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PÄÄKIRJOITUS

Vaivaako kilpirauhasen
vajaatoiminta
vai masennus,
tai molemmat
Kuva: Taru Saine

Jäsenmäärämme on kasvanut tänä vuonna vauhdilla. Elokuussa ohitimme viidentuhannen jäsenen rajan. Se tuntuu
hyvältä välitavoitteelta. Jotta me kilpirauhassairautta potevat saamme äänemme kunnolla kuuluviin, niin jäsenmäärän pitää kasvaa vielä huomattavasti.
Jäsenmäärän kasvuun on osaksi varmaan syynä uusi KILPI-lehtemme, joka on tavoittanut hyvin lukijansa. Lehteä lähetetään, jäsenten lisäksi, myös esimerkiksi kirjastoihin ja
poliklinikoille, joissa se tavoittaa paljon kilpirauhassairaita.
Kaikki muukin esilläolo tuo aina lisää yhteydenottoja ja
sitä kautta jäseniä. Toukokuussa olin Porissa tapaamassa
yhdistyksen jäseniä. Siellä minua haastateltiin alueradioon.
Haastattelu toi heti lisää jäseniä meille. Moni ei ollut kuullutkaan meidän Liitostamme.
Elokuussa oli Helsingin Sanomissa mielipidesivuilla juttu kuinka kirjoittajan sairautta oli hoidettu masennuksena
vuosia. Lopuksi löytyi syyllinen huonoon oloon, kilpirauhasen vajaatoiminta. Liitto sai kirjoituksensa parin päivän
päästä lehteen. (Katso Saksittua sivuilta.) Sen jälkeen on tullut paljon yhteydenottoja ympäri Suomea. Kerrotaan, että
samanlaisia vastauksia on saatu lääkäreiltä. Herää kysymys,
miksi niin helposti verikokeilla löydettävää sairautta ei osata etsiä terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa. Miksi ei
lähetetä verikokeisiin? Tai tuijotetaan niitä viitearvoja ja sinulla kuuluu olla hyvä olo kun arvot ovat niiden sisällä. Sinulla ei voi olla kilpirauhassairautta. Olet siis ehdottomasti masentunut, koska oireet ovat niin samanlaisia. Sinusta ei tunnu siltä ja elämä soljuu muuten mukavasti. Kunpa
vain joku ottaisi nämä oireet vakavasti! Silloin sitä tuleekin
masentuneeksi, koska potilasta – juuri sinua – ei kuunnella kunnolla. Suomessa syödään järjetön määrä masennuslääkkeitä. Miksi se ei hälytä tarpeeksi terveydenhuoltoa testaamaan kilpirauhasarvoja ja ottamaan selville, että oireet
ratkaisevat - eivät viitearvot.
Ihmisellä voi olla myös yhtä aikaa masennus ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Masennusta ei saa missään nimessä
väheksyä ja jättää hoitamatta. Minua ärsyttää kun lehdistä
saa joskus lukea, että tämä ja tämä julkisuuden henkilö sai-

rasti kolmen viikon rankan masennuksen. Pari kolme kertaa kun kävi hemmotteluhoidossa, niin masennus oli poissa. Minusta tällaisilla kirjoituksilla vähätellään rajusti masennusta, joka pahimmillaan voi johtaa kuolemaan. Olin itse vuonna 1990 todella rankasti masentunut. Makasin kuukausikaupalla sikiöasennossa sängyssä. Aivan ehdottomasti
halusin kuolla. Mietin vain miten se olisi helpointa järjestää.
Missään ei näkynyt valoa, vaikka oli kolme lasta ja aviomies,
joka huolehti kaikesta. Pikku hiljaa alkoi löytyä hutera pohja jalkojen alle, joka hiljalleen vahvistui. Lääkityksen ja terapian avulla selvisin. Täysi toipuminen kesti kuitenkin vuosia.
Minulta otettiin hoidon aikana kilpirauhaskokeita. Itse asiassa psykiatrini löysi kilpirauhassyövän. Näin tuli sekä masennus että kilpirauhassyöpä hoidettua. Työterveyslääkäri
totesi sitten, että mieheni oli selvästi masentunut. Hänhän
oli ”joutunut” hoitamaan minua ja koko perhettä yksin pari
vuotta. Määrättiin masennuslääkkeitä ja välillä sairaslomaa.
Pari vuotta meni. Mieheni sai rajun kohtauksen. Sairaalassa todettiin, että aivosyöpä oli ehtinyt levitä jo laajalle. Annettiin vain muutama kuukausi elinaikaa. Silloin elämä kirjoitti monen monta mustaa raitaa elämän riepumattoon.
Takana on kuuma kesä. Monet kilpirauhassairaista voivat
varsin huonosti. Kuumuutta ei kestä, koska ei hikoile, toiset
eivät ollenkaan tai tosilla hien tuloa ei pysäytä mikään. On
potilaita, joiden lääkemäärää pitäisi pienentää tai suurentaa kesällä tai talvella. Seuraa oloasi, oletko sinä yksi heistä. Kannattaa kysyä myös läheisiltä ja työtovereilta muututko kesäisin tai talvisin joko duracell pupuksi tai laiskiaiseksi. Silloin on syytä pohtia lääkärin kanssa lääkkeen annostusta eri vuodenaikoina.
Syksyllä saamme ihailla taas kirjavien lehtien havistessa puissa tai tuulen pyörittäessä niitä maassa. Sytytä kynttilä kotona tai käperry tuoliin mukavan kirjan kanssa. Anna
ajatusten liitää vapaana. Ota hetki vain itsellesi. Silloin seuraava päivä näyttää valoisammalta vaikka ulkona pimeys
saapuu hiipien.
			
Kirsti Hänninen
			
Puheenjohtaja
			
Suomen Kilpirauhasliitto ry
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Kilpirauhasen
sydänvaikutukset
jäävät helposti vaille
huomiota
Teksti: Kardiologi Anneli Seppälä-Lindroos

Kilpirauhanen, vaikka onkin kooltaan vain pieni rauhanen kaulalla, säätelee se monia tärkeitä kehon toimintoja.
Riittävä ja normaali kilpirauhashormonin määrä auttaa ylläpitämään normaalia aineenvaihduntaa, erityisesti energian ja hapen kulutusta elimistössämme.
Kilpirauhasella on kaikkiin elimiin ainakin jokin vaikutus. Suoliston toimintaan, lihaksistoon ja ihoon vaikutukset ovat usein selvästi havaittavissa. Sydän on nyt tässä kirjoituksessa erityishuomion kohteena, koska kilpirauhashormonin vaikutukset siihen voivat jäädä vaille huomiota.
Miksi näin on? Sydänoireet tulkitaan helposti erillisiksi oireiksi ja keskitytään niiden pohtimiseen - niin potilaan
kuin lääkärinkin toimesta. Tämän artikkelin tarkoituksena
on kiinnittää huomio kilpirauhasen merkitykseen sydänoireiden taustalla.

Kilpirauhashäiriö voi unohtua
Mikäli ihmisellä on sydänsairaus, voi kilpirauhasen toimintahäiriö lisätä sydänoireiden määrää ja vaikeuttaa sydänsairauden kulkua. Keskityttäessä sydänoireiden arvioimiseen voi unohtua potilaan kilpirauhastoiminnan häiriö
(tiedossa oleva) tai sen mahdollisuus (ei tiedossa oleva vajaa- tai liikatoiminta).
Usein kilpirauhasarvojen seuranta on parhaiten potilaan itsensä tiedossa ja on tärkeää tarvittaessa sydänoireiden ilmaantuessa muistuttaa lääkäriäkin kilpirauhasen toimintahäiriöstä ja ehkä tarkastaa kilpirauhasarvot. Eli mikäli on sekä kilpirauhasen toimintahäiriö ja jonkinlainen sydän–tai verisuonisairaus, on hyvä tietää kilpirauhastoiminnan vaikutuksista sydämeen.
Kilpirauhasen toimintahäiriö on joko vajaatoimintaa (hypotyreoosi) tai liikatoimintaa (hypertyreoosi).

Hypotyreoosi ja sydän
Kilpirauhasen erittämät hormonit ovat tarpeellisia normaalin sydän- ja verenkiertojärjestelmän toiminnalle. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa sydänlihaksen sekä supistus että palautuminen supistuksesta (relaksaatio) ovat heikentyneet. Sydän ei näin ollen jaksa ”pumpata” verta niin tehokkaasti kuin tarve vaatii.
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Sydän on ontto lihaspumppu, joka toimii siten, että myös
sydämen palautuminen ja laajeneminen on supistuksen
ja pumppaustoiminnan kannalta tärkeää. Eli kun sydänlihas ei anna tarpeeksi periksi täyttyessään, jää supistus ja
eteenpäin pumpattava verimäärä normaalia alhaisemmaksi.
Voisi ajatella, että tehokkuus sydämen toiminnassa kärsii tässä tapauksessa hormonaalisista syistä. On siis supistumisen aleneminen (systolinen toiminta heikkenee) ja palautumiseen ja sydämen laajenemiseen liittyvä häiriö (diastolinen toimintahäiriö).
Kilpirauhasen vajaatoiminta voi heikentää myös valtimoiden toimintaa vähentämällä typpioksidi-välitteistä valtimoiden normaalia laajenemista ja joustavuutta aiheuttaen näin valtimoiden ”jäykistymistä”.
Valtimoiden sisäpinnan eli endoteelin toiminta on tärkeää verenkierrolle välittömästi eli typpioksidi saa aikaan
valtimoiden laajenemisen ja joustavuuden. Tiedetään myös,
että häiriö tässä endoteelin toiminnassa on riski valtimokovettumataudin (ateroskleroosi) synnylle ja etenemiselle.

Sydänoireet kilpirauhasen
vajaatoiminnassa
Sydänoireet liittyvät usein hypotyreoosiin, mutta erityisesti oireita voi olla ihmisillä, joilla on jo jokin todettu sydänsairaus. Yleisiä oireita ovat:
Rasitushengenahdistus ja heikentynyt rasituksensieto.
Oireet voivat johtua yleisesti heikentyneestä lihastoiminnasta, mutta sydänpotilailla ne voivat olla merkki vaikeutuneesta sydämen vajaatoiminnasta.
Hidas sydämen syketajuus (bradykardia), josta puhuttaessa pulssi on alle 60 lyöntiä minuutissa. Kilpirauhasen vajaatoiminnassa sydämen syke on yleensä 10-20 lyöntiä minuutissa hitaampi kuin normaalisti. Sydänsairailla voi hypotyreoosi lisätä taipumusta lisälyöntisyyteen ja tiheälyöntisyyteen, esimerkiksi eteisvärinään.
Vaikka vajaatoiminnassa aineenvaihdunta hidastuu, voi
siihen liittyä alaverenpaineen kohoamista (diastolisen verenpaineen kohoaminen), jossa mekanismina voi olla edellä kuvattu valtimoiden jäykistyminen tai jännittyminen.

tiä minuutissa, tulee kilpirauhasen liikatoiminta sulkea pois.
Liikatoiminta sinänsä altistaa henkilön lisälyöntisyydelle,
kammiotakykardialle (kammioista lähtevälle nopealyöntisyydelle, joka on haitallinen, hoidettava rytmihäiriö) ja eteisvärinälle (eli flimmeri, engl atrial fibrillation). Aina eteisvärinän ilmaantuessa uutena asiana, tulee kilpirauhasen toimintakokeet katsoa ainakin kertaalleen.
Verenpaineen kohoaminen voi liittyä hypertyreoosiin,
erityisesti systolisen verenpaineen (”yläverenpaine”) kohoaminen.
Rasitushengenahdistus. Tämä voi liittyä myös lihasheikkouteen, tai sydämen vajaatoiminnan pahenemiseen.
Sydämen vajaatoiminta. Sydämen vajaatoiminnan ilmaantuminen pelkästään hypertyreoosin vuoksi on harvinaista, mutta mikäli sydämen vajaatoiminta on ennestään,
voi se vaikeutua kilpirauhasen toimiessa liikaa.
Sepelvaltimotauti voi alkaa oirehtia liikatoiminnassa eli
angina pectoris (latinaa ja tarkoittaa ”rinnan ahdistus”) voi
pahentua. Oireita eli rintakipua ja ahdistusta alkaa ilmaantua aiempaa kevyemmässä rasituksessa. Pahimmillaan tähän liittyy sydäninfarktin eli sepelvaltimon tukoksen riskin
lisääntyminen.

