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Miten tämä mies liittyy 

kilpirauhaseen ?

Leonardo da Vinci





Käsiteltävät asiat 

• Jodi ja kilpirauhanen (struuma)

• Kilpirauhasen toimintahäiriöt
• Liikatoiminta (hypertyreoosi)

• Vajaatoiminta (hypotyreoosi)



Kilpirauhasen

toiminnan

säätely



Jodin löytyminen – Napoleonin sodat
• Englannin kauppasaarto -> 

salpietarin (kaliumnitraatti) saanti 
vaikeutui -> ruutia tarvittiin

• Lasiteollisuudessa käytettiin soodan 
(kalsiumkarbonaatin) valmistuksessa 
tiettyjä levälajeja)

• Kemisti Bernard Courtois (1777-
1838) kehitti salpietarin uuden 
valmistusmenetelmän käyttäen 
soodaa välivaiheessa

• Kerran joulukuisena päivänä 1811 
levätankoja rikkihapolla putsatessa 
kehittyi voimakkaan violettia 
höyryä, joka jäähdytettäessä 
kiteytyi violetiksi

• Julkaisu ”cause célѐbre” 1813 (iode, 
iodine, iodum) kreikan sanasta
ioeides (violettia muistuttava) 



Jodin käyttö struuman hoidossa – Jean-
Francois Coindet (julkaisut 1820-21)



”Jodismi”

• Kaliumjodin vaikutus struumaan oli 
merkittävä edistysaskel koko 
lääketieteen kehittymisessä

• Paljon julkaisuja jodin merkityksestä 
ja haittojakin ilmaantui

• Jodia käytettiin laajasti monissa eri 
indikaatioissa liuoksena, tinktuurana, 
salvoina ja tabletteina (mm. 
kuumetaudeissa ja kupan hoidossa) 
desinfektioaineena

• Päiväannokset olivat suuria ad. 25 
grammaa vrk:ssa

• ”Wenn mann nicht weiss/was und
warum,/dann gibt man Jod-kalium”

• Haittoina: paikallisreaktiot 
(jodiallergia, kemiallinen ärsytys)

• Yleishaittana: sydämen tykytys, 
laihtuminen, heikkous, 
hermostuneisuus yms. 
(”jodikakeksia”)

• Kyseisen ilmiön Kocher nimesi 1910 
”Jodi-Basedowiksi”

• Jodiannokset pienenivät 1-2 mg 
KJ/vrk

• Lugolin liuos 5 % (Jean Guilloume
Lugol 1786-1851)

• → korkeiden annosten haittojen 
takia jodiprofylaksian käyttöön meni 
lähes 100 vuotta



Jodiprofylaksian historia 

• 1800-luvun alkupuolella J-P 
Boussingault Kolumbiasta huomasi, 
että struumaa ja kretinismiä ei 
ollut paikoissa, joissa juotiin 
suolakaivoksesta saatua keltaista 
nestettä, joka tuoksui merelle

• Nesteen suola jodipitoisuus 
todettiin korkeaksi ja Boussingault
kehoitti viranomaisia aloittamaan 
ruokasuolan jodauksen struuman 
profylaksiamielessä 

• Ongelma oli oikeassa annostelussa 
ja jodin kiertokulun 
puutteellisessa tuntemisessa

GA Chatinin (1813-1901) pioneerityö: 
• mittasi jodipitoisuuksia ilmasta, 

maasta, kasveista, eläimistä, 
sadevedestä, kaivoista eri tasoilla 
merenpinnasta struuma-alueilla ja 
muualla

• Osoitti että struuman ja kretinismin 
esiintyvyys riippuu ilman, veden ja 
maan jodipitoisuudesta ja vaihtelu 
suuri

• 1860-luvulla tehtiin profylaksiayritys 
Ranskassa (100-500 mg/kg suolaa) →
komplikaatiot (mutta ei lapsilla !)

