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▪ Hypoglykemian oireita

▪ Oireiden heikentyminen
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▪ Satunnainen vai toistuva
▪ Vaikuta syyhyn



Hypoglykemian tasot
Insuliininpuutosdiabetes Käypä hoito –suositus 2018
ADA Medical Standards in Diabetes Care 2022



Kuinka yleinen hypoglykemia on
Hypoglykemian esiintyvyystutkimukset 
ovat vaikeita soveltaa 
• Useimmat aika vanhoja aineistoja
• Rekisterien luotettavuus?
• Uudet insuliinijohdokset yleistyneet
• Määrittelykriteerit ovat vaihdelleet
• Hoitokäytännöt vaihtelevat eri 

maissa ja alueilla
• Käytännön kokemus osoittaa, että 

vakavat hypot ovat takavuosia 
harvinaisempia

• Hyödyntäkää sensoroinnin antamaa 
tietoa

Hypoglykemiat tai niiden pelko on merkittävä haaste hyvän glukoositasapainon 
saavuttamiseen ja elämänlaadulle insuliinihoidossa



Hypoglykemian syitä

▪ Hypoglykemiassa veren insuliinipitoisuus on liian suuri suhteessa 
tilannekohtaiseen tarpeeseen. 

▪ Sille on lukuisia syitä

▪ Satunnainen vai toistuva hypoglykemia tai trendi

▪ Tablettihoidossa lähinnä sulfonyyliureat ja glinidit voivat aiheuttaa merkittävän 
hypoglykemian.

▪ Metformiini ja uudemmat diabeteslääkkeet kuten suolistohormonien kautta 
vaikuttavat valmisteet (gliptiinit, GLP-1 vamisteet), SGLT2-estäjät ja 
insuliiniherkistäjä (glitasonit) eivät ilman insuliinihoitoa aiheuta merkittävää tai 
vakavaa hypoglykemiaa normaalissa käytössä.



Hypoglykemian oireita

▪ Hypoglykemian oirekynnys vaihtelee yksilöllisesti.

▪ Aikaisempi glukoositasapaino, hypoglykemioiden esiintyminen ja verenglukoosin laskun nopeus ja taso.

▪ Adrenaliinin aiheuttamia oireita ovat vapina, hikoilu, sydämentykytys, 
kihelmöinti, kalpeus, paniikkioireet, ahdistuneisuus, levottomuus ja nälän tunne.

▪ Paikallisia hermojen glukoosin puutteen oireita ovat huulien pistely, näön 
sumentuminen tai näkökentän kapeutuminen, korvien soiminen ja sormien ja 
varpaiden puutuminen.

▪ Yleisiä hermojen glukoosin puutteen oireita ovat keskittymisvaikeudet, 
ajatustoiminnan ja harkintakyvyn heikentyminen, aggressiivisuus, sekavuus, 
kouristelu ja tajuttomuus.



Hypoglykemia tuntemusten heikentyminen

▪ Hypoglykemiasta varoittavat adrenaliini oireet eli insuliinituntemukset voivat 
muuttua, heikentyä tai puuttua kokonaan pitkään sairastetussa tyypin 1 
diabeteksessa. 

▪ Myös toistuvasti esiintyvät merkittävät tai vakavat hypoglykemiat voivat 
heikentää varoittavia oireita.

▪ Jos hypoglykemian varoittavat oireet ovat heikentyneet, suositellaan jatkuvaa 
glukoosisensorointia glukoosin seurantaan.

▪ Hypoglykemian oireita voidaan palauttaa nostamalla glukoositasapainon 
tavoitetta niin, että ei esiinny alle 4–5 mmol/l glukoosiarvoja. Tällöin tavoitellaan 
verenglukoosia 5-8 mmol/l ennen ateriaa.



