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Aivoinfarktipotilaiden verensokeritasot ovat yleensä koholla välittömästi sairastumisen 
jälkeen. Korkeat verensokeriarvot on perinteisesti yhdistetty heikompaan toipumiseen. 
Vaikka tiukan verensokerinhallinnan etuja ei ole kyetty tutkimuksissa todistama    
                                     TAYS:n hoito-ohje         normoglykemiaan pyrkimistä. 
Tällöin vaarana ovat hypoglykemiatilanteet. Tämän tutkimuksen päätavoitteena on 
selvittää aivoverenkiertohäiriöpotilaiden verensokerin seurannan ja hoidon toteutumista 
TAYS:ssa. 

Tutkimusjoukkona käytettiin vuodelta 2011 tiettyjen kuntien 95 perättäistä potilasta, jotka 
olivat hoidossa TAYS:ssa aivoverenkierronhäiriön vuoksi. Seurannan ja hoidon tuloksia 
arvioitiin potilaiden verensokeriarvojen perusteella. TAYS:n hoito-ohjeen noudattamista 
arvioitiin kuvailemalla. Lisäksi tarkasteltiin verensokeriarvojen vaikutusta potilaan 
toipumiseen.  

Aivoverenkiertohäiriöpotilailla havaittiin runsaasti hyperglykemiatilanteita. Tiukasta hoito-
ohjeesta huolimatta vakavia hypoglykemioita ei juurikaan havaittu. Verensokerin 
seurannassa oli puutteita. Erityisesti kontrollimittaukset insuliinihoidon jälkeen toteutuivat 
heikosti. Verensokerin hoito toteutui tunnollisemmin. 

Tämä tutkimus toi esille nykyisen glukoosihoito-ohjeen toteutumattomuuden. Uusimpien 
tutkimusten mukaan verensokerihoidon kynnystä tulisi nostaa nykyisestä lievää 
hyperglykemiaa sallivaksi. Näiden perusteella TAYS:n AVH-glukoosihoito-ohjetta on 
jatkossa tarkasteltava kriittisesti ja kehitettävä toteuttamiskelpoisemmaksi.  
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1  JOHDANTO 

 

 

Useiden tutkimusten mukaan aivoinfarktipotilaiden verensokeritasot ovat yleensä koholla 

sekä sairaalaan tulovaiheessa että useiden päivien ajan infarktin jälkeen. Verensokerin 

nousua aivoinfarktipotilailla aiheuttavat infarktin aktivoima stressireaktio, joka nostaa 

lisämunuaisten glukokortikoidituotantoa ja katekoliamiinien vapautumista sekä lisääntynyt 

immuunivaste. Ilmiö tulee esille sekä aiemmin diabetes mellitus -diagnoosin saaneilla 

potilailla että niillä, joilla ei sokeriaineenvaihdunnan häiriötä ole todettu. Osalla potilaista 

hyperglykemian taustalla on ilmeisimmin piileviä sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä. (Kruyt, 

Biessels, DeVries & Roos 2010.) 

 

Korkeat verensokeritasot ennustavat laajempaa aivoinfarktin kokoa mm. heikentämällä 

rekanalisaatiota ja reperfuusiota sekä lisäämällä reperfuusiovaurioita. Korkea verensokeri 

stimuloi veren hyytymistä ja vastaavasti vähentää fibrinolyysiä, mikä selittää suonen 

avautumisen hidastumisen. Laajempi aivoinfarkti johtaa heikompaan toipumiseen ja 

suurempaan kuolemanriskiin. Hyperglykemian vaikutus näihin on itsenäinen muista 

huonoon ennusteeseen vaikuttavista tekijöistä kuten ikä, diabetes-status tai aivoinfarktin 

vakavuus. (Kruyt ym. 2010.) 