Sydämen vajaatoiminta voi ilmaantua

Kilpirauhaskokeet hyvä ottaa herkästi

Sydämen vajaatoiminta voi ilmaantua tai olemassa oleva sydämen vajaatoiminta vaikeutua kilpirauhasen vajaatoiminnassa.
Hypotyreoosi voi sinänsä lisätä turvotustaipumusta ja
aiheuttaa myös sydämen vajaatoiminnan pahenemisen
myötä turvotuksia, nestekertymää.
Sepelvaltimotaudin eteneminen voi kiihtyä vajaatoiminnassa esimerkiksi kolesterolin kohoamisen myötä (LDL
–kolesterolin nousu) ja tulehduksen lisääntymisen myötä.
Hypotyreoosi voi olla piilevä, ilman oppikirjamaisia selkeitä oireita ja löydöksiä. Joten mikäli sinulla on oireita sydämen vajaatoimintaan viitaten tai aiemman sydänoireiston vaikeutuminen, muista pyytää huomioimaan kilpirauhasen toiminta ja tarkastamaan kilpirauhasen toimintakokeet.

Kuten hypotyreoosi, myös hypertyreoosi voi olla kyseessä sydänoireiden tai niiden vaikeutumisen taustalla ilman
ns. klassisia muita yleisoireita. Siksi kilpirauhaskokeet kannattaa herkästi mitata sydänoireiden ilmaantuessa uutena oireena.
Joskus myös sydänoireiden esiintyessä liikatoimintaan
viitaten, voivat kilpirauhasarvot (T4v, T3) olla viitealueella
tai sen ylärajoilla, mutta TSH on matala liikatoimintaan selvästi sopien. Erityisesti TSH (tyroideaa stimuloiva hormoni aivolisäkkeestä) kannattaakin yleensä myös katsoa oireisessa, epäselvässä tilanteessa.
Kun ilmaantuu uusia sydänoireiksi epäilyttäviä oireita tai
aiemmin vakaa sydän- tai verenpainetauti muuttuu epävakaaksi, kannattaa testata kilpirauhasarvot. Kun ilmaantuu
rytmihäiriöitä tai rasitusahdistusta tai rintakipuja – muista
kilpirauhasen toiminta. Jos kilpirauhasen kanssa on ollut ongelmaa, testaa arvot ajoittain. Muista sydänoireiden ilmaantuessa myös kilpirauhasen toimintahäiriön mahdollisuus!

Hypotyreoosi ja sydän (?)
Kilpirauhasen liikatoiminnassa sydän saattaa käyttäytyä
kuin ”lampaansaparo”, syke voi olla kiihtynyt, nopea. Tyroksiini lisää sydänlihaksen supistusvoimaa ja myös näin
ollen lisää sydänlihaksen hapenkulutusta, Sydämen työmäärä lisääntyy.

Sydänoireet hypertyreoosissa
Nopea sydämen lyöntitiheys eli takykardia ja palpitaatio
(tykyttelytuntemus) seuraavat. Oireet ovat hyvin tavallisia
kaikilla, joilla liikatoimintaa kilpirauhasessa ilmaantuu. Erityisen haitallisia oireet ja seuraukset ovat niillä, joilla on jokin sydänsairaus taustalla. Jos todetaan ns. tarkoituksettoman nopea normaali rytmi (sinusrytmi, inappropriate sinus
tachycardia), esimerkiksi levossa sydän lyö noin 100 lyönKuva: Eivor Hîstman
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Pää sumeana
kolme vuotta,
kunnes
vajaatoiminta
löytyi
Outi Broux:
Kaikkea muuta hoidettiin
ja lääkittiin, mutta
kilpirauhasta
ei epäilty

Teksti ja kuvat: Juhani Hiltunen

Läheskään jokaisella kilpirauhaspotilaalla diagnoosin
saanti ei käy käden käänteessä. Muoti- ja kauneusalan huippuammattilainen, valokuvaaja Outi Broux on yksi heistä.
– Diagnoosin saanti vei noin kaksi ja puoli vuotta, Broux
huokaa.
Hän hakeutui lääkärille sietämättömän väsymyksen takia.
– Kaikkea muuta hoidettiin ja lääkittiin, mutta kilpirauhasta kukaan ei epäillyt.
Aluksi epäiltiin burnoutia, mutta sittemmin lääkäri arveli,
että kyseessä täytyykin olla masennus ja siihen määrättiin
myös lääkitys. Tilanne ei kuitenkaan parantunut.
– Masislääkkeet vain pahensivat tilannetta ja oireet lisääntyivät. Olo oli hirveä, Broux muistelee.

30 kiloa lisää painoa
Outille kertyi peräti 30 kiloa painoa lisää ja muitakin ongelmia tuli. Keuhkoihin ja vatsaonteloon kertyi nestettä, kädet muuttuivat sinisiksi.
Outin elämänlaatu heikkeni entisestään. Onnellisuuden
tunteet katosivat kokonaan ja hän koki elävänsä kuin tasapaksussa tuubissa. Olo oli kuin väärällä nopeudella soitetul-
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la vinyylilevyllä, joka vouvaa ja pikkuhiljaa hidastuu.
– En jaksanut yhtään mitään, liikkuminenkin jäi lähes kokonaan. Olin ahdistunut, haluton, väsynyt ja kärsin univaikeuksista. Keskittymiskyky ja jaksamiskyky olivat aivan äärirajoilla, Outi Broux luettelee tuolloisia ongelmiaan.
Broux alkoi epäillä, ettei masennusdiagnoosi ollut oikea ja
hän pelkäsi kaikkea mahdollista, vielä vakavampia sairauksia.
– Menin uudelleen lääkärille ja taas epäiltiin ainoastaan
masista, ja lääkitystä vain lisättiin. Olin erittäin huolissani
siitä minkälainen oloni on oikeasti ilman lääkkeitä. Aloin
pelätä kaikkea mahdollista, kun ei jaksa mitään, eikä pysty mihinkään.

”Naiivi luotto lääkäreihin”
Broux laskeskelee, että hänellä oli pää sumeana kolmisen vuotta, eikä hän itse osannut epäillä kilpirauhasongelmia vaivojensa syyksi.
– Tarkkoja muistikuvia tuolta ajalta ei ole, mutta ihmettelin kovasti, että mikseivät masislääkkeet auta olotilaani
mitenkään. Mutta silti minulla oli naiivi luotto lääkäreihin,
ajattelin, että kyllä lääkärit tietää.

Viimeinen pisara Brouxille oli se, että karvoitus alkoi karista myös intiimialueilta olemattomiin.
– Menin jälleen kerran lääkärille ja ihmettelin, että mikä se tämmöinen masennus on, joka vie häpykarvatkin. Ja
taas masislääkitystä vain lisättiin ja muutettiin.

”Olin jo aivan lopussa”
Apu löytyi vasta kun yksi lääkärinä toimiva Brouxin sukulaismies keksi kysyä, että onko kilpirauhasarvot otettu.
– Olin jo lähes tulkoon lopussa ja kun lopulta sain diagnoosin, se oli suunnaton helpotus. Silloin alkoi itsensä hoitaminen, jätin masislääkkeet heti pois, aineenvaihdunta alkoi
toimia ja kilot alkoivat karista. Kuulokin alkoi parantua, sitä
en ollut huomannutkaan aiemmin muiden oireiden vuoksi.
Diagnoosiarvojaan Broux ei muista, mutta se on jäänyt
mieleen, että arvot olivat karseaa luettavaa. Eikä Broux edelleenkään hoida itseään viitearvojen, vaan olonsa mukaan.
– Yksi ongelma on se, miten lääkärit tulkitsevat viitearvoja. Niiden sijaan lääkärien pitäisi kuunnella paljon enemmän potilasta, ja selvittää onko olotila parantunut.

”Ärsyttävää ja raivostuttavaa”
Brouxin mukaan liiallinen numeroihin tuijottaminen on
äärimmäisen ärsyttävää.
– Oireita ilmenee hiipien ja vain viitearvoja katsotaan,
mikä on raivostuttavaa. Lisäksi ihmettelen, miksi kilpirauhasarvoja ei katsota useammin, sillä sehän on yksi halvimmista testeistä, Broux hämmästelee ja arvioi, että monelle
lääkärille tuntuu olevan lisäksi epäselvää, miten kilpirauhassairauksia pitäisi hoitaa.
– Ihmisten pitäisi itse osata epäillä kilpirauhasta ja pyytää kokeita, hän arvioi ja lisää kokemustensa aiheuttaneen
hänelle myös jonkinlaisen auktoriteettikriisin.
Ihmisille, jotka osaavat jo epäillä kilpirauhasongelmia,
mutta lääkäri ei niitä suostu tutkimaan tai määräämään
lääkitystä nipin napin viitteissä olevilla arvoilla, Brouxilla
on vain yksi vinkki.
– Joudun sanomaan, että vaihda lääkäriä. Tiedän ihmisiä, jotka ovat joutuneet käymään jopa kolmella tai neljällä lääkärillä ennen kuin lääkitys on irronnut.

Vähähiilarinen linja puree
Nyt Broux kokee voivansa erittäin hyvin. Ylimääräiset kilotkin ovat hävinneet jo aikoja sitten.
– Pitää vain kuunnella omaa kroppaa, se kertoo, mitä tehdä. Kokemukseni ennen diagnoosia herätteli voimakkaasti
oman kehon tuntemisen tärkeyttä.
– Nyt kuuntelen varsinkin sydäntäni, sitä pidän tahtipuikkona. Erityisesti tarkkailen lepopulssiani, etteivät lyönnit
kiihdy liikaa. Tyroksiinin yliannos on pahasta sydämelle, se
pitää tiedostaa. Tiedän milloin vointini on hyvä.
Broux on nostanut terveet elämäntavat kunniaan ja
muuttanut ruokavalionsa matalahiilihydraattiselle linjalle.
– Syön enemmän vihreää ja lihaa ilman pastaa, perunaa

tai ranskalaisia. Sämpylöitä ja vaaleaa leipää en syö, vain
ruisleipää. Olennaista on nauttia päivän hiilarit aamulla.

Paheita sopivasti
Kuitenkaan Broux ei pidä itseään terveysintoilijana, vaan
itsestään huolehtivana ihmisenä.
– Paheitakin pitää olla sopivasti. Esimerkiksi mässypäivä
kerran viikossa kuuluu asiaan, Broux virnistää.
Broux ottaa ruokavaliossaan myös insuliinit huomioon,
jotta diabeteksesta ei olisi vaaraa.
– Myös rautalääke ja verenpainemittari kuuluvat asiaan.
Huonot kilpirauhasarvot, korkea verensokeri ja noussut verenpaine voi olla tappava yhdistelmä, Broux lisää.
Kilpirauhaskontrolli Brouxilla on nyt kontrolli kahdesti
vuodessa. Annosta on vuosien varrella säädelty, ensin ylöspäin ja kun sydämentykytyksiä ilmeni, annosta laskettiin nykyiseen yhden tabletin päiväannokseen.
– Joinakin päivinä otan vain puolikkaan. Myös aurinko ja
mieliala vaikuttavat vointiin.
Brouxin vajaatoiminta on autoimmuunireaktion aikaansaannosta ja hän arvelee, että sen taustalla voi hyvinkin olla krooninen stressi.