Hypoglykemian hoito

▪ Ensihoito
▪ Henkilö on tajuissaan ja yhteistyökykyinen

▪ Henkilö on tajuissaan ja yhteistyökyvytön

▪ Henkilö on tajuton

▪ Jatkohoito
▪ Päivystyksessä / ensihoidossa

▪ Syyn selvittäminen

▪ Glukoositasapainon ja diabeteksen jatkohoidon arviointi

▪ Tehostettu omahoidon ohjaus ja tuki

▪ Liikenneturvallisuus



Hypoglykemian ensihoito

Henkilö on tajuissaan ja yhteistyökykyinen:

▪ Anna 10–20 g nopeasti imeytyvää hiilihydraattipitoista syötävää tai 
juotavaa.
▪ 4–8 glukoositablettia (rypälesokerivalmistetta) pureskellen (5 tablettia = 10,5 g HH)
▪ Glukoosigeeliä (30 ml = 17.5 g HH)
▪ 1 ruokalusikallinen hunajaa (1 rkl = 16 g HH)
▪ 1–2 dl tuoremehua (10–20 g HH)

▪ Mittaa verenglukoosi uudelleen 10 - 15 minuutin kuluttua, jos edelleen alle 
4 mmol/l -> toista ensiapuannos.

▪ Tarvittaessa lisäksi voileipä ja lasillinen maitoa nostavat verenglukoosia 
pidemmäksi aikaa



Hypoglykemian ensihoito

Henkilö on tajuissaan, mutta ei yhteistyökykyinen:

▪ Ei-ammattilainen
▪ soita 112 
▪ anna glukagonia pistoksena (GlucaGen®) tai nenäsuihkeena (Baqsimi®), jos sitä on 

saatavilla ja osaat käytön.

▪ Terveydenhuollon ammattilainen
▪ anna glukagonia pistoksena (GlucaGen®) tai nenäsuihkeena (Baqsimi®), jos sitä on 

saatavilla ja osaat käytön.

▪ Mittaa verenglukoosi uudelleen 10 - 15 minuutin kuluttua, jos edelleen alle 
4 mmol/l -> toista ensiapuannos.

▪ Toimintakyvyn palattua anna tarvittaessa lisäksi voileipä ja lasillinen 
maitoa, jotka nostavat verenglukoosia pidemmäksi aikaa.



Hypoglykemian ensihoito
– henkilö on tajuton

Ei-ammattilainen

▪ soita 112

▪ käännä henkilö kyljelleen ja varmista 

hengitysteiden auki pysyminen

▪ tajuttomalle henkilölle ei saa antaa 

mitään suun kautta

▪ Huom! hunaja ei myöskään imeydy riittävästi 

suun limakalvolta ja sitä ei pidä antaa

▪ anna glukagonia pistoksena (GlucaGen®) 

tai nenäsuihkeena (Baqsimi®), jos sitä on 

saatavilla ja osaat käytön

▪ estä kouristelevaa loukkaamasta itseään.

Terveydenhuollon ammattilainen

▪ käännä henkilö kyljelleen ja varmista hengitysteiden 
auki pysyminen

▪ estä kouristelevaa loukkaamasta itseään
▪ ota huomioon myös muut tajuttomuuden syyt
▪ anna 200 ml 10 % glukoosia (20 g) nopeana infuusiona 

laskimoon
▪ mittaa verenglukoosi uudelleen 5 - 10 minuutin 

kuluttua, jos edelleen alle 4 mmol/l -> toista glukoosi-
infuusio 

▪ jatkoinfuusio vasteen ja tarpeen mukaan esimerkiksi 10 
% glukoosi 50–100 ml tunnissa tai 5 % glukoosi 100–200 
ml tunnissa

▪ jos i.v. glukoosia ei ole saatavilla tai pystytä antamaan
▪ anna glukagonia pistoksena (GlucaGen®) tai 

nenäsuihkeena (Baqsimi®)
▪ glukagonin vaikutus tulee hitaammin kuin i.v. 

glukoosin eli noin 10-15 minuutissa



Glukagonin käyttö

▪ Tajuttomalle tai yhteistyökyvyttömälle henkilölle voi omainen tai asian 
osaava läheinen antaa glukagonia pistoksena tai nenäsuihkeena. 