  

Tiukassa glukoosinhallinnassa verensokeritasot pyritään pitämään normoglykeemisinä 

(esim. 4,5   6,0 mmol/l) (Sawin & Shaughnessy 2010). Kliiniset tutkimukset eivät ole 

kuitenkaan pystyneet osoittamaan yksiselitteisesti tiukan glukoosinhallinnan etuja 

kriittisesti sairailla potilailla (Kruyt ym. 2010). Esiin on tullut tuloksia, joiden mukaan tiukka 

glukoosinhallinta on potilaalle jopa haitaksi (Sawin & Shaugnessy 2010). Esimerkiksi 

suonensisäisen insuliinin käytön yhteydessä aivoinfarktipotilailla oli huomattavan paljon 

hypoglykemiatilanteita ja hypoglykemiat puolestaan lisäävät kuolleisuutta (Bellolio, Gilmore 

& Stead 2011, Sawin & Shaugnessy 2010). Tiukan glukoosinhallinnan vaikutuksia 

sairaalahoidossa teho-osastohoidon ulkopuolella ei ole tutkittu paljon.     
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Näytön puutteesta huolimatta kansainväliset ohjeistukset ovat suosittaneet 

aivoinfarktipotilaiden hyperglykemian aktiivista hoitoa insuliinilla (Kruyt ym. 2010). Myös 

suomalainen aivoinfarktin Käypä hoito -suositus ohjeistaa pyrkimään aivoinfarktipotilaan 

hoidossa normoglykemiaan (Aivoinfarkti. Käypä hoito -suositus 2011). European Stroke 

Organisation (ESO) suosittaa maltillisempaa hoitolinjaa. Näiden ohjeiden mukaan 

insuliinilla hoidetaan vasta verensokeriarvoja, jotka kohoavat yli 10 mmol/l (Guidelines 

Ischaemic Stroke 2008). Useissa sairaaloissa on käytössä hyperglykemian hoitoon 

liukuva-asteikkoisia insuliinihoito-ohjeita (Kruyt ym. 2010, Sawin & Shaughnessey 2011, 

Nau, Lorenzetti, Cucuzzella, Devine & Kline 2010). Tampereen yliopistollisen sairaalan 

aivoverenkiertohäiriöpotilaiden glukoosihoito-ohjeen mukaan yli 7,0 mmol/l oleva 

verensokeri hoidetaan. Hoito-ohje sisältää myös verensokeriarvoon perustuvan liukuva-

asteikkoisen lyhytvaikutteisen insuliinihoidon määrityksen. Lisäksi on ohjeistettu 

pitkävaikutteisen insuliinin ja tablettilääkityksen käyttöä sekä verensokerin seurantaa. AVH 

glukoosiprotokolla täydellisenä on liitteenä 1.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää aivoverenkiertohäiriöpotilaiden verensokerin 

seurannan ja hoidon toteutumista Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Lisäksi 

kartoitettiin verensokerin yhteyttä tässä aineistossa potilaiden hoitoaikaan TAYS:ssa sekä 

toimintakykyyn kolme kuukautta sairastumisen jälkeen.   
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2  TUTKIMUSMETODIT 

 

 

Tutkimusjoukkona käytettiin Kangasalan, Pälkäneen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan 

kuntalaisia, jotka olivat joutuneet aivoverenkierronhäiriön vuoksi hoitoon Tampereen 

yliopistollis                                  31.10.2011. Tällöin otoskoko oli 95 

potilastapausta. Kaksi potilasta oli ollut hoidossa kahteen otteeseen kyseisenä aikana 

aivoverenkiertohäiriön vuoksi, joten kokonaispotilasmäärä sairaalahoidon jälkeisessä 

seurannassa oli 93. Tutkimus toteutettiin potilasasiakirjakeräyksenä, eikä tutkittaviin 

henkilöihin oltu henkilökohtaisesti yhteydessä. Tutkimuksen tekemiseen oli saatu 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin TAYS:n johtajan myönteinen päätös. 

 

Potilaiden sairaalaan tulovaiheen verensokerit (P-Gluk) sekä glykolysoitunut hemoglobiini 

(B-HbA1c) kerättiin TamLab-laboratoriotietokannasta. Tiedot potilaiden myöhemmistä 

verensokeriarvoista ja verensokeriin vaikuttavista lääkityksistä kerättiin Miranda-

potilastietojärjestelmästä. Myöhemmät verensokerimääritykset olivat pääsääntöisesti 

pikamittauksia. Lääkitystiedoista seurattiin tablettisokerilääkkeiden sekä pitkä- ja 

lyhytvaikutteisten insuliinien käyttöä.  