Outi Broux
Stylisti, valokuvaaja, maskeeraaja, kampaaja, tyylikonsultti, kouluttaja, muoti- ja kauneusalan vaikuttaja.
Kiertää työkseen juontamassa muoti- ja kauneusmessuja sekä tapahtumia sekä antamassa meikkausja muita vinkkejä.
Ollut mukana mm. Huippumalli haussa – tv-ohjelman tuomarina ja kommentoimassa Oscarien jakotilaisuutta.
Oli puhumassa masennuksesta ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta TV-2:n inhimillinen tekijä –ohjelman jaksossa ”Kun elämä satuttaa” 11.3.2003.
Ohjelma löytyy täältä otsikolla Lääkepurkin varjossa:
www.yle.fi/elavaarkisto/
?s=s&g=5&ag=74&t=486&a=10029
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Pieni rauhanen, joka voi
aiheuttaa paljon harmia
Kerron tarinani, koska mitä enemmän sairaudesta puhutaan, sitä helpommin se tunnistetaan. Aiheesta kertominen ja asioiden uudestaan läpi käyminen on raskasta, mutta myös antoisaa ja omia ajatuksia selvittävää.
Viime vuosina aloin tuntea, että koko maailma menee
ohitseni, enkä saanut siitä enää mitenkään kiinni. Ihmiset
puhuivat ihan liian nopeasti. En ehtinyt ottaa osaa keskusteluihin. Hermostutti ja keskittymiskyky oli nollassa. Ajatus
ei kulkenut ja sain jatkuvasti pakottaa itseni saamaan jotain
aikaiseksi. Olin ahdistunut ja kiukkuinen.
Monet ihmiset kaikkosivat ympäriltäni ja loppujen lopuksi
aloin itsekin vetäytyä heidän seurastaan, koska olin aivan
liian väsynyt ymmärtämään mistä kaikessa omituisuudessani oli kysymys. Muistan mieheni kerran sanoneen, että
olen kuin enkeli, jolla on pienet sarvet. Luulin itse sairastavani masennusta, mutta en halunnut mennä lääkäriin nähtyäni lapsuudessa äidin depression liian läheltä. Päätin selvitä omastani kotikonstein.

Mies kovilla, tuki silti
Olen onnekas, koska sain niin paljon tukea aviomieheltäni, enkä joutunut olemaan sairauteni kanssa ihan yksin.
Hän oli kovilla, koska ei ymmärtänyt mikä minua vaivaa ja
oli loppujen lopuksi se joka sai kärsiä eniten. Monet tutut
ja kaverit kaikkosivat, kun vaikeudet alkoivat. Onneksi eivät
sentään kaikki ja osa ystävistä piti yhteyttä, vaikka ihmettelivätkin kovasti mikä minulla on.
Psyykkisten oireiden lisäksi hiukseni alkoivat oheta ja painoni nousta. Vaikka kuinka yritin urheilla ja vähentää syömistä, niin tuntui, etten saa painoani pysymään kurissa, enkä oikein jaksanut enää liikkuakaan. Inhosin sitä, koska olen
yrittänyt olla urheilullinen. Masennuin niin, etten lopulta jaksanut enää muuta kuin välttämättömät päivittäiset toiminnot, tai oikeastaan en enää niitäkään. Tältä se kaikki tuntui
ja sitä jatkui pahenevasti vuoteen 2010 saakka, jolloin koko oirevyyhti alkoi selvitä, enkä tuolloin enää tajunnut miten vakavasti sairas olin.
Onneksi sairauteen kuului muitakin oireita kuten kuukautisten poisjääminen, aineenvaihdunnan hidastuminen,
ihon kuivuminen sekä jatkuva paleleminen. Aluksi perustelin itselleni näitä jollain luonnollisella selityksellä. Loppujen
lopuksi kuukautisten poisjääminen ja lapsettomuus ajoivat minut tutkimuksiin, joissa kilpirauhassairautta alettiin
epäillä ja sain lähetteen tarkempiin sisätautitutkimuksiin.

En ole enää kävelevä haamu
Nyt reilun vuoden lääkityksen jälkeen olo on tasapainoinen. En ole enää kävelevä haamu ja jaksan pitää taas huolta
itsestäni. Painoni on laskenut takaisin liki entiselleen. Hiukseni kasvavat vähitellen takaisin ja elämänilo sekä ajatuksen
toimiminen jaksavat hämmästyttää minut päivästä toiseen.
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Kilpirauhasen sairauksille on perinnöllinen alttius, vaikka
myös ympäristötekijät, kuten säteily voivat laukaista sairauden. Uuden tutkimustiedon valossa kilpirauhasen toiminnalla on yhteyttä myös psyykkisiin sairauksiin. Edesmenneellä äidilläni diagnosoitiin maanisdepressiivinen oireyhtymä ollessani vasta pieni lapsi. Mikä kunkin geenin aktivoi,
sitä ei vielä tiedetä.

Elämä kertaheitolla uusiksi
Vuosia sitten elin itsekin aika ”maanisen” vaiheen jolloin
laitoin kaiken elämäni kertaheitolla uusiksi. Silloin minulla
tuntui olevan voimia ihan mihin vaan. Muutin pitkäaikaisen
parisuhteeni, työni, ihmissuhteeni, laihduin, valvoin ja juhlin.
Joskus niihin aikoihin oli vaihe, jolloin kaulani alueen
imusolmukkeeni olivat turvoksissa viikkoja. Luulin sitä ensin flunssaksi. Sittemmin turvotuksen jatkuessa imusolmukkeet tutkittiin ultraäänellä ja niistä otettiin ohutneulanäytteet. Myös kilpirauhasarvoni kontrolloitiin uskoakseni tuossa yhteydessä, mutta tutkimuksia ei jatkettu. Olin helpottunut, koska olin pelännyt jotain vakavaa ja asia unohtui monien isojen elämänmuutosten keskellä. Sairastuin tuolloin
melko varmasti autoimmuunityreoidiittiin.

Hyvää elämää
Tästä sairaudesta huolimatta voi elää ihan hyvää elämää.
Lääkitys on loppuelämäksi. Hyvä puoli on se, ettei lääke ole
kallis, eikä siitä tule pahoja sivuvaikutuksia. Katson tulevaisuuteen iloisin mielin, sillä uskon elämällä olevan vielä paljon annettavaa.
Toivon uuden tutkimustiedon lisäävän ymmärrystämme kilpirauhassairauksista, joista kärsii yllättävän moni tietämättään. Oirekuvan kirjavuuden vuoksi monia hoidetaan
väärin perustein esimerkiksi depressiolääkkeillä.
Erityisesti toivon suomalaisiin tutkimuskäytäntöihin muutosta, jotta kilpirauhaskokeet otettaisiin rutiininomaisesti
vaikkapa työterveyshuollossa, eikä tarvittaessa, kuten käytäntö on nyt. Tiedän, että monissa maissa kilpirauhaskokeet
kuuluvat rutiinikokeisiin.
Mia Buda
Diagnoosi: autoimmuunityreoidiitin pohjalta
kehittynyt kilpirauhasen
vajaatoiminta

TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Anneli Malinen. Kuva: Asta Tirronen

Kilpirauhasliitossa on viime talvesta lähtien työskennellyt yhtenä päivänä viikossa Anneli Malinen toimistotyöntekijänä. Anneli huolehtii pääasiassa jäsenasioista ja materiaalipostituksista. Kilpirauhassairaudet ovat Annelille tuttuja oman vajaatoiminnan kautta.

Jäsenmaksumuutoksia
Kilpirauhasliiton jäsenmaksu on pysynyt neljä vuotta
samana yleisestä kustannustason noususta huolimatta. Itse asiassa jäsenmaksu aleni vuonna 2008, kun uusilta jäseniltä poistettiin kolmen euron liittymis- ja kirjaamismaksu.
Nykyinen 15 euron jäsenmaksu jakautuu tasan Kilpirauhasliitolle ja jäsenen paikallisyhdistykselle. Liiton osuus on
korvausta jäsenrekisterin ylläpidosta, vuosittaisesta jäsenpostituksesta ja jäsenkortista, jäsenlehden julkaisemisesta
ja uuden jäsenen esite- ja postituskuluista.

)

Kilpirauhasliitolle tuleva 7,50 euron maksu jäsentä kohden ei kata kaikkia edellä mainittuja kuluja, vaan esimerkiksi uuden jäsenen kulut liittymisvuotena liikkuvat 8-11
euron välillä.
Kilpirauhasliiton vuosikokouksessa 21. toukokuuta päätettiin liittoon suoraan kuuluvien jäsenten vuoden 2012 jäsenmaksuksi 19 euroa. Paikallisyhdistyksiltä liitto laskuttaa
jäsenpalveluistaan ensi vuonna 9,50 euroa jäsentä kohden.
Paikallisyhdistykset päättävät syyskokouksissa jäsenmaksuistaan. Todennäköisesti yhdistykset seuraavat jäsenmaksun suuruudessa Liittoa. Tarvitsevathan yhdistyksetkin tuloja toimintaansa varten.
19 euroa on edelleen hyvin kohtuullinen jäsenmaksu
ja muihin potilasjärjestöihin verrattuna keskitasoa. Usealla järjestöllä maksu on 20–25 euroa.
Jäsenmaksun korotuksen myötä Kilpirauhasliitto pystyy
turvaamaan vähintään nykyisen tason palveluissaan. Jäsenyyteen sisältyy muun muassa KILPI-lehden vuosikerta.

Kilpirauhasliitolla Facebook-sivut
Kilpirauhasliitolla on ollut toukokuusta lähtien omat Facebook-sivut. Sivuilla tiedotetaan Liiton ja paikallisyhdistysten ajankohtaisista tapahtumista ja uutisoidaan kiinnostavista kilpirauhasasioista. Sivujen seuraamiseksi on oltava oma Facebook-profiili. Sivut löytyvät kirjoittamalla hakukenttään Suomen Kilpirauhasliitto.
Sivujen tarkoitus on viestiä Liitosta lukijoille ei toimia
niinkään keskustelufoorumina. Keskustelutilaa on tarjolla sekä Facebookissa että muilla nettikeskustelupalstoilla.
Keskustelufoorumien osoitteita löytyy KILPI-lehdestä numero 2-2011.
Asta Tirronen
järjestöpäällikkö

Tukipuhelimesta
vertaistukea
Kun haluat keskustella kilpirauhassairauksista tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita kilpirauhasliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen. Puhelimeen vastaa henkilö, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin
klo 18.00–21.00 numeroon 050
(Suljettu arkipyhinä)
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Lääketyöryhmästä iloisia
yllätyksiä vetäjällekin
Keväällä perustetun lääketyöryhmän toiminta käynnistyi paremmin kuin osasin odottaa. Saimme ryhmämme
lääkärijäseneksi sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Vesa Ilvesmäen. Hänellä on erittäin laaja kokemus kilpirauhaspotilaiden hoidosta ja ongelmista. Toisena potilasjäsenenä ryhmässä on lisäkseni Aila Suokas. Hänen sisätauti-kirurgisen sairaanhoitajan koulutuksensa ansiosta
olemme keränneet paljon luotettavaa tietoa jatkotyöstöä
varten. Käytämme työssä apuna myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan. Avuksemme ovat jo lupautuneet lääkäri Ulla Slama ja etenkin eläinperäisiin lääkkeisiin paneutunut potilas, Raija Kerttula.
Ensimmäisenä asiana etenemään lähti useampien tyroksiinivahvuuksien saaminen Suomen markkinoille. Lääkkeitä maahantuova yritys on ilmoittanut, että he pitävät asiaa tärkeänä ja ovat jo aloittaneet mahdollisuuksien selvittämisen. Tapaaminenkin on suunnitteilla.
Muihin ongelmakohtiin liittyvät asiat etenevät hiljalleen, mutta ne ovat monimutkaisempia ja vaativat enemmän työtä. Uskon, että seuraavassa lehdessä on taas lisää
kerrottavaa!
Tanja Väyrynen
varapuheenjohtaja
Tanja Väyrynen. Kuva: Juhani Hiltunen

Kilpirauhasen autovasta-aineet
saattavat altistaa keskenmenoille
British Medical Journalin julkaiseman tutkimuksen mukaan naisten keskenmenot ja ennenaikaiset synnytykset
ovat tavallista yleisempiä naisilla, joiden veressä on kilpirauhasen autovasta-aineita. Havainnot perustuvat aiempien tutkimusten yhteisanalyysiin, joka kattoi yhteensä 12
000 terveen naisen tiedot
Analysoiduista 31 tutkimuksesta 28 osoitti autovasta-aineiden liittyvän suurentuneeseen keskenmenojen vaaraan.
Riski oli yli kolminkertainen verrattuna naisiin, joiden veressä autovasta-aineita ei ollut.
Ennenaikaisten synnytysten ja kilpirauhasen autovastaaineiden yhteyttä selvitettiin viidestä tutkimuksesta. Tulosten perusteella riski olisi noin kaksinkertainen.
Kilpirauhasen autovasta-aineet ovat yleisiä hedelmällisessä iässä olevilla naisilla. Usein niiden pitoisuus suurenee
kilpirauhasen vajaatoiminnan seurauksena, mutta nyt teh-
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dyssä tutkimuksessa kaikki naiset olivat terveitä. Tutkimusten naisista 5-30 prosentilla oli autovasta-aineita veressään.
Tutkijat pitävät mahdollisena, että kilpirauhasen autovasta-aineet kertovat laajemmasta immuunijärjestelmän häiriöstä, joka lisää keskenmenoja ja ennenaikaisuutta. He löysivät myös viitteitä siitä, että autovasta-aineisiin liittyvät riskit saattavat pienentyä kilpirauhaslääkityksen avulla, mutta varmuutta tästä ei ole.
Suomessa noin 10-15 prosenttia raskauksista päättyy
keskenmenoon, yleensä ennen 12. raskausviikon loppua.
Kromosomipoikkeamat selittävät noin puolet tapauksista,
mutta läheskään aina keskenmenolle ei löydy selvää syytä.
Lähde: Uutispalvelu Duodecim

