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Addisonin tautia sairastava potilas 
päivystyksessä

Addisonin taudilla tarkoitetaan lisämunuaisten kuorikerroksen primaarista vajaatoimintaa. Sen hoito na 
käytetään gluko- ja mineralokortikoideja fysiologisina korvausannoksina. Stressitilanteessa, kuten akuutin 
sairauden yhteydessä, glukokortikoiditarve lisääntyy ja potilaita ohjeistetaan itse 2–3-kertaistamaan 
ylläpitoannos. Addisonin tautia sairastavan potilaan glukokortikoiditarpeen lisääntymisen nopea 
tunnistaminen päivystyspoliklinikassa on tärkeää. Liian vähäinen gluko- ja mineralokortikoidien saanti 
suhteessa niiden tarpeeseen voi johtaa hengenvaaralliseen Addisonin kriisiin. Sen laukaisee yleensä 
infektio tai muu stressitilanne. Kriisin tunnistaminen sekä nopea glukokortikoidi- ja nesteytyshoito ovat 
elintärkeitä. Potilailla tulisi olla SOS-passi, josta käyvät ilmi sairaus- ja lääkitystiedot.

A ddisonin taudilla tarkoitetaan lisämu-
nuaisten kuorikerroksen primaarista va-
jaatoimintaa (1). Sen vuosittainen esiin-

tyvyys miljoonaa henkilöä kohden Euroopassa 
on 93–144 ja ilmaantuvuus 4,4–6,2 (2). Tau-
din syy vaihtelee ikäryhmittäin (3). Addisonin 
kriisi on hengenvaarallinen tila, johon liittyy 
lisääntynyt kuolleisuus. Kriisin esiintyvyydek-
si arvioidaan noin 5–10/100 potilasvuotta, 
ja kuolleisuus siihen on noin 0,5/100 potilas-
vuotta (4,5). Ruotsalaistutkimuksessa Addiso-
nin tautia sairastavien kuolleisuus oli noin kak-
sinkertainen verrattuna normaaliväestöön (6). 
Kuolleisuuden syinä olivat sydän- ja verisuo-
nitaudit sekä infektiot. Norjalaistutkimuksessa 
miesten, joiden Addisonin tauti oli todettu alle 
40-vuotiaana, kuolleisuus oli lisääntynyt (7).

Lisämunuaisten vajaatoiminta

Primaarinen (Addisonin tauti). Aikuisten 
yleisin (75–96 %) syy on autoimmuunipoh-
jalta syntynyt lisämunuaiskudoksen tulehdus, 
joka hiljalleen heikentää lisämunuaisten toi-
mintaa (2). Potilailla on todettavissa lisämu-
nuaiskuoren vasta-aineita (S-AdrAb). Heillä 
on myös riski sairastua muihin autoimmuuni-
sairauksiin kuten kilpirauhasen vajaa- tai liika-

toimintaan, tyypin 1 diabetekseen, keliakiaan 
tai pernisioo siin ane miaan (8). Lasten lisämu-
nuaisten vajaatoiminnan taustalta tulee lisäksi 
sulkea pois suomalaiseen tautiperintöön kuulu-
va  APECED-oireyhtymä eli autoimmuunipoly-
endokrinopatia-kandidiaasi-ektodermidystrofia 
(9).

Lisämunuaisten primaarista vajaatoimintaa 
voivat aiheuttaa myös muun muassa lisämu-
nuaisten verenvuodot, syövät ja infektiot sekä 
perinnölliset sairaudet ja lääkkeet (esimerkik-
si steroidogeneesin eston tai immuunivasteen 
muuntamisen kautta). 

Lisämunuaisten kuorikerros tuottaa steroidi-
hormoneja, kuten glukokortikoideja, tärkeim-
pänä niistä kortisolia, sekä mineralokortikoide-
ja. Addisonin taudissa potilaalla on useimmiten 
puutetta molemmista. Glukokortikoidien tuo-
tantoa lisämunuaisissa säätelee aivolisäkkeen 
erittämä kortikotropiini (ACTH), jonka pitoi-
suus veressä on Addisonin taudissa suurentu-
nut, sillä glukokortikoidivaje kiihdyttää korti-
kotropiinin tuotantoa. 