• Struumakommisso hylkäsi 
jodinpuutosteorian virallisesti  1873 

• Vuosisadan vaihteessa Chatinin työ 
taas tunnustettiin, mutta jäi 
unohduksiin



Jodiprofylaksian historia – moninaiset vaikutukset 
• David Marine vuosisadan vaihteessa osoitti 

endeemisen struuman alueellisen vaihtelun 
ja jodin saannin yhteyden,

• ”Simple goiter is the easiest of all known
diseases to prevent. It may be exluded
from the list of human diseases as soon as 
the society determines to make the
effort”

• Preliminäärikokeita 1912-18 Brittiläisessä 
Kolumbiassa kotieläimillä ja raskaana 
olevilla naisilla – hyvin tuloksin

• Klassinen koe Ohiossa 1921: 2000 lasta sai 
2 gr NaJ kaksi kertaa vuodessa ja 2000 ei 
→ 0.2 % hoidetuista ja 27 % kontrolleista 
kehitti struuman – hoitoa ei saanut jatkaa 
poliittisista syistä (”iodine is a poison”)

• Profylaksia kuitenkin lähti käyntiin 1920-
luvulta

• Hämmennystä herätti jodin erikoiset 
vaikutukset → vähensi kilpirauhasen 
volyymia, mutta saattoi saada aikaan 
liikatoiminnan ja joskus taas aikaansai 
struuman ja vajaatoiminnan

• Jodipuutosstruuma syntyy, kun jodia ei ole 
tarpeeksi kilpirauhashormonien syntyyn 
(kompensaatiomekanismi)

• Suuret jodiannokset vaikuttavat 
normaaliin kilpirauhasen hormonisynteesiä 
estävästi – Wolff & Chaikoff –effekti
(1948); 



Jodin kiertokulku

Meri - jodivarasto

J2

Jääkauden vetäytyessä 
huuhtoutui
vuorialueilta jodipitoinen 
humusmaa
→endeemisiä 

jodipuutosalueita
→ joihinkin ylämaiden 

laaksoihin  jodirikkaita 
alueita



Mihin jodia tarvitaan aineenvaihdunnassa ?

• Kilpirauhashormonien (T4 T3) muodostumiseen

• Antioksidanttivaikutus, elimistön puolustusjärjestelmä eri 
taudinaiheuttajia ja syövän etenemiseen

• Vapaiden radikaalien (ROS) muodostumisen esto

• Elimistön vanhimpia antioksidantteja

• Bakterien, virusten ja sienten aktiviteettia estävä

Nutrients 2021; 13:´, 4469 https://doi.org/10.3390/nu13124469



Jodin metabolia
• Iodaatin pelkistys jodidiksi, > 90 % 

imeytyminen mahasuolikanavasta

• Kilpirauhasen jodin otto riippuu 
joditilanteesta: riittävässä saannissa noin 10 
%; vajeessa > 80 %

• Rintarauhanen konsentroi jodia ja erittää 
äidinmaidossa

• Aikuisella noin 15-20 mg jodia, 70-80 % 
kilpirauhasessa – jodin puutoksessa voi laskea 
alle 20 ug:n

• T4 :n painosta 65 % ja T3:n 59 % jodia, 
puoliintumisajat 5-7 vrk:tta ja 1-3 vrktta

• Dietäärisestä jodista > 90 % eritetään virtsaan

• Jodin puute endeemisen struuman tärkein syy; 
ns. goitrogeeneillä (struumaan aiheuttavilla) ei 
ole merkitystä, jos jodin saanti riittävä

päivittäinen minimitarve 100-150 ug jodia/vrk



Iodin saanti ja kilpirauhasen adaptaatio 
(mukautuminen)

• Pienetkin muutokset jodin saannissa puutosalueilla 
muuttavat kilpirauhassairauksien kirjoa

• Lievä-kohtalainen vaje: kilpirauhasen koko ↑; TSH, 
T4/T3 yleensä normaalit,struuman esiintyvyys ↑

• Jodin puutteen edelleen vaikeutuessa TSH nousee 
ja eritys T3-painotteiseksi (tarvitsee vähempi 
jodia), struuman esiintyvyys muuttuu endeemiseksi 
ja hypotyreoosin ilmaantuvuus kasvaa



