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Pääkirjoitus
Diabetes on viime vuosina
lisääntynyt siinä määrin, että
se täyttää kaikki kansansairaudelle asetettavat kriteerit. Siksi
olen valinnut sen tämän kertaisen CPAP-klubilehden teemaksi.
Tyypin 2 diabetes on mitä suurimmassa määrin elintasosairaus, joka johtuu väestön määrän
kasvamisesta, ikääntymisestä,
epäterveellisestä ruokavaliosta, lihavuudesta ja vähäisestä
liikunnasta. Voimme siis omilla
valinnoillamme kokonaan välttää tämän vakaviin seurauksiin
johtava sairauden. On vain viitsittävä liikkua ja katsoa mitä syö.
Kuulostaa niin helpolta, ja on silti niin vaikeaa! Lohdullista on tieto, jonka mukaan pienilläkin askelilla voi saada aikaan merkittäviä muutoksia. Pyrkikäämme siis
pieniin muutoksiin, niiden vakiinnuttaminen tavoiksikin on helpompaa kuin koko elämän mullistaminen kertaheitolla.
Olen kuluneen vuoden rakentanut CPAP-klubia, mikä on ollut erittäin hauskaa ja mielenkiintoista puuhaa. Nyt kun CPAPklubissa on jo reilusti yli 500 jäsentä, uskallan luovuttaa sen
seuraajalleni ja siirtyä uusiin tehtäviin. Työn parasta antia on ollut
elävä kosketus uniapneaa sairastaviin ihmisiin, kiitos siis kaikille kysymyksiä esittäneille ja
keskustelupalstalle kirjoittaneille. Olkaa edelleen aktiivisia, kokemustenne jakamisesta on varmasti hyötyä! Erityisen lämpimät
kiitokset ja terveiset haluan lähettää Raimo Sälliselle ja Eino
ja Anja Rajalalle, jotka rohkeasti jakoivat kokemuksiaan meidän kaikkien hyödyksi. Pienistä
teoista kasvaa suuria puroja!

Hyvää kesää kaikille
CPAP-klubilaisille

Eeva Rauhala
CPAP-klubi /
ResMed Finland Oy
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Nuku hyvin vältä diabetes
Diabetes on vakava ja nopeasti yleistyvä sairaus,
jonka ehkäisyssä hyvä uni
saattaa olla yhtä tärkeä
kuin ravitsemus ja liikunta. Tätä väitettä tukevat
uusimmat tutkimustulokset, joiden mukaan on nähtävissä selvä yhteys tyypin
2 diabeteksen, lihavuuden,
unihäiriöiden, korkean verenpaineen ja sepelvaltimotaudin väliltä. Yksi unihäiriöiden keskeisimmistä
aiheuttajista on uniapnea.
Tyypin 2 diabeteksen ja
uniapnean riskitekijät kulkevat käsi kädessä. Uniapneaan sairastumista ei
voi valita, mutta sen tehokkaalla hoidolla saattaa välttää tyypin 2 diabetekseen
sairastumisen. Varmaa on,
että molempia sairauksia voi hoitaa ja lieventää
samoilla keinoilla.

Diabetes määritellään sairaudeksi, jossa veriplasman glukoosipitoisuus eli ”verensokeri” on yön
paaston jälkeen 7,0 mmol/l tai
suurempi. Normaalin verensokerin yläraja on 6,0 mmol/l. Jos
paastoverensokeri on 6,1-6,9
mmlo/l, kutsutaan tilaa heikentyneeksi sokerinsiedoksi.
Diabetes luokitellaan tyyppiin 1 (nuoruustyypin) ja tyyppiin 2 (aikuistyypin). Suomessa tyypin 1 diabetesta sairastaa
35 000 henkilöä ja tyypin 2 diabetesta ainakin 300 000 henkilöä. Tyypin 1 ja 2 välinen raja
ei aina ole selvä, vaan samalla
henkilöllä voi esiintyä molempien tyyppien piirteitä.
Tyypin 1 diabeteksessa haiman insuliinia tuottavat solusaarekkeet tuhoutuvat vähitellen autoimmuuni-ilmiön seu-

