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PÄÄKIRJOITUS

Tehdään yhdessä.
Itselle ja toisille.
Olen kuunnellut tarkalla korvalla erilaisissa tilaisuuksissa keskustelua kilpirauhaspotilaiden hoidosta. Aktiivisten ihmisten keskuudessa tuntuu joskus jäävän toissijaiseksi se, että diagnoosin ja
hoidon saaminen viivästyy herkästi eikä potilas välttämättä saa
kummoistakaan opastusta sairautensa kanssa elämiseen. Voimat käytetään eri tahojen haukkumiseen, mistä hyvä esimerkki
on viime aikoina ollut Valviraan ja koululääketieteen ratkaisuihin
suhtautuminen. Ratkaisujen esittäminen tuntuu kuitenkin jäävän vähemmälle. Eri tahojen välistä yhteistyötä olisi syytä arvostaa nykyistä enemmän, sillä useimmiten vain sillä päästään hyviin ja kestäviin tuloksiin. Kritiikillekin on asioiden muuttamisessa paikkansa, mutta sen ilmaisussa kannattaa käyttää harkintaa.
Välillä joutuu miettimään, onko osa internetin julkisista kirjoituksista jo herjausta. En usko sellaisen kirjoittelun vaikuttavuuteen.
Olen minäkin ollut nuori ja kriittinen. Joskus olin sotapolulla
lähes kaikkia vastaan, koska kukaan ei ollut uskonut minun sairauden tuntemuksiani ja söin vuosia – ehkä jopa turhaan - mielialalääkkeitä. Olin ollut väsynyt, paino nousi ja mikään ei kiinnostanut. Sairaslomia oli paljon ja pöhöttynyt olemukseni taisi saa-

Teepä kuin Juniori.
Pistä silmät kiinni ja nauti kesän
äänistä ja tuoksuista.

Kuva: Esa Väyrynen
da osan työkavereista miettimään alkoholin käyttöäni.
Ajauduin internetin keskustelupalstalla tapaamani ihmisen
ansiosta paikalliseen vertaistukiryhmään vuonna 2006, ja kun
en sielläkään osannut olla hiljaa niin tekivät minusta yhdistyksen puheenjohtajan äkkiä. Siitä alkoi urani vapaaehtoistyössä.
Koin sen heti tärkeäksi miettien, etten haluaisi minun kanssani
samassa tilanteessa olevien joutuvan käymään läpi monen vuoden ihmettelyä ja ajan haaskausta. Käytäntö opetti nopeasti, että asiat eivät järjesty vain sillä, että menen kertomaan jonnekin
että joku asia on minusta pielessä ja näin se pitäisi hoitaa. Työtä
vaaditaan paljon. Kaikessa ei saa tahtoaan läpi täydellisesti välttämättä koskaan vaikka tilanne ei tuntuisikaan oikeudenmukaiselta. Jos jotain, niin malttia olen näinä vuosina oppinut. Vaikuttamistyö on hidasta.
Kritiikkiä olen osannut odottaa vapaaehtoistehtävistä aina. Ihmisten toiveiden ja tarpeiden määrä on loputon ja pettymys tuodaan julki helposti. Etenkin näin nettiaikana sille saadaan paljon
näkyvyyttä. Yllätys on tullut kiitosten muodossa. Yhteydenottoja
tulee ihmisiltä, jotka ovat lukeneet potilashaastatteluni ja tunnistaneet siitä oman elämänsä. He ovat hakeutuneet lääkärille ja saaneet diagnoosin ja lääkityksen. Neuvoja saaneet ihmisetkin ottavat joskus yhteyttä saatuaan asiansa järjestykseen. Kaikista näistä opimme ja kiitokset kertovat, että teemme tärkeää työtä. Kritiikki kertonee siitäkin, että tekemistä riittää. Toivon todella, että
myös rahoittajamme huomaavat tämän, sillä harvassa järjestössä
tehdään näin paljon työtä vapaaehtoispanoksella! Vähäisten resurssien vuoksi emme myöskään pysty vastaamaan kaikkiin kentän tarpeisiin ainakaan heti, mikä on harmillista.
Vapaaehtoistyöllä on elämässäni suuri rooli. Vastapainoksi tarvitaan muutakin. Minulle yksi tärkeä asia elämässä ovat aina olleet eläimet. Vanha koiramme nimeltään Juniori on nyt elämänsä ehtoopuolella ja luopumiseen liittyvät ajatukset ovat jokapäiväistä elämäämme. Se saa miettimään, miten on kohdellut ja hoitanut tuota karvaista ystävää. Siitä pääsee äkkiä aasinsiltaa pitkin
ajatuksiin siitä, miten on yleensäkin elänyt. Olenko tehnyt oikeita tai tärkeitä asioita ja miten olen kohdellut läheisiäni? Tätä kannattaa välillä pysähtyä miettimään. Eletään niin, ettei myöhemmin tarvitse katua kovin monia tekemisiä ja ennen kaikkea tekemättä jättämisiä. Muistetaan samalla pitää myös huolta itsestämme ja toisistamme!
Tanja Väyrynen
varapuheenjohtaja
lääketyöryhmän vetäjä
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Vaihdevuodet ja
kilpirauhanen

Teksti: Aila Tiitinen, professori, osastonylilääkäri
Naistenklinikka, HYKS ja Helsingin yliopisto

Johdanto
Kilpirauhasen sairaudet ovat naisilla yleisempiä kuin miehillä. Noin kolmella prosentilla naisista on jokin kilpirauhassairaus, tavallisimpana kilpirauhasen vajaatoiminta. Tiedetään hyvin, että hoitamattomana etenkin kilpirauhasen vajaatoiminta, hypotyreoosi voi aiheuttaa kuukautishäiriöitä,
lapsettomuutta ja raskausongelmia. Sen sijaan paljon vähemmän tiedetään kilpirauhassairauksien ja vaihdevuosiongelmien yhteydestä.

Vaihdevuodet
Menopaussilla tarkoitetaan viimeisiä naisen oman hormonitoiminnan aikaansaamia kuukautisia. Vaihdevuosilla
tarkoitetaan menopaussia edeltävää ja seuraavaa ajanjaksoa, jonka aikana munasarjojen toiminta vähitellen heikkenee ja lopulta sammuu. Keskimääräinen menopaussi-ikä
on 50-51 vuotta, mutta yksilölliset vaihtelut ovat suuria, jopa 40–58 vuotta. Keskimääräinen menopaussi-ikä kulkee suvuittain, mutta kuukautisten alkamisiällä ja menopaussi-iällä
ei näytä olevan riippuvuutta toisistaan. Myöskään sosioekonominen asema, synnyttäneisyys, pituus tai paino ei vaikuta
kuukautisten loppumiseen. Sen sijaan tupakointi varhentaa
menopaussia 1-2 vuodella, koska se nopeuttaa munarakkuloiden tuhoa. Kohdunpoisto saattaa varhentaa vaihdevuosia muutamalla kuukaudella, jopa vuodella. Syyn ajatellaan
liittyvän munasarjojen verenkierron muutoksiin leikkauksen seurauksena.
Vaihdevuosioireet alkavat yleensä kuukautisten epäsäännöllistymisen tai loppumisen aikoihin. Hikoilua ja kuumia
aaltoja valittaa noin 70-80 prosenttia naisista, mutta vaikeita, päivittäistä elämää häiritseviä ne ovat 10-20 prosentilla.
Joillakin kuumia aaltoja ilmaantuu vain muutaman kerran
vuodessa ja pahimmillaan niitä voi tulla pari kertaa tunnissa. Tavallisimmin haittaava oireilu kestää 1-5 vuoden ajan,
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mutta kirjallisuudessa on kuvattu jopa 45 vuotta kestäneet
oireet. Hikoiluja esiintyy erityisesti öisin, mistä syystä ne häiritsevät nukkumista. Tästä syystä uniongelmat ja niistä seuraava päiväväsymys ovat tavanomaisia vaihdevuosioireita.
Kuumien aaltojen ja hikoilun lisäksi voi ilmetä lukuisa määrä muitakin oireita, kuten päänsärkyä ja mielialan vaihteluita. Vaihdevuosissa mahdollisesti ilmaantuvia psyykkisiä oireita tulee kuitenkin tarkastella aiemman psyykkisen tilanteen ja iän mukanaan tuomien muutosten valossa. Kaikki
vaivat eivät liity vaihdevuosiin.
Estrogeenitason väheneminen kiihdyttää elimistön normaalia vanhenemisilmiötä. Vaihdevuosien myöhäisoireita
ovat ihon ja limakalvojen oheneminen, virtsan pidätyskyvyn heikkeneminen ja luukato. Naisen verisuonisairauksien
vaara kasvaa nopeasti vaihdevuosissa ja on pian lähes yhtä
suuri kuin samanikäisillä miehillä.

Kuumat aallot – mistä ne oikein johtuvat?
Kuumat aallot ovat yleisin vaihdevuosioire. Kuumien aaltojen ilmaantuminen edellyttää estrogeenitason nopeaa laskua, mikä on seurausta munasarjatoiminnan loppumisesta.
Kuuma aalto alkaa usein ylävartalolta ja nousee kaulalle ja
kasvoihin. Kohtaukset kestävät kerrallaan muutamista sekunneista jopa puoleen tuntiin.
Kuuma aalto alkaa voimakkaalla sisäisellä lämpötuntemuksella, eräänlaisena aurallisena kokemuksena, lämpöryöppynä. Tätä seuraa nopeasti lämmön haihtuminen laaja-alaisen ihon verisuonten laajenemisen seurauksena. Ihon
lämpötila ja lämmönjohtokyky nousevat joka puolella kehoa sormenpäitä myöten. Seurauksena on voimakas hikoilu etenkin ylävartalon ja niskan alueella sekä punastuminen.
Lämmön haihtuessa voi ilmetä vilunväristyksiä ja palelua ja
iho alkaa tuntua nihkeältä. Moni kokee lisäksi levottomuutta, paniikkioiretta ja sydämentykyttelyä.

Miten diagnostiikka?
Hikoilu on yleinen oire vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Moni
valittaa keski-iässä väsymystä ja alakuloisuutta, ja huomaa
ihomuutoksia sekä painon nousevan. Useimmiten on helppoa tunnistaa, onko kyseessä tyypillinen vaihdevuosiin liittyvä oireilu. On kuitenkin tilanteita, joissa joutuu pohtimaan,
onko oireiden taustalla jokin muu syy. Hypotyreoosin oireita ovat mm. väsymys, paleluherkkyys, painonnousu ja ihon
kuivuminen. Kilpirauhasen liikatoiminnan yhteydessä potilas
hikoilee herkästi, laihtuu ja sydämen syke on kiihtynyt. Kunto huononee ja väsyttää tavallista enemmän.
Jo vuosia ennen menopaussia aivolisäke-munasarja-akselin toiminta muuttuu, mikä johtuu siitä, että munasarjojen
toiminta alkaa heikentyä. Tähän liittyy alussa usein kierron
lyhenemistä ja tiputteluvuotoja ja vasta myöhemmin kuukautiskierron pitenemistä. Hedelmällisen iän pääasiallisen
estrogeenin, estradiolin, pitoisuus pienenee. Lopulta estradiolin tuotto on niin vähäistä, että se ei enää pysty kasvattamaan kohdun limakalvoa, ja kuukautiset loppuvat (menopaussi). Estrogeenitason laskua seuraa follikkelia stimuloivan
hormonin (FSH) pitoisuuden nousu, jonka mittaamista voidaan tarvittaessa käyttää diagnostisena apuna (postmenopausaalisilla yli 40 IU/l ). Estrogeenitasot eivät eroa oireilevan
ja oireettoman vaihdevuosipotilaan välillä.
Vaihdevuodet sinänsä eivät aiheuta erityisiä muutoksia
kilpirauhasen toiminnassa. Sukupuolihormonit voivat vaikuttavaa kilpirauhashormonien tasoon. Ne muuttavat ensisijaisesti kilpirauhashormoneja sitovan kantajavalkuaisen
eli TBG:n pitoisuutta. Estrogeeni suurentaa tätä pitoisuutta,
jolloin vapaiden kilpirauhashormonien osuus verenkierrossa vähenee.Tämä on kuitenkin nopeasti ohimenevä muutos,
ja uusi tasapainotila syntyy noin kahdeksassa viikossa.Vajaatoimintaa ei siis kehity ilman piilevää kilpirauhassairautta.Tyroksiinin käyttäjillä suun kautta otettavan estrogeenihoidon
aloitus pienentää T4v:n ja suurentaa TSH:n pitoisuutta, joten
heillä voidaan tarvita muutoksia hoidossa.

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutukset
Vaihdevuosioireiden hoidon kulmakivi on estrogeeni. Estrogeenihoidon toteutukselle on useita vaihtoehtoja. Estrogeeni voidaan annostella suun kautta tabletteina jatkuvana tai
syklisesti tai ihon kautta laastarina tai geelinä. Naiset, joilla
on kohtu, joutuvat lisäksi käyttämään progestiinia, jotta kohdun limakalvon paksuuntuminen ja syöpäriski vältettäisiin.
Hoidon välittömät hyödyt ovat vaihdevuosioireiden tehokas lievittyminen jo muutaman päivän käytön jälkeen. Kuumat aallot alkavat vähetä 4-7 päivän jälkeen, ja unettomuus
lievittyy 10-14 päivässä. Emätinoireet ja alempien virtsateiden oireet alkavat helpottua ensimmäisinä hoitokuukausina. Muut terveyshyödyt nähdään vasta pidemmän hoitoajan kuluttua. Hormonihoito estää osteoporoosia ja luunmurtumia. Hormonihoidon vaikutus sydän- ja verisuonisairauksien riskiin on riippuvainen siitä, minkä ikäisenä hoitoa
käytetään. Mikäli se aloitetaan terveelle naiselle alle 10 vuot-

ta menopaussin jälkeen, hoito vaikuttaa jopa suojaavan sydäntapahtumilta.
Hormonihoidon käyttöön liittyy laskimotukoksen riski.
Tämä riskin lisääntyminen todetaan suun kautta käytettävällä estrogeenihoidolla, ihon kautta annosteltu estrogeeni ei näytä veritulppariskiä lisäävän, ainakaan matalilla hoitoannoksilla. Tärkein pitkäkestoisen hormonihoidon haitta
on rintasyöpäriskin lisääntyminen.

Vaihdevuosien hormonihoidon
erityispiirteet kilpirauhassairauksien
yhteydessä
Estrogeenihoidon aloituksen jälkeen pitää arvioida tyroksiinin tarvetta ja tarvittaessa tyroksiinin annosta tulee lisätä.
Toisaalta estrogeenihoidon lopettamiseen voi TBG:n pitoisuuden pienenemisen myötä liittyä tyroksiinin tarpeen väheneminen. Ihon kautta annettavaan estrogeenihoitoon ei
liity vastaavaa TBG-pitoisuuden muutosta, joten tyroksiiniannoksen muutos on tarpeen harkita vain suun kautta käytettävän hormonihoidon yhteydessä.
Rintasyövän hoidossa käytettävän tamoksifeenin vaikutus on estrogeenin kaltainen, eli tyroksiinin tarve suurenee
noin 25 - 50 prosentilla tämän antiestrogeenihoidon alkaessa. Valmisteiden ottamisen välillä suositellaan pidettäväksi 12 tuntia taukoa.
Vaihdevuosien jälkeen osteoporoosiriski kasvaa. Jos tyroksiinia käytetään liian korkeita annoksia, luun haurastuminen
voi edelleen nopeutua. Tällöin on tärkeä huolehtia riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista. Silloin on muistettava, että kalsium-valmisteen ja tyroksiinitabletin välillä pitää
olla vähintään neljän tunnin väli. Sen sijaan tyroksiinitabletin ja estrogeenitabletin voi ottaa samanaikaisesti.

Lopuksi
Vaihdevuodet on yleensä helppo diagnosoida iän ja oireiden perusteella, eikä hormonimäärityksiä tarvita. Epäselvissä tapauksissa vaihdevuosien alkaminen voidaan varmentaa FSH:n pitoisuuden avulla (tasot toistuvasti > 30 IU/l). Väsymys ja painonnousu ovat tavallisia vaivoja, ne voivat pahentua vaihdevuosien yhteydessä, mutta voivat toki liittyä
kilpirauhasen sairauksiin. Näin ollen voi olla aiheen tutkia peruslaboratoriokokeet, kuten hemoglobiini, verensokeri ja kilpirauhaskokeet, ennen kuin vaihdevuosien hormonihoitoa
harkitaan. Jos tyroksiinilääkitystä käyttävä aloittaa estrogeenihoidon tabletteina, voi olla viisasta parin kuukauden kuluttua tarkistaa kilpirauhashormonien taso. Ja viimeistään vaihdevuosissa naisen on syytä pohtia, onko ruokavalio ja liikunnan määrä kohdallaan vai voisiko oman terveytensä ja elämänlaatunsa eteen tehdä vielä enemmän.
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Ellu sai
elämänsä
takaisin

Olotila koheni nopeasti
diagnoosin myötä
kymmenen vuoden
oireilun jälkeen
Elina ”Ellu” Holstilan mukaan hänen olonsa on nykyään suhteellisen hyvä ja enimmäkseen loistava.
Kuva: Emma Nieminen

Elina “Ellu” Holstila, 31, uskoo, että hänen kilpirauhasoireensa alkoivat jo yläasteikäisenä, vaikka diagnoosi irtosi vasta vuosi sitten.
– Yläasteella liikunnasta alkoi hauskuus loppua, vaikka
olin tykännyt liikkua ihan pienestä saakka, Ellu kertoo.
Se oli kova paikka vuosia kilpaa hiihtäneelle tytölle. Holstilan kilpailukaverien joukossa oli muun muassa nykyinen
maajoukkuehiihtäjä Mona-Lisa Malvalehto. Myös Sotsin
kisojen parisprintin olympiavoittaja Sami Jauhojärvi kolusi samoja kilpailuja.
– Luulen että sukset oli köytetty jalkoihini jo ennen kuin
opin kävelemään, Holstila kuvaa suhdettaan hiihtourheiluun.
Kilpahiihdon Ellu vaihtoi kaukalopalloon, joka sekin sai
jäädä, kun keho ei enää suostunut ottamaan vastaan treenaamista.
– Ihmettelin, että missä on vika, kun lihakset ei palaudu
harjoittelusta ja pysyvät jäykkinä, vaikka mitä olisi tehnyt.
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Teksti: Juhani Hiltunen

Se oli todennäköisesti ensimmäinen kilpirauhasen vajaatoiminnan oireeni.
Liikunnallisessa maanviljelijäperheessä Ellu oli tottunut
pienestä pitäen myös kovaan ruumiilliseen työhön. Perunasäkkien kantelu ja moottorisahan käyttö olivat tuttua puuhaa ja kävivät samalla myös voimaharjoittelusta.
– Lisäksi kuljimme kotoa Mattisenperältä kaikkialle pyörillä ja matkaa oli aina vähintään kymmenen kilometriä.
15-vuotiaasta lähtien aina vuoteen 2004 saakka Ellu teki maatalouslomittajan töitä. Nekään eivät todellakaan ole
sieltä keveimmästä päästä.
Lihasjäykkyyden ohella ensimmäisiin vajaatoiminnan oireisiin lukeutui ärtyneisyys.
– Se harmitti todella paljon. Tuntui kuin joku muu olisi
ohjaillut minua. Olin varma, etten ole oikeasti tällainen, joka pimahtelee vähän väliä.