 

Tutkimusjoukosta oli kerätty seurantatietoa muuta tarkoitusta varten. Näistä 

seurantakaavakkeista hyödynnettiin tietoa toimintakyvystä kolme kuukautta sairastumisen 

jälkeen.                                                                     -           

       MRS-asteikko on esitetty liitteessä 2. Tieto mRS-pisteytyksestä puuttui 12 potilaan 

kohdalta. Potilaiden hoitoajat saatiin sairaanhoitopiirin tilastoista. 

 

Verensokerin seurannan ja hoidon tuloksia arvioitiin hypoglykemioiden ja tavoitearvon 

ylittäneiden verensokerimääritysten lukumäärän sekä verensokerin vaihtelun avulla. 

Verensokerin vaihtelun kuvaamiseen käytettiin vaihtelun summan mittausmääräkohtaista 

keskiarvoa eli vuorokauden aikana peräkkäisten mittausten erotusten itseisarvot laskettiin 
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yhteen ja tulos jaettiin mittausten lukumäärällä. AVH-glukoosihoito-ohjeen toteutumista 

kuvailtiin potilaskohtaisten prosenttiosuuksien avulla sekä sanallisesti. Tilastolliset 

analyysit tehtiin JMP-ohjelmalla (JMP9, SAS Institute Inc, USA). Analyysia varten 

tutkimusjoukkoa jaettiin ryhmiin hyperglykemian esiintyvyyden lisäksi diabetes-statuksen 

sekä diagnoosin mukaan.  Aineiston pienen koon vuoksi analyysissä hyödynnettiin 

Fisherin tarkkaa testiä sekä varianssianalyysiä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana 

käytettiin p-      ˂   5    
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3  TULOKSET 

 

 

Tutkimusjoukossa oli 50 miestä sekä 45 naista ja heidän ikäjakaumansa oli 23 vuodesta 

91 vuoteen. Miesten ikäkeskiarvo oli 71,7 vuotta ja vastaava naisten 72,8 vuotta. 

Potilaiden aivoverenkiertohäiriöistä 70 oli aivoinfarkteja (I63) ja 12 aivoverenvuotoja (I61). 

Ohimenevä aivojen verenkiertohäiriö (G45) oli kahdellatoista potilaalla ja lisäksi yhdellä 

potilaalla oli jokin muu aivoverenkiertohäiriöksi luokiteltava diagnoosi. Diabetesta sairasti 

16 potilasta, joista yhdeksän oli insuliinihoidolla ja seitsemän tablettilääkityksellä. Lisäksi 

kahdella potilaalla oli ollut aiemmin kohonneita verensokeriarvoja, mutta lääkitystä ei ollut 

vielä aloitettu. Kaksi uutta potilasta sai diabetes-diagnoosin sairaalahoidon aikana. 

Yhdeksän potilasta oli kuollut kymmenen vuorokauden sisällä sairastumisesta.  

 

3.1  Potilaiden verensokeriarvot 

 

Sairaalan tulovaiheessa laboratoriossa mitatun verensokerin perusteella yksi potilas oli 

hypoglykeminen (1,1 %, n = 89) ja 60 potilasta (67,4 %) oli hyperglykeemisia. 

Tuloverensokerien jakauma on esitetty kuvassa 1.  

 

 

Kuva 1. Aivoverenkiertohäiriöpotilaiden tuloverensokerit (mmol/l) 

1 
1 % 

28 
31 % 

23 
26 % 

37 
42 % ˂ 4,0 

4,0—6,1 

6,1—7,0 

˃ 7,0 
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Diabetesta sairastavista normoglykeemisia oli  kolme (21,4 %, n = 14). Tuloverensokeri oli 

korkeimmillaan aivoverenvuotopotilailla (keskiarvo 7,4 mmol/l) ja matalimmillaan 

aivoinfarktipotilailla (ka 6,1 mmol/l). TIA-potilaiden tuloverensokerien keskiarvo oli 6,7 

mmol/l. Erot diagnostisten ryhmien välillä eivät olleet tilastollisesti merkittäviä (F = 0,4050, 

p˃   5). 

 

74 potilaalla (77,9 %, n = 95) verensokeri oli vähintään kertaalleen hoitojakson aikana yli 

hoitorajan 7 mmol/l. 30 potilaalla (31,6 %) verensokeriarvo ylitti ainakin yhdessä 

mittauksessa 10 mmol/l.  Päiväkohtainen (sairastumispäivä = 0) hoitorajan ylittävien 

verensokeriarvojen esiintyvyys potilailla on esitetty taulukossa 1. Lääkehoidetuilla 

diabeetikoilla oli verensokeri yli hoitorajan muita potilaita useammin (OR ja sen 

luottamusvälit myös taulukossa 1). Potilaan diagnoosi ei vaikuttanut hyperglykemian 

yleisyyteen kolmen ensimmäisen vuorokauden aikana.  

