaminen, liian suuri perusinsuliini
annos ja liikunta.
88 Kaikista vaikeista hypoglykemioista pitää ilmoittaa hoitopaikkaan. Hypoglykemiapelon syntyä estää pikainen keskustelu diabeteshoitajan kanssa.
Samalla voidaan pohtia hoitomuutoksia uusien
hypoglykemioiden estämiseksi.
88 Jos muut hoitotoimenpiteet eivät auta, insuliinipumppuhoitoa kannattaa miettiä.
88 Hypoglykemiapelkoon tulee suhtautua kunnioituksella, ja sen syyt tulee selvittää.

kyyden mukaan ja pistää viimeinen korjaus
jo ennen viimeistä iltapalaa eikä vasta sen jäl
keen; alkuyöstä insuliiniherkkyys on nuorilla
ja aikuisilla yleensä suurimmillaan. Vastaavasti
lievä hypoglykemia korjaantuu yleensä pienel
lä määrällä ylimääräistä hiilihydraattia, esimer
kiksi syömällä 10–20 grammaa hiilihydraattia,
mikä vastaa 5–10 glukoosipastillia (esim. Siri
piri) tai paria suklaapalaa. Liikunnanaikaisen
tai sen jälkeisen hypoglykemian hoitoon tarvi
taan hiilihydraattia yleensä vähän reilummin,
noin 20–30 grammaa.

Vaikeampiin tilanteisiin
insuliinipumppu ja jatkuva
glukoosisensorointi
Insuliinipumppuhoidolla pystytään usein
vähentämään hypoglykemioita, jos insuliini
pumpun ominaisuuksiin paneudutaan ja hiili
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hydraattilaskenta hallitaan (14). Vaikka kaikil
la potilailla ei hypoglykemioista päästä pump
puhoidollakaan eroon, tulisi jokainen potilas,
jolla muilla hoitomuutoksilla ei päästä eroon
toistuvista ja erityisesti toisen apua vaativista
hypoglykemioista, lähettää erikoissairaanhoi
don arvioon.
Insuliinipumppu mahdollistaa perusinsulii
nin säätämisen tarkasti tarvetta vastaavaksi eri
vuorokauden aikoina; aikuisilla alkuyön ja pie
nillä lapsilla aamuyön insuliinintarve on usein
pieni. Myös tilapäinen perusinsuliinin vähen
nys esimerkiksi liikunnan yhteydessä onnistuu
pumpulla helposti. Insuliinipumppujen bolus
laskurit auttavat ateriainsuliiniannosten tar
kentamisessa. Erityisesti yöllisten vähäoireis
ten tai oireettomien hypoglykemioiden vähen
tämisessä voidaan käyttää insuliinipumppuun
yhdistettyä jatkuvaa glukoosisensorointia ja
tämän avulla tapahtuvaa automaattista insu
liiniannostelun keskeytystä, kun kudoksen
glukoosipitoisuus pienentyy säädetyn alle.
Hiljattain julkaistussa ASPIRE-tutkimuksessa
yölliset hypoglykemiat vähenivät noin kol
manneksella, kun insuliiniannostelun keskey
tys oli käytössä (15).

Esimerkkitapaus 3
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25-vuotiaalla Jessicalla oli ollut useita ambulanssi
käynnin vaatineita hypoglykemioita puolen vuoden
aikana. Viimeisellä kerralla hänet vietiin päivystys
poliklinikkaan, josta hänet ohjattiin diabetespolikli
nikan konsultaatioon. Hän käytti glargiini-insuliinia
32 yksikköä aamuisin ja lisproa aterioilla, yhteensä
12 yksikköä vuorokaudessa. Hän harrasti runsaasti
liikuntaa lähes päivittäin. Veren glukoosipitoisuutta
hän mittasi useita kertoja vuorokaudessa. Se vaihteli
välillä 2–25 mmol/l ilman selvää yhteyttä vuorokau
denaikaan, HbA1c oli 7,5 % (58 mmol/mol). Aterioi
den hiilihydraattimäärän hän osasi arvioida hyvin,
mutta ei voinut pistää kovin paljon ateriainsuliinia,
sillä glukoosipitoisuus pieneni helposti.
Hypoglykemioiden ilmeinen syy oli suuri perus
insuliiniannos. Vuorokauden kokonaisinsuliinimää
rä oli noin 44 yksikköä, josta 32 yksikköä eli 73 %
oli pitkävaikutteista insuliinia. Hän siirtyi pistä
mään 11 + 11 yksikköä detemir-insuliinia päiväs
sä ja ryhtyi ateriaparimittauksin säätämään ateria
insuliiniannosta.
Vaikeat hypoglykemiat jäivät kokonaan pois,
detemir-annoksen hän vähensi jatkossa annokseen
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7–9 + 8–10 liikunnan mukaan, ja ateriainsuliiniannos
nousi noin 17 yksikköön päivässä. Kahden kuukau
den kuluttua hän tunsi hypoglykemian oireet glu
koosipitoisuuden ollessa 3 mmol/l ja kolmen kuukau
den kuluttua sen ollessa 3,5 mmol/l.