“Ei tervettä päivää”
Rovaniemellä syntynyt ja naapuripitäjä Tervolaan 5-vuotiaana muuttanut Ellu tapasi aviomiehensä Matti Holstilan
vuonna 2004 ja pariskunta avioitui vuonna 2007.
– Ehdin Matillekin jo sanoa, etten sairasta koskaan, mutta
kun sen olin sanonut, tuntui etten enää tervettä päivää näekään. Minulla alkoi nimittäin aivan älytön poskiontelotulehdusten kierre, johon söin antibioottikuurin toisensa jälkeen.
Pian Ellu alkoi tuntea olonsa jatkuvasti todella väsyneeksi.
– Väsymys laitettiin kuitenkin raskauden piikkiin, sillä odotin tuolloin ensimmäistä lastamme. Vuonna 2005 raskauden
aikana minulta otettiin ensimmäisen kerran kilpirauhasarvot, joiden tulokset selvisivät Ellulle vasta äskettäin, kun hän
tilasi kaikki labrakokeidensa tulokset kirjallisena itselleen.
– Papereissa oli merkintä, että TSH-koe oli epäonnistunut ja se oli ainoa kilpirauhasarvo, joka mitattiin. Luulin, että
kaikki on hyvin, kun lääkärikään ei asiasta mitään puhunut.
Ellulla alkoivat myös painonhallintaongelmat ja tuli selittämättömiä nivel- ja selkäkipuja. Mutta vielä pahempaa
oli tulossa.
– Raskauden aikana paino-ongelma suorastaan räjähti.
Paino nousi yhdeksän kuukauden aikana yli 30 kiloa, vaikka söin ihan normaalisti. Olin lopettanut maatalouslomittajan tytöt ja laitoin painonnousun osittain sen piikkiin,
vaikka se oli aivan käsittämätöntä. Ja paino vain nousi, aivan sama mitä tein.
Ylimääräisten kilojen myötä tuli myös jatkuva huonovointisuus.
– Sen arveltiin johtuvan raskaudesta. Ja vaikka kuinka puhutaan vauvan odottamisen ihanuudesta, niin minulle raskaana olo oli kamalaa aikaa. Olo ei ollut todellakaan hehkeä.

Viisi keskenmenoa
Perheen esikoistytär Moona syntyi kesäkuussa 2006. Ja
ongelmat vain jatkuivat, eikä kilojen karisemisesta ollut tietoakaan. Esikoisen syntymän jälkeen Ellu joutui kokemaan
viisi peräkkäistä keskenmenoa, joiden myötä pariskunta kävi läpi myös lapsettomuustutkimukset.
– Kummastakaan ei löytynyt mitään syytä. Jälkeenpäin
olen saanut tietää, että vajaatoiminta voi aiheuttaa keskenmenoja ja sen vuoksi voi olla vaikeuksia tulla raskaaksi. Lisäksi minulla oli imetysvaikeuksia.
Sittemmin pariskunta sai kuitenkin vielä kaksi tervettä
lasta lisää. Aatu syntyi syyskuussa 2009 ja nuorimmainen
Alina tammikuussa 2012.
– Enempää lapsia emme tee, mikä on ollut tietoinen päätös. Jokainen raskaus on ollut niin vaikea. Varsinkin viimeinen raskaus oli todella rankka kokemus.
Vuonna 2012 Ellu sai ensimmäisen diagnoosinsa, kun
hänellä todettiin Behcetin tauti, joka on harvinainen autoimmuunisairaus, jonka tavallisimpia oireita ovat suun limakalvohaavaumat.
– Se on reumaperäinen verisuonitulehdussairaus, joka
minulla ilmeisesti pahensi myös kilpirauhasoireita. Sekään

diagnoosi ei tullut helpolla, sillä kävin kolmen kuukauden
sisällä yhdeksällä eri lääkärillä, Ellu kertoo.

“Laiska ja vetämätön läski”
Ellun tervehtyminen alkoi viime vuoden alkupuoliskolla, kun hänen vanha luokkakaverinsa, joka oli sairastunut
kilpirauhasen vajaatoimintaan, sanoi oirelistan kuultuaan
olevansa varma, että myös Ellu kärsii samasta sairaudesta.
– Terveyskeskuslääkäri vakuutteli, ettei siitä voi olla kysymys. Aluksi vielä uskoin sen ja ajattelin olevani vain laiska ja vetämätön läski.
Oireet pahenivat. Yöunetkin vähenivät pariin tuntiin
ja kilpparipotilaille tuttu “aivosumu” häiritsi elämää. Myös
kömpelyys vaivasi ja mustelmia nousi eri puolille kroppaa
tämän tästä pienemmistäkin kolhuista.
– Rupesin kaivamaan tietoa netin kilpirauhassivustoilta,
joista luokkakaverini oli minulle kertonut. Luin ja itkin, oli
jotenkin helpottavaa lukea samantyyppisistä kokemuksista. Ehkä en sittenkään ole hullu.
Terveyskeskuksen omalääkäri ei kuitenkaan ottanut Ellun puheita ja omaa diagnosointia vieläkään todesta, eikä
käynti Tampereen yliopistosairaalassakaan auttanut.
– Minulle vain sanottiin, ettei kyse ole todellakaan kilpirauhasongelmista.
Ellu ei antanut periksi, vaan etsi netistä kilpirauhassairauksiin perehtyneen lääkärin, jonka vastaanotolle hän varasi ajan.
Oireidensa perusteella Ellu sai lopultakin vajaatoimintadiagnoosin noin vuosi sitten ja tyroksiinilääkityksen, vaikka arvot olivatkin vielä viitteissä tai lähellä niitä. TSH oli 2,8
ja T4V kahdeksan ja yhdeksän välillä.
– Kahdessa päivässä unettomuus alkoi helpottaa, aivosumu alkoi lähteä ja jo kahden viikon kuluttua tunsin olevani aivan eri ihminen.

Nopea toipuminen
Lääkityksen myötä Ellun toipuminen on tapahtunut nopeasti ja myös ulkomuoto on muuttunut tyystin vajaassa
vuodessa.
– Painoa on nyt 28 kiloa vähemmän kuin vuosi sitten.
Ellun mukaan tervehtyminen ei ole pelkästään lääkityksen ansiota, osansa on myös muilla tekijöillä, kuten stressitekijöiden vähentymisellä, positiivisella elämänasenteella
ja ruokavaliomuutoksilla.
– Varsinkin käyttämäni painonhallintaohjelma antoi hurjan buustin paranemiseen, Ellu mainitsee.
Hän myöntää muutoksen olevan hurjan varsinkin näin
lyhyessä ajassa.
– Olotila on nyt suhteellisen hyvä, enimmäkseen loistava, kun huonosti nukutut yöt ja muut vajisoireet eivät enää
hallitse elämää, Ellu nauraa tyytyväisenä.
Myös Behcetin tauti on hyvin hallinnassa.
Ellu on asunut vuodesta 2005 Lempäälässä, missä hän
työskentelee nykyään yrittäjänä terveyden ja hyvinvoinnin alalla.
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Ellu silloin kun asiat eivät olleet hyvin.
Kuva: Matti Holstila

Hanki diagnoosi, hanki elämä
Tervehtyminen sai Ellulle halun jakaa tietoa kilpirauhasairauksista, jotta kenenkään muun ei enää tarvitsisi kokea
samaa kuin hän. Syntyi “Hanki diagnoosi, hanki elämä” -hyväntekeväisyyskampanja, jota Ellu vie eteenpäin yhteistyössä Kilpirauhasliiton kanssa.
– Kampanja on saanut todella positiivisen vastaanoton.
Mukana on jo useita sponsoreita ja lisäsponsorien kanssa
neuvotellaan päivittäin, Ellu iloitsee.
Kampanja on suunnattu paitsi kilpirauhaspotilaille, myös
heidän läheisilleen, joiden on usein vaikea ymmärtää kilpi-
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rauhaspotilaan laajaa oireistoa sekä myös lääkäreille.
Konkreettinen osa kampanjaa on Ellun valmistautuminen kesäkuussa pidettävään Pirkan pyöräilyyn, jossa Ellun
haasteena on rullaluistella 134 kilometrin matka.
Kampanjalla on jo yli 800 Facebook-tykkääjää, mikä ei
kuitenkaan Ellulle riitä, sillä kunnianhimoisena haaveena
on nostaa luku jopa 10 000 tykkääjän tasolle. Kampanja
löytyy Facebookista osoitteesta www.facebook.com/hankidiagnoosihankielama sekä Kilpirauhasliiton sivuilta osoitteesta www.kilpirauhasliitto.fi. Liiton sivujen kautta voi tilata myös kampanjatuotteita.

KOLUMNI

Kuva: Pekka Väisänen

Kilpirauhasen
toiminta vaikuttaa
elämääsi monella
tavalla

Kilpirauhanen on paljon merkittävämpi rauhanen kuin
mitä me itse edes tiedostamme. Tämän sain itse ihan konkreettisesti kokea, kun sain hormonilla kilpirauhaseni korvatuksi. Kilpirauhasen vajaatoiminta hiipii salaa ja sen aiheuttamat ongelmatkin hiipivät hiljalleen. Ongelmat pystyt tiedostamaan vasta sen jälkeen kun niitä ei enää ole. Näin kävi itsellenikin. Lähes pari vuotta ihmettelin mikä minun oikein on? Tunsin oloni väsyneeksi, se vahva elämänhalu ja
kova tarmo tehdä työtäni ja ryhtyä uusiinkin haasteisiin
olivat hukassa. Nukuin katkonaisesti, hiuksia lähti päästäni,
minua paleli ja olin ihmeissäni siitä, mistä nämä ongelmat
johtuivat. Aamuisin piti ihan piiskata itsensä päivän alkuun,
kun ei oikein mikään huvittanut. Kävin toki eduskunnassa
töissä normaalisti mutta kävin niin sanotusti puoliteholla.
Ensin kuvittelin ministerikauden jälkeen, että olen niin
lopen väsynyt siitä neljän vuoden kovasta työputkesta. Se
ei ollut sitä vaan kilpirauhasesta löytyi syy. Hormonihoidolla saatiin kilpirauhasen arvot kuntoon. Nyt olen elämäni
kunnossa 16 kg kevyempänä kuin kaksi vuotta sitten. Tun-

nen itseni kymmenen vuotta nuoremmaksi kuin mitä olen.
Olen täynnä elämäniloa ja -uskoa ja korkea energiatasoni
on palannut. Ihan puhkun energiaa ja aloitteellisuutta. Tämä
on suurin ja paras elämäni remontti, mitä minulla on ollut
70-vuotisen elämäni aikana. Olen siitä erityisen kiitollinen.
Siksi suosittelen kaikille omien kokemusteni perusteella
kilpirauhasen toiminnan tarkistamista, jos tunnet väsymystä, elämän haluttomuutta, jne. Oireet voivat olla moninaisia. Omasta kokemuksestani voin sanoa, että kilpirauhasen
toimintaongelman signaalit ovat niin heikkoja, että ne huomaat vasta sitten, kun niitä ei enää ole. Kannustan jokaista pitämään itsestään ja omasta terveydestään hyvää huolta. Me jokainen olemme mitä suurimmassa määrin omasta
terveydestämme vastuussa.
Hyvää kesän alkua toivottaen!
Sirkka-Liisa Anttila
kansanedustaja

Kokouskutsu sääntömääräiseen
vuosikokoukseen
Suomen Kilpirauhasliitto ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 7.6.2014 klo 11.30
alkaen Helsingissä, Hotelli Arthurissa, osoite: Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Valtakirjojen tarkastus
ja kahvitus klo 10.30 alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Yhdistyksille
lähetetään kokouspaperit sähköpostitse viimeistään 26.5. Yksittäiset jäsenet voivat tutustua
sovitusti kokouspapereihin liiton toimistolla 26.5. alkaen. Tervetuloa!
Suomen Kilpirauhasliitto ry
Hallitus
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Kilpirauhasseminaari kiinnosti
potilaita ja lääkäreitä
Teksti: Tanja Väyrynen
Kuvat: Moona Saari

Funktionaalisen lääketieteen yhdistys järjesti maaliskuussa koko päivän mittaisen kilpirauhasaiheisen
seminaarin, joka veti Hanasaaren auditorion täyteen
kiinnostuneita potilaita ja lääkäreitä. Aiheena oli epätyypillinen kilpirauhasen vajaatoiminta ja pääpuhujana ruotsalainen lääkäri Helena Rooth Svensson. Hän
on hoitanut kilpirauhaspotilaita pitkään ja kirjoittanut aiheesta kaksi kirjaa. Tällä hetkellä hän keskittyy
tutkimaan, luennoimaan ja kirjoittamaan, jotta tieto
aiheesta leviäisi.
Tilaisuuden sisältöä on jokseenkin mahdotonta tiivistää yhteen artikkeliin siten, että henkilö joka ei ennestään tunne solujen toimintaa tai ollut paikalla saisi asioista oikean käsityksen. Siksi olenkin keskittynyt
muutamiin pääasioihin. Aiheesta enemmän kiinnostuneiden iloksi tilaisuus taltioitiin. DVD-tallenne tulee kevään aikana myyntiin ja sitä voi tilata omakustannehintaan Funktionaalisen lääketieteen yhdistyksen verkkosivujen kautta (www.fms.fi).

Epätyypillinen kilpirauhasen vajaatoiminta
Kemikaali voi imitoida hormonia ja häiritä hormonitoimintaa. Näin tiedetään tapahtuvan esimerkiksi altistuessa bisfenoli A:lle ja dioksiineille. Epätyypillisen kilpirauhasen vajaatoiminnan taustalla voi olla myös monia yksilöllisiä solutason tekijöitä. Hormoniresistenssin taustalla voi
olla mutaatiokin. Toisinaan taustalta löydetään fyysinen
tai psyykkinen stressi, trauma tai infektio. Myös muun muassa aivojen välittäjäaineina toimivat glutamaatti ja aspartaatti mainittiin Funktionaalisen lääketieteen yhdistyksen
hallituksen puheenjohtajan, FT, LL Erkki Antilan esityksessä mahdollisina taustatekijöinä. Liitännäissairauksina Antila mainitsee liikapainon, metabolisen oireyhtymän, anoreksian ja Lymen taudin ja kertoo, että epätyypillisessä tapauksessa kilpirauhasarvoista TSH ja T4V ovat viitealueella, T3V matala ja rT3 korkea.
Osa lääkäreistä hoitaa epätyypillistä kilpirauhasen vajaatoimintaa T3-monoterapialla. Antila mainitsee tällaisen hoidon mahdollisiksi sivuvaikutuksiksi erytrosytoosin (paksu
veri), osteoporoosin, lihasheikkouden, insuliiniresistenssin,
sydämen tykyttelyn ja huonon rasituksen siedon. Hän toteaa myös, että keskushermosto vaatii tasaista T3-annosta,
mikä on huomioitava T3:a sisältävän lääkkeen annostelussa.
Hoitomenetelmät ovat hyvin erilaisia, ja esimerkiksi Helena Rooth Svensson suosii tyroksiinin (T4) ja trijodityroniinin (T3) yhdistelmää, jossa T3-annokset ovat erittäin maltil-
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Toiminnanjohtaja Asta Tirronen esitteli Suomen Kilpirauhasliiton
toimintaa seminaariyleisölle.

lisia Suomessa toteutettavaan T3-monoterapiaan nähden.

Kiistelty raskausaika ja arvot
Eräs kiistellyistä aiheista nousi esille pariinkin kertaan.
Rooth Svensson kertoi, että sikiön aivojen kehitys vaatii T4hormonia, jota sikiö alkaa tuottaa itse vasta raskausviikoista 10–12 alkaen. Antilan esityksessä tuli varsin ristiriitainen
tieto: USA:n lääkeasioista vastaava viranomainen FDA pitää T3-monoterapiaa, jonka aikana T4-taso laskee merkittävästi, turvallisena niin raskauden kuin imetyksen aikana.
Tämä on hieman hämmentävää Rooth Svenssonin kertoman huomioiden. Tutkimustietoa raskauden aikaisesta T3lääkityksestä on todella vähän.
Rooth Svensson totesi myös, että raskaana olevan TSH:n
pitäisi olla 0,4-2,5. Hänen mukaansa yleensäkin käsitystä hyvästä TSH:sta pitäisi laskea. Jo 1,53 ennustaa toimintahäiriötä. Yli 95 %:lla väestöstä TSH on alle 2,5. Tämä on merkittävästi vähemmän kuin useiden laboratorioiden viitearvot.
Pitää myös muistaa, että vaikka veren TSH voidaan mitata,
se ei vielä kerro, mitä elimistössä tapahtuu.