 

Taulukko 1. H p            (˃7       /                                            ) 
esiintyvyys (n ja %) sekä riski (OR ja 95 %:n luottamusväli) diabetesta sairastavilla (DM) 
verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut diabeteslääkitystä tulovaiheessa (Muut). 0. päivä = 
sairastumispäivä 

 
Muut 

 
DM 

 
OR (95%:n luottamusväli) 

sairastamispvä Ei Kyllä   Ei Kyllä       

0. päivä                
30        

53% 
27     

47% 
 

2        
20% 

8       
80%   4,4 (0,9-22,8) 

1. päivä 
41      

53% 
37   

47% 
 

3      
19% 

13   
81% 

 
4,8 (1,3-18,2) 

2. päivä 
39   

57% 
29   

43% 
 

2    
14% 

12   
86%   8,1 (1,7-38,9) 

3. päivä 
31   

55% 
25   

45% 
 

2       
14% 

12    
86%   7,4 (1,5-36,4) 

 

 

Vakavia hypoglykemiatilanteita (ESO:n hoitoraja alle 2,8 mmol/l) ei ollut potilailla kolmen 

ensimmäisen vuorokauden sisällä sairastumisesta. Yhdellä potilaalla oli viidentenä 

päivänä insuliinin jälkeen verensokeri 1,8 mmol/l. Paastoverensokerin 
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laboratorioviitearvojen alittavia hypoglykemioita oli ensimmäisinä päivinä kuudella 

potilaalla kertaalleen ja yhdellä kahdesti.  

 

Verensokerin vaihtelu oli sairastumisen jälkeisestä päivästä eteenpäin tilastollisesti 

merkitsevästi runsaampaa diabetesta sairastavilla, mikä on esitetty taulukossa 2.        

                                                                                                                             

Taulukko 2. Verensokerien vuorokauden aikainen vaihtelu lääkehoitoista diabetesta 
sairastavilla (DM) ja muilla potilailla (Muut). 0. päivä = sairastumispäivä 

 
vaihtelu (95 %:n luottamusväli) F p-arvo 

  DM Muut     

0. päivä 1,6 (1,0   2,2) 1,4 (1,1   1,7) 0,23 0,63 

1. päivä 2,2 (1,8   2,6) 1,0 (0,8   1,2) 24,37 ˂     1 

2. päivä 2,8 (2,3   3,3) 1,0 (0,8   1,3) 36,28 ˂     1 

3. päivä 2,1 (1,5   2,7) 1,2 (      1,6) 6,17 0,016 

 

 

3.2  Hoito-ohjeen toteutuminen 

 

Hoito-ohjeen mukainen verensokerin systemaattinen seuranta (aluksi neljästi 

vuorokaudessa ja verensokerin pysyessä alle 8 mmol/l:ssa kerran vuorokaudessa) toteutui 

46 potilaalla. 28 potilaalla oli puutteita vain yhden vuorokauden sisällä ja lopuilla 21 

potilaalla täydellinen seuranta jäi uupumaan usean vuorokauden ajalta. Seurannan 

arviointi aloitettiin ensimmäisestä verensokerin pikamittauksesta, eikä sen mahdollista 

viivettä ole analysoitu. Myös siirto-/kotiuttamispäivän mittauspuutteita annettiin anteeksi, 

koska tarkkaa poistumisajankohtaa TAYS:sta ei ollut tiedossa. 

 

57 potilasta (60 %) sai lyhytvaikutteista insuliinia TAYS:n hoitojakson aikana. 

Lyhytvaikutteista insuliinia annettiin näille potilaille yhteensä 439 kertaa (ka 7,7 x/pot.) 

Näistä insuliinin antokerroista 217 (49,4 %) suuntautui insuliinihoitoisille diabeetikoille. 