Struuman kehitys – ajan mittaan muodostuu kyhmyjä



Na-joditransportteri

NIS kuljettaa iodidia 20-50-kertaista 
Konsentraatiogradeienttia (eli ”vastavirtaan”)
vastaan kilpirauhaseen



Wolff–Chaikoff vaikutus jodi jarruttaa ja sitten
kiihdyttää kilpirauhasen toimintaa

Pramyothin P et al. N Engl J Med 2011;365:2123-2127



Jodin puutoksen seuraukset – dramaattisin sikiölle. 
Globaalisti tärkein estettävissä oleva mentaalisen 
retardaation aiheuttaja (CIDS) 



Jodiprofylaksian voittokulku 

• Jodiprofylaksian keinoja: ruokasuola, 
juomavesi, leipä, öljy

• Suolan jodipitoisuus vaihdellut 5-100 
mg/kg

• Suomessa suolan jodaus aloitettiin 1948

• Vielä 1950-luvulla suolasta saatava jodi 15 
ug/vrk

• Valtion Ravitsemustoimikunta 1960-luvun 
alussa suositti tuontisuolan 
jodipitoisuudeksi 25 mg/kg (KJ)

• 1970-luvulle tultaessa jodisaanti lähes 
300 ug/vrk ja struuman esiintyvyys 
koululaisilla itäisessä Suomessa laskenut 
30 % → < 5 %:n

• on näyttöä, että endeeminen struuma 
palaa, jos jodinsaanti palaa entiseen 
tasoon

• Struuman ja kretinismin häviäminen

• Väestötason vaikutukset: systemaattiset 
katsaukset  89 tutkimuksen pohjalta: 72-76 
% matalan IQ:n (alle 70) riskin vähenemä ja 
8-10 pistettä korkeampi väestötason IQ

• 7-10 pistettä korkeampi IQ lapsilla, joilla 
riittävä jodin saanti verrattuna niukkaan 
saanti



Jodin saannin yhteys kilpirauhassairauksiin – U-
käyrä

• Lievä-kohtalaisen puutteen alueilla TSH 
jopa matalampi kuin riittävän saannin 

alueilla (johtuu kyhmyisyyden ja siihen 
liittyvän autonomian yleisyydestä)

• Jodin puute lisää kyhmystruuman 
(kasvun ja mutageneesin stimulaatio), 
toksisen adenooman ja amiodaronin
indusoiman hypertyreoosin riskiä 

• Jodin puutteen korjaaminen lisää 
(tilapäisesti) hypertyreoosin riskiä –
etenkin jos syvä vaje ja korjausannos 
liian suuri (kyhmyjen herkkyys TSH:lle
alentunut ja jodin saannin lisääntyessä 

tuotanto voi kiihtyä)

• Korkea jodin saanti näyttää lisäävän 
subkliinisen hypotyreoosin esiintyvyyttä –
taustalla autoimmuunityreoidiitti ?; myös 
jodin aikaansaama downregulaatio
mahdollinen mekanismi

• Jodin saannin yhteys autoimmuuni-ilmiöihin 
Autoimmuunityreoidiittia sairastavat alttiita 
hypotyreoosille liiallisen jodin saannin 
seurauksena

• Kilpirauhassyövän suhteen jodin saannin 
korjaaminen ei lisää kokonaisriskiä; struuma 
on merkittävä syövän riskitekijä ja sen 
häviäminen voi vaikuttaa syövän eri 
alatyyppien ilmaantumiseen (follikulaarisen
syövän ilmaantuvuuden laskuun)



Jodin saannin yhteys 
kilpirauhassairauksiin – puute 
pahasta, liika on liikaa  

U



WHO:n suositus jodin saannille - väestötason 
seuranta virtsan jodipitoisuuksien määrityksillä



Joditilanne 2007 (WHO) – virtsan jodin mediaani

Zimmermann ym. Iodine-deficiency disorders. Lancet 2008 Jodin vrk-saanti (ug) = virtsan jodi (ug/l) *
0.0235 x kehon paino (kg)