Vaikutuksista
Rooth Svenssonin esitys toi hyvin esille T3:n ja T2:n vaikutuksia elimistössä. Hän kuvasi T4:ää näiden, samoin kuin
rT3:n, pro-hormoniksi. T3 vaikuttaa konkreettisesti näkyen esimerkiksi kasvuun, aineenvaihduntaan ja sykkeeseen.
Metabolisen oireyhtymän taustalla voi olla T3:n puute. Serotoniinireseptorit tarvitsevat T3:a. Jos depressio ei helpota mielialalääkkeellä, voi T4:stä tai T3:sta olla apua. T2 vai-

kuttaa triglyserideihin, kolesteroliin ja painoon suotuisasti. Sen määrä laskee keski-iässä. Matalan T4:n mainittiin liittyvän
verisuonten ahtauteen. Tähän voi liittyä
myös CRP:n nousu.
Jodista keskustellaan tänä päivänä paljon. Siinä missä liian vähäinen jodi on pahasta ovat sitä myös liian suuret määrät.
Kun jodia on liikaa, kilpirauhanen lakkaa
ottamasta sitä vastaan ja toiminta kärsii.
Myös liika kortisoli on pahasta, sillä se estää
TSH:n tuotantoa. Näin voi tapahtua esimerkiksi pitkittyneen stressitilan yhteydessä.
Jäämme odottamaan mielenkiinnolla tilaisuudessa esiteltyä Paula Heinosen
ja Päivi Mäkeläisen uutta kilpirauhaskirjaa, joka esittelyn perusteella on mielenkiintoinen ja huomioi potilaan kokonaisTilaisuuden pääpuhujana oli lääkäri Helena Rooth Svensson.
valtaisesti.

Kilpirauhanen ja

udet

kilpirauhassaira

TILAALLE
KIRJA PO

Jos haluat
keskustella
kilpirauhassairaudestasi…

I
ESA SOPP

Esa Sopin kirja
”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet
- kirja potilaalle”
on tilattavissa liiton toimistolta
toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai p. 09 8684 6550. Kirjan hinta on 51 euroa + toimituskulut 6,50 euroa.
Tilaukset toimitetaan, kun maksusuoritus on tullut. Maksutiedot ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

…tai kysyä mieltäsi askarruttavista asioista, soita Kilpirauhasliiton valtakunnalliseen tukipuhelimeen. Saat puhelimesta vertaistukea henkilöltä, jolla on itsellään kilpirauhassairaus. Puhelut ovat luottamuksellisia.
Soittoaika on torstaisin klo 18–21 numeroon 050
400 6800.
Tukipuhelin on suljettu arkipyhinä ja heinäkuussa.
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TÄNÄÄN TOIMISTOLLA

Kuva: Sanna Liimatainen

Maailman kilpirauhaspäivä
ja – viikko
25. toukokuuta on jälleen maailmanlaajuinen kilpirauhaspäivä, joka aloittaa kansainvälisen kilpirauhastietoisuuden
viikon viettämisen. Euroopan kilpirauhaslääkäreiden yhdistys ETA on perustettu Roomassa 25.5.1965 ja viettäessään
40-vuotisjuhlia yhdistys ehdotti toukokuun 25. päivää vietettävän Euroopan kilpirauhaspäivänä. Myöhemmin myös
Amerikan kilpirauhaslääkäreiden yhdistys ATA lähti mukaan
lanseeraamaan kansainvälistä kilpirauhaspäivää ja vuodesta
2008 lähtien päivä onkin ollut ”World Thyroid Day”.
Myös kansainvälinen potilaiden yhdistys Thyroid Federation International (TFI) oli aloitteellinen päivän viettämisessä. Maailmanlaajuisen kilpirauhaspäivän viettämisellä haluttiin herättää poliittisten päättäjien ja suuren yleisön kiinnostus kilpirauhassairauksia kohtaan. Samana vuonna TFI:ssä
keskusteltiin kokonaisen kilpirauhasviikon viettämisestä tavoitteena lisätä kilpirauhastietoisuutta. Niinpä vuonna 2009
vietettiin ensimmäisen kerran kansainvälistä kilpirauhasviikkoa englanninkieliseltä nimeltään International Thyroid
Awareness Week.
Tänä vuonna viikon teemana on ”Ylävitonen” eli viisi syytä tuntea kilpirauhassairaudet. Nämä ovat kilpirauhassyöpä,
autoimmuunisairaus, lapsettomuus, ahdistuneisuus/masennus ja jodinpuutos.
Kilpirauhasviikkoa ja –päivää vietetään kilpirauhasyhdistysten tapahtumissa eri puolilla Suomea. Kilpirauhassairauksia ei tunneta vielä riittävästi, vaikka niiden esiintyvyys on
varsin yleistä. Tapahtumien avulla lisätään tietoisuutta kilpirauhassairauksista koko väestön keskuudessa. Tiedon lisääminen auttaa mahdollista kilpirauhassairautta sairastavaa
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epäilemään kilpirauhasen toimintahäiriötä ja hakeutumaan
lääkärin vastaanotolle ja tutkimuksiin.

Muistithan käyttää viitettä
jäsenmaksua maksaessasi?
Jäsenmaksun maksaneissa on jonkin verran ollut niitä, jotka eivät ole käyttäneet maksuviitettä. Näitä maksuja on hankala kohdentaa oikealle jäsenelle. Mahdottomaksi kohdentaminen käy, jos maksu on suoritettu pankkitililtä, joka on eri
henkilön nimellä kuin jäsen on.
Mikäli et saa seuraavaa KILPI-lehteä syyskuussa ja olet maksanut jäsenmaksun, on syytä tarkistaa tiliotteeltasi maksusuorituksen päivämäärä ja onko maksaessa käytetty viitenumeroa. Jos viitenumeroa ei ole käytetty tai se on virheellinen,
ole yhteydessä liittoon, jotta saamme asian selvitettyä ja lehti
tulee jatkossa kotiin postitettuna. Lehteä emme voi valitettavasti kustannussyistä jälkipostittaa.Varmistaaksesi syyskuun
lehden perille tulon, tarkista jäsenmaksutilanteesi pankin tiliotteelta jo hyvissä ajoin ja ole yhteydessä liittoon, jos maksusuorituksessasi on edellä mainittuja puutteita.
Toimistolta toivotamme jäsenillemme ja lehden lukijoille aurinkoisia kesäpäiviä!
Asta Tirronen
toiminnanjohtaja

HYVÄ OLO

Mindfulness

Teksti: Heljä Ora
Kuvat: Paula Ojansuu

Läsnäoloa oppimassa

Tietoinen, hyväksyvä läsnäolo – mindfulness opettaa
nyt-hetkessä olemista. Se auttaa tiedostamaan, mitä liikkuu ajatuksissa, tunteissa ja kehossa. Se vakauttaa mieltä
ja helpottaa tietoisuutta ankkuroitumaan kehoon. Kehon
tuntemusten seuraaminen vähentää stressiä ja ahdistusta
ja lievittää kivun kokemusta.

vapauttaa kehon ja mielen energiaa ja helpottaa olemista.
Nämä muutokset voivat myös parantaa.
Lääketieteessä on tapahtunut valtavaa kehitystä. Vanhoja
paradigmoja on jouduttu hylkäämään. Uudet tutkimustulokset osoittavat, että kaikki solumme uudistuvat. Myös sydän
ja aivot uudistuvat koko ajan ja uusia verisuonia kehittyy.
Ajatukset ja tunteet vaikuttavat biologiaamme enemmän kuin tähän asti on uskottu mahdolliseksi. Biokemisti
David Hamilton on koonnut useisiin kirjoihinsa tietoa siitä
kuinka mieli vaikuttaa kehoon. Mielenkiintoisia tutkimustuloksia on saatu meditaatiosta ja myötätuntoisen rakkauden vaikutuksesta hyvinvointiimme.

Hyvä ja paha stressi

Ajatteletko sydämelläsi?

Lyhytaikainen stressitila valmistaa kehoa ja mieltä optimaaliseen suoritukseen. Suorituksen jälkeen elimistön
stressitila normaalisti purkautuu ja stressihormonitaso laskee. Pitkittyessään stressitila on elimistölle vahingollinen ja
se voi laukaista sairauksia.
Voimme vaikuttaa stressin purkamiseen ja hyvinvointimme lisäämiseen hankkimalla uusia taitoja, mielen ja tunteiden dynamiikan ymmärrystä ja hallintaa. Voimme muuttaa omia tottumuksiamme ja purkaa virheellisiä ajatusohjelmointeja. Sairauksien takana on usein alitajuisia piintyneitä uskomuksia ja tunnekaavoja. Niiden muuttaminen

Uusimman tutkimuksen mukaan ihminen ajattelee paitsi aivoilla myös sydämellä. Tutkimuksissa on havaittu jatkuva neuraalinen yhteys ihmisen aivojen ja sydämen välillä. Epigenetiikan alueella on tehty mullistavia oivalluksia
siitä, että emme olekaan geeniemme armoilla. Geenit eivät määrittele suoraan sitä, mitä sairauksia saamme tai miten lahjakkuus meissä ilmenee. Perimässämme geenit aktivoituvat, syttyvät ja sammuvat sen mukaan, kuinka ajattelemme ja elämme.
Eräs Harwardin yliopistossa tehty mindfulness-meditaatioon liittyvä tutkimus todentaa geeneissä tapahtuvia muu-

Elämä on kuin virta. Et voi astua samaan kohtaan kahta
kertaa. Virtaava nyt-hetki on kaikki, mitä meillä oikeasti on.
Kaikki muu on ajatustemme tuotetta.
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toksia. Tässä tutkimuksessa koeryhmä meditoi 20 minuuttia päivässä kahdeksan viikon ajan. Meditoijien verikokeista havaittiin, että kahdeksan viikon harjoitus oli aiheuttanut dna-muutoksia. Muutoksia mitattiin 1561 geenin kohdalla. 874 geeniä aktivoitui ja syttyi. 687 geeniä puolestaan
himmeni. Kun näitä tutkimustuloksia analysoitiin, havaittiin, että ne geenit, joiden toiminta väheni tai sammui olivat yhteydessä vanhenemisessa tapahtuviin reaktioihin.
(David Hamilton)

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo
Tietoisen, hyväksyvän läsnäolon – mindfulnessin – harjoittaminen vähentää tutkitusti stressioireita ja lisää onnellisuuden kokemusta. Monet ovat löytäneet apua unettomuuteen ja kipuihin. Säännöllisellä harjoittamisella on todettu myönteisiä vaikutuksia myös tunteiden hallintaan ja
mielen rauhoittumiseen. Kun ymmärretään, miten esimerkiksi pelko tai ahdistus syntyy, ne voidaan myös purkaa.
Mindfulnessin lääketieteellisen käytön kehitti tohtori
Jon Kabat-Zinn Masschuchtsettin yliopistollisella stressiklinikalla jo kolmekymmentä vuotta sitten. Kabat-Zinnin
MBSR-menetelmä (Midfulness Based Stress Reduction) on
kahdeksan viikon mittainen ohjelma. Ohjelman aikana kokoonnutaan kerran viikossa kolmen tunnin ajaksi harjoittamaan yhteisiin harjoituksiin. Väliaikoina tehdään arkipäivän
harjoituksia ja kehomeditaatiota kotona omassa rauhassa.

me toisten ihmisten, omien tapojemme, tapahtumien tai
sairauksien armoilla.

Sisäinen tiede
Mindfulnessin juuret ulottuvat syvälle itämaiseen filosofiaan. Menetelmä tunnettiin Intiassa ja Tiibetissä jo tuhansia vuosia sitten. Mielen tutkimus ja mielen toiminnan
syvällinen tuntemus on olennainen osa idän kulttuureja ja
sisäistä tiedettä.
Länsimaissa mielen taitojen harjoittaminen on yleistynyt viime vuosina, koska tarvitsemme rauhoittumista, keskittymistä ja sisäistä autonomisuutta selvitäksemme ja voidaksemme paremmin.
Rationaalisen mielen hallitessa emme käytä mielen kapasiteetteja kovinkaan hyvin. Sysäämme syrjään intuition,
luovuuden ja sisäisen viisauden. Jatkuva ärsykkeiden virta ja monen asian tekeminen yhtä aikaa luo tehokkuuden
harhan. Meistä tulee reaktioautomaatteja emmekä itse asiassa ole oikein koskaan läsnä nykyhetkessä.

Pitääkö olemista opiskella
Mindfulnessin filosofiassa puhutaan mielen ja todellisuuden perusluonteen oivaltamisesta sekä mielen joustavuudesta ja keskittymisestä. Harjoitusten avulla pyritään pääsemään mielen luonnolliseen tilaan. Voi tuntua jopa hassulta
opetella kaikille yhteistä ja tuttua olemisen tilaa. Kuitenkin
kulttuurimme asettaa päivä päivältä enemmän haasteita
keskittymiskyvylle, ajatusten hallinnalle ja kehon ja mielen
yhteydelle. Jatkuvan informaatiovirran ja monikanavaisen
touhuamisen keskellä tekemisen tila jää päälle jopa nukkuessa. Uni on katkonaista ja levotonta. Teemme monia asioita yhtä aikaa keskittymättä kunnolla mihinkään.
Mielessä on ruuhkaa, ajatukset vaeltavat kohteesta toiseen taukoamatta. On vaikea keskittyä ja olla läsnä juuri
tässä hetkessä. Mindfulness-harjoitukset alkavat yksinkertaisista body sense -harjoituksista, joissa mieli keskitetään
hengitykseen ja kehon tuntemuksiin. Karkailevat ajatukset
tuodaan lempeästi aina takaisin kehon tuntemuksiin ja syvään sisäiseen läsnäolon kokemukseen.
Tärkeää on hyväksyvä asenne ja tuomitsemattomuus.
Ajatusten vaeltaminen on rationaalisen mielemme luontainen toiminto. Ongelmia tulee silloin, kun muut mielen
kapasiteetit surkastuvat ja aistit himmenevät ja kokemuksellinen yhteys kehoon heikkenee.
Muuttuvassa ja uhkia täynnä olevassa maailmassa tarvitsemme taitoa rentoutua, nukkua paremmin, lieventää kipua ja ahdistusta. On hyvä oppia enemmän sisältä ohjautuvaksi ja autonomiseksi sen sijaan, että kokisimme olevam-
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Mielen harjoitus
Testaa itseäsi hiukan. Sulje silmäsi, hengitä syvään
kolme kertaa ja tunnustele omaa sisäistä tilaasi. Onko
sinun helppo rauhoittua, vai laukkaavatko ajatuksesi
kohteesta toiseen, onko kehossasi kipuja tai kireyttä?
Istu rennosti ja ryhdikkäästi, selkä suorana jalat lattiaa vasten
1. Tunnustele sisäistä tilaasi. Tiedosta kehosi ja rentoudu.
2. Keskity yhteen kohteeseen
3. Pidä yllä keskittymistä halutun ajanjakson ajan
4. Tiedosta häiriötekijät ja palauta keskittymisesi valittuun kohteeseen
Tavoitteena on olla läsnä ja keskittyneenä kaikessa,
mitä teet. Harjoittelemalla voit oppia käsittelemään virinneitä ajatuksia ja tunteita. Voit kouluttaa mieltäsi suuntaan, joka tukee paremmin elämääsi ja hyvinvointiasi.

KYSY LÄÄKÄRILTÄ
Palstallamme lääkärit vastaavat lehden lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Ne eivät voi olla yksilöllisiä, koska niihin ei voi vastata potilasta näkemättä. Kysymyksiin ei vastata kuin lehdessä. Toimitus
pitää itsellään oikeuden valita kysymyksistä sellaisia, jotka palvelevat mahdollisimman monia.
Kysymykset lähetetään joko sähköpostitse toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai kirjepostina Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki. Laita sähköpostiin aiheeksi ” Kysymys lääkärille”.