Hoito-ohjeen mukaisesti verensokeri mitattiin insuliinin annon jälkeen 62 kertaa (14,1 %), 

joista 40 tehtiin insuliinihoitoisille diabeetikoille. Tässä huomioitiin mittaukset, jotka oli tehty 
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alle 1,5 tuntia insuliinin annon jälkeen. Verensokerin seurantaa tarvitsi protokollan mukaan 

yöaikaan 29 potilasta (30,5 %). Näistä vain kolmella potilaalla yöseuranta toteutui 

täydellisesti kaikkina öinä.   

 

Verensokerin hoito protokollan mukaisesti mittauslukeman perusteella toteutui 50 potilaalla 

(n = 83). 33 potilasta oli jäänyt ilman insuliinia, vaikka verensokeri oli ollut hoitorajan 

yläpuolella tai insuliinimäärä oli verensokerilukemaan nähden liian vähäinen. Näistä 20 

potilaalla kyseessä oli vain yksittäinen kerta. Lopuilla 13 potilaalla jäi hoitamatta tai 

alihoidettiin useita yli 7 mmol/l -arvoja. Potilaat, joilla oli mainittu syy insuliinihoidosta 

pidättäytymiseen (esim. ravinnotta olo) on huomioitu tässä ryhmään, jossa hoito oli 

toteutunut.  Insuliinihoitoiset diabeetikot jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Heillä 

pitkävaikutteisen insuliinin lisäksi myös lyhytvaikutteinen insuliiniannos on yksilöllinen 

siten, että se koostuu sekä korjaus- että ateriainsuliinista ja siksi sen arvioiminen 

suhteessa hoito-ohjeeseen vaikeaa. Verensokerin seurannan ja hoidon toteutumista on 

yhteenvetona esitetty taulukossa 3. 

 

Diabetesta sairastavien tablettilääkkeet oli kahta tapausta lukuun ottamatta tauotettu 

ohjeen mukaan. Pitkävaikutteisen insuliinin kotiannokset kävivät sairaskertomuksista 

puutteellisesti esiin, joten sen annostelua (yhden kerran sijasta jaetaan insuliini kahteen 

annokseen, joka annetaan 12 tunnin välein) ei voitu arvioida. Niille, joiden tuloverensokeri 

oli yli 10 mmol/l tai joilla kolmessa mittauksessa vuorokauden aikana verensokeri oli yli 8 

mmol/l, ei ollut yleensä aloitettu pitkävaikutteista insuliinihoitoa hoito-ohjeen suosituksesta 

huolimatta. Pitkävaikutteinen insuliini aloitettiin kahdelle entuudestaan piilevää diabetesta 

sairastavalle, joille hoito jäi pysyväksi myös hoitojakson jälkeen. 

 

3.3  Potilaiden toipuminen 

 

Kolme kuukautta sairastumisen jälkee                         (        2) oli tutkimusjoukon 

potilaista 18 (21,7 %, n = 83) ja toisten avusta riippuvaisia (mRS 3   5) oli 50 potilasta (60,0 

%). 15 potilasta oli menehtynyt kolmen kuukauden aikana sairastumisesta (18,1 %). 
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Ensimmäisenä sairastumisen jälkeisenä päivänä mitattu hoitorajan ylittävä hyperglykemia 

heikensi potilaan toipumista mRS-luokituksella arvioiden (p = 0,0378). Muiden päivien 

hyperglykemialla ei ollut tilastollisesti merkittävää yhteyttä toipumiseen. Diagnosoitu 

diabetes ei vaikuttanut potilaiden akuuttijakson hoitoaikaan eikä elossa olevien 

toimintakykyyn kolme kuukautta sairastumisen jälkeen.  

 

Taulukko 3. Verensokerin seurannan ja hoidon toteutuminen   

   Verensokerin seuranta 
     Systemaattinen seuranta (n = 95) potilaiden lukumäärä % 

Hoito-ohjeen mukaisesti 46 48,4 

    Diabetesta sairastavat (n = 16) 9 56,3 

Puutteita yhden vrk:n sisällä  28 29,5 

    Diabetesta sairastavat (n = 16) 6 37,5 

Puutteita toistuvasti 21 22,1 

    Diabetesta sairastavat (n = 16) 1 6,3 

   Kontrollointi insuliinihoidon jälkeen (n = 439) kertojen lukumäärä % 

Hoito-ohjeen mukaisesti 62 14,1 

   Diabetesta sairastavat (n = 217) 40 18,4 

   Yöseuranta (n = 29) potilaiden lukumäärä % 

Hoito-ohjeen mukaisesti 3 10,3 

    Diabetesta sairastavat (n = 12) 1 8,3 

   Verensokerin hoito 
     Insuliinihoito mittauslukeman perusteella (n = 83) potilaiden lukumäärä % 