FINRISKI 2002
81 ug/l



Joditilanne WHO 2014 

Zimmermann and Boelaert. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes Endocrinol 2015

FINRISKI 2012 63 UG/L



Jodin saanti on Suomessa väestötasolla hiipui taas

• FINRAVINTO 2012 tutkimuksen mukaan saanti oli enää 117 
ug/vrk

• Taustalla kotona valmistetun ruuan osuuden pieneneminen, 
jodioimattomien erikoissuolojen ja mausteseosten käyttö, 
valmistuotteiden käyttö sekä kodin ulkopuolella syömisen 
lisääntyminen

• Elintarviketeollisuus ja joukkoruokailu käytttivät pääasiassa 
jodioimatonta suolaa

• Eläinrehuissa jodin määrä on pienentynyt 
• Merkittävimmät jodin lähteet suomalaisessa ruokavaliossa ovat 

maitotuotteet, kananmunat, kala ja jodioitu suola



Jodin lähteet

Merkittävimmät jodin lähteet 
suomalaisessa ruokavaliossa 
ovat maitotuotteet, 
kananmunat, kala ja jodioitu 
suola





Toimenpiteet ja seurantasuunnitelma

• Positiivinen vastaanotto ja toimenpiteet 
käynnistyivät

• Seurantasuunnitelma:
• Kyselytutkimukset: Joukkoruokailu 

(kuntajohto/virkamiehet, 
ammattikeittiöt, henkilöstöravintolat, 
elintarviketeollisuus)

• Väestön jodistatus: FinTerveys- ja 
FinRavintotutkimus (kohderyhmä 
aikuisväestö) – tilanne korjaantunut 
väestötasolla

Valtion Ravitsemusneuvottelukunta 2017

• Käytetyssä suolassa tulisi olla jodia 25 ug/gr

• Joukkoruokailussa käytetään jodioitua suolaa

• Kotitalouksissa käytetään jodioitua suolaa

• Leipomoita suositellaan käyttämään jodioitua 
suolaa kaikessa tuotannossaan

• Vähitellen Suomessa tulisi siirtyä käyttämään 
jodioitua suolaa kaikessa ruoanvalmistuksessa 
mukaan lukien elintarviketeollisuus

• Pakkausmerkintöihin ainesosaluetteloon merkintä 
”jodioitu suola” tai ”suola (suola, jodi)”

• Vegaani-maidoton ruokavalio: jodiravintolisät, 
saanti ei tulisi olla yli suositeltavan 
ikäryhmäkohtaisen päiväsaannin (50-150 ug/vrk)

• Merilevävalmisteita (pitoisuus ei tiedossa, taso 
korkea) ei suositella lainkaan

• Jodin kokonaissaanti ei saisi ylittää 600 ug/vrk



Jodin indusoimat toimintahäiriöt

Wolff-Chaikoff efekti 
heikentynyt → Hypertyreoosi
(Jodi-Basedow)
• Varjoaineet, lääkkeet 

(amiodaroni), 
paikallisantiseptit, 
ravintolisät

• Altistaa: kyhmy- tai 
kolloidistruuma, piilevö
Basedowin tauti, 
pitkäkestoinen jodivaje

• Wolff-Chaikoff escape→
hypotyreoosi
eutyreoottisille

• piilevä 
kilpirauhastoimintahäiriö

• autoimmuunisairaus, 
leikkaushoito, tyypin 2 
amiodaronin aiheuttama 
hypertyreoosi



Hyvä, paha jodi

Jodin kiertokulku luonnossa ja 
elimistössä varsin erikoinen
”Luonnonmukainen” saanti ei aina 
riitä”
Jodin täydennys ensimmäinen 
merkittävä kansanterveydellinen 
innovaatio ei-tarttuvien 
sairauksien ehkäisyssä

Globaalisti edelleen ongelma

Suomessa havahduttu hyvissä ajoin 
eikä  huolestumiseen ole aihetta

Kliinisenä ongelmana pääosin 
iatrogeeninen - jäänee usein 
tunnistamatta ?