Kysymys:
KILPI-lehden numerossa 1-2014 kerrottiin, että T3-lääkkeet otetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa päivässä. Olen kuitenkin kuullut, että niin eläinperäisiä kuin synteettistä T3:akin
otetaan useampaankin kertaan päivästä. Miksi kerta tai kaksi
päivässä ei riitä kaikille?
Vastaus:
Trijodityroniinin (T3) puoliintumisaika on 24 tuntia, mutta tehokas vaikutusaika n. 6-8 tuntia. T3:a sisältävät lääkkeet otetaan
tämän vuoksi pääsääntöisesti aamulla klo 7-8 ja iltapäivällä klo
15 tienoilla. Lääke kannattaa ottaa syömisen yhteydessä liian nopean imeytymisen välttämiseksi, koska Suomessa ei ole saatavana hitaasti imeytyviä T3-valmisteita. Osa potilaista ottaa lääkkeen
kolmena annoksena, mutta ilta-annostelua klo 18 jälkeen kannattaa välttää, koska tämä saattaa häiritä yöunta. Osa potilaista kokee
voivansa paremmin kun annostelu on tiheämpää. Annostelusta
kannattaa sopia yhdessä oman hoitavan lääkärin kanssa. Yleensä
useammin kuin kolme kertaa tapahtuvasta annostelusta ei kuitenkaan ole vastaavaa hyötyä potilaalle.
Vesa Ilvesmäki
Kysymys:
Olen sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa noin 20 vuotta ja TSH-arvoni on pysynyt vakaana. Viime kesänä aloitin rytmihäiriöön Emconcor 2,5 mg, jota otan aamulla ja illalla puolikkaan. Nyt mitattu TSH-arvoni oli 3,62 eli yli 100% korkeampi aikaisempiin arvoihin verrattuna. Samoin kolesteroli oli kohonnut 7,5:een.
Voinko ottaa Emconcorin puolikkaan aamulla heti aamupalan jälkeen? Sitä ennen olen ottanut Thyroxinin noin puoli tuntia ennen aamiaista. Thyroxinin annostusta lisättiin verikokeen jälkeen.
Vastaus:
Emconcor-tablettien (bisoprolololi, beetasalpaaja) ei pitäisi vaikuttaa Thyroxinin imeytymiseen toisin kuin kalsium- ja rautavalmisteiden, jotka tulee ottaa vähintään 4 tuntia Thyroxinin jälkeen. Myös
suun kautta otettavat estrogeenivalmisteet ja protonipumpun salpaajat (vatsahappolääkkeitä) saattavat heikentää Thyroxinin imeytymistä ja vaatia Thyroxin-annoksen lisäämistä. Emconcorin puolikkaan voit ottaa aamupalan yhteydessä kuten tähänkin saakka.
KILPI-lehden numerosta 1-2014 löytyy artikkeli ”Mitä pitää huomioida kilpirauhaslääkkeitä otettaessa?”. Siihen kannattaa tutustua.
Vesa Ilvesmäki

Vesa Ilvesmäki,
Otto Knutar,
sisätautien ja endosisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri krinologian erikoislääkäri

Robert Paul LKT,
sisätautiopin dosentti

Ulla Slama,
LL

Esa Soppi LKT,
sisätautiopin dosentti

Heli Mäkilä,
funktionaaliseen
lääketieteeseen
perehtynyt yleislääkäri
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Kysymys:
Minulla todettiin luuston tiheysmittauksessa osteoporoosi.
Lääkärini ehdotti lisäkilpirauhasten poistamista leikkauksella.
Leikkauksen jälkeen tulisi lääkehoito. Olen kuullut, että leikkauksen yhteydessä voi mahdollisesti tapahtua äänihuulten halvaantuminen. Onko olemassa lääkehoitoa, jotta voisin välttyä
leikkaukselta? En näe sitä itse järkevänä näin 81-vuotiaana.
Vastaus:
Sinulla on todennäköisesti todettu lisäkilpirauhasen liikatoiminta (primaarinen hyperparatyreoosi), joka johtuu joko yhden lisäkilpirauhasen hyvänlaatuisesta kasvaimesta (adenooma) tai kaikkien
neljän lisäkilpirauhasen liikakasvusta (hyperplasia). Primaariseen hyperparatyreoosiin saattaa liittyä osteoporoosi, mutta osteoporoosi
voi johtua monesta muustakin syystä. Muista syistä johtuvaa osteoporoosia ei hoideta lisäkilpirauhasleikkauksella. Lisäkilpirauhasleikkauksessa adenooma poistetaan ja hyperplasian yhteydessä poistetaan yleensä kolme ja puoli rauhasta, mutta jätetään yksi puolikas
jäljelle. Äänihuulihermot saattavat vaurioitua lisäkilpirauhasleikkauksessa (5 %:n riski), tällöin seurauksena on tavallisimmin äänen käheytyminen ja pahimmassa tapauksessa äänen menetys, tämä on
onneksi kuitenkin erittäin harvinaista.
Mikäli hyperparatyreoosia ei voida leikata tai leikkausta ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kalsiumtasoa alentaa lääkehoidoilla. Parantavaa lääkehoitoa ei kuitenkaan ole. Jarruttavana hoitona on käytetty eniten bisfosfonaatteja sekä naisilla jossakin määrin
raloksifeeni- tai estrogeenihoitoa. Paras lääkehoito on kuitenkin ns.
kalsimimeettisiin lääkkeisiin kuuluva sinakalseetti (Mimpara), jonka
käyttö maassamme on ollut vähäistä korkean hinnan vuoksi. Sinakalseettihoitoon voi nykyisin saada erikoissairaanhoidosta B-todistuksella rajoitetun peruskorvattavuuden.
Vesa Ilvesmäki
Kysymys:
Jos papillaarista syöpää ei saada hoidettua radiojodilla, onko muita vaihtoehtoja? Jos kyseisen diagnoosin saanut potilas kieltäytyy sekä leikkauksesta että radiojodista, jatkuuko
seuranta ja miten?
Vastaus:
Kilpirauhasen kirurginen poisto on kilpirauhassyövän tärkein
hoito. Leikkaushoito täydennetään radiojodihoidolla. Syöpä pyritään
mahdollisuuksien mukaan leikkaamaan uudestaan jos tauti uusiutuu ja sen jälkeen annetaan usein taas radiojodihoitoa. Tarvittaessa voidaan myös antaa ulkoista sädehoitoa kaulalle tai mahdollisiin
etäpesäkkeisiin. Perinteisten solunsalpaajahoitojen teho on heikko.
Potilaan kieltäytyessä kilpirauhassyövän perushoidosta päätetään
tapauskohtaisesti missä ja kuinka seurataan häntä.
Otto Knutar
Kysymys:
Jos kilpirauhanen on poistettu syövän tai muun syyn takia
niin tarvitseeko potilas silti jodia?
Vastaus:
Elimistö tarvitsee jodia ennen kaikkea kilpirauhashormonien
tuotantoon. Henkilö jolta kilpirauhanen on poistettu saa tarvitse-
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mansa kilpirauhashormonin tablettimuodossa eikä hän tarvitse ainakaan ylimääräistä jodia sen ohella mitä joditetusta suolasta saa.
Otto Knutar
Kysymys:
Hiukset ovat harventuneet vajaatoiminnassa merkittävästi.
Voiko niitä saada entiselleen millään lääkkeellä tai rohdolla?
Propecian kerrotaan auttavan, mutta pitääkö tämä paikkansa?
Vastaus:
Terveen henkilön hiustenlähtö on yleensä perinnöllistä eikä
siihen ole helppo vaikuttaa. Elimellisistä syistä hiustenlähtö liittyy
usein kilpirauhasen vajaatoimintaan ja tyroksiinihoito korjaa tämäntyyppisen hiustenlähdön. Myös muita elimellisiä syitä hiustenlähtöön on, etenkin hiuspohjan sairaudet ja ravitsemuksen puutteet,
mm. anemia. Tällaiset syyt voidaan korjata lääkkein ja oikealla ravitsemuksella. On myös lääkkeitä, jotka aiheuttavat hiustenlähtöä.
Propecia on miesten hiustenlähtöön käytettävä tablettivalmiste,
jonka teho ei ole kovin merkittävä, mutta joka auttaa vaihtelevasti
miestyyppiseen hiustenlähtöön. Hiustenlähtöön on siis useita syitä. Erikoislääkäreistä ihotautilääkärit ovat erityisesti paneutuneet
tähän ongelmaan.
Robert Paul
Kysymys:
Vaikuttaako Thyroxin kuukautisiin? Olen 36-vuotias, lääkityksenä Thyroxin 75µg. Kierron aikana on ylimääräistä vuotoa
useina päivinä ja kuukautiset ovat runsaat. Oireet ovat ilmaantuneet lääkityksen aikana.
Vastaus:
Hoitamattomaan kilpirauhasen vajaatoimintana voi liittyä kuukautiskierron häiriöitä, jotka korjautuvat tyroksiinihoidon aikana. Itse
tyroksiinilääkitykseen eivät kuukautishäiriöt tyypillisesti kuulu. Jos
ilmestyy häiriöitä kuukautiskiertoon tai kuukautisten runsauteen
tyroksiinihoidon aikana eikä niitä ennen tyroksiininhoidon aloittamista ollut, on todennäköisempää että kyseessä on yhteensattuma.
Siksi kannattaisi selvittää asiaa gynekologilla, joka voi ottaa kantaa
onko kyseessä terveydellisesti merkittävä muutos.
Robert Paul
Kysymys:
Mitä eroa on laboratoriokokeilla P- TSH ja S-TSH sekä P-T4V
ja S-T4V. Molempien mittauksissa arvot ovat olleet melko samat.
Vastaus:
Turun Tykslabissa näytetään otettavan määritys plasmasta (PTSH, viitearvot 0,3...4,2 ja P-T4-v, viitearvot 12...22), Helsingin Huslabissa seerumista (S-TSH, viitearvot 0,5...3,6, S-T4-v viitearvot 9...19).
Erot johtuvat siitä, että plasma ja seerumi ovat veren liukoisesta
osasta erotettuja osia, jotka poikkeavat hieman toisistaan. Potilashoidon kannalta erot ovat varsin pienet, mutta laatutyöskentelyyn
kuuluu tietää kummasta on kyse, jotta diagnostiikassa ja hoidossa
sovellettaisiin oikeita viitearvoja.
Robert Paul

Kysymys:
Luin viimeisimmästä KILPI-lehdestä, että kilpirauhasen vajaatoiminnan yhteydessä voi esiintyä Basedowin oireita. Minulla on molemmissa silmissä ulkokulman sisäpuolella reippaankokoiset kudospussit. Kaksoiskuvia esiintyi pahan liikatoiminnan yhteydessä vuonna 2010. Silmäni eivät ole ulkonevat, mutta iho on usein laskeutunut lähes kokonaan yläluomen päälle
ja särkyä on silmän ulkonurkassa. Pitäisikö jonkinlainen silmähoito aloittaa ennen kuin oireet mahdollisesti pahenevat?
Vastaus:
Basedowin tautiin liittyvät silmämuutokset voivat kattaa silmää ympäröivät tukikudokset sen lisäksi, että ilmaantuu mulkosilmäisyyttä, silmän punoitusta ja hiekan tunnetta, joskus näköhäiriöitäkin. Diagnostiikka ja hoito kuuluvat kilpirauhaslääkärille ja silmälääkärille, hyvin usein seuranta ja oireenmukainen hoito riittävät. Pitäisin kuitenkin tässä tapauksessa silmälääkärissä käyntiä aiheellisena ja lisäksi voisi olla paikallaan tarkistaa kilpirauhasarvot
sen varalta, onko Basedow nostamassa päätään uudelleen. Näin voi
käydä vaikka on autoimmuunipohjainen hypotyreoosi, sillä autoimmuunipohjainen hypotyreoosi ja Basedow ovat kaksi eri sairautta,
vaikka esiintyvätkin samassa elimessä, kilpirauhasessa.
Robert Paul
Kysymys:
Olen 68-vuotias nainen. Aiheuttaako vajaatoiminta vapinaa, ärtyisyyttä ja unihäiriöitä? Miten niistä voisi päästä eroon?
Vastaus:
Oireenne sopivat enemmän kilpirauhasen liikatoimintaan.Tyypillisiä oireita kilpirauhasen liikatoiminnassa ovat vapina, ärtyisyys,
vaikeus saada unta, useita heräämisiä, sydämen lisälyöntejä, tiheä
syke ja hikoilu. Käytättekö tyroksiinia? Silloin annos voisi olla hiukan liian suuri. Joskus, mutta harvemmin kuvaamanne oireet voivat
esiintyä myös vajaatoiminnassa. Jos olo on heikko, vajaatoimintaan
voi liittyä vapinaa, kun yritetään tehdä voimia vaativia asioita. Ärtyisyys voi syntyä, kun ei jaksa ja pinnallinen uni lisää päiväväsymystä.
Teidän kannattaa hakeutua oman lääkärinne vastaanotolle,
joten hän voi ensin tutkia kliinistä tilaanne ja sitten määrätä tarpeellisia laboratoriokokeita. Näistä tärkein ja herkin on TSH.TSH on
yleensä koholla vajaatoiminnassa ja alhaalla liikatoiminnassa. Mikäli ette käytä kilpirauhaslääkettä, kannattaa mitata myös T4-V, joka on alhainen vajaatoiminnassa. Jos epäillään liikatoimintaa, T3-V
on herkkä koe. Aivan lievä vajaatoiminta ei ole haitallinen kun ihmisen ikä karttuu, liikatoiminta on haitallisempi. Oireitten takana
voi olla muukin syy kuin kilpirauhasen häiriö.
Ulla Slama
Kysymys:
Onko Thyroxinille vaihtoehtoja, jos potilas ei voi sillä hyvin?
Vastaus:
Ensisijainen hoito kilpirauhasen vajaatoiminnassa on levotyroksiini (Suomessa kauppanimi Thyroxin). Jos vointi ei ole hyvä, pitää tarkastaa laboratoriokokeet sen arvioimiseksi onko tyroksiinilääkitys oikealla tasolla. Tutkimuksista on käyty ilmi, että noin 20
prosentilla tyroksiinin käyttäjistä on lääkitys väärällä tasolla, liian
paljon tai liian vähän. Kannattaa ensin pyrkiä siihen, että TSH olisi lähellä arvoa 1,0 nmol/l, ottaen huomioon että jokaisella yksi-