Sekundaarinen. Lisämunuaisten sekundaa-
risen vajaatoiminnan syy on aivolisäkkeessä 
tai sitä säätelevässä hypotalamuksessa. Korti-
kotropiinia ei erity riittävästi, ja sen pitoisuus 
plasmassa on kortisolipitoisuuteen nähden 
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 liian pieni. Syitä voivat olla esimerkiksi aivoli-
säkkeen kasvaimet, tulehdus, sarkoidoosi, säde-
hoito, lääkkeet, kertymäsairaudet tai perinnöl-
liset syyt (2).

Samankaltainen tilanne voi syntyä iatrogee-
nisesti, mikäli potilas on käyttänyt glukokorti-
koidivalmisteita pitkään tai suurina annoksina, 
sillä kortisoli lamaa negatiivisen palautejärjes-
telmän kautta kortikotropiinin eritystä. Lisä-
munuaislama voi syntyä suun kautta otettavien, 
nivelensisäisten, inhaloitavien, voidemaisten ja 
peräpuikkoina tai silmätippoina otettavien glu-
kokortikoidivalmisteiden käytön yhteydessä. 
Ongelmaa ei synny, kun potilas käyttää sään-
nöllisesti glukokortikoidiannosta, joka kattaa 
arkitilanteen tarpeen. Stressitilanteissa tai glu-
kokortikoidilääkityksen äkillisen lopettamisen 
yhteydessä lisämunuaislama voi johtaa akuut-
tiin kriisiin.

Kortikotropiini ei säätele merkittävästi re-
niini-angiotensiinijärjestelmän alaista lisämu-
nuaisten mineralokortikoidituotantoa. Niinpä 
sekundaariseen ja iatrogeeniseen lisämunuais-
ten vajaatoimintaan ei liity mineralokortikoidi-
puutetta.

Addisonin taudin ylläpitohoito

Addisonin tautia sairastavia hoidetaan gluko- ja 
mineralokortikoidien fysiologisella korvaus-
hoidolla (8). Ylläpitohoitona käytetään ensi-
sijaisesti hydrokortisonia ja fludrokortisonia 
tabletteina. Lisämunuaiset tuottavat kortisolia 
vuorokaudessa 5–7 mg/m2, mikä 70 kg pai-
navan henkilön osalta vastaa hydrokortiso-
nia noin 15 mg/vrk (10). Se jaetaan yleensä 
kahteen annokseen, 10 mg:aan aamuisin ja 
5 mg:aan iltapäivisin, mutta osa potilaista ko-
kee voivansa paremmin ottaessaan kolme an-
nosta päivässä (11). 

Liian suuria annoksia tulee välttää glukokor-
tikoidin aiheuttamien haittojen vuoksi. Lasten 
hydrokortisonin tarve on 7,5 mg/m2, imeväis-
ten jopa 10–15 mg/m2. Lapsipotilaille lääke 
annetaan aina kolmasti päivässä, ja mikäli poti-
las ei siitä huolimatta voi hyvin, hydrokortisoni 
voidaan annostella ihon alle insuliinipumpulla 
(12). Sekä aikuisten että lasten fludrokortisoni-
annos on 0,05–0,2 mg x 1/vrk (13).

Hydrokortisoni on lyhytvaikutteinen (TAU-

LUKKO 1) (14). Sen annoksilla pyritään matki-
maan luonnollista kortisolin vuorokausieritys-
tä, joka on suurimmillaan aamulla ja pienim-
millään yöllä (11). Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää pidempivaikutteisesta prednisolonia, 
erityisesti diabetespotilaille, jotka kortisolivaje 
voi altistaa yölliselle hypoglykemialle. Deksa-
metasoni on pitkävaikutteisin ja voi aiheuttaa 
enemmän haittoja. Sitä ei suositella ensisijai-
sesti korvaushoidoksi (13). Lisämunuaisten 
sekundaarisen vajaatoiminnan hoidoksi riittää 
pelkkä hydrokortisonikorvaushoito. 

Addisonin tautia sairastava 
stressitilanteessa

Stressitilanteessa lisämunuaiset lisäävät kor-
tisolineritystä jopa viisinkertaiseksi (15,16). 
Lisäksi kriittisesti sairaan potilaan kortisolin 
poistuminen ja inaktivointi hidastuvat (17). 
Tämän seurauksena seerumin kortisolipitoi-
suus on yli 800–900 nmol/l, kun se stressittö-
mässä tilanteessa aamulla mitattuna on yleensä 
yli 300 nmol/l (8). Koska Addisonin tautia 
sairastavan lisämunuaiset eivät toimi, normaali 
stressiin liittyvä kortisolivaste puuttuu.

