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Diabetes
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Diabetes eli sokeritauti on yleisnimi joukolle sairauksia, joita luonnehtii kroonisesti kohonnut
veren sokeripitoisuus1. Yleisesti diabetes jaetaan kahteen päätyyppiin, joita ovat tyypin 1 ja
tyypin 2 diabetes. Nämä kaksi sairauden tyyppiä edustavat äärimuotoja, joiden väliin mahtuu
useita eri sairauden tyyppejä. Pitkään jatkuneena sairautena diabeteksen tyypit alkavat
muistuttaa yhä enemmän toisiaan, joten tarkkaa luokitusta tärkeämpää on arvioida taudin
vaikeusaste ja pyrkiä tehokkaasti komplikaatioita ehkäisevään hoitoon.1
Kroonisesti korkea veren sokeripitoisuus johtuu pääasiassa haiman insuliinihormonin
tuotannon riittämättömyydestä (insuliinin puutos) tai sen vaikutuksen heikkenemisestä
kudoksissa (insuliiniresistenssi) tai näistä molemmista. Tyypin 1 diabetekselle on tyypillistä
juuri insuliinin puutos ja tyypin 2 diabetekselle insuliiniresistenssi.2
Kroonisesti korkea veren sokeripitoisuus aiheuttaa sokerin kertymistä elimistöön ja johtaa
kontrolloimattomana vakaviin vaurioihin useissa kudoksissa, erityisesti hermostossa, sydänja verenkiertoelimistössä sekä silmissä3. Diabetes altistaa myös suuremmalle
sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskille4. Lisäksi sairaudelle tyypillisiä ovat verenkierto- ja
hermostohäiriöiden aiheuttamat, huonosti paranevat jalkahaavaumat sekä munuaisten
vajaatoiminta5.
Suomessa diabetesta sairastaa yli 500 000 potilasta ja määrän arvioidaan kaksinkertaistuva
seuraavan 10–15 vuoden kuluessa1. Erityisesti tyypin 2 diabetes on yleistymässä ja
muuttumassa yhä nuorempien taudiksi kaikissa maissa6. Tyypin 2 diabetesta sairastaa 80–90
% potilaista ja se onkin sairauden yleisin muoto7. Arvioidaan, että puolet tyypin 2 diabetesta
sairastavista potilaista on diagnosoimatta1.
Tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solusaarekkeet tuhoutuvat, eikä elimistö
pysty enää tuottamaan insuliinia. Hoitamattomana sairaus johtaa hengenvaaralliseen
happomyrkytykseen (ketoasidoosiin). Sairaus vaatii elinikäistä insuliinihoitoa. Tyypillisimmät
oireet ovat virtsanerityksen lisääntyminen, jano, tahaton laihtuminen sekä väsymys.1, 2
Tyypin 2 diabetes on moninainen sairaus, jolle on hankala asettaa selkeitä diagnostisia
kriteerejä. Yleisesti tyypin 2 diabetes on hitaasti etenevä elintapasairaus, jonka suurimpia
riskitekijöitä ovat ylipaino, vähäinen liikunta, tupakointi, kohonnut verenpaine ja rasvaaineenvaihdunnan häiriöt.1 Myös tyypin 2 diabeteksessa voidaan käyttää lääkehoitoa, koska
insuliiniresistenssin vuoksi insuliinin tuotanto ei vastaa sen tarvetta elimistössä1. Tyypin 2
diabeteksessa on mahdollista kuitenkin päästä veren sokeripitoisuuden normaalialueelle
elintapoja muuttamalla2. Oireet voivat olla samankaltaisia kuin tyypin 1 diabeteksessa, mutta
ovat usein hyvin lieviä, mikä hidastaa sairauden diagnosointia1,2.
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