YHTEYSTIEDOT
Suomen Kilpirauhasliitto ry
www.kilpirauhasliitto.fi
Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki
p. 09 8684 6550, toimisto@kilpirauhasliitto.fi
Asta Tirronen, järjestöpäällikkö, p. 050 3300 080
asta.tirronen@kilpirauhasliitto.fi
Puheenjohtaja Kirsti Hänninen, p. 050 4366 959
puheenjohtaja@kilpirauhasliitto.fi

Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Martta Hirvikallio, p. 040 8386 994 (arki-iltaisin)
Merenlahdentie 49 B 9, 53850 Lappeenranta
martta.hirvikallio@pp1.inet.fi

Pirkanmaan Kilpirauhasyhdistys ry
Anja Salvas, p. 040 5093 650 (miel. arki-iltaisin)
Kastintie 27, 31700 Urjala as.
anja.salvas@pp.inet.fi
www.pirkanmaankilpirauhasyhdistys.net

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry		
Anne Otava, p. 040 7525 188 (iltaisin 17-21)
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Keskuskatu 13 A 4, 11100 Riihimäki
Päivi Paavilainen, p. 041 4361 902
anne.k.otava@gmail.com
Kontionkatu 14, 80200 Joensuu
www. hyvinkaankilpirauhasyhdistys.net
p.paavilainen@luukku.com
Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Heikkinen, p. 044 0902 004 (arki-iltaisin)
Suolehdontie 7 as. 5, 41330 Vihtavuori
kskilpirauhasyhdistys@gmail.com
www.kskilpirauhasy.suntuubi.com

Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marjatta Aittakumpu, p. 040 5466 173
PL 235, 00171 Helsinki
marjatta.aittakumpu@pkkilpi.org
www.pkkilpi.org

Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen, p. 044 5194 802
Vuorikatu 10 A 4, 45100 Kouvola
klkilpi@kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info
www.kymenlaaksonseudunkilpirauhasyhdistys.info

Rovaniemen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela, p. 045 1371 008 (iltaisin)
Hukanpolku 25, 96500 Rovaniemi
yhdistys@rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
www.rovaniemenseudunkilpirauhasyhdistys.fi		

Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Sinikka Rantala, p. 044 5746 285
Kansankatu 7 A 27, 15870 Hollola
lahdenkilpirauhas@suomi24.fi
www.neuvokas.org/yhdistys/lahdenkilpirauhas

Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Eila Tanttu, p. 045 3252 535
Kiertokatu 16 as. 21, 28130 Pori
eila.tanttu@gmail.com
www.salpanet.fi (palvelut -> yhdistykset ja järjestöt ->
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys)

Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistys ry
Maija-Liisa Airaksinen, p. 044 0330 013 (arkisin 18-20)
Hakapellonkatu 8 C 29, 20540 Turku
kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com
www.lskilpirauhasyhdistys.net
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Marja-Leena Kuusimäki, p. 045 1271 940
Tornipolku 14 A 6, 90100 Oulu
marjaleena.kuusimaki@gmail.com
www.oulunseudunkilpirauhasyhdistys.fi

Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Annemaarit Anttila, p. 050 5554 961 (arki-iltaisin)
Tarsiantie 18, 61300 Kurikka
www.seinajoenseudunkilpirauhasyhdistys.fi
Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Vasanejdens Sköldkörtelföreningen rf
Ulla Slama
Åvägen 10 C, 64200 Närpiö
ulla.slama@gmail.com
www.vakybotnia.nettisivu.org

Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson
Kilpirauhasyhdistys ry
Yhteydenotot Suomen Kilpirauhasliittoon
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Liiton tukeminen ilmaiseksi
on helppoa ja mukavaa!
Teksti: Tanja Väyrynen
Viime lehdessä kerroimme Suomen
Kilpirauhasliiton liittymisestä Sharewood-palveluun. Palvelun käyttäjäksi onkin liittynyt ilahduttavan moni.
Olemme saaneet kolmessa kuukaudessa kasaan jo toista sataa euroa – suuri
summa, sillä se koostuu viisisenttisistä!
Palvelun käyttöön on toivottu perusteellisia ohjeita. Viime lehdestä löydät perusasioita Sharewoodista, tässä keskitymme nimenomaan palvelun käyttöön.

Rekisteröityminen ja
kirjautuminen
Kirjoita internetiin osoitteeksi www.sharewood.org. Oikeaan yläkulmaan tulee teksti ”liity Sharewoodiin”. Tätä klikkaamalla pääset rekisteröitymään.
Ensin valitset avustuskohteen
klikkaamalla sen kuvaketta, kun
se vuorollaan tulee esiin. Kilpirauhasliiton kuvakkeen tunnistat helposti, sillä siinä on sekä
Liiton logo että nimi. Tämän jälkeen annat pyydetyt tiedot, joita Sharewood ei välitä eteenpäin. Tämän vaiheen joudut tekemään vain kerran.
Myös kirjautuminen, jonka
teet joka kerta palvelua käyttäessäsi, aloitetaan sivun oikeasta yläkulmasta. Kirjautumisvaiheessa annat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Jos laitat merkin kohtaan ”muista minut”, et
joudu näpyttelemään salasanaa-

si joka kerta.

Rahan lahjoittaminen
Kaikki mainokset löytyvät
helposti etusivulta. Pääset tälle
klikkaamalla etusivu-painiketta
Sharewoodin logon alta vasemmasta reunasta. Kaikki mainokset eivät välttämättä näy kerralla, joten voit joutua menemään
näytöllä alaspäin saadaksesi ne
kaikki näkyviin.
Rahan lahjoittaminen tapahtuu mainoksia klikkaamalla.
Avustuskohteelle rahaa tuottavan mainoksen tunnistaa siitä,
että sen oikeassa yläkulmassa
on numero viisi ympyröitynä.
Jokainen mainoksen klikkaus
tuottaa viisi senttiä, ja samasta mainoksesta sen voi tienata
vain kerran päivässä. Mainosten määrä on parin viime kuukauden aikana vaihdellut kahdesta viiteen.
Lahjoitettu raha ei näy välittömästi klikkauksen jälkeen.
Seuraavan kerran palveluun kirjautuessasi voit havaita saldosi
muuttuneen. Itse keräämäsi rahan lisäksi näet, paljonko olemme keränneet Liitolle yhdessä.
Osa lahjoituksesta kertyy sähköpostimainoksista, jotka Sharewood lähettää. Näitä tulee
erittäin harvoin. Niiden avulla
lahjoittaminen tapahtuu siten,
että klikkaat sähköpostiviestin
mainosta.

Rahaa voi kertyä avustuskohteille muillakin tavoilla. Kun
osallistut elämyspalkinnon arvontaan, osa voitetun palkinnon arvosta lahjoitetaan valitsemallesi kohteelle. Tällä hetkellä
palvelussa on lehtimainos, jossa lehden tilauksesta annetaan
viisi euroa valitulle kohteelle.

En kuitenkaan muista
käydäkään…
jos en osaakaan?
Sharewoodin sivun alareunasta löydät kohdan FAQ (=usein
kysyttyjä kysymyksiä). Siellä kerrotaan sivuston monista ominaisuuksista, esimerkiksi elämyspalkinnoista.
Kaikki ihmiset eivät tietenkään käytä internetiä lainkaan
tai käyttävät sitä vain harvoin.
Mutta pienistä puroista syntyy
se iso joki! Itse käytän internetiä päivittäin, ja olen kehittänyt Sharewoodissa käymisestä
päivittäisen rutiinin aamukahvin yhteyteen. Kokeile sinäkin,
se on oikeasti helppoa ja nopeaa. Toivotan kaikille rohkeutta
kokeiluun – eri painikkeita klikkaamalla ei tapahdu mitään kamalaa!

KILPI-lehti on jäsenien luettavissa myös sähköisesti www.kilpirauhasliitto.fi
Tarkemmat ohjeet löytyvät nettisivuilta.
12 KILPI 3

2011

TAPAHTUMAKALENTERI

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki / Jäsenillat keskiviikkona 28.9. ja 26.10. klo 18, Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta.
Sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 23.11. klo 18. Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta.
Jäseniltoihin pyrimme saamaan luennoitsijoita / asiantuntijoita / esittelijöitä eri aiheista kertomaan ja keskustelemaan jäsentemme kanssa.
Tilaisuuksista ilmoitellaan sanomalehtien yhdistykset tiedottavat palstalla
Etelä-Saimaassa ja Vartti ilmaisjakelulehdessä sekä Etelä-Karjalan radiossa.
Seutukunnille jalkaudumme pyydettäessä.
Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry:llä
on myös 2011 jäsentiedote jota jaamme illoissa, sekä terveysalan toimipisteisiin.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 3.10., 7.11. ja 12.12. klo 13–15 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa, Siltakatu 6. Yhteyshenkilö Eila Vahanen p. 044 2833 048.
Hyvinkään iltaryhmä torstaina 15.9.,
13.10., 17.11. ja 8.12 klo 18–20 Järjestökeskus Onnensillan Kaarisillassa. Yhteyshenkilö Anne Otava p. 040 7525 188.
Mäntsälän päiväryhmä tiistaina 6.9.,
4.10. ja 8.11. klo 14.30 Kellarikahvila Kulmiksessa, Keskuskatu 11A.
Mäntsälän iltaryhmä tiistaina 18.10.,
13.12. klo 17.30 Kellarikahvila Kulmiksessa.
Mäntsälässä yhteyshenkilönä Lahja Tainio p. 0400 975 777.
Ryhmissä on vapaata keskustelua
niin kilpirauhas- kuin muistakin asioista. Muutakin mukavaa voidaan sopia ryhmän toiveiden mukaisesti. Kerro
ideasi, niin järjestetään yhdessä!
Hallituksen kokous torstaina 15.12.
klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Kulmasillassa.
Sääntömääräinen syyskokous tors-

taina 27.10. klo 18 Järjestökeskus Onnensillan Palkkisillassa. Esillä säännöissä määrätyt asiat. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa osallistumaan ensi
vuoden suunnitteluun!
Ilmoittelemme toiminnastamme myös
paikallislehtien seurapalstoilla sekä
nettisivuillamme. Tilaisuuksiimme ovat
tervetulleita kaikki kilpirauhassairauksista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Jäsen/ver taistuki-illat torstaina 15.9., 20.10., 17.11. ja 15.12.
klo 18 Jyväskylässä Kyllikinkatu
1, Sepänkeskuksen Happi -tilassa.
S ä ä n t ö m ä ä r ä i n e n s y y s ko ko us torstaina 6.10. klo 18 Sepänkeskuksen Happi-tilassa. Kahvitarjoilu.
Pikkujoulun merkeissä kokoonnutaan joulukuun alkupuolella. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitellaan
paikallislehdessä sekä nettisivuillamme.