Kotihoito-ohjeet. Addisonin tautia sairas-
tavia ohjeistetaan kaksin- tai kolminkertais-
tamaan ylläpitoglukokortikoidiannoksensa 
stressitilanteissa, esimerkiksi kuumeisten infek-

TAULUKKO 1. Glukokortikoidien ominaisuudet (14). 

Valmiste Ekvivalentti annos  
(mg)

Mineralokortikoidivaikutus 
(suhteellinen)

Biologinen vaikutusaika  
(t)

Hydrokortisoni 20 1 8–12

Prednisoni ja prednisoloni 5 0,75 12–36

Metyyliprednisoloni 4 0,25 12–36

Deksametasoni 0,75 0 36–72
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tioiden yhteydessä, ja suurentamaan annosta 
esimerkiksi rankan fyysisen rasituksen yhtey-
dessä (TAULUKKO 2). Lapsille suositellaan stres-
siannoksien jakamista neljään annokseen jopa 
neljästi vuorokaudessa. Potilailla on varalla pa-
renteraalinen 100 mg:n hydrokortisoniannos, 
joka ohjeistetaan ruiskuttamaan ensiapuna li-
hakseen tilanteissa, joissa tablettien ottaminen 
ei onnistu esimerkiksi oksentelun vuoksi ja 
pääsy päivystykseen viivästyy. Lääkkeen poik-
keuskäyttö (off-label) subkutaanisesti voi olla 
joillekin potilaille helpompaa (18).

Potilailla tulisi aina olla mukana SOS-kortti 
(www.endo.fi/addison-hatakortit/). Siinä näkyvät 
Addisonin taudin diagnoosi, ylläpitohoito sekä 
ohjeet stressitilanteen suurennetuista hydro-
kortisoniannoksista. Lisämunuaisten vajaatoi-
minnan tulisi aina näkyä potilastietojärjestel-
mien riskitiedoissa.

Addisonin kriisi ja sen hoito

Addisonin kriisi voi kehittyä nopeasti ja vaatii 
välitöntä hoitoa (19). Kriisi syntyy puutteelli-
sesta gluko- ja mineralokortikoidien tarjonnas-
ta elimistön lisääntyneeseen tarpeeseen näh-

den. Laukaisevia tekijöitä ovat stressitilanne, 
yleisemmin infektio, kuten gastroenteriitti tai 
sepsis, muu akuutti sairaus, leikkaus, trauma, 
oksentelu tai yksinkertaisesti lääkeunohdukset. 
Myös psykogeeninen rankka stressi voi johtaa 
kriisiin.

Kriisin oireet ovat epäspesifisiä ja diagnoosi 
on kliininen. Euroopan endokrinologiyhdistys 
määrittelee lisämunuaiskriisin tilanteeksi, jossa 
potilas on kriittisesti sairas, hypotensiivinen ja 
hypovoleeminen (13). Oireita voivat olla vatsa-
kipu, pahoinvointi, oksentelu, sekavuus, voimat-
tomuus, kuume ja hypoglykemia. Laboratorio-
tutkimuksissa voidaan todeta hyponatremiaa, 
hyperkalemiaa, seerumin suurentunut ureapi-
toisuus ja etenkin lapsilla hypoglykemiaa (13).

Kriisin hoito aloitetaan kliinisin perustein, 
eikä laboratoriotutkimusten vastauksia jäädä 
odottamaan. Hoidon kulmakivet ovat nopea 
nesteytys ja glukokortikoidin antaminen sekä 
altistavan syyn selvittäminen ja hoitaminen.

Aikuiset. Potilasta nesteytetään suonensi-
säisesti aluksi 0,9 %:n vahvuisella natriumklo-
ridiliuoksella (+/− 5 % glukoosia) annoksella 
1 000 ml/t, ja lisäksi annetaan hydrokortisonia 
100 mg boluksena laskimoon (TAULUKKO 2). 

TAULUKKO 2. Addisonin tautia sairastavan lääkitys akuuteissa tilanteissa (8,13,15).