Hoito-ohjeen mukaisesti 50 60,2 

Yksittäinen poikkeama 20 24,1 

Puutteita toistuvasti 13 15,7 
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4  POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen mukaan aivoverenkiertohäiriöpotilailla mitattiin viiterajojen ylittäviä 

verensokeriarvoja runsaasti sekä sairaalaan tullessa että myöhemmin hoitojakson aikana. 

Tulos on yhdenmukainen aiempien tutkimustulosten kanssa. Esimerkiksi erään 

katsauksen mukaan aivoinfarktipotilaiden verensokeri sairaalan tullessa oli koholla 8   63 

        -                       83 %:lla diabeetikoista. Arvot vaihtelivat näinkin paljon, koska 

hyperglykemian raja-arvot oli määritelty eri tutkimuksissa eri tavoilla. (Capes, Hunt, 

Malmberg, Pathak & Gerstein 2001.) Korkeita verensokeriarvoja myöhemmin 

sairaalajakson aikana lisää tässä aineistossa tablettihoitoisten diabeetikkojen suun kautta 

otettavien lääkkeiden tauotus.      

 

Matalan hoitokynnyksen glukoosinhallintaohjeesta huolimatta TAYS:n AVH-potilailla ei 

juurikaan todettu vakavia hypoglykemioita. On kuitenkin huomioitava, että verensokerin 

kontrollointi toteutui huonosti insuliinihoidon jälkeen. Esimerkiksi, kun potilaan 

iltaverensokeri oli koholla ja hän sai hoito-ohjeen mukaisen insuliiniannoksen, seuraava 

mittaus toteutui usein vasta aamulla 12 tuntia insuliinin annon jälkeen.  AVH-potilaalla 

ravinnon saanti voi olla heikentynyttä tai epäsäännöllistä, eikä insuliinin yksilöllistä 

vaikutusta pystytä ennustamaan. Siksi glukoosin hallintaan kuuluu tärkeänä osana hoidon 

toteutumisen seuranta, jolla varmistetaan, ettei hoidosta koidu potilaalle haittaa 

hypoglykemian muodossa. Matalien verensokerien vähyyteen potilailla vaikuttaa myös se, 

että hoito-ohjetta oli sovellettu potilaalle turvallisemmaksi tapauksissa, joissa potilas joutui 

tilapäisesti olemaan ravinnotta tutkimusten vuoksi tai ei muusta syystä ollut syönyt. 

Ohjeistusta, joka toimisi aivan kaikissa tilanteissa, ei pystytä luomaan vaan viime kädessä 

hoitavan henkilön on aina arvioitava antamansa hoito tapauskohtaisesti.      

 

Tutkimuksen mukaan verensokerin seurantaa oli toteutettu pääsääntöisesti kaavamaisesti 

neljästi vuorokaudessa. Tällöin kontrollimittausten lisäksi yömittaukset jäivät monesti väliin. 

Toisaalta taas verensokeria oli mitattu myös neljästi vuorokaudessa, vaikka potilas oli ollut 
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normoglykeeminen jo usean päivän ajan. Annettu insuliinihoito noudatti paremmin hoito-

ohjetta. Hoito-ohjeen toteutumisen suhteen tutkimuksen virhelähteenä voi olla se, että 

kaikkia verensokerimittauksia ja insuliineja ei ole mahdollisesti merkitty systemaattisesti 

sähköiselle verensokeri-lehdelle. Myös ennusteelta heikkojen potilaiden tapauksissa on 

omaa harkintaa käyttäen vähennetty verensokerin mittauskertoja ja nostettu insuliinihoidon 

rajaa. Hyperglykemian yleisyyttä potilasjoukossa saattaa lisätä se, että mitatut 

verensokeriarvot eivät ole paastoarvoja. Vaikka pikamittaukset on tehty ennen sairaalan 

ateria-aikaa, on hyvinkin mahdollista, että potilas on nauttinut edeltävästi omaisten tuomia 

syötäviä.    