- glukagonin annos pistoksena on 1 mg (alle 25 kg painoiselle lapselle ½ 
annosta) reiteen tai olkavarteen pistettynä. 

o GlucaGen tuoteseloste (Pharmaca Fennica)

- glukagonin annos nenäsuihkeena on 3 mg yhteen sieraimeen annettuna 
(yli 4 -vuotiaille)

o Baqsimi nenäjauhe tuoteseloste (Pharmaca Fennica)

o Baqsimi potilasopas suomeksi (Pharmaca Fennica)

o Baqsimi potilasopas ruotsiksi (Pharmaca Fennica)

o Baqsimi potilasopas englanniksi (Baqsimi.com)

ADA Medical Standards 2022:

“Glucagon should be prescribed 
for all individuals at increased risk 
of level 2 or 3 hypoglycemia, so 
that it is available should it be 
needed. 
Caregivers, school personnel, or 
family members providing 
support to these individuals 
should know where it is and when 
and how to administer it.

Glucagon administration is not 
limited to health care 
professionals.”

Glukagonin hinta (Terveysportin Lääketietokanta 28.4.2022) :
GlucaGen® 1 mg: 27,32 €, josta diabetespotilas saa alemman erityiskorvauksen 
ja maksaa 9,56 €
Baqsimi® 3 mg: 132,38 €, ei korvausta

https://pharmacafennica.fi/spc/2099113
https://pharmacafennica.fi/spc/69867178
file:///C:/Users/pirjo.ilanne-parikka/Downloads/Potilasopas%20-%20BAQSIMI%20(suomi).pdf
file:///C:/Users/pirjo.ilanne-parikka/Downloads/Potilasopas%20-%20BAQSIMI%20(ruotsi).pdf
https://www.baqsimi.com/how-to-use-baqsimi


Hypoglykemian jatkohoito
▪ Jos potilas on verenglukoosin korjaannuttua 

päihtynyt, sekava tai huonokuntoinen

▪ Riittävän pitkä seuranta

▪ Mieti myös muita syitä 

▪ Sulfonyyliurean vaikutus kestää pitkään, 2–3 
vrk ja verenglukoosi voi laskea uudelleen 
ensihoidon jälkeen.

▪ Insuliinin yliannostus vaatii käytetyn 
valmisteen mukaisen seuranta-ajan

▪ Degludekinsuliini ja glargininsuliini 2–3 
vrk

▪ Detemirinsuliini ja NPH-insuliini 1–2 vrk

▪ Pikainsuliini 6–8 tuntia

▪ Kun tilanne on selvinnyt ja vointi hyvä, 
voidaan kotiuttaa.

▪ Insuliinihoitoisella vähennetään 

(perusinsuliinin) annosta, ellei taustalla ole 

jotain muuta selkeää syytä.

▪ Arvioidaan ajoterveysedellytysten 

täyttyminen

▪ Tarvittaessa lääkäri määrää suullisen 

ajokiellon ja asiaa selvitetään uudella 

vastaanottokäynnillä.

▪ Opastetaan pitämään mukanaan aina 

glukoosipastilleja tai mehutetra tai vastaava 

hypoglykemian ensiapuannos.

▪ Kirjoitetaan resepti glukagoni pistoksesta 

(GlucaGen®) tai nenäsuihkeesta (Baqsimi®) 

ja opastetaan käyttö.

▪ Jos hälyttävää glukoosisensoria ei ole 

käytössä, selvitetään mistä se on saatavissa.