Tilanne Toimenpide

Kuumeinen sairaus, muu stressi-
tilanne

2–3-kertainen hydrokortisonin ylläpitoannos/vrk

Tablettien ottaminen ei onnistu 
(oksentelu, trauma, muu syy)

Aikuiset: kotihoitona hydrokortisoni 100 mg lihakseen (tai ihon alle), jatkoannokset 
tilanteen mukaan päivystyksessä

Lapset: kotona ensiapuna hydrokortisoni 25–100 mg (= 50–100 mg/m2 tai 2 mg/kg) 
lihakseen (tai ihon alle), jatkoannokset tilanteen mukaan päivystyksessä

Akuutti päivystyksellinen suuri 
leikkaus

Aikuiset: hydrokortisonibolus ennen induktiota 100 mg suoneen + 200 mg suo-
neen/vrk tasaisena infuusiona tai 50 mg x 4/vrk

Lapset: hydrokortisonibolus ennen induktiota 25–100 mg (50–100 mg/m2 tai 
2 mg/kg) suoneen + sama annos joko jatkuvana infuusiona tai jaettuna neljään 
antokertaan/vrk (painonmukaiset annokset tekstissä)

Leikkauksen jälkeen annokset normalisoidaan sairaudesta toipumisen mukaan.

Akuutti Addisonin kriisi Aikuiset: hydrokortisonibolus 100 mg lihakseen tai suoneen + 200 mg suoneen/vrk 
(joko infuusiona tai boluksina 50 mg x 4)

Nesteytys 0,9 %:n vahvuisella NaCl-liuoksella (+/− G5 %) 1 000 ml/t, jatko tilanteen 
mukaan

Lapset: hydrokortisonibolus 25–100 mg (50–100 mg/m2 tai 2 mg/kg) suoneen + 
sama annos joko jatkuvana infuusiona tai jaettuna neljään antokertaan/vrk

Nesteytys: Ringerin liuosta 10–20 ml/kg/30 min, jatkoon Holliday–Segarin kaavan 
mukaisesti G5 %-0,9 % NaCl tai muu natriumpitoisuus/vrk (tarvittaessa G10 %, jos 
hypoglykemia)

G5 % = 5 %:n vahvuinen glukoosiliuos

Addisonin tautia sairastava potilas päivystyksessä
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Tämän jälkeen jatketaan nesteytystä kliinisen 
tilanteen mukaan. Hydrokortisonihoitoa jat-
ketaan annoksella 200 mg/vrk joko tasaise-
na infuusiona tai boluksina (50 mg x 4/vrk) 
(13,20). Tätä suurempia hydrokortisonian-
noksia ei tarvita (vaikka Akuuttihoito-oppaassa 
onkin vielä annoksena 50–100 mg x 4/vrk), ja 
haitat saattavat lisääntyä osin hidastuneen kor-
tisoliaineenvaihdunnankin vuoksi (13,21–23).

Mineralokortikoidin puutteesta johtuva 
hyperkalemia korjaantuu muun hoidon myö-
tä. Mineralokortikoidiannosta ei yleensä ole 
tarvetta suurentaa, sillä hydrokortisonilla on 
myös mineralokortikoidivaikutusta. Kun hyd-
rokortisoniannos on yli 50 mg/vrk, mineralo-
kortikoidia ei tarvita. Jos hydrokortisonia ei ole 
saatavilla, on mahdollista käyttää muita gluko-
kortikoideja vastaavina ekvivalenttiannoksina 
(TAULUKKO 1). Deksametasonia käytettäessä on 
huomioitava, ettei sillä ole mineralokortikoidi-
vaikutusta ja potilas tarvitsee mineralokortikoi-
din erikseen. Plasman elektrolyyttipitoisuuksia 
on seurattava tiiviisti. Kroonisen hyponatre-
mian yhteydessä natriumpitoisuus ei saa suu-
rentua yli arvon 8 mmol/l/24 t (24).

Jatkossa suonensisäistä hydrokortisonian-
nosta pienennetään kliinisen vasteen mukaan. 
Kun tilanne sallii, siirrytään suun kautta otetta-
vaan hydrokortisoniin, alkuun esimerkiksi an-
noksella 25 mg x 3/vrk. Annosta pienennetään 
muutamien päivien kuluessa potilaan voinnin 
mukaan, ja lopulta palataan kotiannokseen.