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasillat Kotkassa tiistaina
13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. klo 18–20
Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29,
Karhula
Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta. Iltojen aiheet löytyvät jäsenkirjeestä 2/2011.
Jos et ole saanut jäsenkirjettä, ota yhteys Riittaan (044 519 4802).
Kilpirauhasillat Kouvolassa tiistaina
6.9., 4.10. ja 1.11. klo 18-20
Toimitila Veturi, Pohjola-talo, Kauppamiehenkatu 4, 2 krs. Kouvola
Sisäänkäynti sekä parkkipaikan että torin puoleisista ovista. Iltojen aiheet löytyvät jäsenkirjeestä 2/2011.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 27.9. klo 19 alkaen. Karhulan päiväsairaala, Vesivallintie 29, Karhula. Sisäänkäynti katutasolta pihan puolelta.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit.
Konsertti-illat/Kymi Sinfonietta/Bird
Elää! Kotkassa keskiviikkona 9.11. klo
19 Kotkan konserttitalo, Keskuskatu 33,

Kotka. Kouvolassa torstaina 10.11. klo
19, Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1, K:koski. Menemme kuuntelemaan Kymi Sinfoniettaa, Jukka Perkoa
ja kumppaneita, jotka esittävät Charlie
Barkerin tuotantoa. Liput: aikuiset 17 e,
eläkeläiset 12 e ja työttömät ja opiskelijat 7 e. Yhdistys tarjoaa väliaikakahvit.
Sitovat ilmoittautumiset Riitalle viimeistään 28.10. mennessä, jolloin saa
tilinumeron maksua varten. Kerro samalla, jos sinulla on ruoka-aineallergia.
Joulumyyjäiset Kouvolassa lauantaina 10.12. klo 9-13.
Pienetkin lahjoitukset joko myyntiin tai
arpajaisvoitoiksi ovat lämpimästi tervetulleita ja niitä voi tuoda pitkin syksyä
tapahtumien yhteydessä.

LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaisryhmätapaaminen lauantaina
1.10. klo 13–15 Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, Lahti. Verenkiertoa stimuloivan
Bemer-laitteen luento ja esittely sekä
testausmahdollisuus. Luennoitsijana
Kalevi Lehto ja Bemer-hoitajina Pirjo
Lehto ja Lea Lampinen-Steurs.
Heinolan alueen vertaisryhmätapaaminen torstaina 13.10. klo 17.30
Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola.
Terveyskioski keskiviikkona 2.11. klo
10–16 Infoa ja vertaistukea kilpirauhassairauksista Kauppakeskus Trion terveyskioskilla Aleksanterinkatu 18, Lahti.
Joulumyyjäiset lauantaina 3.12. klo
10–14 Invakeskuksessa Hämeenkatu
26, Lahti. Arpajaiset ja leivonnaisten
myyntiä. Voit tuoda arpajaispalkintoja etukäteen yhdistyksen tilaisuuksissa tai ota yhteyttä yhdistykseen.
Pikkujoulut joulumyyjäisten jälkeen
3.12. Menemme syömään ravintolaan.
Asiasta tarkemmin nettisivulla ja lehtien järjestöpalstoilla.
Puhelinpäivystykset kuukauden ensimmäisenä torstaina 6.10., 3.11. ja 1.12.
klo 11–14 puh. 044 5746 285.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat maanantaina 5.9.,
3.10., 31.10. klo 18 Ruusukorttelissa,
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kerhohuone 5. Vertaistuki-illoissa on
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Syyskauden avajaiset lauantaina 10.9.
klo 8.30 – noin 18.00, leirikeskus Sinappi, Sinapintie 74, Kakskerta, Turku. Ohjelmassa on tänä vuonna mm. ihonhoitoa ja tutustumista itämaiseen tanssiin.
Lisäksi aamupala, lounas, kahvi ja päivällinen sekä mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen sisältyvät osallistumismaksuun, joka on 15 €/henkilö. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 31.8.
sähköpostitse kilpirauhasyhdistys.ls@
gmail.com tai puhelimitse 0440 330
013 (arkisin klo 18–20). Mukaan tarvitset kevyeen sisäliikuntaan sopivat vaatteet, pyyhkeen ja uimapuvun sekä iloisen mielen. Muistathan myös mainita,
jos sinulla on ruoka-aineallergia tai erikoisruokavalio. Lisätietoja yhdistyksen
kotisivuilta.
Korttien askarteluilta tiistaina 22.11.
klo 18 Ruusukorttelissa, kerhohuone
5. Korttien teossa auttaa Eija Naumala. Tuo omat tarvikkeet mukanasi, lista tarvikkeista löytyy myöhemmin yhdistyksen kotisivulta. Yhdistys tarjoaa
kahvit askartelun lomassa. Sitovat ilmoittautumiset 18.11. mennessä kilpirauhasyhdistys.ls@gmail.com tai puhelimitse Maisalle 0440 330 013 (arkisin klo 18–20).
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 25.10. klo 18.30 Ruusukorttelissa, kerhohuone 2, Puistokatu 11, Turku. Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa!
Johtokunnan kokoukset tiistaina 30.8.
ja 18.10. klo 18 Ruusukorttelissa, kerhohuone 5.
Pikkujoulu lauantaina 10.12. klo 14
Ruusukorttelissa, kerhohuone 5. Ohjelma vielä avoin.
Ruusukorttelin osoite on Puistokatu
11, 20100 Turku. Kerhohuone 2 on ensimmäisessä kerroksessa ja kerhohuone 5 toisessa kerroksessa, jonne pääsee
myös hissillä.

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Jäsentapahtuma ja asiantuntijaluento Kajaanissa tiistaina 27.9. klo 17.30–
19.30. KAKS:n Auditorio. Apteekkari Kirsi Paulamäki.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 25.10. klo 17.30–19.30 Aleksin kulma, Iso-Hansa, Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Pikkujoulu ja joulupuuro tiistaina
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22.11. klo 17.30 Aleksin kulma, Iso-Hansa, Aleksanterinkatu 9, Oulu.
Mahdollisista ohjelmaan tulleista muutoksista ilmoitamme Oulu-lehdessä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistoiminta Vanha kirjastotalo, Mäkelän kabinetti, Tampere, klo
10.30–12.30, lauantaina 8.10. 12.11. ja
3.12. pikkujoulun merkeissä, pikkupaketti mukaan!
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 8.10. klo 12.30 alkaen em. paikassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tämä on virallinen kutsu kokoukseen. Tervetuloa.
Vuonna 2012 järjestetään luento Vanhalla kirjastotalolla, mutta siitä tietoa
KILPI- lehti 4/2011.
Tuleviin tapahtumiin voi myös tutustua nettisivuillamme.

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhasilta keskiviikkona 14.9. klo
18 Vesselissä, Kauppakatu 24 B 2. kerros, Joensuu. Keskustelua, tietoa ja mukavaa yhdessäoloa. Kahvi/teetarjoilu.
Tervetuloa ja tuo ystäväsikin mukaan.
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 4.10. klo 18 Vesselissä, Kauppakatu 24 B 2. kerros, Joensuu. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY		
			
Vantaan hyvinvointimessut lauantaina 24.9. klo 10–15 Energia Areenalla Myyrmäessä. Hyvinvointimessut keräävät eri alojen järjestöt yhden katon
alle syyskuussa. Voit löytää meidät sieltä monien muiden liikunta-, kulttuuri-, potilasjärjestöjen lisäksi. Hyvinvointimessujen omat sivut löytyvät osoitteesta http://hyvinvointimessut.com/
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus
Helsingissä torstaina 29.9. klo 16.30–18
Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa,
Salomonkatu 21 B. Mukaan ovat tervetulleita myös potilaiden läheiset. Vertaistukikeskusteluissa usein esitettyjä
kysymyksiä ovat: milloin lääkäriin, miten sairauden kanssa elää, miten oireita
ja omaa oloaan pystyy helpottamaan.
Sääntömääräinen syyskokous tors-

taina 29.9. klo 18.30 Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu
21 B. Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän vertaistuki-illan
jälkeen. Tämä on virallinen kutsu kokoukseen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kilpirauhasta sairastavien lapsien
perhetapahtuma lauantaina 22.10. klo
10–16 järjestetään yhdessä Kilpirauhasliiton kanssa. Paikka: Kartanokylpylä Kaisankoti, Bodomintie 7, Espoo. Päivän aikana saamme kuulla mm. Lasten
endokrinologi Ilkka Sipilän luennon.
Tervetulleita ovat kaikki perheet, joissa on kilpirauhassairautta sairastava
lapsi koko Suomen alueelta! Vielä ehtii mukaan ja ilmoitus kiinnostuksesta
ja lisätiedustelut Kilpirauhasliiton toimistoon: toimisto@kilpirauhasliitto.fi
tai puhelin 050 3300 080.

ROVANIEMEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-illat keskiviikkona 14.9. klo
18, torstaina 27.10. klo 18 ja keskiviikkona 7.12. Rovakatu 2:ssa, kahvio. Lokakuun vertaistuessa ovat mukana liiton puheenjohtaja Kirsti Hänninen ja
järjestöpäällikkö Asta Tirronen.
Sääntömääräinen syyskokous maanantaina 26.9. klo 18 Rovakatu 2, kahvio. Iltakahvit. Tervetuloa!
Keilaillat keskiviikkona 5.10. ja 14.12.
klo 18 urheiluopiston keilahallissa. Varattu kaksi rataa, yhdistys maksaa ratamaksut. Tule kokeilemaan!
Luento ”Kilpirauhasyövän hoito ja
seuranta”, keskiviikkona 23.11. klo 18,
Rovakatu 2, Tirolisali. Luennoitsijana sisätautien erikoislääkäri Saale Pöykkö
Lapin keskussairaalasta.
Joulumyyjäiset keskiviikkona 7.12. alkaen klo 9 Lapin keskussairaalan alaaulassa. Myytävänä käsitöitä, leivonnaisia ja arpoja. Myyjäis- ja arpajaistavaroita ottaa vastaan Taisto Tarkiainen,
p. 040 5544 700.
Vertaistukitapaamisia suunnitteilla
Kittilään ja Kemijärvelle syksyllä 2011.
Ehdotuksia tapaamispaikoista ja ajankohdista otetaan vastaan p. 045 137
1008.
Syksyn ohjelma on myös yhdistyksen
nettisivuilla ja lisäksi tapahtumista ilmoitellaan Lapin Kansan seurapalstalla.

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENINGEN RF

Tapaamisemme ovat Satakunnan Yhteisöt ry:n tiloissa Isolinnankatu 16 Pori
Sääntömääräinen syyskokous ja vertaistuki-ilta torstaina 22.9. klo 18.
Lääkäriluento kilpirauhaspotilaille
torstaina 20.10. klo 18. Paikkana Porin
seudun kansalaisopiston auditorio Gallen-Kallelankatu 14. Tilaisuus on avoin
kaikille kiinnostuneille.
Joulujuhla torstaina 17.11. klo 18. Otathan pienen paketin mukaan. Yhdistys
hoitaa tarjoilun ja meillä on myös arvontaa ja voit tilata samalla Vuorenkilpituotteita vaikka lahjaksi.
Ilmoitamme toiminnastamme Satakunnan Kansa Virta liitteessä ja ”tänään”
palstalla sekä yhdistyspalstalla.

Sääntömääräinen syyskokous torstaina 6.10. klo 19 Vuorikodin juhlasali,
Vuorikatu 2-4, Vaasa.
Teatteri-ilta lauantaina 22.10. klo 19.
Musikaali ”Maailma seis!”, Vaasan kaupunginteatteri. Ilmoittautuminset pirjo.hannuksela@gmail.com, p. 050 5719
531 klo 16–18.
Vertaistuki-ilta torstaina 3.11. klo 19
Vuorikoti, Vuorikatu 2-4, Vaasa. Keskustelua kilpirauhasasioista.
10-vuotisjuhla lauantaina 19.11. klo
13 Vuorikodin juhlasali, Vuorikatu 2-4,
Vaasa. Suomen Kilpirauhasliiton tervehdyksen tuovat puheenjohtaja Kirsti
Hänninen ja järjestöpäällikkö Asta Tirronen. Lisäksi lääkäriluento, musiikkia
ja kahvitarjoilu.
Tietoa tapahtumista saat myös paikallislehtien Pohjalainen, Vasabladet
ja Vaasan Ikkuna toimintapalstoilta ja
nettisivuiltamme.

Höstmöte torsdagen 6.10. kl. 19,
Berghems festsal, Berggatan 2-4, Vasa.
Stadgeenliga ärenden.
Teater-kväll lördagen 22.10. kl. 19. Musikalen ”Maailma seis!”,Vaasan kaupunginteatteri. Anmälan pirjo.hannuksela@
gmail.com, tel 050 5719 531 kl. 16–18.
Temakväll torsdagen 3.11. kl. 19
Berghem, Berggatan 2-4, Vasa. Samtal
om sköldkörtelangelägenheter.
Föreningen firar 10-årsjubileum lördagen 19.11. kl. 13, Berghems festsal,
Berggatan 2-4, Vasa. Läkarföreläsning
och musik.
Information fås också via pressens föreningsspalter i Pohjalainen, Vasabladet
och Vaasan Ikkuna och Internet-sidan.