Kilpirauhashormonit



Tyroksiinin metabolia

T4v

T3v rT3v

T2 T2
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Tärkeimmät kilpirauhasen sairaudet

• Vajaatoiminta (hypotyreoosi)

• Liikatoiminta (hypertyreoosi)

• Struuma

• Kasvaimet

• Tulehdukset (tyreoidiitit)



Kilpirauhasen

toiminnan

säätely
TSH 

”piiskahormoni” 

– kiihdyttää ja 

jarruttaa tarpeen 

mukaan 



Kilpirauhasen tehtävät

• Erittää tyroksiinia (T4) ja trijodityroniinia (T3)

• Säätelee sokeri-, valkuais- ja rasva-aineenvaihduntaa 

• Elämälle ja kaikille soluille välttämätön



Hypertyreoosin eräitä syitä

• Basedowin tauti (80 %) yleisin
• Toksinen kyhmystruuma

(”myrkkystruuma”)
• Toksinen adenooma (yksittäinen

kyhmy)
• Subakuutti tyreoidiitti eli

kilpirauhasen tulehdus (ohimenevä)
• Muut (harvinaisia)

– Lääkkeet (esim.amiodaroni)
– Jodialtistus (varjoaine)
– TSH-adenooma
– Tyreotoksikosis faktitia
– Iatrogeeninen eli lääkityksen

aiheuttama



Hypertyreoosin oireet

• Yleisoireet: lämmönsieto, hikoilu, väsymys, painonlasku, 
ruokahalu hyvä, jano, runsaat virtsamäärät

• Iho: kostea, lämmin,  nuorekkuus
• Hermosto: vilkkaus, labiliteetti, vapina, hyperkinesia
• Lihakset: heikkous, atrofia
• Sydän: takykardia, rytmihäiriöt, pulssipaine.
• Suolisto: kiihtynyt toiminta, ripuli, vatsakivut
• Sukuelimet: kuukautishäiriöt, fertiliteetti, libido



Hypertyreoosin diagnostiikka

• Kliiniset oireet + löydökset

• TSH matala, useimmiten alle mittausrajan

• T4-v  , T3-v  

• Subkliininen tauti: TSH matala, T4-v/T3-v 
normaalit



Basedowin (Gravesin tauti)

-



Hypertyreoosin hoito

• Esihoito (liikatoiminnan rauhoitus ns. 
tyreostaattilääkkeillä)

• Estohoito (lääke hoito, vain Basedowin taudissa)

• Radiojodihoito

• Leikkaushoito



Liikatoimintakriisi

• Henkeä uhkaava tila

• Kehittyy hypertyreoosia sairastavalle jonkun syyn (trauma, 
infektio, operaatio tms) laukaisemana

• hoidon äkillinen keskeytys tai riittämätön esihoito ennen 
radiojodia tai leikkausta voi altistaa



Kilpirauhasen vajaatoiminnan tunnettu historia ei ole kovin 

pitkä

• 1870 Lontoossa kuvattiin myksödeema (= turvonnut iho – ödeema; myks
– musiinin lisääntyminen)

• Ei hoitoa, etenevä yleensä kuolemaan johtava sairaus

• Kilpirauhaskirurgian kehittyessä tunnistettiin samanlainen tila (turvonneet 
kasvot, hidastunut ajatuksen juoksu, sosiaalinen kyvyttömyys)

• 1888 asiaa tutkinut neuvosto: kretinismi, myxödeema ja kirurgian jälkitila 
kaikki samasta syystä johtuvia

• 1891 tehokas hoito: lampaan kilpirauhasesta uutetut pistokset – miksi 
toimi ?