rauksena. Tämä johtaa insuliinin puutteeseen, jolloin verensokerin määrä suurenee. Sairastumiseen vaikuttaa perinnöllinen taipumus, mutta solusaarekkeita tuhoavan autoimmuuniilmiön syytä ei tunneta. Tyypin 1
diabeteksen oireita ovat laihtuminen ja väsymys, suuret virtsamäärät ja lisääntynyt jano. Sairastuneista 8-9 kymmenestä on
alle 30-vuotiaita.
Tyypin 2 diabeteksessa esiintyy insuliinin tehottomuus eli
insuliiniresistenssi jo vuosia ennen sairastumista. Insuliiniresistenssi tarkoittaa häiriötä insuliinin säätelemässä sokerin siirtymisessä verestä soluihin. Haiman solusaarekkeet kompensoivat tämän tuottamalla lisää
insuliinia. Ajan mittaan insuliinia tuottavat solut väsyvät, jolloin verensokeri nousee ja diabetes puhkeaa. Sairaus kehit-
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tyykin asteittain vuosien kuluessa ja todetaan usein sattumalta muiden verikokeiden yhteydessä. Ihmisistä noin 1/3 on
perinnöllinen taipumus sairastua tyypin 2 diabetekseen. Sairastumisriskiä lisää keskivartalolihavuus ja vähäinen liikunta.
Keski-ikäisen, vähintään 15 kiloa ylipainoisen henkilö vaara sairastua diabetekseen on
10–15 kertainen normaalipainoiseen verrattuna.

si vain viisi tuntia yössä. Valvominen vaikuttaa myös ruokahalua lisäävään leptiinihormoniin
niin, että erityisesti rasvan ja hiilihydraattien nälkä kasvaa. Vähän
nukuttaessa syvän unen määrä vähenee, jolloin sen aikana
elpyvät immunologiset toiminnot jäävät puutteellisiksi. Tästä
seuraa vastustuskyvyn aleneminen ja tulehdusten riskin lisääntyminen, jotka puolestaan altistavat sekä uniapnealle että tyypin 2 diabetekselle. Todettaessa tyypin 2 diabetesta sairastavalla henkilöllä myös uniapnea,
on myös diabeteksen hoito saatu parempaan hallintaan hyvällä uniapnean hoidolla, jopa silloin, kun henkilö ei ole onnistunut laihduttamisessa. Tämä johtuu siitä, että yöunen parantuminen elvyttää insuliinijärjestelmän
toimintaa.

Kuka on vaarassa
sairastua tyypin 2
diabetekseen?
Tärkeimmät tyypin 2 diabetekselle altistavat riskitekijät ovat
ikä ja lihavuus. Tyypillisesti tyypin 2 diabetekseen sairastuva
on yli 40-vuotias, mutta sitä tavataan yhä useammin yhä nuoremmilla. Tämä johtuu lähinnä
lihavuudesta, joka on yleistynyt merkittävästi viime vuosina.
Erityisen haitallisena pidetään
keskivartalolihavuutta. Vyötärönympäryksen tulisi olla naisilla alle 80 cm ja miehillä alle 94
cm. Tyypin 2 diabeteksen puhkeaminen voidaan ehkäistä laihduttamisella. Vielä diabeteksen
toteamisvaiheessakin on lihavan henkilön mahdollista parantua diabeteksesta kokonaan
vuosiksi laihduttamalla ja liikkumalla. Tuloksen saaminen ei
edellytä normaalipainoon laihtumista, vaan jo 5-10 prosentin
painon alentaminen vaikuttaa
tehokkaasti.