Lapselle annetaan ensin hydrokortisonibo-
lus (painon mukaan 25–100 mg laskimoon) 
ja sen jälkeen ensimmäisen hoitopäivän aikana 
hydrokortisonia joko 2 mg/kg jatkuvana infuu-
siona tai neljänä annoksena/vrk (TAULUKKO 2). 
Hydrokortisoniannoksista on lukuisia ohjeita, 
mutta stressiannos on keskimäärin 50–100 mg/
m2/vrk. Nestehoito toteutuu normaalin sokin, 
kuivumisen korjauksen ja ylläpitonesteytyksen 
ohjein. Hydrokortisonia (kolmena annoksena) 
annetaan toisena ja kolmantena hoitopäivänä 
30 mg/m2/vrk laskimoon tai suun kautta, ja 
annosta pienennetään lähipäivinä ylläpitoan-
nokseen 7,5–10 mg/m2.

Mikäli potilaan vointi ei kohene nopeasti 
glukokortikoidilla ja nesteytyksellä, on mietit-
tävä muita diagnooseja. Päivystyksessä otetaan 

laboratoriokokeet (natrium-, kalium-, kreatinii-
ni-, glukoosi ja CRP-pitoisuus, perusverenkuva 
ja Astrup-analyysi) sekä muita tutkimuksia po-
tilaan oireiden mukaan. Kokeet kohdennetaan 
laukaisevaan tekijään, jonka mukaan diagno-
sointi ja muu hoito ohjataan.

Glukokortikoidiannos – miten annetaan 
ja kuinka paljon? Vallitsevat annossuositukset 
ovat ennemminkin empiirisiä kuin tutkimus-
näyttöön perustuvia (13). Sel keää konsensusta 
jatkuvan infuusion tai bolusten paremmuudes-
ta ei ole. Suomalaiset akuuttioppaat ohjeistavat 
antamaan hydrokortisonin boluksina, ja vaiku-
telmamme on, että päivystyksessä näin useim-
miten toimitaan.

Tuoreessa tutkimuksessa vertailtiin erilai-
sia glukokortikoidin antamismenetelmiä ja 
annoksia stressitilanteissa (21). Tutkimuksen 
vahvuutena oli, että potilaiden kortisoliarvot 
mitattiin massaspektrometrialla, jolloin kor-
tisolin immunologisten mittausmenetelmien 
vaihtelu minimoitiin. Antamalla hydrokorti-
sonia 200 mg/vrk suonensisäisenä infuusiona 
saavutettiin tasaisin seerumin kortisolipitoi-
suus, joka vastasi parhaiten verrokkipotilaiden 
stressitilanteessa mitattuja kortisoliarvoja. Sen 
sijaan kerta-annokset aiheuttivat suuria ja no-
peasti pieneneviä kortisolipitoisuuksia. Suuret 
kortisolipitoisuudet voivat aiheuttaa ongelmia 
esimerkiksi hyperglykemiana, ja toisaalta kor-
tisolin laskukohdissa kortisolipitoisuus voi olla 
riittämätön. Siksi tutkijat suosittelivat ensisijai-
seksi kriisin hoidoksi alkuboluksen jälkeen ta-
saista hydrokortisoni-infuusiota.

Onko potilas saanut riittävästi gluko-
kortikoidia? Glukokortikoidihoidon vasteina 
seurataan potilaan yleisvointia, verenpainetta, 
turvotuksia sekä plasman elektrolyytti- ja glu-
koosipitoisuuksia. Liian pieni annos voi ilmetä 
hypotensiona, huonona vointina, hypoglyke-
miana ja hyponatremiana. Hyperkalemia viittaa 
liian vähäiseen mineralokortikoidin saantiin.

Päivystyspoliklinikkaan Addisonin taudin 
vuoksi päätyneeltä potilaalta on välittömästi 
tarkistettava, onko hän ottanut ohjeiden mu-
kaan ylimääräistä hydrokortisonia (TAULUK-

KO 3). Mikäli ei ole tai asia on epäselvä, on 
hydrokortisonia annettava tilanteen mukaan 
suun kautta, suoneen tai lihakseen. Diagnoosia 
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ehditään miettiä, kunhan riittävästä glukokorti-
koidinsaannista ja tarvittavasta nesteytyksestä 
on ensin huolehdittu.

Mikäli potilas jää sairaalahoitoon, on lää-
kelistalle lisättävä hydrokortisoni tai vastaava 
glukokortikoidi niin, että annos on vähintään 
kaksinkertainen kotiannokseen verrattuna. On 
myös ohjeistettava, että mikäli potilas oksentaa 
tai suun kautta annettu glukokortikoidi ei imey-
dy (gastropareesi, gastroenteriitti), on lääke 
annettava lihakseen tai suoneen. Annosta sää-
detään kliinisen tilanteen mukaan. Tarvittaessa 
kannattaa konsultoida endokrinologia.