Erityistilanteita
Autoilu. Vuonna 2011 voimaan tulleen ase
tusmuutoksen mukaan diabeetikko ei saa ajaa,
jos hän ei tunnista normaalisti hypoglykemiaa
tai hänellä on vuoden sisällä ollut yksi (ryh
män 2 ajolupa) tai kaksi (ryhmän 1 ajolupa)
toisen apua vaatinutta hypoglykemiaa (Dia
beteksen Käypä hoito ‑suositus). Normaalia
tunnistamista ei ole asetustekstissä määritelty
eikä sosiaali- ja terveysministeriö ole vieläkään
antanut kaivattuja tulkintaohjeita. Yleensä
varoitusoireet ilmaantuvat jo glukoosipitoi
suuden ollessa 3,5–4 mmol/l (KUVA). Käytän
nössä oireiden ilmaantumista pitoisuudella
yli 3 mmol/l voitaneen pitää turvallisena, ja
vastaavasti on niin, että jos oireet ilmaantuvat
vasta pienemmillä pitoisuuksilla, autoilua ei
voi jatkaa. Potilaasta ei kuitenkaan välittömäs
ti tehdä ilmoitusta poliisille, vaan hänet mää
rätään suullisesti ajokieltoon, asia kirjataan
sairaskertomukseen (suosittelemme kopion
lähettämistä potilaalle) ja ryhdytään hoito
muutoksiin ongelman poistamiseksi. Suulli
nen ajokielto voi jatkua vuodesta kahteen.
Moni potilas ja kollega vetoaa siihen, että
potilaalla on vaikeita hypoglykemioita ainoas
taan öisin tai että potilas pitää varmuuden
vuoksi glukoosipitoisuuttaan suurena ennen
ajamista. Nämä eivät kuitenkaan ole sen enem
pää juridisesti kuin lääketieteellisestikään pä
teviä syitä poiketa säädetyistä ehdoista. Suuri
glukoosipitoisuus väsyttää ja heikentää keskit
tymiskykyä. Lisäksi koskaan ei voi olla täysin
varma siitä, etteikö pitoisuus voisi laskea ja
onnettomuusriski on olemassa ilman ennakoi
via tuntemuksia. Myöskään jatkuva glukoosi
sensorointi ei poista ongelmaa, sillä etenkin
silloin, kun glukoosipitoisuus pienenee no
peasti, sensori ei ehdi aistia sitä ja hälyttää.
Alkoholi. Alkoholin välitön vaikutus on
yleensä glukoosipitoisuutta nostava, sillä mo
nissa alkoholijuomissa, kuten erilaisissa juo

masekoituksissa, oluessa ja siidereissä, on hii
lihydraattia. Nautitulle alkoholille ei suositella
ateriainsuliinia, sillä jos tuleekin juoneeksi it
sensä humalaan, ei välttämättä huomaa hypo
glykemian varoitusoireita, saattaa unohtaa
syödä, vaikka on pistänyt, tai pistää useam
man kerran. Alkoholi kuitenkin estää maksan
glukoosintuotantoa ja pienentää glukoosi
pitoisuutta keskimäärin 6–8 tunnin kuluttua
alkoholin nauttimisesta. Hypoglykemiariski
voi kestää huomattavasti pidempään, aina
seuraavaan aamupäivään saakka. Jos alkoho
lia nauttii illalla, kannattaa syödä ylimääräistä
hiilihydraattia ennen nukkumaanmenoa, pie
nentää illan pitkävaikutteista insuliiniannosta
ja harkita vielä aamupalan ateriainsuliininkin
vähentämistä.
Turvallisin vaihtoehto juhliessa on olut,
siideri tai tuoremehusekoitteiset alkoholijuo
mat, sillä myös tanssiminen laskee glukoosi
pitoisuutta. Luonnollisestikaan diabeetikoita
ei kehoiteta juomaan alkoholia, mutta koh
tuukäytöstä ei liene erityistä haittaa. Humala
juominen sen sijaan on diabeetikolle erityisen
vaarallista hypoglykemia- ja ketoasidoosiriskin
vuoksi. Pitkävaikutteinen insuliini unohtuu
humalassa helposti. Alkoholin sisältämän hii
lihydraatin vuoksi myös glukoositasapaino on
runsaasti juovilla poikkeuksetta huono.

Lopuksi
Satunnaiset lievät ja helposti korjattavat hy
poglykemiat kuuluvat diabeteksen hyvään
hoitotasapainoon, mutta tiheään toistuvina
ne ovat kiusallisia ja johtavat hypoglykemia
tuntemusten heikentymiseen. Vakavat hypo
glykemiat voivat esimerkiksi liikenteessä
johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Hypo
glykemioiden vähentämisessä avainasemassa
ovat huolellinen ja hiilihydraattilaskentaan
perustuva ateriainsuliinin käyttö, liian suur
ten perusinsuliiniannosten välttäminen sekä
hypoglykemiariskin ennakoiva huomioiminen
liikunnan ja alkoholinkäytön yhteydessä. ■
* * *
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Summary
Hypoglycemias as a therapeutic issue in type 1 diabetes?
Patients with type 1 diabetes have an average of two symptomatic hypoglycemias in a week
and at least one severe hypoglycemia in a year. The most common causes of hypoglycemia are
overcorrection of hyperglycemia, excessive basal insulin dose, and physical exercise. Fear of
hypoglycemia is common and leads to poor control of diabetes. On the other hand, recurrent
hypoglycemias are often caused by fear of complicating diseases and overcorrection with additional
insulin of even a mild hyperglycemia. Active inquiry about hypoglycemias should be made during
a medical consultation. Insulin pump therapy should be considered if recurrent symptomless
hypoglycemias cannot be resolved some other way.
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