Kuntoutuskurssi syksyllä 2011
Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi 28.–30.10.
Hakuaika päättyy 26.9.2011
Ohjelmassa on lääkäriluento kilpirauhassairauksista, vertaistukea, ohjattua ja omaehtoista liikuntaa.
Osallistumismaksut: 110 €/2hh ja 150 €/1hh. Työmarkkina-, toimeentulo- tai opintotuella tai kansaneläkkeellä oleville hinta 70 €/ 2hh

Kuntoutuskurssit 2012
l 10.-12.2. Tampere, hakuaika päättyy 9.1.
l 18.-20.5. Hyvinkää, hakuaika päättyy 16.4.
l 5.-7.10. Saarijärvi, hakuaika päättyy 3.9.
Tarkemmat tiedot KILPI-lehden numerossa 4/2011. Helmikuun kurssille voi hakea jo nyt.
Yleistä kuntoutuskursseista:
Kuntoutuskursseille haetaan hakulomakkeella, joka löytyy Liiton nettisivuilta www.kilpirauhasliitto.fi kuntoutustoiminnan alta. Lomakkeita voi myös tilata toimistosta
p. (09) 8684 6550. Hakulomakkeet lähetetään toimisto@
kilpirauhasliitto.fi tai postitse Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Ennen kurssilaisten lopullista valintaa olemme hakijoihin yhteydessä puhelimitse, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi.
Kuntoutuskurssiin sisältyy täysihoito, saunat ja uinnit.
Asiantuntijaluennot, mm. lääkäriluento sekä muut luennot
sekä ohjattua tai omaehtoista liikuntaa. Matkakulut maksaa

kuntoutuja itse.			
Jos osallistuminen perutaan 2 viikkoa ennen tai sen jälkeen, joudumme perimään hotellikulut.
Jos tulet kuntoutuspäiville kahdestaan lemmikkieläimen
kanssa, teille on varattava erillinen yhden hengen huone.

Lomat 2012
Lomakotien Liitto tarjoaa jäsenillemme ensi kesäksi seuraavat tuetut lomat:
l Lomakoti Onnela, Haukipudas 2.-7.7.
l Lomakoti Salonsaari, Vääksy 27.8.–1.9.

Kuva: Heli Myllyniemi
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Tapaammehan pian?
Kesä on takana ja lomakausi on ohi. Tämä pätee yhdistyselämäänkin eli toiminta on taas käynnistynyt. Toivottavasti tiesi kulkee tilaisuuksiimme tänäkin syksynä. Lehden
toimintakalenterista löydät keskusteluryhmien ja kokousten aikataulut. Muista tapahtumista ilmoitetaan myöhemmin internetsivuillamme ja paikallislehdissä.
Nautitko sinä kesän helteistä, vai kuulutko ihmisiin, joiden sykkeet ja verenpaineet temppuilevat kuumina päivinä saaden sinut toivomaan jo viilentävää sadetta? Tule
syksyn tilaisuuksiimme keskustelemaan esimerkiksi tästä
asiasta. En tiedä, liittyvätkö nämä asiat mitenkään kilpirauhasen vajaatoimintaan tai lääkityksen tasapainoon, mutta
olisi mielenkiintoista vaihtaa kokemuksia tästä ja monesta muusta asiasta.
Syyskokouksessa vahvistetaan taas toimintasuunnitelma
ensi vuodelle. Haluat varmasti vaikuttaa siihen, mitä teemme.
Tule toki paikan päälle kertomaan ajatuksesi. Usein kuulee
sanottavan, että kokouksiin ei uskalla tulla, koska pelkää, että siellä joutuu vasten tahtoaan johonkin tehtävään. Näin ei
suinkaan ole. Vapaaehtoistyö on nimensä mukaisesti vapaaehtoista. Tapaammehan siis viimeistään syyskokouksessa?

Joko tämä on sitä syysväsymystä vai onkohan minullakin
vajaatoiminta?
Kuva: Tanja Väyrynen

Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
					
Tanja Väyrynen

Maakuntiin tietoa kilpirauhassairauksista
Yhdistyksemme on tehnyt koko 10-vuotisen olonsa aikana maakuntakäyntejä Päijät-Hämeen alueen kuntiin. Keväinen maakuntatapaaminen Kuhmoisissa oli menestys.
Raija Kerttula kertoi kilpirauhassairauksista ja yhdistystoiminnasta runsaalle 50 kuulijalle. Ensi kevään maakuntavierailun paikka on vielä avoin. Jos omassa kunnassasi on tarvetta saada kilpirauhastietoutta ja haluat yhdistyksemme
vierailulle, ota yhteyttä.
KesäMäsä-tapahtuma pidettiin kauniissa kesäisessä säässä ja saimme kerättyä arpajaisilla varoja yhdistystoimintaamme. Kilpirauhasviikolla annoimme kilpirauhastietoa
Trio-kauppakeskuksen terveyskioskilla.
Tervetuloa mukaan syyskauden tapahtumiimme, jotka
löydät tapahtumakalenterista. Tiedotamme tapahtumista myös paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.
Oman yhdistyksemme tukihenkilöiden tiedot: Raija Kerttula, p. iltaisin 040 7746 288 ja Sinikka Viskari, p. 050 5350 764.
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen esittelypöytä Trion terveyskioskilla kilpirauhasviikolla. Kuvassa vas. Raija Kerttula, Anneli Santakivi ja Sinikka Rantala.
Kuva: Liisa Tuomi
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Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Irja Karhu
sihteeri

Kulttuurielämyksiä Pohjois-Karjalassa
Pitkä lämmin kesä vaihtui elokuun sateisiin. Suuri osa
Pohjois-Karjalaa sai helteisen ja kuivan heinäkuun, vettä ei
tullut moneen viikkoon pisaraakaan. Nyt rännin alla olevat
kasteluastiat ovat täynnä ja aurinkokin pilkottaa sateisten
päivien jälkeen.
Kesäkuussa Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys teki retken yhdessä Joensuun seudun Kuulo ry:n kanssa Öllölään.
Vanha mylly ja kestikievari tarjosivat maukasta ruokaa ja kodassa nokikahvit, kaunista luontoa ja elämyksiä.
Eksotiikkaa löytyy jo oman kaupungin alueelta. Kuntaliitosten ansiosta Joensuu rajoittuu Venäjään ja syrjäkylät
ovat esikaupunkialueita. Yhteistyö muiden yhdistysten
kanssa kannattaa, vietimme mukavan iltapäivän ja saimme hyödyllistä tietoa.
Heinäkuussa vierailin Enon Haapalahdessa tapaamassa
lomalaisia ja kilppareita ihanassa keskikesän tunnelmassa. Eri puolilta Suomea saapuneet ihmiset nauttivat upeista maisemista ja lomapaikan rauhallisesta tunnelmasta. Oli
antoisaa jutella porukan kanssa ja vinkkejä hyvinvointiin tuli paljon. Keskustelu vaihteli karppaamisesta kilpirauhaspotilaan silmäongelmiin. Parhaita asiantuntijoita ovat itse sairauden kokeneet.
Ahvenisen Punaisesta talosta sai kulttuurielämyksen ja
erinomaista ruisleipää. Yllättävän monipuolinen paikka, jossa aktiivinen kyläyhdistys pyörittää monenlaista toimintaa.
Haapalahden lomalaisilla on lähellä mukava paikka nauttia
taiteesta, ostoksista ja makunautinnoista.

Syyskausi käynnistyy
Syksyllä jatkamme Kilpirauhasiltoja Vesselin tiloissa. Tervetuloa myös syyskokoukseen, keskustelemme varsinaisen
ohjelman jälkeen. Tiedottamista kilpirauhassairauksista haluamme kehittää, yhteistyö esimerkiksi sisätautien polikli-

Kuva: Juhani Hiltunen

nikan ja osastojen kanssa toimii. KILPI-lehteä ja esitteitä on
viety useampaan paikkaan ja samalla kerrottu henkilökunnalle toiminnastamme. Ideoita ja ehdotuksia näkyvyyden
lisäämiseksi saa laittaa.
Elämä on yllätyksiä täynnä ja omaan ajankäyttöön suunnitelmat muuttuvat. Ruuhkavuodet eivät rajoitu kun lapset
ovat pieniä, myöhemmin tulevat muut kiireet. Omaisten hoitaminen ja yllättävät sairaudet laittavat kalenterin uusiksi.
Onneksi itsellä on lääkitys kunnossa ja mahdollisuus hoitaa läheisiä. Omasta kunnosta huolehtiminen ja rentoutuminen on tärkeää. Jos et hoida itseäsi, et jaksa hoitaa muitakaan.
Hyvää syksyä ja toivottavasti tapaamme eri tilaisuuksissa!
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
puheenjohtaja

Pääkaupunkiseudulla nauretaan
sairauden peikko maan rakoon
Kun Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys piti kymmenvuotisjuhliaan syksyllä 2009, ilahduttavan moni perustajajäsenistä pääsi paikalle. He kertoivat alkuaikojen innostuksesta, halusta saada oma yhdistys ja vapaaehtoisten
suuresta panoksesta päämäärän saavuttamiseksi. Tiedon
ja ohjauksen tarve oli valtava. Ennen yhdistyksen perustamista pääkaupunkiseudulla toimi jaosto, jota oli perustamassa 12 henkilöä.
Jäsenmäärä on kasvanut koko ajan ja tänä vuonna ylitettiin tuhannen raja. Pääkaupunkiseutu on väestökeskittymä, joten toiminta-alueella asuu runsaasti kilpirauhasen

sairauksista tietoa kaipaavia. Toinen merkittävä syy jäsenmäärän kasvuun on nuorten kilpirauhaspotilaiden määrän
kasvu. Ehkä tutkijoille joskus selviää mikä on johtanut niin
monilla kilpirauhasen vajaatoimintaan.
Yhdistys järjestää vertaistukea eri puolilla pääkaupunkiseutua. Niissä keskustellaan kilpirauhasen toimintahäiriöiden vaikutuksesta elämään ja pohditaan miten näiden
hankaluuksien kanssa voi jatkaa elämää. Sairautensa kanssa jo tutuksi tullut osaa antaa sopivia vinkkejä.
Vaikeitakin asioita voi ryhmässä pohtia. Usein pohdinnan lopuksi ryhmä hörähtää nauruun - siinä missä VäinäKILPI 3
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möinen lauloi vastustajan suohon, me nauramme sairauden peikon maan rakoon.

Sosiaalisen median
taitajia kaivataan
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokouksiin, vertaistuki-iltoihin ja luennoille. Jos et halua kertoa
asioistasi koko salilliselle kuulijoita, voit kuunnella rauhassa. Ehkä viereisestä pöydästä tai yhdistyksen paikalla olevista järjestäjistä löytyy kohtalotoveri, jonka kanssa onkin
helppo puhua.
Joukkoomme ovat tervetulleita myös sosiaalisen median taitajat. Nythän niihin pääsee mukaan älypuhelimella. Tavallinen tietokone säilyttää tietysti paikkansa yhteydenpidossa. Facebookit ja blogit ovat meille monille tuttuja vain niminä. Internetiin olemme tottuneet, ja nyt pitäisi taas opetella uutta.
Erikoislääkärien luennot ovat suosittuja ja niitä pyritään
järjestämään 1-2 vuodessa. Esityksen jälkeen yleisö saa esittää kysymyksiä. Luennoimaan tottuneet lääkärit osaavat
kertoa asiansa suomeksi lääkärislangin sijaan.
Emeritusprofessori Bror-Axel Lamberg antoi hyvän neuvon nuorille, jotka kauhistelevat ajatusta elinikäisestä lääkityksestä. Hän muistutti, että tyroksiini ei olekaan lääke,
vaan kehon oma hormoni. Kilpirauhanen ei vajaatoiminnassa tuota sitä tarpeeksi, ja siksi tarvitaan tyroksiinilisäystä tableteista.
Yhdistykseen on liittynyt lapsiperheitä, joissa lapsella on
vajaatoiminta tai kilpirauhanen puuttuu kokonaan. Halu-

Kuva: Anna Muradjan

amme koota heidät yhteen. Kun lapset puuhaavat omiaan
ohjaajan seurassa, vanhemmat voivat keskittyä uuden tiedon vastaanottamiseen ja kokemusten vaihtoon muiden
perheiden kanssa.
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ry
Kirsi Muradjan