Akuutin hypoglykemian jälkeen

▪ Käy yhdessä potilaan kanssa läpi tilanne
▪ Miettikää taustalla olevia tekijöitä / syitä 
▪ Mitä ajatuksia ja tunteita vakava hypoglykemia herättää henkilössä itsessään tai hänen 

läheisissään
▪ Kannattaa vielä myöhemminkin arvioida aiheutuuko pidempiaikaista hypoglykemian pelkoa ja 

vaatiiko se jotain toimenpiteitä.

▪ Oliko kyseessä yksittäinen tapahtuma vai toistuvat hypoglykemiat

▪ Miten tilanne voidaan jatkossa ehkäistä?

▪ Jos potilaalla ei ole ennestään käytössä  hälyttävää glukoosisensoria, opasta sen käyttö.

▪ Onko syytä insuliinin annostelun lisäksi vaihtaa insuliinivalmistetta tai siirtyä 
pumppuannosteluun?

▪ Lääkäri arvio ajoterveyden kriteerien täyttymisen
▪ Ammattiautoilija
▪ Henkilöauto



Tavallisia hypoglykemian syitä insuliinihoidossa
Mitä kannattaisi tehdä eri tilanteissa?

▪ Liian suuri pikainsuliinin annos aterialla suhteessa hiilihydraattien määrään
▪ Kokemus opettaa arviointia
▪ Jos vaikea arvioida hiilareita, voi laittaa ensin pienemmän annoksen

▪ Pikainsuliinin pistos runsashiilihydraattisen aterian jälkeen
▪ Verenglukoosi nousee 1-2 tuntia ja voi laskea liian matalalle 3-4 tuntia jälkeen pisto
▪ Pikainsuliinin pistos 15-30 min ennen syömisen aloittamista verenglukoosin arvo huomioiden

▪ Pikainsuliinin liian suuret korjausannokset aterioiden välillä
▪ Välikorjausten välttäminen, vaikuttamassa olevan insuliinin määrän arviointi, sensorin ja 

annoslaskurin hyödyntäminen

▪ Satunnainen insuliinin annosteluvirhe - väärä insuliinivalmiste tai tuplapistos
▪ Muistikynät

▪ Liian paljon perusinsuliinia vaikuttamassa yöllä tai päivällä
▪ Annoksen arviointi glukoosisensorilla - verenglukoosin yönaikainen muutos
▪ Perusinsuliinin testaaminen päiväsaikaan viivästyttämällä ateria



Tavallisia hypoglykemian syitä insuliinihoidossa

▪ Insuliinin imeytymisen nopeutuminen
▪ Pistoskohtien kunto ja käyttö
▪ Pistotekniikka
▪ Liikunta kiihdyttää imeytymistä
▪ Lämpötilan muutos esim. etelän matka, saunominen tai lämmin (pore)kylpy

▪ Ennakointi insuliinin vähentämisellä tai HH lisällä

▪ Kestävyysliikunta vähentää insuliinin tarvetta
▪ Huomiointi ateria / perusinsuliinin määrässä ennen liikuntaa, liikunnan aikana, 

liikunnan jälkeen

▪ Alkoholi estää maksan glukoosin uudismuodostumista

▪ Hiilihydraattien imeytymisen hidastuminen / muutos
▪ Runsasrasvainen ateria, hoitamaton keliakia, gastropareesi, IBD



Mahdollisia hypoglykemian syitä voivat olla myös

▪ Vähentynyt insuliinin tarve 
▪ remissio
▪ aikaisempi korkea glukoositasapaino korjaantunut
▪ laihtuminen
▪ huomattavasti lisääntynyt liikunta
▪ kortisonihoidon annoksen pienentyminen
▪ muut sairaudet, kuten munuaisten vajaatoiminta, kilpirauhasen vajaatoiminta ja 

lisämunuaiskuoren vajaatoiminta

▪ VHH ruokavalio
▪ Insuliinin tarve vähenee
▪ Maksan glukoosivarastot niukat

▪ Lisäsairauksien pelko
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