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Masennuksen diagnosoiminen ja hoitaminen on tärkeää diabeteksen omahoidon kannalta
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Diabeteksen menestyksekäs omahoito rakentuu yksilön päivittäisistä valinnoista. Omahoidon osa-alueista ruokavalinnat, fyysinen aktiivisuus, veren glukoosipitoisuuden seuranta ja
insuliinin annostelu vaikuttavat veren glukoosipitoisuuteen ja siten pitkäaikaissairauksien riskiin. Omahoito-ohjeita on saatavilla runsaasti,
ja pitkäaikaisesti suuren veren glukoosipitoisuuden seuraukset tunnetaan hyvin. Saatavilla
olevasta tiedosta huolimatta diabeteksen omahoito ei kuitenkaan aina ole optimaalista.
Yksi merkittävä omahoitoa haittaava tekijä on masennus, jota tavataan diabeetikoilla
varsin usein. Erään meta-analyysin mukaan
diabeetikoilla on terveeseen väestöön verrattuna noin kaksinkertainen masennuksen riski
(1). Omissa tutkimuksissamme lähes 18 %:lla
tutkimukseen osallistuneista suomalaisista
tyypin 1 diabeetikoista oli masennusoireita
(2). Todellinen luku lienee suurempi, sillä masentuneet jättäytyvät useammin tutkimusten
ulkopuolelle.
Diabeteksen ja masennuksen välinen yh
teys näyttäisi olevan kaksisuuntainen. Yhtäältä
diabetekseen sairastuminen sinänsä, päivittäiset hoitotoimenpiteet, huono hoitotasapaino, mahdollinen hypoglykemiapelko sekä
diabeteksen liitännäissairaudet suurentavat
masennuksen riskiä. Toisaalta masennus lisää
muun muassa lisääntyneen insuliinin vastavaikuttajahormonien erityksen kautta insuliini
resistenssiä ja siten riskiä sairastua tyypin 2
diabetekseen.
Masentuneisuus huonontaa yksilön elämänlaatua ja lisää terveydenhuollon kustannuksia. Erityisen merkityksellistä diabeteksen
pitkäaikaissairauksien kannalta on kuitenkin
masennuksen haitallinen vaikutus omahoitoon. Omahoidon eri osatekijöistä masennus
on voimakkaimmin yhteydessä sovittujen
vastaanottoaikojen väliin jättämiseen (3) ja
toiseksi voimakkaimmin ravintosuositusten
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noudattamiseen. Masennus vaikuttaa myös
lääkehoidon noudattamiseen, fyysiseen aktiivisuuteen ja veren glukoosipitoisuuden seurantaan. On merkittävää, että jo lievempien
masennuksen oireiden eikä pelkästään kliinisen masennuksen on havaittu vaikuttavan haitallisesti diabeteksen omahoitoon (4).
Masennus ja siihen liittyvä huonontunut
omahoito saattavat vaikuttaa haitallisesti diabeteksen hoitotasapainoon. Joissakin tutkimuksissa masennuksen ja veren suurentuneen
glukoosipitoisuuden yhteys on havaittu sekä
tyypin 1 että tyypin 2 diabeteksessa (5), mutta
toisinaan yhteys on havaittu vain tyypin 1 diabeetikoilla (6). Diabetestyypin sijaan yhteys
saattaa kuitenkin selittyä hoidon monimutkaisuudella. Tästä antaa viitteitä tutkimus, jossa
havaittiin, että masennus ei ollut yhteydessä
huonompaan glukoositasapainoon potilailla,
joilla diabetesta hoidettiin ainoastaan ruokavaliolla ja liikunnalla, suun kautta otettavilla
lääkkeillä tai korkeintaan kahdella päivittäisellä insuliinipistoksella (7). Sen sijaan useampia päivittäisiä insuliinipistoksia tarvitsevilla
masennus vaikutti veren glukoosiarvoja huonontavasti. Tutkijat arvelivat, että vaadittavien
hoitotoimien määrän kasvaessa lisääntyy myös
sellaisten tilanteiden määrä, joissa matala
mieliala pääsee vaikuttamaan haitallisesti omahoitoon. Masennus näyttäisi kuitenkin olevan
yhteydessä suurempiin glukoosiarvoihin myös
omahoidosta riippumattomista syistä (8).
Tätä yhteyttä saattavat osaltaan selittää sekä
masennukseen että hyperglykemiaan yhdistetyt insuliiniresistenssi ja muutokset kortisoli
aineenvaihdunnassa.
