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Vuorotyötä tekevä 49-vuotias 
nainen saapui diabetestar-
kastukseen terveyskeskus-
lääkärin vastaanotolle. Hä-
nellä oli ollut usean kuu-
kauden ajan väsy-

mystä, ja verensokerit oli-
vat lääkityksestä huoli-
matta huonolla mallil-
la. Myös kuukautiset 
olivat olleet poissa 
puolen vuoden ajan. 

Naisella oli ollut 
tyypin 2 diabetes jo 20 
vuo den ajan, ja tästä oli 
komplikaatioina tausta-
retinopatia sekä protein-
uria. Vuorokausivirtsan proteii-
nitaso oli yli  4 g jo proteinurian totea-
mis vaiheessa kolme vuotta sitten. 

Hänellä oli myös vaikea obstruktii-
vinen uniapnea. Hän kuorsasi valtaosan 
uniajasta, ja matalia (< 90 %) happisatu-
raatioita oli mitattu noin 5 % uniajasta. 
CPAP-laitetta hän ei vielä halunnut 
käyttää. Hän lopetti tupakoinnin 10 
vuotta sitten, tupakoituaan 15 vuoden 
ajan. Alkoholia hän käytti hyvin harvoin.

Nainen oli ollut lapsesta asti aina 
 pyöreä. Hän oli käynyt ravitsemus te-
rapeu tilla, mutta pysyvä painon pudotus 

Diabeteskontrolliin tulleella naisella oli ollut väsymystä 
jo kuukausia ja verensokeritkin heittelivät. 

Miten etenet?
•	Mitä	lisätietoja	kaipaisit?
•	Mitä	lisätutkimuksia	haluaisit?
•	Miten	sinä	hoitaisit	potilasta?

Tapauksen	ratkaisu	julkaistaan		
Lääkärilehdessä	46/2021,	joka	ilmestyy	19.11.

ei  ollut toteutunut. Kerran viikossa 
 pistettävä eksenatidi oli ollut käytössä 
parin vuoden ajan. Lääke aiheutti 
pahoin vointia, mutta siitä ei ollut mer-
kittävää  hyötyä verensokereihin eikä 

myöskään painon hallintaan.
S ä ä n n ö l l i s e n ä  l ä ä k i  -
tyksenä olivat käytössä 

 hydroklooritiatsidi (25 
mg x 1), metformiini 
(1 000 mg x 1), amlodi-
piini (10 mg x 1), val-
sartaani (320 mg x 1), 
atorvastatiini (40 mg x 

1), ASA (100 mg x 1), 
 D-vitamiini (100 µg x 1–2), 

glargininsuliini (80 KY x 2, 
klo 6 ja 18) sekä glulisinsuliini 

(80 KY x 2, klo 6 ja 18).
Potilaan yleistila oli hyvä. Vastaan-

otolla verenpaineeksi mitattiin 144/77 
mmHg ja syke todettiin säännölliseksi 
101/min. Pituudeksi mitattiin 160 cm ja 
painoksi 144,6 kg; tästä saatiin painoin-
deksi 56,5 kg/m2. Sydämestä ei kuultu 
sivuääniä, hengitys oli rauhallista ja 
keuhkojen kuuntelulöydös oli normaali. 
Vatsa oli pehmeä, myötäävä ja aristama-
ton, ja maksa vaikutti olevan kylkikaa-
ressa. ●

MITEN SINÄ HOITAISIT

Miten sinä hoitaisit -palsta esittelee kliinisen 
tapauksen, jota lukijat voivat kommentoida 
Fimnetin keskustelutaululla www.fimnet.fi. 
Poimintoja keskustelusta esitetään tapauksen 
ratkaisuosassa.
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Laboratoriotutkimusten tulokset

Tutkimus Tulos Viitearvot

B-Leuk 8,2 e9/l 3,4–8,2 e9/l

B-Hb 131 g/l 117–155 g/l

P-K 4,1 mmol/l 3,3–4,9 mmol/l

P-Krea 68 µmol/l 50–90 µmol/l

P-ALAt 33 U/l < 35 U/l

P-AFOS 68 U/l 35–105 U/l

S-tSH 0,840 mU/l 0,5–3,6 mU/l

fP-Gluk 7,6 mmol/l 4–6 mmol/l

B-HbA1c 68 mmol/mol 20–42 mmol/mol

fP-Kol-LDL 3,4 mmol/l < 3,0 mmol/l

dU-Prot 4 560 mg < 100 mg

Verensokerit olivat 
lääkityksestä 

huolimatta huonolla 
mallilla.
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MIkA LAITINEN
LKt, dosentti, sisätautien erikoislääkäri,  

kliininen opettaja
Helsingin yliopisto ja Hus, sisätaudit ja kuntoutus
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