 

Liukuva-asteikkoiset insuliiniprotokollat ovat varsin työllistäviä, eivätkä välttämättä ole 

kovin fysiologisia (Sawin & Shaughnessy 2010, Nau ym. 2010). Tutkimuksen mukaan 

pitkävaikutteista insuliinihoitoa ei juurikaan käytetty lyhytvaikutteisen hoidon rinnalla. 

Pitkävaikutteista insuliinia suosimalla ohjeen mukaisesti voitaisiin todennäköisesti 

vähentää insuliinin antokertoja, mikä vähentäisi henkilökunnan työtä sekä potilaalle 

aiheutettua epämukavuutta. Erityisesti tablettihoitoiset diabeetikot hyötyisivät 

pitkävaikutteisen insuliinin käytöstä, koska tablettilääkitys on tauotettuna.      

 

Tämän tutkimuksen perusteella hyperglykemialla ensimmäisenä sairastumisen jälkeisenä 

päivänä oli ainoastaan merkitystä potilaan toipumiseen. Tutkimus perustui kuitenkin varsin 

pieneen tutkimusjoukkoon, joten kovin yleistettävää tietoa korkeiden verensokerien 

vaikutuksista potilaan toipumiseen se ei anna. Kuitenkin se vahvistaa sitä näkemystä, että 

nimenomaan akuuttivaiheen sokeritasapainolla on suurin vaikutus potilaan tulevaan 

toimintakykyyn.      

 

Keskustelu verensokerin tavoitetasoista sairaalahoidossa on ollut vilkasta lääketieteen 

alan lehdissä viime aikoina. Uusimman katsauksen mukaan intensiivinen insuliinihoito 

sairaalapotilailla ei vaikuttanut kuolleisuuteen, hoitoaikaan tai infektioriskiin, mutta 

muodosti jo aiemmin mainitun hypoglykemiariskin (Nyenwe 2012, Kansagara, Fu, 

Freeman, Wolf & Helfand 2011). Tämän perusteella The American College of Physicians 

teki suositukset verensokerihoitoon sairaalapotilailla. Suositusten mukaan intensiivistä 
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insuliinihoitoa ei suositeltu tehohoitopotilailla diabetes-statuksesta riippumatta ja 

verensokerin tavoitetasoksi oli mää          p  7     11,1 mmol/l. (Qaseem, Humphrey, 

Chou, Snow & Shekelle 2011.) Toisaalta amerikkalaisten endokrinologisten ja diabetes-

yhdistysten konsensuksen mukaan verensokerin tavoitetason tulisi olla 7     10,0 mmol/l 

useimmilla sairaalahoidossa olevilla potilailla (Moghissi, Korytkowski, DiNardo, Einhorn, 

Hellman, Hirsch, Inzucchi, Ismail-Beigi, Kirkman & Umpierrez 2009). Yhteenvetona on 

todettu, että verensokeritason pitäminen alle 10 mmol/l:ssa minimoi hyper- ja 

hypoglykemian oireet vaikuttamatta potilaan toipumisen lopputulokseen (Sawin 

&Shaughnessy 2010).  

 

Erityisesti aivoverenkiertohäiriöpotilaiden verensokeritasapainosta ja sen vaikutuksista 

potilaan toipumiseen kaivataan lisää tutkimustietoa. Samoin korkeamman hoitorajan 

käytännön vaikutuksista täytyy tehdä lisätutkimuksia. Kuitenkin uusimman tutkimusnäytön 

ja nykyisen hoito-ohjeen toteutumattomuuden perusteella on joka tapauksessa nykyistä 

TAYS:n aivoverenkiertohäiriöpotilaiden verensokerihoitoa mietittävä kriittisesti. AVH-

glukoosiprotokolla on päivitetty tutkimusajankohdan jälkeen, mutta nykyinenkin sisältö 

olennaisilta osiltaan vastaa tutkittua hoito-ohjetta. Hypoglykemian vaara näyttää olevan 

pieni, mutta hoito-ohje on henkilökuntaa työllistävä ja voi täydellisesti toteutuessaan vaatia 

useiden potilaiden pistämistä jopa tunnin välein kahdesti (mittaus ja insuliini). Hoitorajan 

nostaminen ESO:n suositukseen keskittäisi verensokerin hoidon nykyisestä yli puolta 

pienempään potilasjoukkoon. Tällöin todella insuliinihoitoa tarvitsevat 

aivoverenkiertohäiriöpotilaat tulisivat mahdollisesti hoidettua tehokkaammin. Toisena 

vaihtoehtona voisi olla aivan akuuttivaiheen erottaminen omaksi hoitolinjakseen. 