löllä on omat hyvinvointiarvot. Sen jälkeen kun laboratoriokokeiden arvot ovat hyvällä tasolla voi kestää muutamia kuukausia ennen kuin vointi paranee. Mikäli TSH ja T4-V ovat olleet muutamia
kuukausia hyvällä tasolla, mutta vointi on edelleen huono, potilas
on väsynyt ja niin sanotussa aivosumussa, voidaan harkita T3-lisää
muutamaksi kuukaudeksi. Mikäli tila ei parane, voidaan lopettaa T3
ja jatkaa taas pelkällä tyroksiinilla.
Tyroksiini eli T4 (sisältää 4 jodiatomia) muuttuu kehossa trijodityroniiniksi eli T3:ksi (sisältää 3 jodiatomia). T4 on esiaste, ja T3 on
vaikuttava hormoni kehossa. Hyvin pienellä osalla kilpirauhasvajaatoimintapotilaista tämä yhden jodiatomin poisto ei tapahdu riittävän hyvin. Osalla entsyymi, eli aine joka kuljettaa T3:n oikeaan paikkaan aivosoluun ei toimi ja ihminen pysyy silloinkin väsyneenä.
Jos väsymys jatkuu, voidaan yrittää lisätä pieni T3-annos. T3 voi
vaikuttaa parantavasti väsymykseen ja se poistaa myös aika hyvin
palelua ja joskus fibromyalgiankaltaisia jännekipujakin sekä migreenityyppistä päänsärkyä.
Synteettisen trijodityroniinin kauppanimi on Liothyronin tai
Thybon. Molemmat vaativat erityisluvan. Tabletin vahvuus on 20
µg. Yleensä tarvitaan vain 5 µg eli ¼ tablettia, joka otetaan yhdessä tyroksiinin kanssa aamulla ja samalla tyroksiiniannosta vähennetään 12,5 µg:lla.Valmiste on lyhytvaikutteinen ja joskus tarvitaan
toinen 5 µg:n annos iltapäivällä.
Toinen vaihtoehto on Armour Thyroid tai Thyroid eli tabletti, joka on valmistettu kuivatusta sian kilpirauhasuutteesta. Sian kilpirauhanen sisältää enemmän T3:a kuin ihmisen kilpirauhanen. Sekin
on erityislupaa vaativa valmiste. Suomeen tuodaan kahta vahvuutta, 60 mg ja 30 mg. Käytettäessä tätä valmistetta ei tarvita yleensä
tyroksiinia, mutta annos on jaettava kahteen tai kolmeen kertaan
päivässä, esimerkiksi 20 – 30 min ennen aamupalaa, ennen lounasta ja ennen päivällistä.Yleensä T3-valmisteita ei kannata ottaa liian
myöhään illalla, koska nukahtamineni voi häiriintyä.
Lääkärin, joka määrää T3-valmisteita pitää olla perehtynyt hoitomenetelmään.T3 vaikuttaa vahvemmin sydämeen kuin tyroksiini.Jos
annos on liian korkea, voi syntyä vaarallisia sydämen rytmihäiriöitä.
Ulla Slama
Kysymys:
Kilpirauhasen vajaatoiminnassa vaivaa hengenahdistus
huolimatta kohdallaan olevasta lääkityksestä. Mikä avuksi?
Vastaus:
Hengenahdistus on aina vakava oire, jonka vuoksi on hakeuduttava selvityksiin lääkärin vastaanotolle. Muun muassa sydän(esimerkiksi sepelvaltimotauti) ja keuhkosairaudet (esimerkiksi astma) sekä anemia eli veren alhainen hemoglobiini täytyy pois sulkea asianmukaisin tutkimuksin.
Heli Mäkilä
Kysymys:
Voiko kilpirauhasen tulehdus ja siitä aiheutuva vajaatoiminta aiheuttaa punasolujen suurentumista?
Vastaus:
Punasolujen poikkeavan suuri koko (verenkuvassa MCV on yli
viitealueen) voi johtua monesta eri syystä. B12-vitamiinin tai foolihapon puute, runsas alkoholin käyttö ja maksasairaudet suurentavat punasolujen kokoa. Myös kilpirauhasen vajaatoiminta, riippuKILPI 2
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matta sen syystä, aiheuttaa punasolujen suurenemista keskimäärin jopa 25 %:lla kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.
Kilpirauhasen autoimmuunitulehdukseen sairastuneelta on tärkeää pois sulkea autoimmuuniperäinen pernisiöösi anemia eli B12vitamiinin imeytymishäiriön aiheuttama anemia. Autoimmuunityreoidiittiin sairastuneilla potilailla on tavallista suurempi riski sairastua muihin autoimmuunisairauksiin. Pernisiöösi anemia diagnosoidaan toteamalla seerumissa matala B12-vitamiinitaso, jonka jälkeen
vatsalaukun tähystyslöydökset ja/tai seerumista löytyvät parietaalisoluvasta-aineet varmistavat diagnoosin. Kirjallisuuden mukaan
jopa 10 % kilpirauhasen autoimmuunitulehdukseen sairastunut
kärsisi myös pernisiöösi anemiasta.
Heli Mäkilä
Kysymys:
Minkälaista hammastahnaa vajaatoimintaa potevan pitäisi käyttää, saako siinä olla fluoria?
Vastaus:
Riippuu paljon hampaiden kunnosta ja kilpirauhasen tilanteesta sekä kehon ravitsemustasapainosta. Pääsääntöisesti en olisi huolissani hammastahnan sisältämästä fluorista, koska sitä ei
niellä. Toki sitä imeytyy varmasti jonkin verran suun limakalvojen
kautta verenkiertoon, mutta fluoria saadaan myös ravinnon mukana (mm. vihreä tee, meren elävät). Jos hampaissa on kariesta eli
reikiintymistä, fluorista katsotaan olevan hyötyä. Jos kariesta sairastava potilas haluaa käyttää fluoritonta hammastahnaa, suosittelisin fluoripurskutteluja 1-2 kertaa viikossa. Fluori kuuluu jodin
tapaan halogeeneihin, joten teoriassa erityisesti jodin vajauksessa
fluorin liiallinen saanti saattaa haitata kilpirauhasen toimintaa. Jos
oma kilpirauhanen ei tuota enää ollenkaan hormoneja, tätä asiaa
ei tarvinne huomioida.
Heli Mäkilä
Fråga:
Jag är en 68-årig kvinna. Förorsakar underfunktion i sköldkörteln darrningar, irritation och sömnstörningar? Hur kan jag
bli kvitt dem?
Svar:
Era symptom passar snarare in på överfunktion i sköldkörteln.
Typiska överfunktionssymptom är skakning, irritation, insomningsproblem, uppvakningar nattetid, extraslag från hjärtat, snabb puls,
svettning. Använder ni tyroxin? I så fall kan det hända, att ni har en
för hög dos. Men ibland, visserligen mera sällan, kan liknande symptom uppträda också vid underfunktion. Vid svaghetstillstånd pga
underfunktion kan man darra när man ska göra något som kräver
kraft. Man blir irriterad när man är orkeslös, sömnen kan vara ytlig,
man vaknar lätt och är då inte utvilad på dagtid.
Det lönar sig att först kontrollera sköldkörtelfunktionsblodproven. Det viktigaste och mest känsliga provet är TSH.TSH är högt vid
underfunktion i sköldkörteln och lågt vid överfunktion. Om ni inte
redan har en diagnostiserad sköldkörtelsjukdom, ska ni också mäta T4-V, som är lågt vid underfunktion. Ifall man misstänker överfunktion, så är T3-V ett känsligt prov.
En alldeles lindrig underfunktion kan rentav vara till fördel för
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människor i högre ålder, däremot överfunktion är skadligt.
Det torde för er vara bäst att uppsöka egen läkare, som kan undersöka ert kliniska tillstånd och ordinera behövliga laboratorieprov.
Symptomen kan ju också bero på något helt annat än sköldkörteln.
Ulla Slama
Fråga:
Finns det alternativ till Thyroxin, ifall patienten inte mår
bra med det?
Svar:
Den principiella behandlingen av underfunktion i sköldkörteln sker med levotyroxin (Thyroxin är handelsnamnet i Finland).
Om man inte mår bra, bör laboratorieproven kontrolleras så att de
är på rätt nivå. Enligt undersökningar lär ca 20 % av patienterna
med underfunktion i sköldkörteln ha medicinen på fel nivå, för litet eller för mycket. Först lönar det sig att inpassa tyroxindosen så
att TSH-värdet kommer så nära 1,0 nmol/l som möjligt, men med
beaktande av att varje individ har sitt eget må bra värde. Efter att
man fått lab provet på god nivå, borde man ännu vänta några månader, för det räcker en tid välbefinnandet förbättras efter att lab
proven blivit bra.
Då TSH och T4-V varit några månader på rätt nivå, men om man
fortfarande mår dåligt, så kan man överväga att pröva trijodtyronin eller T3.
Tyroxin eller T4 (innehåller 4 atomer jod) omvandlas i kroppen
till T3 (som har 3 atomer jod). T4 är egentligen bara ett förstadium,
T3 är det hormon som verkar i kroppen. Det ser ut som om denna
mekanism inte skulle fungera helt tillfredsställande hos en alldeles liten del av de patienter, som har underfunktion i sköldkörteln.
Hos några fungerar inte det ämne, som transporterar T3 till det rätta stället i hjärncellerna eller omvandlar det till rätt form där, varvid
patienten förblir trött.
Om tröttheten bara fortsätter, kan man pröva en liten dos T3
för några månader. Har den ingen effekt är det bara att avsluta den
och återgå till vanligt tyroxin. T3 kan ha god effekt på tröttheten,
det hjälper också ganska bra mot frossa samt hos en del personer
kan fibromyalgiliknande stelhet i senor och muskler bli bättre eller
migränartad huvudvärk lindras.
Det syntetiska trijodtyroninets handelsnamn är Liothyronin eller
Thybon. Man behöver specialtillståndsansökan tillsammans med
receptet. Tablettstyrkan är 20 µg, men man behöver vanligtvis bara 5 µg m a o ¼ tablett. Det tas tillsammans med tyroxinet om morgonen, tyroxindosen minskas då med 12,5 µg. T3 är kortverkande och ibland kan man behöva en 5 µg dos till på eftermiddagen.
Ett annat alternativ är Armour Thyroid eller Thyroid, en tablett
som tillverkas av torkad grissköldkörtel. Svinets sköldkörtel innehåller mera T3 än människans sköldkörtel. Detta preparat kräver också specialtillstånd. Man får till Finland två styrkor, 60 mg och 30 mg.
Då man använder detta preparat behövs inte tyroxin, endast i undantagsfall. Dosen ska tas två till tre gånger per dag, t ex 20-30 min
före frukost, lunch och middag. Det brukar inte löna sig att ta T3
för sent på kvällen, det kan då vara svårt att få tag på nattsömnen.
Läkare, som använder T3-preparat, ska vara insatta i vårdmetoden. T3 inverkar starkare på hjärtat än tyroxin, och om dosen är för
hög, kan det framkalla farliga hjärtrytmstörningar.
Ulla Slama

”Vilkas aineenvaihdunta”
osoittautui liikatoiminnaksi
Alkuvuodesta 2006 olin sekä fyysisesti että psyykkisesti
täysin loppu. Sydän takoi, kädet vapisivat, ärtymyskynnystä
ei ollut enää lainkaan, ripuloin ja iltapäivällä iski voimakas väsymys. En enää jaksanut suoriutua töistäni, joten lopulta oli
tilattava aika lääkärin vastaanotolle. Itse luulin sairastuneeni
työuupumukseen ja kerroin tämän työterveyslääkärille. Lääkärini määräsi minulle lukuisia tutkimuksia. Verikokeita otettiin useita putkiloita, keuhkot ja sydän tutkittiin. Sain välittömästi beetasalpaajia rauhoittamaan sydäntä, koska lepopulssi oli toistasataa.
Seuraavana päivänä lääkärini soitti ja kertoi kilpirauhasen
toimivan ylikierroksilla ja ohjasi eteenpäin sisätautilääkärille. Minulle aloitettiin Tyrazol-lääkitys ja ensimmäinen kontrolli oli kahden viikon päästä. Olo alkoi helpottua, vaikka se
ei vielä kilpirauhasarvoissa näkynytkään. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana T4V lähti vihdoin laskuun ja vointikin koheni pikkuhiljaa.
Kilpirauhasen liikatoiminta oli kehittynyt vähitellen vuosien aikana. Syömäni ateriat olivat valtavia, mutta pysyin hoikkana. ”Vilkas aineenvaihdunta”,totesin sitä ihmetteleville.Työni
jaksoin hoitaa jotenkuten, mutta työpäivän jälkeen olin todella väsynyt ja vapaa-aika meni yleensä sohvalla loikoillen.
Lomat toivat helpotusta väsymykseen, kun sai nukkua pitkät yöunet ja ottaa päivällä kunnon torkut. Tosin uni ei aina
ollut levollista. Öisin heräsin hikoiluun ja ahdistavaan oloon.
Tulkitsin ne vaihdevuosioireiksi, vaikka sainkin hormonikorvaushoitoa. Suuren osan oireista laitoin stressin piikkiin. Työtä oli paljon ja lisää paineita toi työpaikalla käynnissä olevat
muutokset sekä huono ja riitaisa työilmapiiri. Selityksiä alati huononevalle ololle löytyi lukuisia, en osannut epäillä sairautta. Liikatoimintadiagnoosi oli helpotus, koska sen myötä moni avoin kysymys sai vastauksia.
Vasta hoidon tuoman helpotuksen myötä huomasin, mitä
kaikkea olinkaan potenut: silmien vuotaminen ja valonarkuus,
itkuisuus, sosiaalisten tilanteiden vastenmielisyys, lievää paniikkihäiriötä. Listaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Olon kohennuttua palasivat myös myönteiset tunteet. Olin ihmetellyt, miksi olin kadottanut kyvyn olla onnellinen. Minä, joka
olin aina osannut nauttia pienistä arjen iloista ja saanut niistä hyvän olon. Parantumisprosessissa olikin ihaninta saada
takaisin kyky tuntea itsensä onnelliskesi.
Valitettavasti lääkitys korjasi tilanteen vain väliaikaisesti.

Radiojodista löytyi apu
Kilpirauhasarvojen ja oireiden kohennuttua lääkitystä vähennettiin pienin annoksin. Parin vuoden lääkityksellä olon
jälkeen tilanne kuitenkin muuttui ja T4V alkoi jälleen nousta
ja oli pian yli viitteiden. Sain lähetteen sisätautilääkärille radiojodihoitoon valmistelua varten. Lääkitys lopetettiin muutamia päiviä ennen hoitoa. Kävin nielemässä radiojodikapselin lääkärin valvovan silmän alla ja sain häneltä mukaani askin hedelmäpastilleja. En muista oliko pastilleilla joku merkitys vai olivatko ne vain ”palkinto” kiltisti niellystä kapselista.
Kontrollikokeita otettiin jälleen parin viikon välein. Aluksi arvot pysyttelivät yli viitteiden, vasta noin parin kuukauden kuluttua ne alkoivat asettua normitasolle. Vointi oli kyllä hyvä ja kävin normaalisti töissä, vain radiojodihoitopäivän olin vapaalla.

Alakuloa ja sydänoireita
Minulle oli sekä työterveys- että sisätautilääkäri kertoneet,
että ajan myötä hyvin suurella todennäköisyydellä kehittyy
vajaatoiminta, siihen voi mennä jopa kymmenen vuotta. Myös
painonnoususta varoiteltiin. Paino nousikin ensimmäisen kolmen kuukauden aikana 10 kiloa ja seuraavan vuoden aikana vielä kahdeksan kiloa lisää. Liikakilot kyllä tuntuivat kropassani ja vierastin muuttunutta ulkonäköäni. Oli opeteltava aivan uudenlaiset ruokailutavat ja liikuntaakin oli pakko
ottaa säännöllisemmin viikko-ohjelmaan.
Reilu vuosi radiojodihoidon jälkeen olotilassa alkoi jälleen
tapahtua. Olin potenut jo viikkoja alakuloa ja väsymystä.Vasta
kun sydämen muljahtelu tulivat mukaan, heräsin tajuamaan,
että saatan olla vajaatoiminnalla. Laboratorioarvot olivat kyllä
edelleen viitteissä, mutta T4V oli alimmassa kolmanneksessa.
Onneksi työterveyslääkärini kuunteli minua oireineni ja
määräsi kokeeksi tyroksiinia. Lääkitys vaikutti nopeasti, parin viikon päästä sydämen muljahtelut olivat kadonneet ja
mielialakin lähti kohenemaan.
Nyt olen tottunut loppuiän lääkitykseen ja osaan ehkä aikaisempaa herkemmin kuunnella itseäni. Olen myös sopeutunut ajatukseen, että sairastuttuani krooniseen sairauteen,
ei paluuta priimakuntoon enää ole. Joskus väsymys ottaa vallan, toisinaan vatsa temppuilee, mutta pääosin voin hyvin ja
nautin elämästä.
Marja
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MAAILMAN KILPIRAUHASPÄIVÄ SUNNUNTAINA 25.5.
VIIKKOJEN 21 JA 22 TAPAHTUMIA
HELSINKI
• Itiksen terveyspysäkki teemalla kilpirauhanen ja kilpirauhasviikko tiistaina 27.5., Itiksen kauppakeskuksen Hansasillalla, Hansakuja 4-6. Paikalla Pääkaupunkiseudun kilpirauhasyhdistyksen edustajia klo 10-15.
HYVINKÄÄ
• Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistyksen edustajat tavattavissa torilla lauantaina 24.5. klo 10-14. Tule hakemaan
keväinen ilmapallo tai tutustumaan!
JOENSUU
• Maailman kilpirauhaspäivän merkeissä tavataan torilla perjantaina 23.5. klo 12-15. Tule juttelemaan Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistyksen jäsenten kanssa!
JYVÄSKYLÄ
• Lauantaina 24.5. klo 9.30 alkaen Keski-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen jäseniä tavattavissa Kompassilla kävelykadulla Jyväskylässä. Tule juttelemaan kilpirauhasasioista! Lapsille ilmapalloja!
KAUHAJOKI
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy torstaina 22.5. klo 13-17, Nuotti apteekissa, Puistotie 51.
KURIKKA
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy perjantaina 23.5. klo 10–15, Kurikan apteekissa, Kurikantie 9.
KOUVOLA
• Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys perjantaina 23.5. klo 9-14 Kauppakeskus Valtarissa, Kouvolankatu 15,
Hyvinvointipiste.
KOTKA
• Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy Kotkassa Maailman kilpirauhaspäivänä sunnuntaina 25.5.
klo 12-16. Paikkana Kauppakeskus Pasaati.
LAHTI
• Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistyksen infotilaisuus kilpirauhassairauksista Trion terveyskioskilla lauantaina 24.5.
klo 10-14.
LAPPEENRANTA
• Lappeenrannassa Sammontorin tapahtumassa lauantaina 24.5. klo 11-13 Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys mukana kertomassa toiminnastaan.
LAPUA
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys esittäytyy keskiviikkona 21.5. klo 15-18 Lakeus apteekissa, Puistotie 2.
OULU
• Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys jakaa ilmapalloja ja esitteitä Rotuaarilla tiistaina 27.5. klo 16-17 ja klo 18.0019.30 Hanki elämä - hanki diagnoosi -keskustelutilaisuus Aleksinkulma, Iso-Hansa.
PORI
• Maailman kilpirauhaspäivää vietetään lauantaina 24.5. klo 14.30 Satakunnan Yhteisökeskus puutalon ”salissa”,
Isolinnankatu 16, Pori. Tule keskustelemaan ja tapaamaan uutta Satakunnan Kilpirauhasyhdistyksen puheenjohtajaa. Tilaisuudessa kokemuskouluttaja, puheenjohtaja Irma Anttila kertoo kokemuskouluttajan tehtävistä. Kahvitarjoilu ja yhdistyksen esittelyä.
ROVANIEMI
• Lapin Kilpirauhasyhdistys lauantaina 24.5. klo 9.30-14.30 Lordiaukiolla Rovaniemellä. Lordiaukiolla jaetaan KILPIlehtiä, sairausesitteitä ja ilmapalloja sekä keskustellaan kävijöiden kanssa heidän kokemuksistaan. Tule tutustele-
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maan! Tapahtuman jälkeen yhdistys jää kesätauolle.
SALO
• Tervetuloa tutustumaan Salon vertaistukiryhmän toimintaan sunnuntaina 25.5. klo 12-15 SYTY:ssä, Helsingintie 6.
SAVONLINNA
• Etelä-Karjalan Kilpirauhasyhdistys perinteisellä yhdistysten kevättorilla lauantaina 24.5. klo 9-14.
SEINÄJOKI
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys on lauantaina 24.5. klo 10-14 kävelykatutapahtumassa Eps-torin
edustalla tai torilla. Paikka varmistuu lähempänä, seuraa ilmoittelua paikallislehdissä!

APTEEKISTA.

Aqualan®L
juhlii!

Aqualan®L on hoitanut suomalaisten ihoa
jo 30 vuoden ajan.
Aqualan®L on luotettava ja monikäyttöinen
perusvoide koko perheen ihonhoitoon.

TURKU
• Tule tapaamaan Lounais-Suomen Kilpirauhasyhdistyksen jäseniä ja tutustumaan toimintaan sunnuntaina 25.5. klo 11–16 osoitteessa Itäinen pitkäkatu 11 A.
VAASA
• Vaasan Seudun Kilpirauhasyhdistyksen tapahtuma lauantaina 24.5. klo 10-15, Rewell Center. Tietojen jakelua!
VASA
• Internationella Sköldkörteldagen lördag 24.5. kl 1015 Rewell Center, informationsmaterial delas ut!
YLISTARO
• Seinäjoen Seudun Kilpirauhasyhdistys esitäytyy torstaina 22.5. klo 9-12, Ylistaron apteekissa, Kaukolanraitti 7.

Pakkauskoot 30 g, 100 g, 200 g ja 400 g.
itsehoitoapteekki.fi
Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

Orion on
suomalainen
avainlippuyritys.
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TAPAHTUMAKALENTERI
Kaikkien yhdistysten yhteystiedot löytyvät
lehden lopussa Yhteystiedot-sivulla.

ETELÄ-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

KYMENLAAKSON SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY

Savonlinnassa luento maanantaina 26.5. klo
17-18 järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3.
Helky Ahokas luennoi aiheesta ”Energistä elämää – ravinnon vaikutus hormonitasapainoon”.
Sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona
17.9.2014 klo 18 Vapaaehtoiskeskus Kuutinkulma, Valtakatu 23, Lappeenranta. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja yhdistyksen sääntömuutokset.
Ennakkotieto: lääkäriluento maanantaina
3.11. Sisätautiopin dosentti Esa Soppi ”Kilpirauhanen ja kilpirauhassairaudet”.
Lappeenrannan tapahtumat ovat yhdistyksen
nettisivuilla ja Etelä-Saimaassa ”Yhdistykset
tiedottavat” –palstalla ja Vartissa. Savonlinnan
tapahtumat ovat yhdistyksen nettisivuilla ja
Savonmaan yhdistystoiminta -palstalla.