Päivystyksestä leikkauspöydälle. Jos Ad-
disonin tautia sairastava joutuu päivystyksestä 
suureen leikkaukseen, on anestesiainduktion 
yhteydessä annettava aikuispotilaalle hydro-
kortisonia suonensisäisesti ensin 100 mg ja sen 
jälkeen 200 mg/vrk (TAULUKKO 2). Pienempien 
leikkauksien yhteydessä annos voi olla pienem-
pi. Uuden kansainvälisen suosituksen mukaan 
lapsille annetaan hydrokortisonibolus 2 mg/kg 

(enintään 100 mg). Sen jälkeen vuorokausian-
nos joko boluksina tai jatkuvana infuusiona on 
painon mukaan seuraava: 0–10 kg painaville 
25 mg, 11–20 kg painaville 50 mg, yli 20 kg 
painaville esimurrosikäisille 100 mg ja yli 
20 kg painaville murrosikäisille 150 mg (15).

Hydrokortisoniannosta pienennetään kliini-
sen tilanteen mukaan. Kun potilas voi jälleen 
ottaa hydrokortisonia turvallisesti suun kautta, 
oma kotiannos kaksin- tai kolminkertaistetaan, 
ja annosta pienennetään kotiannokseen asti, 
kun tilanne on normalisoitunut. On hyvä muis-
taa, että Addisonin kriisi voi ilmetä akuutin vat-
san kaltaisin oirein, mutta hoito on oleellisesti 
erilainen.

Päivystyksessä huomioitavaa

Toteutuuko potilaan hyvä hoito? Takautu-
vassa saksalaistutkimuksessa todettiin, että 
vain 54 % Addisonin tautia sairastavista sai 
suositellun glukokortikoidihoidon 30 minuu-

TAULUKKO 3. Akuutisti sairastuneen Addisonin tautia sairastavan hoidon tarkistuslista päivystyspoliklinikassa.

Tarkista Vastaus Toimenpide

Onko potilas ottanut ylimääräistä hydrokortisonia? Ei Anna hydrokortisonia suun kautta, lihakseen tai suoneen.

On Selvitä sairastumisen syy.

Epäilyä imeytymishäiriöstä? (Oksentelua, ripulia tai 
gastropareesi?)

Ei Kirjaa, koska seuraava hydrokortisoniannos on annettava.

On Anna hydrokortisonia lihakseen tai suoneen.

Yleistila, vitaalitoiminnot ja plasman glukoosipitoi-
suus normaalit

Ei Avaa suoniyhteys, aloita nesteytys, korjaa hypoglykemia.

On Selvitä sairastumisen syy.

Addisonin kriisiin viittaavaa
Yleistila huono
Hypotensio
Kuume
Kuivuminen
Oksentelu, pahoinvointi
Vatsakipu
Väsähtäneisyys
Tajunnan häiriö
Hypoglykemia

Ei Selvitä sairastumisen syy.

On Anna hydrokortisonia suoneen, nesteytä suoneen ja 
selvitä syy.

Selvitä, onko Addisonin kriisin syynä
Gastroenteriitti, oksentelu
Muu infektio
Muu akuutti sairaus (esim. sydäninfarkti)
Epäsäännöllinen lääkkeen ottaminen
Stressi (fyysinen, psyykkinen)
Leikkaus
Trauma

Ei/on Hoida altistava tekijä, jatka nesteytystä ja hydrokortiso-
nihoitoa.



tin kuluessa päivystykseen saapumisesta (25). 
Englantilaisessa kyselytutkimuksessa kolmas-
osa potilaista sai mielestään riittämätöntä glu-
kokortikoidihoitoa päivystyksessä (26). Viiden 
eurooppalaisen maan tutkimuksessa noin puo-
let Addisonin tautia sairastavista oli huolissaan 
mahdollisesta lisämunuaiskriisistä (27).

Vertailevaa tutkimusta ei Suomessa ole tois-
taiseksi tehty. Jotkut Addisonin tautia sairasta-
vat kertovat vastaanotolla tai jakavat sosiaalises-
sa mediassa kokemuksiaan siitä, kuinka heillä 
on päivystyksessä turvaton olo. He kokevat, 
että tarvittavaa hydrokortisonilisää pitää itse 
jaksaa pyytää, eikä sitä silti välttämättä anneta.