• tätä  käytettiin myös struuman hoidossa



Kilpirauhasen vajaatoiminnan tunnettu historia ei ole kovin 

pitkä

• Bauman löysi 1895 yllättäen jodia kilpirauhasesta 

• 20 vuotta myöhemmin jodia merkkiaineena käyttäen Kendall
eristi bioaktiivisen aineen – nimittäen sen tyroksiiniksi ja 
Harington osoitti sen sisältävän neljä jodiatomia

• Eristetty tyroksiini patentoitiin ja oli varsin kallis eikä niin tehokas 
kuin eläinperäiset uutteet

• Hoidossa käytettiin sian kilpirauhasesta kuivaamalla 
valmistettuja uutteita 1920-luvulta alkaen

• Ei tiedetty että tyroksiini ei imeydy happona
• 1940-luvulla syntetisoitiin L-thyroksiinin natriumsuola – imeytyi 

hyvin

• Kendall ja Harington epäilivät että on toinenkin 
kilpirauhashormoni

• 1950-luvulla keksittiin vielä potentimpi kilpirauhashormoni 
trijodothyroniini (T3) – kolme jodiatomia sisältävä



Kilpirauhasen vajaatoiminnan 

(hypotyreoosi) hoidon kehitys

• 1970: T3 syntyy suurimmaksi osaksi T4:sta (dejodaatio)   
kohdekudoksissa 

• Elimistö pyrkii turvaamaan kudosten T3-tarpeen

• L-tyroksiini syrjäytti eläinperäiset valmisteet vähitellen 1970-luvulla 

• Mittausmenetelmien kehitys: TSH, T4v (T3v)



Tyroksiinin (T4) aineenvaihdunta
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Kilpirauhashormonien tuotanto

• T4 (tyroksiini)
– 100 nmol/vrk

– Puoliintumisaika 7 vrk

– Vapaana verenkierrossa 0.04%

– vapaan T4:n pitoisuus verenkierrossa10-20 pmol/l

• T3 (trijodityroniini)
– 10 nmol/vrk kilpirauhasesta

– Suurin osa syntyy kilpirauhasen ulkopuolella T4:sta (yht. 45-60 nmol/vrk)

– Puoliintumisaika 5-6h

– Vapaana verenkierrossa 0.4%

– T3v:n pitoisuus verenkierrossa 3-6 pmol/l



Miksi kilpirauhasen toiminta pettää ?

Syitä paljon:

• autoimmuunitulehdus

• kirurginen poisto

• radiojodihoidon jälkeen

• sädehoito

• eräät lääkkeet

• muut syyt



Kilpirauhasen vajaatoiminnan (epäspesifit) oireet 

– 70 %:lla terveistä ≥ 1 oireista

• Palelu

• Väsymys

• Painon nousu

• Vähentynyt hikoilu

• Kuiva, karhea iho

• Hidas puhe

• Matala, käheä ääni

• Ummetus

• Hidas ajatuksenjuoksu

• Muistamattomuus

• Mielialamuutokset

• Kasvojen pöhö

• Kalpea, kellertävä iho

• Silmäluomien turvotus



Kilpirauhasen vajaatoiminta voi olla 

hyvin vaikea tila

• Ennen hoitoa • 12 kk hoidon 

jälkeen

New England J Med 2015



Miten todetaan ja hoidetaan ?



Kilpirauhasen vajaatoiminta

Kliininen Subkliininen

Hoida S-TSH > 10 mU/l S-TSH ≤ 10 mU/l > 3kk

Nuori potilas
Raskaus
Raskauden suunnittelu
Oireita
Vasta-ainepositiivisuus positiivinen
Struuma
Valtimotauti, sydämen vajaatoiminta
Valtimotaudin vaaratekijöitä

Hoida

Kyllä Ei

Hoida Seuraa 6-12kk

Salmela ym. Duodecim 2006



Hypotyreoosin hoito: helppoa kuin heinänteko ?

• Valmisteet: Thyroxin 0.025 ja 0.1mg, 
Medithyrox 11 eri vahvuutta

• Annosta asteittain nostaen
– 50ug x 1 1-2 viikkoa ja annoksen nosto 100 

ug vrk
– Nuorilla ja tervesydämisillä voidaan 

aloittaa suoraan ylläpitoannoksella
• Sydänsairailla ja vanhuksilla varovaisempi 

annostelu !!
– alkuannos 25 ug, annosnosto 25ug/kk

Tyroksiini-annos säädetään siten, että 

pyritään TSH-tasolle 1-2 mU/l ja T4v-

tasolle 14-18 pmol/l 

Lab. kokeita ei liian tiheästi: 1.5-2 kk välein 

oikeaa annosta etsittäessä, hoidon 
seurannassa 1v välein tai harvemmin

Hoidon tavoitteena on normaali olotila ja 

normaalistunut biokemia

Iäkkäillä TSH taso voi olla korkeampi 



Diagnostiikka   

• “Listen to your patient; he is 
telling you the diagnosis.” 