Kouvolassa Kympin Nainen-liikuntatapahtuma 24.5. klo 11-16. Yhdistyksemme on yhteistyökumppanina tapahtumassa. Kaikki mukaan liikkumaan!
Sääntömääräinen syyskokous maanantaina
1.9.2014 klo 18. Kouvola, Toimitila Veturi, Pohjolatalo. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Päivystys Kouvolassa maanantaina 1.9. alkaen
joka kuukauden ensimmäinen maanantai, Toimitila Veturi klo 16-18. Tervetuloa tapaamaan
yhdistyksen jäseniä.

HYVINKÄÄN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Hyvinkään iltaryhmät torstaina 15.5. ja 11.9.
klo 18 Järjestökeskus Onnensillassa, Siltakatu
6. Yhteyshenkilö Orvokki Lehtonen, p. 040 7405
277. Toukokuun illassa puhujana nivelpiirin
Tarja Tauriainen.
Hyvinkään päiväryhmä maanantaina 1.9. klo
13 Järjestökeskus Onnensillassa. Yhteyshenkilö
Eila Vahanen, p. 044 2833 048.
Hämeenlinnan ryhmä torstaina 15.5. ja 18.9.
klo 18 Näkövammaisten toimintakeskuksessa,
Brahenkatu 21. Yhteyshenkilö Aila Suokas, p.
050 3051 196.
Ryhmissä on vapaata keskustelua niin kilpirauhas- kuin muistakin asioista. Uusia ideoita
otamme mielellämme vastaan!
Toiminnastamme ilmoitetaan myös paikallislehtien seurapalstoilla, nettisivuillamme ja
liiton Facebook-sivulla. Tilaisuuksiimme ovat
tervetulleita kaikki kilpirauhasasioista kiinnostuneet.

KESKI-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Vertaistuki-ilta torstaina 15.5. klo 18 Molekyyli tila, Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Jyväskylä.
Vertaistuki-iltojen parissa jatketaan syksyllä
kuukauden kolmantena torstaina Sepänkeskuksessa sekä myös liikunnallisten iltojen
merkeissä kuukauden ensimmäisenä torstaina.
Tapahtumista ilmoitetaan tarkemmin syksyllä.
Keuruulla vertaistuki-iltapäivä lauantaina
17.5. klo 13 Keuruun kirjastolla. Tarkoitus on,
että vertaistukiryhmä kokoontuisi jatkossa
myös Keuruulla. Vetäjiä etsitään. Tervetuloa
kaikki kilpirauhasasioista kiinnostuneet.
Pihtiputaalla liikunnalliset vertaistapaamiset
jatkuvat syksyllä.
Tapahtumista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivulla ja syksyn KILPI-lehdessä.
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LAHDEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
KesäMäsä-tapahtuma lauantaina 17.5. klo 1116 Lahden satamassa. Herkkukoriarpajaiset!
Sääntömääräinen syyskokous ja vertaistapaaminen lauantaina 20.9.2014 klo 13-15.
Invakeskus, Hämeenkatu 26 A, 3. krs Lahti. Kahvitarjoilu!
Psykiatrin luento tulossa lokakuussa, aiheena
”kilpirauhanen ja psyyke”.
Tervetuloa tapaamisiimme! Tiedotamme tapahtumista myös nettisivuillamme sekä paikallis- ja ilmaisjakelulehtien järjestöpalstoilla.
Yhdistyksemme tukihenkilöt ovat Raija Kerttula, p. 040 7746 288/iltaisin ja Sinikka Viskari p.
050 5350 764/iltaisin.

LAPIN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Rovaniemellä vertaistukiryhmä torstaina
11.9. klo 18-20 Potkurin Kipinäsalissa.
Sääntömääräinen syyskokous lauantaina 27.9.
2014 klo 14-16 Tervassalissa Eläkeläistila Potkurissa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Rovaniemen kaupunki ei vielä ole vahvistanut
Potkurin käyttövuoroja, joten paikat voivat vielä muuttua, mutta ajat eivät muutu.
Yhdistyksen esittelytilaisuuksia ja vertaistukitapaamisia on suunnitteilla Lapin kuntiin.
Ehdotuksia tapaamispaikoista ja ajankohdista
otetaan vastaan p. 045 137 1008/Raili Kuusela.
Ohjelmaa päivitetään yhdistyksen nettisivuilla
ja muutoksista ilmoitetaan seuraavassa KILPIlehdessä, Lapin Kansan seurapalstalla sekä paikallislehdissä, lisäksi Kemin vertaistukiryhmä
ilmoittaa Facebookissaan.

LOUNAIS-SUOMEN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Turussa syyskauden avajaiset lauantaina 20.9. klo 8.30 alkaen leirikeskus Sinapissa
(Kakskerta), Sinapinkatu 74. Ohjelma ei ole
vielä varmistunut, mutta aiempien vuosien tapaan päivän aikana on hyvään oloon liittyvää
asiaa, kevyttä liikuntaa sekä tietysti vertaistukea. Osallistumismaksu tulee olemaan noin
10-20 euroa/jäsen ja siihen sisältyy päivän
ohjelmat, ruokailut sekä mahdollisuus sauno-

miseen ja uimiseen. Seuraa ilmoittelua yhdistyksen kotisivuilla, Turun Sanomien Yhdistystoiminta-palstalla ja Salon Seudun Sanomissa.
Ilmoittautuminen elokuussa, joko puhelimitse
arkisin klo 18-20 numeroon 0440 33 00 13 tai
sähköpostitse osoitteeseen lskilpi@gmail.com.
Mainitse nimesi, puhelinnumerosi ja/tai sähköpostiosoitteesi sekä mahdolliset erityisruokavaliot tai ruoka-aineallergiat. Ilmoittautuminen
on sitova!
Sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 22.9.2014 klo 18 Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys
ry:n tiloissa osoitteessa Itäinen pitkäkatu 11
A, 20520 Turku. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja yhdistyksen sääntömuutokset. Tervetuloa!

OULUN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Oulunsalossa ensimmäistä kertaa kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä torstaina 12.6. klo
18.00-19.30, Toivolankuja 2 A 15 (Käyntiosoite
Jääsköntie 2), talon kylänpuolen pääty.
Oulussa vertaistukiryhmät lomailevat kesäelokuun ajan.
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueen
kilpirauhaspotilaiden vertaistukiryhmä lomailee kesä-elokuun ajan.
Ryhmistä lisätietoja puheenjohtajalta: tanja.
tiainen76@gmail.com tai yhdistyksen puhelin
045 1271940. Oletko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta Kuusamossa tai Kajaanissa?
Ota yhteyttä! Lisätietoja ja muutokset nettisivuilta ja paikallisissa ilmaisjakelulehdissä.

PIRKANMAAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tampereen vertaistoimintaryhmä kokoontuu lauantaina 6.9. ja 11.10. klo 10.30-12.30,
Vanha Kirjastotalo, Mäkelän kabinetti.
Urjalan vertaistoimintaryhmä kokoontuu
torstaina 14.8. klo 18 ja sen jälkeen joka kuukauden toinen torstai Toiminta- ja HyvinVointikeskuksella, os.Urjalantie 4, Urjala kk.
Tampereen arkiryhmä ei kokoonnu syksyllä
2014 ollenkaan, koska kevätkaudella ei ole ollut vetäjää. Jos aktiivinen vetäjä ilmaantuu niin
tilat varataan. Innokas vetäjä voi ilmoittautua
puheenjohtajalle yhdistyksen puhelimeen tai
sähköpostiin anja.salvas@pp.inet.fi.
Syksyn tilavaraukset varmistuvat vasta toukokuun alussa! Seuraa Aamulehden menot-palstaa tai yhdistyksen nettisivuja!

POHJOIS-KARJALAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Ilomantsiin retki lauantaina 7.6. Ruokailu
Parppein pirtillä, nukkemuseo ynnä muuta. Ilmoitukset Karjalaisen ja Heilin järjestöpalstalla.
Tervetuloa mukavaan reissuun porukassa.
Syksyllä kilpirauhasillat jatkuvat ja juhlimme
10-vuotiasta yhdistystämme.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Tutustuminen Päivikki ja Sakari Sohlbergin
kotimuseoon keskiviikkona 21.5. klo 15-16,
Kauppiaankatu 11 (Katajanokalla). Tarkemmat
tiedot KILPI 1/2014 ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen Liisa Sahalle, puh. 044 3342 025 tai liisa.
saha@gmail.com. Mukaan mahtuu 15 henkilöä.
Naishormonit, Studia Medicina-yleisöluento
keskiviikkona 21.5. Tarkempi ohjelma avoinna. HY:n lääketieteellinen tiedekunta, HUS ja
Biomedicum Helsinki Säätiö järjestävät Studia
Medicina-yleisöluentotilaisuuksia Biomedicum Helsingissä, Haartmaninkatu 8. Luennoissa käsitellään sekä lääketieteen tutkimusta että
käytännön hoitoa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy
ja ne alkavat kahvitarjoilulla klo 16. Luennot alkavat klo 17. Vapaa pääsy, ei ilmoittautumista.
Johdantoluento ja tutustuminen Tove Jansson juhlanäyttelyyn Ateneumin taidemuseossa keskiviikkona 4.6. klo 17 (paikalla on oltava
klo 16.45). Kaivokatu 2, Helsinki. Johdantoluennolla opas pitää luennon näyttelyn sisällöstä ja
taustoista. Luennon jälkeen voit tutustua näyttelyyn omaan tahtiin. Ryhmän koko max 30
henkilöä. Opas noutaa johdantoryhmät museon sisäpihalta 15 min ennen johdannon alkua.
Ilmoittautumiset sirpa.h.carlsson@gmail.com
tai iltaisin 050 5581 775.
Tutustuminen Observatorioon opastetulla kierroksella torstaina 14.8. klo 15.00-16.30,
Kopernikuksentie 1, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti puutarhan portista talon länsipäädystä. Portin saa auki soittamalla ovipuhelimesta
numeroon A1. Ilmoittautuminen Liisa Sahalle,
puh. 044 3342 025 tai sähköpostilla: liisa.saha@
gmail.com. Mukaan mahtuu 15 henkilöä.
Lääkäriluento tiistaina 2.9. klo 17.30. LT, geriatrian erikoislääkäri Minna Raivio luennoi aiheesta ”Muistisairauksia kannattaa tutkia, hoitaa ja
kuntouttaa - mitä voin itse tehdä oman muistini ylläpitämiseksi?” Kampin palvelukeskuksen
juhlasalissa, Salomoninkatu 21 B, Helsinki. Luennon jälkeen on mahdollisuus keskusteluun.
”Kuntoilun vaarat” Studia Medicina yleisöluento keskiviikkona 24.9. Tarkempi ohjelma
avoinna.
Vertaistuki- ja keskustelutilaisuus tiistaina
30.9. klo 16.30-18.00 Kampin palvelukeskuksen ruokasalissa, Salomonkatu 21 B Helsinki.
Tervetuloa pohtimaan kilpirauhassairauksiin
liittyviä asioita kanssamme. Mukaan ovat tervetulleita myös potilaiden läheiset.

Sääntömääräinen syyskokous tiistaina
30.9.2014 klo 18.30 Kampin palvelukeskuksen
ruokasalissa, Salomonkatu 21 B Helsinki. Kokousmateriaaleihin voi tutustua klo 18 päättyvän
vertaistukitilaisuuden jälkeen. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyksen sääntömuutokset.
Kaikki tapahtumat ovat nettisivuillamme tai
Facebookissa.
Muista päivittää kaikki yhteystietosi jäsenrekisteriin. Erityisesti sähköpostiosoitteita toivotaan
joko korjattavan tai lisättävän!

SATAKUNNAN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Virkistäytymispäivä ja vertaistapaaminen
tiistaina 27.5. klo 10 Yyterin Kylpylä Sipintie,
Pori. Hinta jäsenille 30 euroa, ei jäsenet 40
euroa. Hintaan sisältyy ohjattu sauvakävely,
ohjattu vesijumppa, ruokailu ja kuljetus. Lähtö Porin linja-autoasema laiturilta 9 klo 9.15.
Ilmoittautumiset Sinikka Yli-Sissala 045 6387
110 tai Irma Anttila 050 3387 059. Tervetuloa
mukavaan seuraan virkistäytymään!
Vertaistuki-ilta lauantaina 6.9. klo 18 Satakunnan yhteisökeskus puutalon ”salissa” Isolinnankatu 16, Pori. Luennoimaan tulee farmaseutti lääkeasioista ja niihin liittyvistä asioista.
Tervetuloa!
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 25.9.
2014 klo 18 Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
10-vuotisjuhla lauantaina 27.9. klo 14 Satakunnan Yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori.
Tervetuloa!
Tapahtumista ilmoitetaan myös yhdistyksen
kotisivuilla sekä Facebook-sivullamme.

SEINÄJOEN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Katso tulevat tapahtumamme Maailman kilpirauhaspäivän tapahtumista!

Ote kirjoituksesta

Terveisiä Pohjanmaalta
Lääkäri Ulla Slama Närpiöstä kertoi kokemuksiaan Tsernobyl-lasten kuntoutusleireistä, joita Hoppets Stjärna-yhdistys on järjestänyt Pohjanmaalla. Kiovasta saatujen tietojen
mukaan ydinvoimalaonnettomuuden lähialueilla vauriot
olivat tuhoisat. Suomessa ei ole todettu tilastollisesti merkittäviä muutoksia. Saastuneilla alueilla kilpirauhassyöpä on
lisääntynyt, onnettomuuden aiheuttamat suurimmat vammat ovat usein psyykkisiä. Hän kertoi eri-ikäisten lasten sairauksista, sairastumisen huippu 12–15 vuotiaiden kohdalla
on vielä odotettavissa. Nopea sairauden diagnosointi on tär-

VAASAN SEUDUN
KILPIRAUHASYHDISTYS RY
Kilpirauhanen ja sydän luento, lääkäri Ulla
Slama, torstaina 15.5 klo 18.30, Vuorikoti, Vuorikatu 2-4, Vaasa, Vaasan Sydänyhdistyksen
kanssa.
Liikuntatapahtuma 17.5. klo 11-15. 12 yhdistyksen liikuttajat järjestävät yhteistyönä kaupungin erityisliikuntakoordinaattorin kanssa
liikuntatapahtuman kaikille. Mukana myös ortodoksinen kirkko jolla on avoimet ovet kyseisenä päivänä ja kirkossa esiintyy kaksi kuoroa
kuorofestivaaleilta. Lapsille on omaa ohjelmaa,
poniratsastusta ja fysioterapeuttien liikuntaryhmä. Kokoontuminen klo 11 ortodoksisen
kirkon edessä Vaasassa.
Seuratkaa Pohjalaisen toimintapalstaa, Vaasan
Ikkunaa ja nettisivujamme.

VASANEJDENS SKÖLDKÖRTELFÖRENING RF
Sköldkörteln och hjärtat, föreläsning läkare
Ulla Slama, torsdag 15.5. kl 18.30, Berghem,
Berggatan 2-4, Vasa.
Motionsevenemang 17.5. kl 11-15. 12 föreningars motionsledare ordnar i samarbete
med stadens specialmotionskoordinator ett
motionsevenemang för alla. Med är också ortodoxa kyrkan, som har dörrarna öppna under
dagen och i kyrkan uppträder två av körfestivalens körer. Eget program för barnen med
ponnyridning och en fysioterapeutisk rörelsegrupp. Samling kl 11 framför ortodoxa kyrkan,
Vasa.
Följ också med i Vasabladets och Pohjalainens
händelsekalender, Vaasan Ikkuna och på föreningens hemsida.
Varkaudessa tapaaminen keskiviikkona 21.5.
klo 15.30-17.00 kilpirauhassairauden merkeissä,
Vammeltalolla Ahlströminkatu 12. Vetäjänä toimii Tuula Savolainen.