Onko liiallisesta glukokortikoidista hait-
taa? Turhaa glukokortikoidien käyttöä tai liian 
suuria annoksia tulee välttää, sillä glukokorti-
koidit nostavat verenpainetta, kerryttävät nes-
tettä, vaikuttavat immuunijärjestelmään ja al-
tistavat hyperglykemialle, hypokalemialle sekä 
tromboosille. Siten ne voivat  olla ennemmin 
haitaksi potilaalle. 

Glukokortikoidia ei tarvitse antaa, jos poti-
las on jo ottanut asianmukaisen lisäannoksen 
hydrokortisonia eikä ole epäilyä hydrokortiso-
nin imeytymättömyydestä tai kliinistä epäilyä 
hypokortisolismista. Epävarmassa tilanteessa 

potilaalle on vähemmän haittaa hetkellisestä 
liiasta glukokortikoidista kuin mahdolliseen 
kriisiin altistavasta hypokortisolismista.

COVID-19. Mikäli Addison tautia sairasta-
valla potilaalla on koronainfektion oireita, ke-
väällä ilmestyneen eurooppalaisen suosituksen 
mukaan hydrokortisonia annetaan empiirisesti 
aikuisille 20 mg x 4/vrk (28). Tavanomainen 
kotiannoksen kolminkertaistaminenkin saat-
taisi riittää, mutta tutkimuksia asiasta ei vielä 
ole. Mikäli potilas tarvitsee sairaalahoitoa, hyd-
rokortisonia suositellaan annettavaksi kriisian-
noksella (ks. edellä). Suuret glukokortikoidian-
nokset altistavat laskimotukoksille, joiden riski 
on muutenkin lisääntynyt COVID-19-infek-
tioiden yhteydessä, joten profylaksi pienimo-
lekyylisellä hepariinilla (LMWH) on tarpeen. 
Glukokortikoidiannoksia pienennetään hitaasti 
potilaan toipuessa infektiosta.

Lopuksi

Olisi tärkeää, että Addisonin tauti tai muu li-
sämunuaisten vajaatoiminta löytyisi potilaan 
riskitiedoista potilastietojärjestelmästä ja että 
potilaalla olisi SOS-passi niitä tilanteita varten, 
jolloin sähköisiin järjestelmiin ei saada yhteyttä.

Kun Addisonin tautia sairastava saapuu päi-
vystyspoliklinikkaan, on tarkistettava, onko hän 
ottanut kotiohjeiden mukaan ylimääräistä hyd-
rokortisonia. Mikäli ei ole tai asia on epäselvä, 
on potilaalle annettava hydrokortisonia. Lisä-
munuaisvajeen tarkistuslista voi olla hyödyk-
si päivystäjälle (TAULUKKO 3). Tavoitteena on 
estää hengenvaarallisen Addisonin kriisin ke-
hittyminen. Oleellista tässä on sekä potilaiden 
että päivystyksen henkilöstön riittävä koulutus 
Addisonin tautia sairastavien lisääntyneestä 
glukokortikoidin tarpeesta akuutissa sairastu-
mistilanteessa. Potilaiden tulee tuntea olonsa 
turvalliseksi päivystyspoliklinikoissa.

Jatkossa tulisi harkita tasaisen hydrokortiso-
ni-infuusion etuja Addisonin kriisin hoidossa 
bolusannoksiin verrattuna. Pääasia kuitenkin 
on, että potilas saa päivystyksessä tarvitseman-
sa glukokortikoidin. ■
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Ydinasiat
 8 Addisonin tautia sairastava tarvitsee 

akuutisti sairastuessaan 2–3-kertaisen 
glukokortikoidiannoksen.

 8 Addisonin tautia sairastavan potilaan 
tullessa päivystykseen on tarkistettava 
viipymättä, tarvitseeko hän hydrokorti-
sonia.

 8 Addisonin kriisi on hengenvaarallinen ti-
lanne, joka vaatii välitöntä hoitoa.

 8 Kriisin laukaisee yleisemmin infektio tai 
muu stressitilanne.

 8 Lisämunuaislamaa tulee osata epäillä 
päivystyksessä potilaan oireiden taus-
talta, mikäli hänellä on ollut käytössään 
säännöllinen glukokortikoidihoito. 
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