Masentuneisuus on myös yhteydessä diabeteksen liitännäissairauksiin ja kuolleisuuteen.
Ainakin poikkileikkausasetelmissa masentu
neilla diabeetikoilla on enemmän erilaisia
mikro- ja makrovaskulaarisairauksia (9). Oletettavasti komplikaatioiden ja masennuksen

välinen yhteys on kuitenkin kaksisuuntainen:
masennus voi huonontuneen omahoidon
kautta suurentaa liitännäissairauksien riskiä,
mutta myös jo kehittyneet liitännäissairaudet
voivat suurentaa masentuneisuuden riskiä.
Eräässä tutkimuksessa masentuneilla diabetespotilailla havaittiin kahdeksan vuoden seurannassa suurempi kuolleisuuden riski verrattuna
potilaisiin, joilla on vain joko masennus tai
diabetes (10). Lisäksi omissa tutkimuksissamme suomalaisilla tyypin 1 naisdiabeetikoilla
masennuslääkkeiden käyttö oli seurannan aikana yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen
(11).
Diabeetikoiden masennus jää harmillisen
usein diagnosoimatta ja hoitamatta. Erään
ulkomaisen tutkimuksen mukaan vain noin
puolet kliinisesti masentuneista diabeetikoista
oli saanut diagnoosin kuluneen vuoden aikana
(12). Potilaista kolmasosa sai asianmukaista
lääkehoitoa, mutta riittävää psykoterapiahoitoa sai vain alle 7 %.
Syitä masennuksen alidiagnosoimiselle voi
olla monia. Yksi mahdollinen tekijä voi olla
kiire vastaanottotilanteessa. Kun potilasvastaanotolla läpikäytäviä asioita on paljon, masennus saattaa jäädä huomaamatta. Toisaalta
masennuksen ja diabeteksen oireet voivat sekoittua helposti, mikä vaikeuttaa masennuksen tunnistamista. Muun muassa unettomuus,
keskittymisvaikeudet, väsymys ja erilaiset kiputilat ovat yhteisiä sekä masennukselle että
diabetekselle, ja niiden yhdistäminen spesifisesti masennukseen vaatii selvitystyötä. Lisäksi jonkinasteista mielialan laskua pidetään
ehkä normaalinakin krooniseen sairauteen ja
sen hoidon vaatimuksiin liittyvänä reaktiona.
Siksi masennusta saatetaan katsoa helpommin
läpi sormien.
Masennuksen yleisyyden ja sen diabeteksen hoitotasapainoon haitallisesti vaikuttavien
ominaisuuksiensa vuoksi masennuksen tun-

nistaminen on tärkeää. Diabeetikoiden masennuksen seulomiseen voidaan hyvin käyttää monia yleisimpiä mittareita (esim. BDI ja
CES-D), ja seulontaa pitäisi toteuttaa säännönmukaisesti erityisesti niiden potilaiden
kohdalla, joilla on huono hoitomyöntyvyys
(13). Kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista
edistää yhteistyö potilaan, diabeteshoitajan
ja -lääkärin sekä psykiatrin tai psykologin välillä. On huomattavaa, että HYKS:n lasten ja
nuorten sairaalassa hoidettavista tyypin 1 diabeetikoista noin kolmasosa käy nuorisopsykiatrilla (Päivi Miettinen, henkilökohtainen
tiedonanto). Näyttäisikin siltä, että lasten ja
nuorten kohdalla psyykkisen avun tarpeeseen
reagoidaan suhteellisen aktiivisesti. Diabeteksen hoidon ja liitännäissairauksien ehkäisyn
kannalta onkin tärkeää, että vastaavaa tukea on
systemaattisesti tarjolla myös aikuispotilaille.
Masennuksen lääkehoito voi diabeetikoilla
olla haasteellista, sillä monilla masennuslääkkeillä on painoon ja veren glukoosipitoisuuteen haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia.
Sopivan lääkkeen ja psykoterapeuttisen hoitomuodon valinta edistää sekä masennuksen
että diabeteksen hyvää hoitoa. Koska masennus uusiutuu diabeetikoilla helposti, masennuksen on pitkäjänteinen hoito tärkeää.
Varsinaisten masennusoireiden hävittyä masennuslääkehoitoa saattaakin olla hyvä jatkaa
jonkin aikaa estohoitona. Myös aikaisempien
masennusjaksojen esiintyminen saattaa antaa
viitteitä siitä, että masennuksen hoito kannattaisi aloittaa varhain, jo ensimmäisten oireiden
ilmetessä. ■
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