Toimintapäivä lapsiperheille
Pääkaupunkiseudun Kilpirauhasyhdistys ja Suomen Kilpirauhasliitto järjestävät 22.10. klo 10 – 16 tapahtuman perheille, joissa on kilpirauhassairautta sairastava lapsi. Tilaisuus järjestetään Espoossa Kartanokylpylä Kaisankodissa, Bodomintie 37. Paikkaan voi tutustua www.kaisankoti.fi
Ohjelma
l Aamupala
l Päivän startti
l Lasten endokrinologi Ilkka Sipilä kertoo lasten kilpirauhassairauksista, kysymyksiä ja keskustelua. Kysymykset lääkärille toivotaan lähetettävän etukäteen kirjallisesti 30.9. mennessä Kilpirauhasliiton toimistolle joko sähköpostilla toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai kirjeitse Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.
Pienille lapsille on järjestetty lastenhoito ja omaa ohjelmaa luennon ajaksi
l Lounas
l Kokemustenvaihtoa ja päivän päätös
Tarvittaessa järjestämme meno-paluu kuljetuksen Helsingin keskusta – Kaisankoti.
Tapahtuma on valtakunnallinen ja vanhempien lisäksi tervetulleita ovat lapset taaperoista teineihin. Osallistumismaksu on 15 euroa/perhe sisältäen ohjelman, lasten hoidon luennon aikana, aamupalan ja lounaan. Ilmoittautumiset 16.9.2011 mennessä toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai p. 050 3300 080. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä
mahdollisista ruokarajoitteista.
Tervetuloa!
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Hormonihyrrä
Asiantunteva gynekologi on naisen paras ystävä – timanttejakin arvokkaampi. Naisena eläminen tuntuu toisinaan hormonikaudesta toiseen siirtymiseltä. Aivan kuin
keho olisi jonkinlainen hormonihyrrä, jonka vauhdissa pää
yrittää pysyä mukana. Pää onkin varsinainen ”keskusyksikkö”, ovathan hypotalamus ja aivolisäke tärkeitä hormonitoiminnan säätelijöitä.

Estrogeenitason säätöä
Hormonien vaikutus voi toisilla olla järisyttävä, toisilla
luonto hoitaa lempeämmin. Jokainen nainen huomaa jollain tavalla hormonivaihtelut kehossaan. Hyvä gynekologi suhtautuu potilaan hoitoon kokonaisvaltaisesti ja osaa
ottaa huomioon kilpirauhasen toiminnan tilan esimerkiksi
säädellessään vaihdevuosien korvaushoitoa.
Olen onnekas, sillä olen ollut aina pätevien gynekologien
potilaana. Kolmekymppisenä alkoivat vaivata PMS oireet:
turvotusta, ärtyisyyttä, kipua ja kiukkua. Halusin helpotusta
lääkkeillä ja sain reseptin lääkäriltä, vakavien sivuvaikutusten
varoittelujen saattelemana. Päätin pärjätä luomuhoidolla.
Nelikymppisenä oireet helpottuivat ja hetken oli tasaisempaa, kunnes vaihdevuodet ilmoittelivat tulostaan. Menopaussin esivaihe kesti vuosia, mutta itse vaihdevuosien
alkaminen tapahtui järkyttävän nopeasti. Hyrrä oli pyörähtänyt täyteen vauhtiin, keho ja mieli viestittelivät epätasapainosta. Kahdessa kuukaudessa estrogeenitaso laski romahtaen. Gynekologi suositteli korvaushoitoa selvitäkseni kiireisessä ja stressaavassa työssäni.

Hypertyreoosista hypotyreoosiin
Korvaushoidosta tuli apu vaihdevuosivaivoihin. Pari vuotta balanssia, kunnes olo muuttui jälleen tukalaksi. Tuli huo-

Otteita kirjoituksesta

nosti nukuttuja öitä, naamanpunoitusta, hikoilua, vapinaa
ja ahdistusta. Lepopulssi huiteli yli sadan ja pinna paloi pienestäkin. Itku tuli milloin mistäkin syystä – vaikkapa työkokouksessa puheenvuoron aikana. Itkuisuus hävetti ja nolotti. Ruokaa meni alas valtavia annoksia ahmien, silti varsi pysyi hoikkana.
Uupumus vei vallan. Töissä jaksoi juuri ja juuri päivän
sinnitellä, illat kuluivat sohvalla voipuneena lojuen. Hyrrän
vauhti kiihtyi lopulta sellaiseksi, että oli mentävä lääkäriin.
Oma diagnoosi oli työuupumus, tutkimukset paljastivat kilpirauhasen liikatoiminnan.
Liikatoimintaa hoidettiin ensin pari vuotta Tyrazolilla.
Koska lääkitys ei tuonut pysyvää ratkaisua, oli vuorossa radiojodihoito. Hypertyreoosista parantumisen jälkeen oli
mahdollista säätää estrogeenihoitoa matala-asteisemmaksi.
Jälleen kaksi hyvää vuotta, kunnes kevättalvella alkoi oireilu. Tällä kertaa kilpirauhanen toimi laiskasti. Alkoi tyroksiinihoito ja nyt haetaan hoitotasapainoa. Hormonihyrrän
vauhti on ilokseni jälleen hidastumassa.
Onneksi muu hormonieritys on toiminut ongelmitta. Tiedän ihmisiä, joilla on puutteellisen estrogeeni- ja kilpirauhashormonien tuotannon lisäksi esimerkiksi lisäkilpirauhasen tai lisämunuaisen kuorikerroksen vajaatoiminta. Sellaisen hyrrän pysäyttäminen asettaa haasteita jo alan erikoislääkäreillekin.
Asta Tirronen

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

Supistukset myös
työterveydenhuollon uhkana
Noususuhdanteen aikoina työterveyshuollon merkitys
työssä käyvän väestön työkyvyn ylläpitäjänä korostui, lainsäädäntö selkiytyi ja sitä täsmennettiin erilaisin ohjeistuksin. Työterveyshuollolta odotetaan edelleen voimakasta panostamista työntekijöiden jaksamisen tukijana useissa yrityksissä, joissa toimitaan niukin henkilöresurssein. Päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy: työterveyshuolto supistetaan
kustannusten pelossa minimiin.
Ei ole mitään näyttöä siitä, että nykyinen työikäinen vä-

estö selviytyisi eläkeikään terveempänä kuin edeltäjänsä.
Työterveyshoitajan näkökulmasta asia on päinvastoin: työssä uuvutaan aiemmin. Eläkemahdollisuuksista kysellään ja
jopa lasketaan ajankohtaan, jolloin voi irtisanoutua ja jäädä odottamaan työkyvyttömyyseläkettä. Monelle tämä ratkaisu on kuitenkin työuran masentava loppu.
Ritva Liljeroos
Vastaava työterveyshoitaja
KILPI 3
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LUKIJAN SIVUT
Aamulla vai illalla

Kesätreenit käy soutaen.
Kuva: Heli Myllyniemi

Kilpi-lehden numerossa 2/2011 oli Saksittua-sivulla juttu siitä, pitäisikö tyroksiini ottaa sittenkin illalla. Tässä minun kokemukseni ilta-otosta ehkä muidenkin kokeiltavaksi.
Luin Suomen Lääkärilehdestä 9/2010 professori Matti Välimäen kirjoittaman artikkelin, joka oli otsikoitu Hypotyreoosin
hoito-useimmiten helppoa, joskus vaikeaa.
Jutun lopussa Välimäki kirjoitti: Tyroksiinin aamuannostelu
on ollut tabu. Vastikään osoitettiin, että ennen nukkumaanmenoa otettuna tyroksiinista imeytyy suurempi osa kuin aamulla otettuna. Vielä en voi sanoa, että tässä olisi ratkaisu hypotyreoosi-potilaan aamuisiin käynnistymisongelmiin.
Luettuani tämän mietin, että en häviä mitään, jos kokeilen tyroksiinin ilta-ottoa. Ja maailmani
muuttui vajaan kahden viikon sisällä. Uneni laatu parani,
nukun koko yön ja mikä parasta; herätessäni aamulla olen
virkeä ja kaikki entinen ”aamutahmeus” on hävinnyt.
Olen kertonut asiasta yhdistyksemme tapahtumissa ja
saanut hyvää palautetta ilta-ottoon siirtyneiltä.
Samoin Joutsan kuntoutuspäivillä toukokuussa 2010 kerroin kokemuksistani ja viimeksi tänä keväänä tuli vielä palautetta hyvästä neuvosta. Useimmat ovat huomanneet, että aamut ovat helpompia, mutta onpa joku kertonut, että jopa yön
kuumat aallot ovat hävinneet ja näin unen laatu parantunut.

Riitta Tiainen
Kouvola
Sateisena kesäpäivänä kannattaa valita suoja huolella. Boeing 747
toimii tarkoituksessa hyvin.
Kuva: Tanja Väyrynen

Helppo suppilovahverokeitto
1 pieni purjo
6 dl tuoreita tai 2 -3 dl kuivattuja suppilovahveroita
1 l kasvislientä
2 rkl öljyä
1 rkl maissitärkkelystä
1 pkt Koskenlaskija-juustoa tai vastaavaa sulatejuustoa
ripaus valkopippuria
(loraus kermaa)
Pilko purjo ja kuullota öljyssä. Jos käytät tuoreita sieniä,
lisää kattilaan. Lisää kasvisliemi ja kiehauta. Pilko juusto
pieniksi kuutioiksi ja lisää liemeen. Sekoita maissitärkkelys
pienessä vesimäärässä ja kaada liemen joukkoon. Jos käytät kuivattuja sieniä, lisää tässä vaiheessa liemeen. Mausta
valkopippurilla ja halutessasi lorauta kermaa joukkoon. Anna kiehua hiljaisella tulella muutama minuutti. Keiton makua voi säädellä sienien määrällä ja juuston vahvuudella.
nimimerkki ”Ahkera sienestäjä”
Syksyn sienisesonki on parhaimmillaan.
Kuva: Paloma Hannonen
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Koonnut: Juhani Hiltunen
Asta Tirronen
Masennus voi olla muun
sairauden oire

Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosoinnissa valtavia puutteita

Diabeteksen seuralaisena
kilpirauhasen vajaatoiminta

Viime päivien masennuskeskustelussa on keskitytty väittelemään lähinnä mielialalääkkeiden tarpeellisuudesta eikä niinkään masennukseen johtavista syistä. Vuosi vuodelta entistä useampi saa depressiodiagnoosin. Pahoin
pelkään, että joukossa on kohtalotovereitani, joiden kohdalla masennus ei
ole sairaus sinällään vaan muun taudin oire.
Paheneva alakulo, jatkuva väsymys
ja aloitekyvyttömyys jäytivät oloani
pitkään. Painokin nousi, vaikka kuinka
lenkkeilin yrittäen hankkia luontaisia
endorfiineja. En keksinyt mitään syytä masentumiselle; ihmissuhteet, työ
ja harrastukset olivat jotakuinkin balanssissa, ja elämän tavanomaisista vastoinkäymisistä olin ainakin siihen saakka selviytynyt myönteisellä asenteella.
Työterveydessä tutkittiin. Laboratoriokokeiden tulokset tulivat takaisin
täysin viitearvojen mukaisina, ainoastaan kilpirauhasen vasta-aineet olivat
hiukan koholla. Sekään ei lääkärin mukaan selittänyt oireitani, koska muut
kilpirauhasen toimintaan liittyvät arvot olivat ”normaalit”.
Tilannetta jäätiin seuraamaan verikokein. Aloin jo antaa periksi masennusoireille. Lopulta hakeuduin erikoislääkärin vastaanotolle. Lääkäri hahmotti vaivani kilpirauhasen vajaatoiminnasta johtuviksi. Viitearvot olivat kohdallani vain viitteitä, kilpirauhasen toiminta
oli kaikessa hiljaisuudessa hiipumassa
niiden puitteissa. Moni muukin epämääräinen oire sai samalla selityksen.
Tukilääkitys aloitettiin, ja olotila on sen
myötä pikkuhiljaa kohentunut.
Kilpirauhasen vajaatoiminta on hyvin yleistä, ja sitä voi potea tietämättäänkin. Masennusta sen sijaan diagnosoidaan liukuhihnalta. Olisiko näiden kahden suhdetta ja yleisyyttä syytä tarkastella laajemmin?