SUOMEN POTILASLEHTI
15 VUOTTA SITTEN

keää, pätevää hoitoa on saatavilla. Hoppets Stjärna-järjestö
harjoittaa kummilapsitoimintaa ja katastrofiapua sekä kansainvälistä tiedotustoimintaa ja järjestää syöpälapsille terveys- ja kuntoleirejä. Leirillä on hyvä ruoka, ulkoilua, lepoa,
leikkiä ja retkiä. Lapset osallistuvat voimiensa mukaan toimintaan.
Ritva Perälä
Vaasa
Suomen Potilaslehti 2/1999
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JÄSENYHDISTYSTEN SIVUT

Yhdistys täytti 10 vuotta
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys sai alkusysäyksensä 10.1.2004. Kilpirauhasliiton järjestämässä tilaisuudessa Liiton silloinen puheenjohtaja Paavo Koistinen
esitteli liiton toimintaa ja lääkäri Ulla Slama kertoi kilpirauhassairauksista.
Sinä iltana yhdeksän naista allekirjoitti yhdistyksen perustamisasiakirjan. Alkuun päästiin kuitenkin monen mutkan jälkeen. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 1.3. Jo
silloin selvisi, että luottamustoimet eivät kaikkia kiinnosta
ja niinpä allekirjoittanut lupasi hoitaa kaikki muut toimet,
kunhan joku alkaa puheenjohtajaksi. Ulla-Maija Suvanen
Kotkasta uskaltautui tehtävään ja niin yhdistys saatiin perustettua. Perustamastamme yhdistyksestä tuli liiton paikallisyhdistys ja saimme liitolta 85 euron rahallisen alkuavustuksen sekä monenlaista muuta apua alkuun päästäksemme.
Yhdistys tuli Kymenlaakson kilpirauhaspotilaiden kannalta suureen tarpeeseen. Se huomattiin heti ensimmäisen vuoden aikana. Yhdistyksen jäsenmäärä lisääntyi liitolta ”saaduista” muutamasta kymmenestä jäsenestä siten, että vuoden lopussa meitä oli jo 148. Jäsenmäärän kasvu jatkuu edelleen ja nyt meitä on melkein 400.
Yhdistyksen toiminta-alue ulottui ja ulottuu edelleen
koko Kymenlaakson alueelle eli etelässä Haminan, Kotkan,
Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kunnat sekä alkuun
pohjoisessa Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan kunnat, joista kuntaliitoksen jälkeen ovat jäljellä Iitti ja Kouvola. Jäseneksi voi liittyä
myös Kymenlaakson ulkopuolella asuva.
Toiminta on alusta alkaen jakautunut Kotkassa ja Kouvolassa tapahtuviin jäseniltoihin, vain retket tai vastaavat
isot tapahtumat on tehty yhdessä. Alkuvuosia lukuun ottamatta olemme järjestäneet muun muassa lääkärinluennot
molemmissa paikoissa erikseen. Näin olemme tehneet jäsenille osallistumisen mahdollisimman helpoksi asuinpaikasta riippumatta. Maakuntatapaamisia on järjestetty Haminassa useampana vuonna.
Näiden kuluneiden 10 vuoden aikana olemme tehneet,
nähneet ja kokeneet monenlaista mukavaa ja mielenkiintoista. On käyty teattereissa, konserteissa, turvesaunassa,
syöty ihanaa lohikeittoa merenrannalla. On koettu millainen
köyhän apteekki sauna voi olla. On saatu opastusta erilaisista hoidoista, tehty aarrekarttaa, opeteltu joogaa, kokeiltu kuusenpihkatuotteiden vaikutusta. On tutustuttu kauneudenhoito- ja myös apteekin tuotteisiin ja kuultu luennoilla toisten potilasyhdistysten toiminnasta.
Alkuvuosina kokoonnuimme Kotkassa puheenjohtajan
kotona sekä myöhemmin Satamakatu 9:ssä, josta järjestyi
meille tilat. Muutaman vuoden ajan on kokoontumispaikkana ollut Karhulan päivä-sairaala.
Kouvolassa kokoonnuimme alkuun useissa ei paikoissa
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”Hanuri ja hattu perinnöksi saatu! ” Kilpparien 10-vuotisvertaistukiillassa hanurin kanssa Marja-Liisa Toivonen, taustalla VYT:n
puheenjohtaja Kaj Kiri, oikealla yhdistyksen puheenjohtaja Anne
Nuora. Kuva: Leila Gynther

tapahtuman mukaan. Yhdistyksen liityttyä Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistykseen (KVY) vuonna 2006, saimme
mahdollisuuden varata tilat tapaamisille toimitila Veturista.
Kolmisen vuotta sitten vuokrasimme yhdessä neljän muun
yhdistyksen kanssa huoneen Veturista ja näin saimme arkiston, esitteet ja muut tarvittavat tavarat samaan paikkaan.
Yhdistyksen taloustilanne on ollut alusta asti hyvä. Jäsenmaksutulojen lisäksi Kymenlaakson kaupungeista Kotka ja Kouvola ovat alusta asti tukeneet yhdistyksen tärkeää työtä. Lisäksi olemme saaneet avustuksia myös muilta
tahoilta vuosien aikana. Aktiiviset jäsenet ovat olleet innolla mukana yhdistyksen omassa varain-hankinnassa muun
muassa kirpputoreilla ja myyjäisissä. Varoja olemme keränneet myös arpajaisilla ja tuotemyynnillä.
Tietoa kilpirauhassairauksista ja yhdistyksestämme olemme jakaneet monenlaisissa yhteyksissä, kuten luentotilaisuudet, messut, esittelyt, koulut, yhteispalvelupisteet, toritapahtumat ja myyjäiset. Oma kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt jäsenlehti postitettiin jäsenille aina vuoden 2012 loppuun asti, jolloin aloimme käyttää liiton KILPI-lehteä asioidemme kertomiseen. Nettisivut avattiin 2005, jonka jälkeen
tietoa on jaettu myös sitä kautta. Oma esite ideoitiin vuonna 2009 ja sitä on jaettu jo tuhansia kappaleita.Yhdistyksen
liityttyä Kouvolan Vammaisjärjestöjen yhdistykseen ja Kotkan Vammaisten yhteisjärjestöön (VYT) saimme taas uusia
kanavia tiedon levittämiselle.
Jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua mm. tukihenkilökoulukseen sekä KVY:n järjestämiin erilaisiin koulutuksiin, joista puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille suunnatut koulutukset ovat yhdistysväelle tärkeitä. Liitto
on kouluttanut yhdistysten puheenjohtajia jo vuosien ajan.
Ja viimeisenä vaan ei vähäisempänä; tämä yhdistys on

ollut ja on täynnä ihania, upeita, avuliaita, lämminhenkisiä
ihmisiä, joista jokainen olisi pitänyt tulla mainituksi nimeltä. Tein tämän tarinan kuitenkin toisin, koska joku olisi voinut jäädä mainitsematta ja sitä en halunnut, sillä jokainen
teistä on tärkeä tälle yhdistykselle!
Yhdistys elää ja voi hyvin. Jäsenmäärä jatkaa kasvuaan
puheenjohtaja Anne Nuoran johdolla ja tapahtumissa on

mukavasti osanottajia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!
Kymenlaakson Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Riitta Tiainen
Entinen puheenjohtaja

Tiedontarve on jatkuvaa
Tervehdys teille yhdistyksemme jäsenet. Olemme jo muutaman vuoden ajan järjestäneet tapaamisia vastasairastuneille ja sairaudesta lisätietoa haluaville. Tapahtumat ovat
olleet suosittuja ja se kertoo siitä, että tiedon tarve sairaudesta on suurta. Joskus voi mennä vuosiakin, ettei sairastunut saa tietoa eikä vertaistukea oikein mistään. Kilpirauhasyhdistyksen toimintakin on monelle positiivinen yllätys, josta ei aiemmin ole kuullutkaan.
Yhdistys jalkautuukin toukokuussa kansan pariin jakamaan tietoa ja tekemään yhdistystä tutuksi muun muassa
KesäMäsä-tapahtumaan ja Trion terveyskioskille. Muutaman vuoden tauon jälkeen Heinolan vertaistapaamiset on
saatu käyntiin. Jatkossa Heinolan tapaamisista vastaa Riitta Salonen. Hienoa saada mukaamme uusi aktiivinen toimija. Riitan tavoittaa numerosta 044 518 2779. Jäsenistöm-

me on naisvoittoista, joten kevään luennon piti gynekologi Maija Kajan kertomalla hormoneista ja vaihdevuosista.
Kiitämmekin Maija Kajania mielenkiintoisesta luennosta.
Aihe olikin ajankohtainen, sillä vaihdevuodet on myös tämän lehden aiheena.
Kesäajan yhdistyksen toiminta on tauolla ja syksy aloitetaan syyskokouksella. Nettisivuilta löydät lisätietoja yhdistyksestä ja tapahtumista.
Mukavan rentouttavaa kesää!
Lahden Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Irja Karhu
Sihteeri

Kemin vertaistukiryhmällä lentävä lähtö
Kilpirauhaspotilaiden Kemin vertaistukiryhmä lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Tammikuussa pidettyyn ensimmäiseen
kokoontumiseen saapui huimat 62 ihmistä. Kemiläisten lisäksi paikalle saapui väkeä naapurikaupunki Torniosta sekä viereisestä Haaparannan kaupungista Ruotsin puolelta,
Keminmaasta, Tervolasta ja jopa sadan kilometrin päässä
sijaitsevalta Ylitorniolta.
Myös helmi- ja maaliskuun tapaamisissa riitti väkeä ja
ryhmässä on kaikkiaan jo yli 80 kilpirauhaspotilasta. Ryhmän suuri koko tuo omat haasteensa kokoontumisiin, sillä riittävän isoja ja edullisia kokoontumispaikkoja ei ole joka nurkan takana. Lisäksi vaatimuksena on esteetön pääsy
kokoontumistiloihin, sillä joukossa on myös pyörätuolilla ja
rollaattorin kanssa liikkuvia. Vaikka kokoontumistilojen etsiminen on ollut työlästä puuhaa, on paikka aina löytynyt.
Toistaiseksi ryhmä on kokoontunut kolmessa eri paikassa.
Valtava kiinnostus osoitti, että ryhmän perustamiselle
oli todellakin tarvetta. Se tosin oli tiedossa jo etukäteen,
sillä lääkityksellä olevia kilpirauhaspotilaita pelkästään Kemissä on jo liki tuhat, koko Meri-Lapin alueella lähes 2 700.
Ryhmä kokoontuu itsenäisesti Lapin Kilpirauhasyhdistyksen alaisena. Huhtikuussa ryhmän toiminta laajeni, sillä varsinaisen kuukausitapaamisen lisäksi järjestettiin yk-

Väenpaljous järjestöjen palvelukeskus Majakan salissa kertoo
vertaistukiryhmän perustamisen olleen todella tarpeen.
Kuva: Juhani Hiltunen

si teemakokoontuminen, jonka aiheena oli kilpirauhaspotilaan ravinto ja painonhallinta. Tilaisuudessa oman tarinansa kertoi Kilpirauhasliiton “Hanki diagnoosi, hanki elämä” -kampanjan keulakuva Ellu Holstila. Ravintoasioista
puhui lisäksi Eija Heimonen.
Kemi-Tornion alueella on alkuvuodesta ollut muutenkin kovasti säpinää kilpirauhasasioiden merkeissä. TorniKILPI 2
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ossa pidettiin maaliskuussa ilta, jossa esiteltiin Lapin Kilpirauhasyhdistystä ja Kilpirauhasliittoa sekä viriteltiin oman
vertaistukiryhmän perustamista.
Maaliskuussa Keminmaan kunnassa pidettiin luentotilaisuus “Kipuileeko kilpirauhasesi”, jossa luennoi yhdistyksen puheenjohtaja ja kokemuskouluttaja Raili Kuusela. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kivalo-opiston kanssa osana
luentosarjaa “Täyttä elämää sairaudesta huolimatta”. Kuuli-

joita kertyi yli 30.
Huhtikuun lopulla yhdistys esitteli toimintaansa LänsiPohjan keskussairaalan uudessa järjestötietopisteessä, jossa kevään aikana esittäytyy kaikkiaan 13 eri potilasjärjestöä.
Juhani Hiltunen
Kemin vertaistukiryhmän vetäjä

Täysi kymppi Lapissa
Helmikuussa tuli täyteen kymmenen vuotta Lapin Kilpirauhasyhdistys ry:n perustamisesta.Yhdistyksen perustamisen kummina toimi Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys, joka kehotti perustamaan yhdistyksen Rovaniemelle. Kymmenen vuoden ajan yhdistyksemme on jakanut vapaaehtoisvoimin tietoutta kilpirauhassairauksista Lapissa. Ilmeisesti
olemme tulleet tutuksi, koska juuri saadun tiedon mukaan
jäsenmäärä on ylittänyt neljänsadan rajapyykin.
10-vuotisjuhlavuosi päätettiin viettää työn merkeissä ilman varsinaista juhlimista. Jokainen liittyvä jäsen on meille juhlaa, sillä siten taas yksi henkilö on päässyt tiedon lähteille, saa KILPI –lehden, löytää luennoille ja vertaistukeen.
Vertaistuesta on tullut tiivis osa yhdistyksen toimintaa. Rovaniemellä vertaistukitoimintaa on ollut vuodesta 2010 lähtien. Tänä vuonna vertaistukitoiminta alkoi Kemissä, Sallassa
ja Torniossa sekä mahdollisesti alkaa Kemijärvellä. Vapaaehtoisia vertaistoiminnan vetäjiä etsimme myös muista kunnista. Kaikissa Lapin kunnissa on tarkoitus käydä esittäytymässä. Teemanamme on Kerro ja Kuuntele!
Toimintavuosien aikana on pidetty 15 lääkäriluentoa Rovaniemellä, Kemissä, Torniossa, Levillä ja Kemijärvellä. Osa
luennoista on paikallisten lääkäreiden pitämiä ja osa asiantuntijalääkäreistä on tuotettu kauempaa. Luennoilla on ollut suuri yleisömenestys. Se kertoo ihmisten tarpeesta saada tietoa kilpirauhassairauksista. Luennoitsijoiden tuonti etelästä on pitkien matkojen takia kallista, mutta aina se
on kannattanut. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijaluentoja on järjestetty muutoinkin, yleensä yhdistyksen kokouksien yhteyteen, houkuttelemaan jäseniä kokoukseen ja tietämyksen lisäämiseksi yleensä.
Tiedon saaminen on antanut ihmisille Lapissakin rohkeutta vaatia parempaa hoitoa. Huolestuttavaa on kuulla potilaiden kyselyjä asiantuntevasta lääkäristä, kun he kokevat, että eivät voi hyvin ja eivät tiedä mistä saisivat kilpirauhasvaivaansa tarvitsemansa hoidon. Vieläkin valitettavasti kilpirauhasdiagnoosin saate voi olla, että ”se on niin helppoa ja halpaa”.
Lapissa ei tiedossamme ole ainuttakaan endokrinologia.
Toivoa kuitenkin on, että terveydenhuoltomme heräilee jo
”prinsessaunestaan” ja alkaa hoitaa kilpirauhasiamme sillä
taidolla ja tietämyksellä kuin tuo elintärkeä elimemme vaatii.

26 KILPI 2

2014

Lähteellä. Kuva: Raili Kuusela

Onneksi jäseniltämme kuulee myös onnistuneista ja asiantuntevista hoitotapahtumista.
Yhdistys jatkaa toiselle vuosikymmenelleen entisin keinoin ja uusia tapoja otetaan käyttöön sitä mukaa kuin niitä hyviksi havaitaan ja resurssit riittävät niiden toteuttamiseksi. Jäseniltä toivomme aktiivisuutta yhdistystoiminnan
kehittämiseksi. Tule mukhaan!!
Yhdistyksen kevätkausi päättyy Lordiaukiolla Maailman
kilpirauhaspäivänä, lauantaina 24.5., jolloin yhdistys jakaa
KILPI -lehtiä, sairausesitteitä ja ilmapalloja kilpirauhasasioista kiinnostuneille. Syksyllä jatkamme toimintaa entistä virkeimpinä.
Kiitos kaikille kuluneista vuosista ja aurinkoista kesää!
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
Raili Kuusela
Puheenjohtaja

Kilpirauhassairauksista
keskusteltiin Kajaanissa
Yhdistyksemme järjesti kilpirauhassairaille ja asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden Kajaanin Keskusseurakuntakodilla. Läsnä oli 35 henkilöä. Koollekutsujana oli MarjaLiisa Tuomainen.
Oulusta saavuimme paikalle yhdistystä esittelemään Marjo
Väisäsen kanssa. Kajaani ja koko Kainuu Koillismaata myöden kuuluu yhdistyksen alueeseen. (Entinen Oulun lääni).
Keskusteluillan ja kahvittelun lomassa todettiin kuinka suuri tiedontarve kilpirauhasen erilaisiin sairauksiin on
sielläkin päin, kuten yleensä valtakunnassamme. Totesimme, että ryhmässä asioita ratkottaessa saamme paljon uusia ja hyödyllisiä asioita tietoon toisiltamme. Elikkä vertaistukea tarvitaan.
Esille tuli hoitoonpääsyn vaikeudet ja hoitotavat. Kertoipa joku, ettei pääse edes omasta halusta kilpirauhasverikokeisiin, vaikka vuosia sitten sairaus on todettu. Monen kohdalla kuultiin jälleen kerran, että miksi lääkärit tuijottavat vain viitearvoihin? Kaivattiin tietoa myös eri lääkkeiden keskinäisiin vaikutuksiin, ja lääkkeiden ottoaikojen
opastukseen. Toiveissa on, että Kajaaniin saataisiin toimi-

Kuva: Timo Huttu

maan vertaistukiryhmä ensi syksynä. Luvassa on myös syksyksi lääkärin luento.
Ilta vierähti pian, ja varattu aika kävi vähäiseksi. Vertaistukea, oli suuri toive!
Timo Huttu

Vertaistuesta voimaa
Näin se on jälleen kevät ja yhdistyksemme hallituksessa
mietitään jo syksyn toimintaa ennen lomille jäämistä. Yhdistyksen vuosikello kulkee omia polkujaan kevät- ja syyskokousten viitoittamina. Yhdistyksen kevät on ollut aktiivista ja toimintaan on osallistunut mukavasti väkeä. Yhdistyksen jäsenmääräkin on edelleen nousussa, jäsenmäärän
ollessa nyt ennätykselliset 857 jäsentä. Yhdistyksemme aktiivisinta toimintaa on ollut viimeisen kahden vuoden ajan
vertaistukitoiminta ja sen suosio kasvaa edelleen. Ryhmiä
on nyt kaksi Oulussa, Ylivieskassa on omansa ja uusi ryhmä
aloitti juuri toimintansa Oulunsalossa. Yhdistyksen toiveissa on edelleen Kajaanin ja Kuusamon vertaistukitoiminnan
aloittaminen. Kajaanin tilanne vaikuttaa jo varsin lupaavalta.
Kilpirauhassyöpään sairastuneiden ryhmätoiminta ei ole
puolestaan löytänyt vielä uomiinsa, joten päätimme kokeilla toista lähestymistapaa ja järjestää ensi syksynä kaksi vertaistuellista keskusteluiltaa aiheen parissa. Toiveissa
olisi myös yhdistyksemme vertaistukiohjaajien koulutus.
Yhdistyksemme osallistuu tänä vuonna toukokuisen
Kilpirauhasviikon viettoon ja jaamme ainakin Oulussa Rotuaarilla ilmapalloja ja esitteitä. Kilpirauhasviikon tilaisuuden ohjelma ja aika on vielä avoin, joten tarkkailkaa kotisivujamme, facebook -sivuamme ja paikallisia ilmaisjakelulehtiä. Voit ilmoittautua myös vapaaehtoiseksi päivän tapahtumaan viemään sanomaa eteenpäin kilpirauhasen