William Osler (1849 - 1919) 





Erityisluvalliset T3:a sisältävät kilpirauhasvalmisteet 

• T3-valmisteet (Liothyronin, Thybon)

• T4/T3 –yhdistelmävalmisteet ( mm. 

Armour Thyroid, Thyroid)



Muuttuva tautikirjo

Daniels GH. Williams Textbook of Endocrinology



Paljonko Suomessa on potilaita ?



Mutta mistä sitten kohu ?

• 5-10%:lla potilaista on raportoitu oireita 
asianmukaisella T4-hoidolla, jotka voivat viitata 
vajaatoimintaan

• Erityisesti yleinen hyvinvointi ja muistitoiminnot 
ovat ongelmana
– mieliala, alentunut psykomotorinen suorituskyky, 

”aivosumu”, kognitiiviset häiriöt, painonnousu, 
väsymys, depressio



Mutta jos potilas ei voikaan hyvin vaikka 

arvot tavoitteessa?

• 5-10%:lla potilaista on häiritseviä 
hypotyreoosioireita

• Erityisesti yleinen hyvinvointi ja muistitoiminnot 
ovat ongelmana
– mieliala, alentunut psykomotorinen suorituskyky, 

”aivosumu”, kognitiiviset häiriöt, painonnousu, 
väsymys, depressio



Mistä tämä lähti ?

- 1990-luvulla rotalla tehdyillä (kilpirauhanen poistettu) 

kokeilla havaittiin, että eri kohdekudosten riittävää T3-

tasoa aina saavuteta tyroksiinihoidolla (”kudostason 

vajaatoiminta”) 

• 1999 julkaistiin latvialaistutkimus erittäin arvostetussa 

julkaisussa (Nejm):33 potilasta - jokainen omana 

kontrollinaan; vertailu: tyroksiini vs. tyroksiini + 

trijodityroniini (50ug T4 vaihdettiin 12.5ug T3); 

hoitojaksot 5 viikkoa, TSH molempien aikana sama

• Tulos:17 muistiin tai mieleen liittyvää testiä, 6 

yhdistelmähoito oli parempi kuin pelkkä T4; 15 mieleen 

ja fyysiseen kuntoon liittyvää testiä, 10:ssa 

yhdistelmähoito oli parempi

• Tulosta ei ole lukuisissa tutkimuksissa voitu 

kuitenkaan toistaa 



Missä nyt mennään ?
- osa endokrinologeista kokeillut 

yhdistelmähoitoa 1990-luvulta 

lähtien osana normaalia hoitoa

- hoito on kokeellista ja vaatii 

kokemusta 

kilpirauhassairauksien 

hoidossa – erityisesti 

liikatoiminnan oireiden 

tunnistamisessa

- osalla toiminut hyvin ja hoitoa 

voinut jatkaa

- alan perustutkimus edistynyt ja 

teoreettista näyttöä T3-lisän 

merkityksestä kertynyt

- kliininen tutkimusnäyttö 

vielä vaillinaista ja käytössä 

olevat  T3-valmisteet 

hankalia käytännössä



Erityisluvalliset T3:a sisältävät kilpirauhasvalmisteet 

• T3-valmisteet (Liothyronin, Thybon)

• T4/T3 –yhdistelmävalmisteet ( mm. 

Armour Thyroid, Thyroid)



Lopuksi

Jodin aineenvaihdunta 
erikoinen 
Kilpirauhasen 
toimintahäiriöiden kirjo 
laaja ja vajaatoiminnan 
esiintyvyys väestössä 
korkea
Vajaatoiminnan hoidossa on 
joskus ongelmia, joihin ei 
aina ole yksiselitteistä 
ratkaisua