NIMIMERKKI Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää kirjoitti (HS Mielipide 6.8.),
kuinka hän kärsi pitkään masennusoireista ennen kuin erikoislääkärin vastaanotolla diagnosoitiin kilpirauhasen
vajaatoiminta. Kirjoittajan esimerkki kuvaa hyvin sitä polkua, jota monet kilpirauhaspotilaat joutuvat kulkemaan ennen kuin syy depressioon, alakuloon ja
väsymykseen löytyy ja hoito aloitetaan.
Suomen Kilpirauhasliittoon tulee
runsaasti yhteydenottoja, joissa potilaat kertovat vuosien mielialalääkityksestä ennen kilpirauhastutkimuksia. Kelan tilastojen mukaan vuonna 2010 sai
tyroksiinihoitoa kilpirauhasen vajaatoimintaan noin 235 000 henkilöä. Kyse
on siis hyvin yleisestä sairaudesta. Siitä huolimatta sairauden diagnosoinnissa ja hoidon määrittelyssä on yhä
valtavia puutteita.
Vajaatoiminnasta seuraa lukuisia
kiusallisia ja toimintakykyä heikentäviä oireita. Siksi vajaatoiminnan diagnosoinnissa ei riitä laboratorioarvojen
selvittäminen, vaan aina on huomioitava myös potilaan oireilu ja vointi.
Kuten kirjoittajankin tapauksessa,
viitearvot ovat viitteellisiä, ja niiden tulkinta ”normaaleiksi” ei yksin riitä.
Masennukseen johtavia syitä on varmasti useita. On kuitenkin sekä kansantaloudellisesti että inhimillisesti perusteltua tunnistaa kilpirauhassairauksien
yleisyys nykyistä paremmin.
Varhainen diagnosointi ja hoidon
aloittaminen tukevat hyvän hoitotasapainon saavuttamista ja edistävät potilaiden työ- ja toimintakykyä.

Tyypin 1 diabeetikot saavat toisinaan seurakseen myös muita autoimmuunisairauksia. He sairastavat muita
enemmän kilpirauhasen vajaatoimintaa ja keliakiaa, ja joillakin on myös hyvin harvinainen Addisonin tauti.
Autoimmuunitulehdusta ei aiheuta
suoraan virus tai bakteeri, vaan se, että
ihmisen puolustusjärjestelmä jostain
syystä hyökkää elimistön omia kudoksia vastaan. Osalla ihmisistä on perinnöllinen alttius autoimmuunitauteihin.
- On olemassa teoria, että immuunipuolustukseltamme puuttuu ulkoinen
vihollinen, kun emme joudu enää alttiiksi henkeä uhkaaville tulehduksille
rokotussuojan ja hyvän hygienian takia.
Meillä on hyvä valkosoluarmeija, mutta
kun se ei pääse ampumaan vihollista,
se alkaa hyökätä omiaan vastaan, diabeteslääkäri Tapani Ebeling kuvailee.
Kilpirauhasen vajaatoiminnan syy
on useimmiten kilpirauhasen krooninen autoimmuunitulehdus. Sekä ykkös- että kakkostyypin diabeetikoilla
on kilpirauhasen vajaatoimintaa 2-3
kertaa enemmän kuin muilla.
Kilpirauhasen liikatoiminta ei kuitenkaan ole diabeetikoilla juuri sen yleisempi kuin muillakaan ihmisillä.

Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää
Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.
Helsingin Sanomat,
Mielipide 6.8.2011

Kirsti Hänninen
puheenjohtaja
Asta Tirronen
järjestöpäällikkö
Suomen Kilpirauhasliitto
Helsingin Sanomat,
Mielipide 8.8.2011

Diabetes 4/2011

Tervetuloa
Vaasan Seudun
Kilpirauhasyhdistyksen
10-vuotisjuhlaan
la 19.11. klo 13 alkaen
Vuorikodin juhlasali,
Vuorikatu 2–4, Vaasa.
Ohjelmassa:
Lääkäriluento ja musiikkia.
Liiton tervehdyksen tuovat
Kirsti Hänninen ja
Asta Tirronen.
Kahvitarjoilu!
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Sköldkörtelns inverkan på hjärtat
uppmärksammas ofta inte
Kardiolog Anneli Seppälä-Lindroos
Även om sköldkörteln bara är en
liten körtel i halsen, reglerar den många
viktiga funktioner i kroppen. En tillräcklig
och normal mängd sköldkörtelhormon
i kroppen deltar i regleringen av den
normala ämnesomsättningen, speciellt
kroppens användning av energi och syre.
Sköldkörteln påverkar alla organ på något sätt. De mest märkbara inverkningarna har med tarmsystemet, muskulaturen
och huden att göra. Vi ska nu koncentrera oss på hjärtat eftersom det är just inverkningarna på det här organet som ofta förbises när man talar om sköldkörteln.
Man kan fråga sig varför? Man brukar betrakta hjärtsymptom som enskilda symptom som både patienten och läkaren kan koncentrera sig på. Den här
artikeln syftar till att sambandet mellan
sköldkörteln och hjärtsymptom bör uppmärksammas.
Man glömmer ofta sköldkörteln
Lider man av en hjärtsjukdom kan en
störning i sköldkörteln bidra till hjärtsymptomen och göra sjukdomen värre.
När man koncentrerar sig på hjärtsymptomen är det lätt att glömma en eventuell störning i sköldkörteln oberoende av
om man är medveten om en eventuell underfunktion eller överfunktion.
Ofta är det patienten själv som bäst
känner till sina sköldkörtelvärden och det
skulle vara klokt att påminna läkaren om
funktionsstörningen om man har hjärtsymptom. Då kan läkaren kontrollera
sköldkörtelvärdena. Har man alltså både
en störning i sköldkörteln och en hjärtoch kärlsjukdom kan det vara bra att undersöka om sköldkörteln påverkar hjärtat.
De vanligaste funktionsstörningarna i
sköldkörteln är underfunktion (hypotyreos) och överfunktion (hypertyreos).
Hjärtat och hypotyreos
Hormonerna som sköldkörteln utsöndrar är nödvändiga för hjärtat och blodcirkulationen. Lider man av underfunktion i sköldkörteln blir både sammandragningen och relaxationen i hjärtat svagare. Således orkar hjärtat inte ”pumpa” blodet i kroppen så effektivt som det borde.
Hjärtat är en ihålig muskelpump och
när pumpen är i gång är det lika viktigt att
den både drar sig samman och vidgar sig
normalt. Om pumpen inte vidgar sig tillräckligt när blodet från kroppen förs tillbaka till hjärtat blir sammandragningen
och mängden blod som pumpas ut mindre än normalt.
Man skulle kunna tänka sig att hjärtat i så fall blir mindre effektivt på grund
av förändringarna i hormonaktiviteten.
Störningen som följer har alltså med både sammandragningen (den systoliska
funktionen) och vidgningen (den diastoliska funktionen) att göra.
Underfunktion i sköldkörteln kan också
försvaga funktionerna i pulsådrorna gen-
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om att minska den normala vidgningen
och elasticiteten som regleras av kväveoxid. Detta leder till att ådrorna blir stela.
Funktionerna på pulsådrornas insida,
som också kallas endotel, har en omedelbar inverkan på blodcirkulationen eftersom kväveoxid får ådrorna att vidga sig
och bli elastiska. Man vet också att en störning på endotelet ökar risken för ateroskleros, dvs. åderförkalkning.
Hjärtsymptomen vid underfunktion i sköldkörteln
Hjärtsymptom har ofta med hypotyreos att göra, och speciellt människor som
reedan har en diagnostiserad hjärtsjukdom kan ha symptom. Vanliga symptom
är:
Andnöd vid ansträngning och försvagad ansträngningstolerans. Symptomen
kan uppkomma som en följd av försvagad
muskelfunktion, men när det gäller hjärtpatienter kan symptomen också ha med
försämrad hjärtsvikt att göra.
Långsam puls (bradykardi), dvs. under
60 slag per minut. Underfunktion i sköldkörteln kan sänka pulsen med 10–20 slag
per minut. Har man en hjärtsjukdom kan
hypotyreos öka risken för ventrikulära
extraslag och takykardi, till exempel förmaksflimmer.
Fast ämnesomsättningen blir långsammare vid underfunktion kan det undre
trycket, alltså det diastoliska blodtrycket,
vara förhöjt som en följd av ovan nämnda stelning eller spänning i pulsådrorna.
Risk för hjärtsvikt
Underfunktion i sköldkörteln kan leda
till hjärtsvikt eller att existerande hjärtsvikt blir sämre.
Hypotyreos kan förorsaka ökad svullnad antingen i sig eller genom försämring av hjärtsvikt.
Kranskärlssjukdomar kan bli värre vid
underfunktion, till exempel som en följd
av förhöjda halter av LDL-kolesterol i blodet eller ökning av inflammationer.
Hypotyreos kan vara latent utan symptom och fynd som räknas upp i läroböcker.
Påminn dinn läkare om din hypotyreos
om du har symtom som pekar på hjärtsvikt eller om dina hjärtsymptom blir värreså att sköldkörtelproduktionenn kan
undersökas.
Hjärtat och hypertyreos
Vid överfunktion i sköldkörteln kan
hjärtat börja bulta och banka. Det beror
på tyroxin som får hjärtat att dra sig samman häftigare, vilket ökar hjärtmuskelns
syrekonsumtion. Hjärtat måste alltså jobba hårdare.
Hjärtsymptomen vid överfunktion
i sköldkörteln
Takykardi eller försnabbad puls och
palpitation, eller en bultande känsla i bröstet. Symptomen är mycket vanliga hos alla
som lider av överfunktion i sköldkörteln.
Symptomen kan vara speciellt skadliga för
personer som redan har någon hjärtsjukdom. Har man drabbats av en s.k. olämp-

lig sinustakykardi (inappropriate sinus
tachycardia på engelska), dvs. att hjärtat
slår cirka 100 slag per minut i vila, bör man
utesluta överfunktion i sköldkörteln.
Överfunktion i sig medför risk för
extra slag, dvs. kammartakykardi (snabb
puls som börjar i kamrarna och är en
skadlig arytmi som emellertid kan botas)
och förmaksflimmer (atrial fibrillation på engelska). Sköldkörteln bör alltid
kontrolleras när förmaksflimmer upptäcks, åtminstone en gång.
Förhöjt blodtryck kan ha med hypertyreos att göra, speciellt när det gäller
det systoliska blodtrycket, eller det övre blodtrycket.
Andnöd vid ansträngning kan också uppkomma som en följd av försvagad muskelfunktion eller vid försämrad
hjärtsvikt.
Hjärtsvikt. Det är ovanligt att man endast på grund av hypertyreos drabbas av
hjärtsvikt, men om man redan har hjärtsvikt kan tillståndet försämras vid överfunktion i sköldkörteln.
Kranskärlssjukdom kan börja uppvisa symptom vid överfunktion i sköldkörteln genom att angina pectoris (latin för
att ”klämma i bröstet”) blir värre. Man börjar få symptom, dvs. bröstsmärta och andnöd, vid lättare ansträngning än tidigare. I värsta fall finns det en ökad risk för
hjärtinfarkt eller för blodpropp i hjärtats
kranskärl.
Sköldkörtelundersökning bör inte skjutas upp
Precis som hypotyreos kan också hypertyreos utgöra en orsak till hjärtsymptom eller försämring av dem utan några
klassiska allmänna symptom. Därför lönar
det sig att omedelbart undersöka sköldkörteln när man för första gången drabbas av hjärtsymptom.
Om man också har hjärtsymptom i
samband med en eventuell överfunktion i sköldkörteln kan sköldkörtelvärdena (T4 och T3) ligga inom referensvärdena eller vid deras övre gräns, men halten
av TSH i blodet är låg, vilket pekar på överfunktion. Det lönar sig vanligen att kontrollera TSH (sköldkörtelstimulerande hormon ur hjärnbihanget) när det gäller ett
oklart fall som dock uppvisar symptom.
Om man får nya, obestämda hjärtsymptom eller patientens stabila hypertoni
blir instabil kan det vara klokt att kontrollera sköldkörtelvärdena. När man drabbas
av arytmi, andnöd vid ansträngning eller
smärta i bröstet, kan det vara bra att komma ihåg sköldkörteln. Har man haft problem med sköldkörteln så är det tillrådligt
att kontrollera sköldkörtelvärdena emellanåt och i samband med hjärtsymptom
är det klokt att hålla i minnet att symptomen kan ha med sköldkörteln att göra.
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