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Uusi glukoosin omaseurantalaite –
käytännön kokemuksia

Sormenpäämittaukset korvaava ihon alle laitettava flash-sensori osoittautui käyttö-

kelpoiseksi tyypin 1 diabeetikoiden glukoosin omaseurannassa. Tekemällä mittauksia

riittävän tiheään potilas pystyy säätämään hoitoaan tarkemmin ja parantamaan

hoitotasapainoa.

     

Verenglukoosin mittaukset sormenpäästä tulivat käyttöön 1980-luvulla ja ihonalaisku-

doksen glukoosipitoisuutta mittaavat sensorit 2000-luvulla. Tänä vuonna käyttöön on

tullut ihonalaisglukoosia mittaava ns. flash-sensori, joka ei vaadi potilaalta kalibrointia ja

joka tarkkuudeltaan vastaa muita sensoreita ( , ). Sen käyttöaika on 14 vrk. Potilaan on

helppo itse asentaa sensori asettimella olkavarren taakse ihonalaiskudokseen (kuva 1).

Glukoosipitoisuus luetaan erillisellä, sensorin lähelle vietävällä lukulaitteella, joka toimii

myös vaatteiden läpi. Kuten perinteisetkin sensorit, flash-sensori näyttää glukoositrendit

käyränä ja suuntanuolina, mutta laitteessa ei ole matalan tai korkean glukoosiarvon hä-

lytystä. Vastikään raportoitiin laitteen käytön vähentävän hypoglykemia-aikaa tiukassa

hoitotasapainossa olevilla tyypin 1 diabeetikoilla ( ).

Potilasohjauksen ja motivoinnin on oltava riittävää.
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Kevään ja kesän 2016 aikana flash-laite (FreeStyle Libre, Abbott Oy) oli 12 viikon ajan ko-

keilukäytössä kuuden keskus- tai yliopistosairaalan (TYKS, HYKS, TAYS, SATKS, KSKS,

SEKS) aikuisten diabetespoliklinikalla. Laitteen valmistaja kustansi lukulaitteet ja sensorit

4 viikon ajaksi, sairaalat loppuajaksi. Kokeilussa haluttiin nähdä laitteen käytön vaikutus

glukoositasapainoon (HbA ) ja yöllisiin hypoglykemioihin ja saada käsitys, millaiset poti-

laat hyötyvät laitteen käytöstä.

Potilaat
Laitetta kokeili 52 tyypin 1 diabeetikkoa (28 miestä, 24 naista), joista 41 käytti monipis-

toshoitoa ja 11 insuliinipumppua. Vajaalla puolella kaikista potilaista oli laitekokeiluun

erityinen syy, esimerkiksi sormenpääongelmat, näkövamma, sormien amputaatio, val-

mistautuminen haima-munuaissiirtoon, likainen työ, käsimurtuma, vuorotyö, urheilu,

ammattikitaristin työ).

Erityisinä kohderyhminä olivat 1) potilaat, joiden HbA  oli < 7,5 % ja joilla oli ollut vähin-

tään kaksi yöllistä hypoglykemiaa kuukaudessa (n = 8), ja 2) potilaat, joiden HbA -taso

oli korkea, 8,5–11,0 % (n = 24).

Alkutilanteessa potilaiden keskimääräinen kokonaisinsuliiniannos oli 55,9 ky/vrk, perus-

insuliiniannos 28,1 ky/vrk, lisäinsuliinin (bolusinsuliinin) kokonaisannos 27,9 ky/vrk, bo-

luskertojen määrä 4,7/vrk ja keskimääräinen annos 6,5 ky.

Potilaat olivat normaalissa poliklinikkaseurannassa. Diabeteshoitajat täyttivät strukturoi-

dun lomakkeen alkutilanteessa ja kokeilujakson lopussa.

Tulokset

Potilasohjauksen ja motivoinnin on oltava riittävää.

Potilaista yksi ei käyttänyt flash-laitetta lainkaan, yksi käytti viikon, kaksi käytti 2 viikkoa,

yksi 7 viikkoa ja loput 47 käyttivät sitä 12–16 viikkoa. Tuloksiin on sisällytetty kaikki poti-

laat. Naisten ja miesten tulokset eivät eronneet toisistaan. Potilaiden paino tai insulii-

niannokset eivät muuttuneet merkitsevästi. Sormenpäästä tehdyt verenglukoosimittauk-

set vähenivät 4,9:stä 0,8:aan vuorokaudessa (p < 0,001). Flash-glukoosimittauksia poti-

laat tekivät keskimäärin 12,1/vrk (SD 7,9; vaihteluväli 0–40). Alkutilanteen sormenpäämit-

tausten määrä korreloi vahvasti flash-mittausten määrään (r = 0,68, p < 0,001).