Mitä lisäsairauksia tyypin
2 diabeteksella on?
Veren suurentunut sokeripitoisuus on syynä useimpiin diabeteksen lisäsairauksiin, jotka kehittyvät vuosien ja vuosikymmenien kuluessa. Mitä suurempi verensokeri keskimäärin on,
sitä suurempi on myös lisäsairauksien riski. Suuri verensokerin pitoisuus vahingoittaa
pieniä verisuonia, minkä voi aiheuttaa vakavia häiriöitä tiettyjen elinten toimintaan. Seurauksena saattaa olla silmän
verkkokalvosairaus eli retinopatia, joka aiheuttaa näön heikkenemisen ajan mittaan. Toinen
merkittävä lisäsairaus on munuaissairaus eli nefropatia. Ensimmäinen merkki nefropatiasta on
virtsan valkuaismäärän suure-

Miten voin ehkäistä
diabetekseen
sairastumista?
neminen. Vuosien kuluessa sairaus voi johtaa vaikeaan munuaisten vajaatoimintaan. Kolmanneksi diabetes saattaa aiheuttaa
ääreishermoston häiriön eli neuropatian, joka ilmenee etenkin
alaraajoissa aiheuttaen särkyä
ja tunnottomuutta. Jakoihin voi
syntyä pitkäaikaisia ja vaikeasti
hoidettavia haavaumia ja tulehduksia heikentyneen verenkierron ja tuntoaistin vuoksi. Nämä
kolme edellä mainittua liittyvät
sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen. Näiden lisäksi tyypin
2 diabetekseen liittyy selvästi tavallista enemmän valtimotautia
ja siitä seuraavia sydäninfarkteja ja aivoverenkierron häiriöitä.
Näiden vaara on diabetesta sairastavalla 2-3 kertaa suurempi
kuin muilla.

terolin määrä on vähentynyt,
verenpaine on koholla ja henkilöllä on diabetes tai kohonnut
verensokeri. Metabolisen oireyhtymään liittyy selvästi suurentunut valtimotaudin riski. Se on
naisia tavallisempi miehillä, koska heillä on enemmän keskivartalolihavuutta. Metabolisen oireyhtymän syntyminen voidaan
kokonaan välttää säilyttämällä
normaalipaino. Jos ylipainoa on
jo kertynyt, laihduttaminen pysyvästi vähentää merkittävästi sairastumisriskiä. Laihduttamalla voidaan vaikuttaa kaikkiin
metabolisen oireyhtymään kuuluviin häiriöihin. Liikunnan lisääminen ilman painonmuutostakin
pienentää metabolisen oireyhtymän vaaraa.

Mikä on metabolinen
oireyhtymä?

Miten diabetes ja
unihäiriöt liittyvät
toisiinsa?

Metabolinen eli aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa samalla henkilöllä on useita samanaikaisia terveyttä uhkaavia häiriöitä. Metabolinen oireyhtymä määritellään tilaksi, jossa henkilöllä todetaan keskivartalolihavuuden lisäksi vähintään kaksi
seuraavista muutoksista: Veren
trikglyseridin määrä on kohonnut, veren hyvän HDL-koles-

Elimistö säätelee ihmisen tärkeimpiä toimintoja homeostaattisesti eli sisäiseen tasapainoon
tähtäävän palautejärjestelmän
avulla. Uni on yksi näistä elintärkeistä toiminnoista, jonka häiriön seuraukset voivat olla vakavia. Valvomisen yhteydessä henkilön sokerinsietokyky vähenee.
Terveillä ihmisillä kehittyy osittainen insuliiniresistenssi jo viikon
aikana, jos nukutaan esimerkik-
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Tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn
kulmakivet ovat ruokavalio, liikunta ja hyvä uni. Ruokavaliossa tulisi tarkistaa rasvojen käyttöä: Rasvojen kokonaisosuuden päivittäisestä energiansaannista tulisi olla enintään 30 %.
Tyydyttyneet maitorasvat sekä
muut kiinteät eläin- ja kasvirasvat olisi hyvä korvata enimmäkseen tyydyttymättömillä kasvi- ja kalarasvoilla. Ravintokuidun saantia voi lisätä käyttämällä runsaasti kokojyväviljatuotteita, kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Alkoholia kannattaa käyttää korkeintaan kohtuullisesti, keskimäärin kaksi ravintolaannosta päivässä. Jos ylipainoa
on kertynyt, auttaa jo viiden prosentin painonpudotus ehkäisemään tyypin 2 diabetesta. Painonhallinnassa auttaa myös liikunnan lisääminen. Liikuntaa
kannattaa harrastaa joka päivä,
vähintään neljä tuntia viikossa.
Liikunnaksi sopii sekä kestävyystyyppinen että lihaskuntoa
ylläpitävä ja parantava liikunta. Etsi itsellesi parhaiten sopivat lajit, jolloin liikunnan harrastaminen on päivän kohokohta! Säännöllinen liikunta edistää
myös hyvää unta. Nuku riittävästi ja säännöllisesti. Jos kärsit univaikeuksista, hakeudu lääkärille
syiden selvittämiseksi ja oikean
hoidon aloittamiseksi.
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Osa 4:

Rutiinit kunniaan!
Henkilökohtaiset tavat, päivittäinen ohjelma ja rutiinit
ovat tärkeä osa hyvään uneen johtavassa arjessa.
Näiden yksinkertaisten vihjeiden avulla voit parantaa
yöuntasi.
Pysy aikataulussa.
Pyri menemään vuoteeseen samaan aikaan joka ilta. Ja mikä
tärkeämpää, pyri myös heräämään joka aamu samaan aikaan.
Säännöllisyydessä on voimaa!

Vuode on
nukkumista varten.
Pyri välttämään päiväunia ja loikoilua sängyssä pitkin päivää. Vuode
on nukkumista varten, kirjaa voit
lukea muuallakin.

Piilota herätyskello.
Tarvitset herätyskelloa vain kertomaan, koska on aika herätä.
Käännä siis kello mieluummin
seinään päin tai laske lattialle
vuoteen viereen kuin vahdi ajan
kulumista.

Kuntoile ja
liiku säännöllisesti.
Kuntoilu auttaa pitämään elimistön toiminnan säännöllisenä.
Ajoita kuntoilu niin, että ehdit
jäähdytellä harjoituksen jälkeen
pari tuntia ennen nukkumaanmenoa.
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Viime numerossamme 1/2007
kerroimme, miten estää veden
kondensoituminen ilmaletkuun ja
maskiin. Lukijamme antoi meille
testatun ja hyväksi havaitun vinkin: Leikkaa sopivan mittainen
pätkä Tubifast-putkisukkaa ilmaletkun päälle, ja kiinnitä päistä
esimerkiksi teipillä. Tubifast-putkisukkaa voi ostaa apteekeista 10
metrin pakkauksissa tai metreittäin. Tubifast kestää muutaman
pesukerran hienopesuohjelmalla
muun pyykin mukana.

Ota suihku.
Lämmin suihku tai saunominen
pari tuntia ennen nukkumaanmenoa rauhoittaa ja tekee uneliaaksi.

Kiitos aktiiviselle CPAP-klubin jäsenelle, jolta saimme vinkin!

Pysy terveenä.
Terveydentilasi ja hyvinvointisi
vaikuttavat siihen, kuinka hyvin
nukut. Nauti siis elämästä!

Tarjousnurkka

Elokuu 2007

HumidAire 3i S8 cpap-laitteeseen,
129 € (ovh 195 €)

Heinäkuu 2007

HumidAire H2i S7 cpap-laitteseen,
129 € (ovh 195 €)

Kesäkuu 2007

Mirage Swift nenämaski,
100 € sis. alv (norm. 164,70 €)

Lisätiedot ja tilaukset osoitteesta www.cpap.fi ja www.resmedtuotteet.fi tai soittamalla ResMed puh. (09) 867 6820

Liity uniklubiin, se kannattaa. Jäsenenä saat:
• Alennuksia sekä tarjouksia uniapnean hoitolaitteista ja -tarvikkeista.
• Tietoa sekä vinkkejä uniapneasta ja sen hoidosta.
• Kerholehden joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
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