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TAPAUSSELOSTUS

Kuva 1. Päivystyspoliklinikalla nauhoitettu EKG.

Diabetesnuorukaisen huono 
kunto

Parissa kymmenissä oleva 
nuorukainen oli sairastanut 
sokeritautia leikki-ikäisestä 
lähtien. Tasapaino oli vaihte-

leva. Lieviä silmänpohjan muutoksia 
oli havaittu, mutta munuaiset oli-
vat terveet. Potilaalla todettiin myös 
kilpirauhasvasta-aineiden aiheuttama 
hypotyreoosi, mutta tyroksiinilla ja 
monipistoshoidolla kunto säilyi hyvänä, 
ja opiskelut sujuivat. 

Sitten vointi heikkeni muutaman 
kuukauden aikana. Ruoka ei maistu-
nut, paino laski,  ja insuliiniannokset 
vähenivät kolmanneksella hypoglyke-
miataipumuksen takia. Vatsa oli kipeä 
ja välillä oli ummetusta. Toisinaan po-
tilas oksensi. Kuumetta ei ollut. Hän ei 
ollut käynyt ulkomailla eikä käyttänyt 
alkoholia tai huumeita. Lopulta viimei-

sen viikon aikana kunto heikkeni niin, 
että nuorukainen ei enää pysynyt kun-
nolla pystyssä. Suoli ei ollut toiminut 
viikkoon, ja virtsan tulokin niukkeni. 

Tutkittaessa hoikan nuorukaisen 
vointi oli kehno. Vessareissut vaativat 
taluttamista. Sydän sykki tasaisesti ja 
säännöllisesti 80 kertaa minuutissa, 
ja verenpaine oli 112/76 mmHg. Raajat 
olivat viileät ja iho ruskettunut, mut-
ta muuten terve, kuten suu, hampaat, 
suupielet ja kynnetkin. Auskultoiden tai 
palpoiden ei todettu erikoista. Tärykal-
volämpö oli 36,1°C ja valtimoveren ha-
pen kyllästeisyys ilmaa hengittäessä 98 
%. 

Verilitra sisälsi 150 g hemoglobiinia 
ja pieni verenkuva oli muutoinkin kun-
nossa.  Plasman glukoosin pitoisuus oli 
9,1 mmol/l, kaliumin määrä 5,0 mmol/l, 
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1 x vrk annostelu 
joustaa tarpeen 
mukaan1

Merkittävästi vähemmän tehon 
vaihtelua päivästä toiseen verrattuna 
glargininsuliineihin U100 ja U3002–4*

Pienempi hypoglykemian 
riski verrattuna 
glargininsuliiniin U1005**
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natriumin lukuarvo 119 mmol/l ja kre-
atiniinipitoisuus 110 umol/l. Happo-
emästasapaino oli normaali eikä ketoai-
neita ollut. Transaminaasien, alkalisen 
fosfataasin,  ionisoituneen kalsiumin, 
amylaasin ja tyroksiinin määrät olivat 
normaalit ja virtsa puhdas.  

EKG ja thoraxkuva ovat ohessa.
Mikä vei nuorukaisen voimat ja se-

koitti laboratorioarvoja?

 VASTAUS
Nuoruusiän diabetes ja spontaani hy-
potyreoosi ovat kumpikin autoimmuu-
nisairauksia, joihin voi liittyä muitakin 
immunologisella mekanismilla kehit-
tyviä tauteja. Britti Thomas Addison 

kuvasi v. 1855 nykyisin hänen nimeään 
kantavan lisämunuaisten vajaatoimin-
tasairauden, jonka oireet ja löydökset 
sopivat hyvin potilaaseemme.   Myös 
Addisonin taudin taustalta löytyy yleen-
sä immunologinen poikkeavuus. Jos 
näistä kolmesta sairaudesta vähintään 
kaksi esiintyy yhdessä, tilannetta kut-
sutaan Schmidtin syndroomaksi.  

Kortisolin puute aiheuttaa aivoli-
säkkeen adrenokortikotrooppisen hor-
monin (ACTH:n)   kompensatorisen 
ylimääräisen korjauserityksen, joka 
lisää ihon pigmentoitumista varsinkin 
kämmenpoimuissa ja  myös yleisesti 
rusketuksen tapaan, sillä ACTH sisältää 
melanosyyttejä stimuloivan hormonin 

Kuva 2. Tullessa otettu thoraxkuva. kaltaisen aminohappoketjun pätkän. 
Lisämunuaiskuoren erittämä kor-

tisoli ja varsinkin mineralokortikoidi 
aldosteroni imevät elimistöön pri-
maarivirtsasta natriumia ja erittävät 
virtsaan tilalle kaliumia. Niinpä näiden 
hormonien puute vähentää natriumin 
ja lisää kaliumin reabsorptiota.   Nat-
riumin menetys vähentää elimistön 
nestemäärää. Se laskee verenpainetta ja 
heikottaa. Steroidien puutos aiheuttaa 
runsaasti muitakin oireita, kuten yleistä 
huonoutta, mahakipuja, ummetusta tai 
ripulia, oksentelua ja painon laskua. De-
hydraation vuoksi sydän näyttää usein 
pieneltä kuten potilaallammekin, vaik-
ka tauti ei EKG:hen heijastunutkaan. 

Tuloiltaa seuraavana aamuna vastat-
tu päivystyspoliklinikalla otetun seeru-
min kortisolin määrä oli hyvin alhainen 
48 nmol/l (viite 150-650 nmol/l) ja sitä 
vastaten  plasman ACTH:n pitoisuus 
huikean korkea 1111 ng/l (viite alle 46 
ng/l). Seerumista löytyi myös asiaan 
kuuluvasti  runsaasti lisämunuaisten 
vasta-aineita samoin kuin sokeritautiin 
liittyviä Langerhansin saarekesolu- ja 
GAD- (glutamic acid decarboxylase) 
vasta-aineita ja jo ennestään tiedossa 
olevia kilpirauhasvasta-aineita, mutta 
ei muita.

Moninainen autoimmuunipohjai-
nen endokriininen sairaus olisi saat-
tanut olla suomalaisen tautiperinnön 
APCED:n (autoimmune   polyendoc-
rinopathy – candidiasis – ectodermal 
dystrophy) osa, mutta sen muita klii-
nisiä ilmentymiä suussa, ihossa tai kyn-
sissä  ei ollut, ei myöskään sille tyypilli-
siä muita vasta-aineita.  

Päivystyspoliklinikalla aloitettu las-
kimonsisäinen hydrokortisonihoito ja 
nesteytys kohensivat nopeasti tilan-
teen. Myöhemmin sairautta pidettiin 
tasapainossa hydro- ja fludrokortisonin 
yhdistelmällä.  
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