HbA  pieneni keskimäärin 0,51 prosenttiyksikköä ( ). Muutos oli suurin niillä,

joiden HbA  oli alussa välillä 9,1–10,0 %. Jos HbA  oli alussa < 7,5 % tai > 10 %, muutos

ei ollut merkitsevä. Kohderyhmässä, jossa HbA  oli alussa 8,5–11,0 %, arvo laski 0,77

prosenttiyksikköä.

Flash-mittausten määrä oli yhteydessä potilaiden ikään: alle 25-vuotiaat tekivät vain 6,2

mittausta/vrk ja sitä vanhemmat 14,3/vrk (p < 0,001). Vähemmän kuin 7 mittausta/vrk

tehneillä HbA  ei pienentynyt lainkaan, ja suurin pienenemä oli 11–15 mittausta/vrk teh-

neillä ( ). Flash-mittausten määrä oli yhteydessä myös bolusinsuliinin annok-

seen siten, että 11–15 kertaa/vrk mitanneet pienensivät kerralla otettavaa annosta

merkitsevästi.
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Yöllisten hypoglykemioiden määrä näytti vähenevän, jos HbA  oli < 7,5 %, mutta muu-

toin suurenevan, mutta muutos oli tilastollisesti merkitsevä vain potilailla, joiden HbA

oli alussa 8,1–9,0 % ( ). Suhteutettuna alkutilanteeseen yöhypoglykemioiden

määrä lisääntyi, jos niitä oli alussa 0–1/kk, pysyi ennallaan, jos niitä oli aluksi 2–4/kk, ja

väheni kolmanneksen, jos niitä oli alussa yli 4/kk ( ). Jos HbA -arvo oli tiukka <

7,5 % ja yöhypoglykemioita oli alussa vähintään 2/kk, niiden määrä väheni 43 %.

Pohdinta
Uusi flash-glukoosimittauslaite korvasi verenglukoosin sormenpäämittaukset käytännös-

sä kokonaan. Glukoositason muuttuessa nopeasti tulos on kuitenkin tarvittaessa tarkis-

tettava sormenpäämittauksella. Laitteen käyttöön ei liittynyt merkittäviä ongelmia muu-

tamaa sensorin irtoamista ja lieviä iho-oireita lukuun ottamatta.

HbA -arvo parani tilastollisesti erittäin merkitsevästi ja kliinisesti merkittävästi (0,92 pro-

senttiyksikköä) niillä, jotka tekivät flash-mittauksia 11–15 kertaa vuorokaudessa. Yöllisten

hypoglykemioiden määrä väheni vain, jos niitä oli alussa enemmän kuin 4/kk tai jos niitä

oli yli 2/kk ja HbA  oli alle 7,5 %. Yöhypoglykemioiden määrän viitteellinen nousu koko

aineistossa kertonee oireettomien lievien hypoglykemioiden tarkemmasta rekisteröity-

misestä, koska satunnaisia yömittauksia tehtiin flash-laitteella enemmän kuin ennen lai-

tekokeilua sormenpäämittauksia käytettäessä.

Flash-glukoosinseurantalaite näyttää sopivan hyvin epätyydyttävässä tasapainossa ole-

ville potilaille, jotka ovat motivoituneet tekemään sillä riittävästi mittauksia ja osaavat

säätää hoitoaan (esim. bolusannokset) mittausten perusteella. Myös hypoglykemiaon-

gelmaiset, tiukassakin hoitotasapainossa olevat tyypin 1 diabeetikot hyötyvät laitteen

käytöstä. Luonnollisesti laitteesta hyötyvät sellaiset erityisryhmät, joiden on mahdotonta

tai erittäin hankalaa tehdä sormenpäämittauksia. Jotta laitteen käytöstä saadaan mah-

dollisimman suuri hyöty, potilasohjauksen ja motivoinnin on oltava riittävää. Tämä kos-

kee erityisesti nuoria.
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LT, osastonylilääkäri

Keski-Suomen keskussairaala
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LT, erikoislääkäri

TYKS

JORMA LAHTELA

dosentti, osastonylilääkäri

TAYS

Sidonnaisuudet ∠∠

Kirjallisuutta ∠∠

Taulukot ∠∠

http://www.laakarilehti.fi/tyossa/raportit-ja-kaytannot/uusi-glu…edium=newsletter&utm_source=uk&utm_campaign=uk50-2016 16.12.2016 9.16
Sivu 4 / 4