Akuuttivaiheessa verensokerin hoito olisi tiukempaa kuin hoito muutaman päivän päästä 

aivoverenkiertotapahtuman jälkeen.   Verensokerin hoidon linjausta olisi hyvä miettiä 

yhdessä muiden sairaaloiden sekä muiden erikoisalojen edustajien kanssa, jotta 

tulevaisuudessa hoito olisi valtakunnallisesti yhteneväistä.   
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LIITE 1 

 

AVH glukoosiprotokolla  Päivitetty 3.2.2011 

 

Diabetes tiedossa 

 Oma pitkävaikutteinen insuliini jaetaan kahteen annokseen, joka annetaan 12h 

välein 

 Mikäli syö normaalisti, ateriainsuliini jatketaan kuten kotona 

 Tablettilääkkeet tauotetaan 

 

Ne joilla ei ole pitkävaikutteista insuliinia, mutta glukoosi 

tullessa yli 10 tai kolmessa mittauksessa vrk aikana yli 8 

 Protaphane® tai Levemir® 0,1 IU/kg x 2 

 Insuliinimääräys kirjataan Mirandan lääkesovellukseen 

 pitkävaikutteisen insuliinin jatkumiseen otettava kantaa, kun potilas siirtyy avh-

yksiköstä osastolle 

 

Kaikki potilaat 

 Glucometer® 4 kertaa päivässä ennen aterioita ja aina 1 h lyhytvaikutteisen 

insuliiniboluksen jälkeen  

 Niillä joilla on esiintynyt 2 vrk aikana B-Gluc arvoja yli 10 tai alle 4, mitataan B-Gluc 

myös yöllä klo 02-04 

 Jos ei diabetesta eikä aloitettu pitkävaikutteista insuliinia eikä DM lääkettä ja 2 vrk 

gluc alle 8, harvennetaan mittaustiheys 1 kertaan vrk (paasto) 

 

Glukoosimittausten mukaan kaikille potilaille lyhytvaikutteinen 

insuliini 

gluk      Insuliini 

 ˃7  Novorapid® 1ky 

 ˃9  Novorapid® 2ky 

 ˃11  Novorapid® 3ky 

 ˃13  Novorapid® 5ky 
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 ˃15  Novorapid® 7ky 

 ˃17  Novorapid® 8ky 

 ˃20  Novorapid® 9ky 

*Huomioi diabeetikon kohdalla lisäksi syödyt hiilihydraatit 

(laskentaohje) 

 

 

 

  

 

  

Verensokeri kontrolloidaan KAIKILTA POTILAILTA 1 tunnin kuluttua 

Novorapid®-injektiosta ja tarvittaessa annetaan uusi annos yllä olevan 

ohjeen mukaan, kunnes verensokeri on alle 8. 
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LIITE 2 

 

MODIFIED RANKING SCALE, mRS 

 

mRS-luokittelua käytetään arvioimaan potilaalle aivoinfarktin seurauksena tullutta vamma-

astetta. 

 

Valitse alla olevista parhaiten potilaan tilaa kuvaava mRS-luokka: 

 

Luokka Kuvaus 

    □ Ei mitään oireita 

1   □ Ei huomattavaa invaliditeettia oireista huolimatta: kykenee suoriutumaan                  

kaikista tavanomaisista askareista/töistä/velvollisuuksista ja toimista 

2   □ Lievä invaliditeetti: ei kykene suoriutumaan kaikista aiemmista  

toiminnoista, mutta kykenee suoriutumaan omista toimistaan ilman apua  

    □ Kohtuullinen invaliditeetti: tarvitsee jonkun verran apua, mutta kykenee  

kävelemään itsenäisesti 

4   □ Kohtuullisen vakava invaliditeetti: ei kykene kävelemään ilman apua, eikä  

kykene huolehtimaan omista ruumiintoiminnoistaan 

5   □ Vakava invaliditeetti: vuoteenoma, inkontinentti, ja vaatii jatkuvaa hoiva- 

apua ja hoitamista 

    □ Kuollut 