Yhdistyksen puheenjohtaja Tanja Tiainen esittelee yhdistyksen uusia
esitteitä. Kuva: Martti Tiainen

sairauksista ja niiden asianmukaisesta hoidosta.
Valoa ja iloa kesään!
Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys ry
Tanja Tiainen
Puheenjohtaja
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Satakuntaan uusi
puheenjohtaja
Olen 59-vuotias porilainen rouva. Olen ammatiltani perushoitaja/ laskentatoimen merkonomi. Vapaaehtoistyö on
lähinnä sydäntäni ollut jo 15-vuotiaasta. Toimin Porin seudun keliakiayhdistyksen puheenjohtajana. Harrastan lukemista, käsitöitä, liikuntaa ja vähän musiikkia. Vertaisryhmissä
toimiminen on antoisaa ja mielekästä toimintaa. Olen omien sairauksieni koulutettu Kokemuskouluttaja. Toivon, että
tapaamme yhdistyksen vertaistuki-illoissa ja muissa yhdistysten tilaisuuksissa. Aurinkoisiin tapaamisiin!
Satakunnan Kilpirauhasyhdistys ry
Irma Anttila
Puheenjohtaja Kuva: Tuomas Meriniemi

Joensuun terveiset
Kevät on muutoksen ja uuden elämän aikaa. Moni laihduttaa tai paastoaa, kotia siivotaan, raivataan turhaa tavaraa pois. Ylimääräisen taakan kantaminen on raskasta, olipa
kyseessä kilot tai rojut. Kauhulla olen katsonut joitakin tositelevision ohjelmia tavaran hamstraajista tai painonpudottajista. Toivottavasti en itse ole aivan siinä pisteessä tai joku
läheiseni. Omat komeroni ovat täyttyneet, vuosien varrella on kertynyt kaikenlaista. Tunnen itseni arkeologiksi, vanhoja löytöjä tulee vastaan jo oven avauksella.
Moni vanhus on juuri nyt muuttamassa vanhasta kodistaan uuteen Senioripihaan Joensuussa. Ei ole helppoa karsia
tavaroita joihin saattaa liittyä myös tunnesiteitä. Nuoremmankin henkilön on vaikeaa valita mitä todella tarvitsee ja
minkä voi heittää pois. Usein uusi koti on pieni ja karsimista joutuu tekemään. Olen kuunnellut ystäväni kertomuksia
hänen ollessa apuna muuttamassa vanhempia avuntarvitsijoita. Samalla miettii mitä itse pitäisi tärkeänä.
Vanhasta luopuminen ei ole aina helppoa. Selvästi tarpeettoman voi heittää, huonot muistot yrittää unohtaa. Hyvät muistot kannattavat ja mukavia ajatuksia mieleen tuovia asioita kannattaa säilyttää. Lasteni ollessa pieniä olin väsynyt ja muistikin huononi vajaatoiminnan takia. Vanhoja
valokuvia katsoessa usein tulee ajatus, olenko todella elänyt tuonkin vaiheen. Tuntuu kuin jotakin olisi otettu pois.
Elämä oli välillä vain selviämistä päivästä toiseen. Varmaan
monella väsymyksestä kärsineellä äidillä on samoja tunteita. Lasten kuvat tuovat mukavia asioita mieleen. Sumuisista vuosista onneksi jäi arvokkaita muistoja.
Nyt uusimmat kuvat ovat tietokoneella. Meilläkin on sat-
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tunut vahinko ja osa tärkeitä kuvia on kadonnut bittitaivaaseen koneen kaaduttua. Kannattaisi tehdä vielä tavallisia paperikuvia ja kerätä albumiin. Nämä haluaisin aikanaan viedä mukana jos tulee muutto johonkin palveluasuntoon. Haluan vielä muistella omia lapsuusmuistojani, lasteni leikkejä ja matkakuvia hienoilta reissuilta. Mielellään palauttaisin
ystävieni kasvot ja yhteisten hetkien muistot vuosien takaa.
Tänään viimeksi sain puhelinsoiton kilpirauhaspotilaalta, joka kertoi miten vaikea on erikoislääkärille pääsy. Monella oireet ovat moninaisia ja epämääräisiä. Kilpirauhasongelman taakse voi piiloutua aivan muita sairauksia. Naisilla
esimerkiksi sepelvaltimotaudin oireet ovat usein aivan muita kuin rintakipu. Hengenahdistus, väsyminen, rytmihäiriötuntemukset ja kaulalla tuntuva kipu kertovat sydänvaivoista. Kehotin laittamaan valmiiksi paperille oireet ja missä ne tulevat ja pyytämään lähete jatkotutkimuksiin. Toivottavasti apua löytyy ajallaan.
Kesä on edessä ja toivon kaikille mukavaa ja aurinkoista aikaa. Kesäkuussa yhdistyksemme tekee retken Ilomantsiin, heinäkuussa on taukoa toiminnassa ja loppukesästä
jatkamme Kilppari-iltojen merkeissä.
Pohjois-Karjalan Kilpirauhasyhdistys ry
Päivi Paavilainen
Puheenjohtaja

Myyntilupa vaatii vuosien
asiantuntijatyön
Teksti: Tanja Väyrynen

Tämän lehden aiemmissa numeroissa on kerrottu,
miksi osalla lääkevalmisteista ei ole Suomessa myyntilupaa. Lääkkeen tuominen markkinoille edellyttää, että lääkevalmisteella on Suomen lääkeviranomaisten eli
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean tai Euroopan lääkeviranomaisen myöntämä myyntilupa. Myyntilupa myönnetään vain jos sitä on haettu.
Käytännön prosessi on yllättävän työläs ja selittää, miksi näin pienelle markkina-alueelle ei ole lupia haettu.

alueelle uusille bioteknologisille lääkkeille sekä muille innovatiivisille lääkevalmisteille, esimerkiksi pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkevalmisteet tai lääkkeet, jotka sisältävät uutta vaikuttavaa ainetta. Tällöin myyntilupahakemukset jätetään Euroopan lääkevirastoon (EMA), joka arvioi myyntilupahakemuksen ja myöntää sen yhtäaikaisesti koko EU:n alueelle.

Tunnustamismenetelmäkään
ei ole kevyt prosessi

Hakemus on laaja
Myyntilupahakemuksessa hakijan on osoitettava, että valmisteen teho, turvallisuus ja laatu täyttävät lääkevalmisteille asetetut viranomaisvaatimukset. Hakemuksen laatuosiossa kuvataan yksityiskohtaisesti lääkevalmisteen raaka-aineet, laatuseurantaan tarvittavat analyysimenetelmät,
lääkevalmisteen koko valmistusprosessi sekä säilyvyystutkimukset. Valmisteen turvallisuuden ja tehon osoittamiseksi hakemuksessa esitetään lääkevalmisteen kehityksen aikana tuotettu lääketieteellinen tutkimusmateriaali (kliiniset tutkimustulokset) tai vastaavat asiakirjat.
Myyntilupahakemuksen viranomaisarviointi kestää yleensä yli vuoden ja hakemusprosessin aikana hakija täydentää
hakemustaan viranomaisten lisäkysymysten perusteella.

Rekisteröintiprosesseja on useita
Valmisteesta riippuen valitaan sopiva rekisteröintiprosessi myyntiluvan saamiseksi. Lääkevalmisteiden myyntilupa voidaan myöntää kansallisen menettelyn, tunnustamis- tai hajautetun menettelyn sekä keskitetyn menettelyn kautta. Käytännössä kansallisten myyntilupaprosessien
määrä on vähentynyt viime aikoina merkittävästi, koska samasta lääkevalmisteesta voi jättää kansallisen hakemuksen
vain yhteen EU:n jäsenvaltioon. Jos valmisteelle halutaan
myöhemmin hakea myyntilupaa tai rekisteröintiä toisessa
jäsenvaltiossa, on käytettävä tunnustamismenettelyä. Tällöin menettelyssä käytetään hyväksi jonkin EU-jäsenvaltion olemassa olevaa myyntilupaa. Hajautettua menettelyä voidaan käyttää valmisteelle, jolla ei ole olemassa olevaa myyntilupaa missään jäsenvaltiossa. Edellä mainituissa menettelyissä myyntilupa-arvion tekee kansallinen viranomainen, eli Suomessa Fimea.
Keskitetyllä menettelyllä haetaan myyntilupaa koko EU:n

Lääkeyhtiön hakiessa myyntilupaa saman yhtiön valmisteelle toisen maan viranomaisen myöntämällä myyntiluvalla
johonkin toiseen maahan vaatii lääkevalmisteen hakemusmateriaali perusteellisen päivitysprosessin. Hakemusprosessiksi valitaan tällöin tunnustamismenettely. Vaikka valmisteella on jo myyntilupa toisessa maassa, vaatii toiseen maahan haettava myyntilupa mittavaa työtä muun muassa sen
vuoksi, että ajan saatossa viranomaisvaatimukset myyntiluvan myöntämiselle ovat luonnollisesti muuttuneet – esimerkiksi uudet myyntilupahakemukset pitää esittää sähköisessä muodossa lääkeviranomaisen vaatiman rakenteen
mukaisesti. Myös eri maiden viranomaisvaatimukset saattavat varsinkin vanhempien myyntilupien kohdalla poiketa toisistaan jonkin verran. Tämän vuoksi olemassa olevaa
myyntilupamateriaalia ei voi käyttää sellaisenaan uutta hakemusta varten, vaan hakemuksen päivittäminen vaaditun
rakenteen mukaiseksi sähköiseen muotoon vaatii aktiivista
yhteistyötä eri alan asiantuntijoiden kanssa.
Esimerkiksi Takedalla on myyntilupa Liothyroninille Ruotsissa ja Norjassa. Se on myönnetty molemmille -50-luvun
loppupuolella, eli päivittämiseen vaadittava työ olisi suuri.

Velvollisuudet eivät lopu
luvan myöntämiseen
Eri alan asiantuntijoiden vuosien työmäärä aiheuttaa
helposti suuria kustannuksia yhden lääkevalmisteen saamiseksi markkinoille. Niinpä prosessin kustannukset suhteessa valmisteen käyttäjämääriin joudutaan ottamaan huomioon, kun pohditaan myyntiluvan hakemista. Tärkeää on
myös huomioida, että työ ei lopu myyntiluvan saamiseen,
vaan myyntiluvan haltijalla on jatkuva velvollisuus raportoida viranomaiselle muutoksista, jotka vaikuttavat lääkevalmisteen laatuun, tehoon tai turvallisuuteen.
KILPI 2
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Projektitiedote
Apeced ja Addison ry sekä Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry ovat yhdessä saaneet RAY:lta kahden vuoden
projektirahoituksen vertaistuki- ja tukihenkilötoiminnan
kehittämiseen, tiedotukseen, neuvontaan ja koulutukseen.
APS APUA 2014–2015 -projekti on tarkoitettu kehittämään parempaa potilasyhdistystoimintaa sekä tuottamaan
ja jakamaan tietoa sairauksista, hoidosta ja sairausryhmistä
potilaille, heidän läheisilleen ja terveydenhoidon ammattilaisille sekä muille sidosryhmille
Konkreettisena tavoitteena on parantaa jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja hoitoa, nopeuttaa sairastuneiden hoitoon pääsyä ja kuntoutumista sekä vähentää sairausjaksoja ja kuolleisuutta. Projekti tekee yhteistyötä lääketieteen eri tahojen kanssa. Lisäksi potilaiden asiaa ajetaan myös järjestö- ja viranomaistasolla.
Tavoitteena on myös nostaa muiden potilasryhmien
(muun muassa kilpirauhaspotilaat) tietoisuutta riskistä sairastua ja keinoista löytää tarvittaessa tukiryhmiä. Projekti
järjestää koulutusta vertaistukitoimintaan ja tukipuhelin-

päivystykseen.
Projekti tuottaa molemmille yhdistyksille huomattavat
lisäresurssit muun muassa tiedotusmateriaalien tuottamiseen ja jakamiseen, tukitoiminnan kehittämiseen, koulutukseen sekä yleisestikin potilas- ja yhdistystoimintaan.
Projekti jakaantuu käytännössä muutamaan osaprojektiin ja projektilla on ohjausryhmä, jossa on
molempien yhdistysten edustus. Projektityöntekijä aloittaa kesän 2014 alussa, toistaiseksi koordinaattorina toimii yhdistysten yhteinen toimistotyöntekijä
Minna Haapa-aho, toimisto@apeced.org, gsm 045 801 1180.

Apeced ja Addison ry

Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry

Tukee, ohjaa ja neuvoo harvinaisia autoimmuuni monirauhassairauksia sairastavia (muun muassa APSI ja APSII) sekä heidän läheisiään. Järjestää vertaistukea ja jakaa tietoa
jäsenistölle, ammattihenkilöstölle ja muulle yleisölle. Lisäksi tarjoaa yhteistyötahojen kanssa sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta ja muuta virkistystoimintaa. Valtakunnallisen yhdistyksen jäsenmäärä on noin 330.
Yhteystiedot: toimisto@apeced.org, p. 045 801 1180
Tukipuhelin torstaisin, p. 040 877 6932, tuki@apeced.org
www.apeced.org

Aivolisäkesairauksia sairastavien ja heidän läheistensä
tukiyhdistys edistää ja tukee jäsentensä tiedonsaantia, jakamalla ajantasaista tietoa sekä järjestämällä asiantuntijaluentoja. Mahdollistaa jäsenilleen yhteistyötahojen kanssa sopeutumisvalmennusta, kuntoutusta, vertaistukea ja
virkistystoimintaa. Yhdistyksellä on noin 320 jäsentä ympäri Suomen.
Puheenjohtaja Anu Herala, p. 045 178 3331,
sellayhdistys@gmail.com, www.sellanet.com

30 KILPI 2

2014

Mitä sinä voit tehdä?
Osallistu jäsentapaamisiin ja vertaistapaamisiin, tule
keskustelemaan ja saamaan tietoa. Levitä tietoa ja jaa materiaaleja. Tule mukaan järjestämään toimintaa ja tutustumaan ihmisiin!

Mielekäs liikunta -juttusarja
seuraavasta lehdestä alkaen
Teksti: Maarit Mäkinen
Kuva: Roosamari Mäkinen

Tuntuuko liikkumaan lähteminen
vaikealta? Sitä se tosiaan voi olla, etenkin jos kroppa ei ole kunnossa. Olen
Maarit Mäkinen, 45-vuotias liikunnan
ja ravinnon asiantuntija. Koulutukseltani olen erityisliikunnanohjaaja, FAF
kuntosaliohjaaja sekä Personal Trainer. Olen itse sairastunut joitakin vuosia sitten kilpirauhasen vajaatoimintaan, joka lyhyessä ajassa toi liikakiloja
ja on edelleen täysin hoitoresistentti:
tyroksiini ei tehoa. Tiedän siis itse, millaista on potea kilpirauhassairautta ja
sen mukanaan tuomia ongelmia. Kilpirauhanenhan on elimistön ”moottori”, jos se ei toimi kunnolla, kehokaan ei toimi.
KILPI-lehden syksyn numerossa al-

kaa juttusarja ”Mielekäs liikunta”, jolla
pyritään tukemaan kilpirauhassairauksista kärsiviä helppoon, iloiseen liikuntaan huomioiden sairauden erityispiirteet. Ihana kesä on kuitenkin ihan kohta täällä Pohjolassa. Huomaa sen tuomat liikuntamahdollisuudet! Fiilistele
liikkumista! Kauniina kesäaamuna voi
olla mukavaa lähteä rauhalliselle pyöräretkelle vaikkapa lähimmälle torille.
Ei ole väliä mitä tai miten liikut, kunhan liikut jotenkin! Tavoite olisi saada
liikuttua edes kaksi ja puoli tuntia viikossa, että se vaikuttaisi myönteisesti terveyteen. Voit koota sen pienistä
pätkistä. Liikunnan iloa Sinulle!
http://kuntoneuvonta.
kotisivuni.org/

Kuntoutumiskurssi
2.-5.10.2014 Helsingissä. Huomioithan, että kurssi on
torstaista sunnuntaihin! Paikka tarkentuu myöhemmin.
Kurssi on tarkoitettu vastasairastuneille (diagnoosista enintään 2 vuotta). Hakuaika päättyy 25.8. Osallistumismaksu
150 €/2 hh ja 210 €/1 hh.
Kurssilaisten edellytetään osallistuvan koko kurssin ohjelmaan. Mikäli kurssilainen ei halua yöpyä kurssipaikalla, tätä ei hyvitetä osallistumismaksussa.

Täytä hakulomake huolellisesti. Valintaan vaikuttaa hakijan vapaamuotoiset perustelut. Tarvittaessa olemme yhteydessä puhelimitse ennen valintaa, joten muistathan ilmoittaa lomakkeella myös puhelinnumerosi. Kurssivalinnoissa tarve kuntoutumiseen on etusijalla.
Kuntoutumiskurssiin sisältyy täysihoito, lääkäriluento ja
muut asiantuntijaluennot. Matkakulut maksaa kurssilainen itse.

Hakeminen:
Kuntoutumiskursseille haetaan hakulomakkeella, jonka voi
täyttää liiton nettisivuilla Kurssit ja lomat -valikon alla. Lomakkeen voi myös tilata toimistosta p. 09 8684 6550. Hakulomake lähetetään toimisto@kilpirauhasliitto.fi tai postitse
Suomen Kilpirauhasliitto, Vilhonkatu 4 B, 00100 Helsinki.

Osallistumismaksua ei palauteta, mikäli kurssilainen peruu
osallistumisensa kurssia edeltävän kahden viikon aikana.
Kurssimme ovat hajusteettomia.

Voit tukea Kilpirauhasliiton toimintaa lahjoittamalla haluamasi summan tilille

FI19 8000 1970 4661 82.
Lahjoituksia voit tehdä myös netin kautta www.kilpirauhasliitto.fi.
Lahjoituspainike löytyy etusivulta.
Kertyneet varat ohjaamme tiedotus- ja kokemuskoulutustoimintaa.
Suomen Kilpirauhasliitolla on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa
nro 2020/2013/4551. Lupa on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata
ja keräysaika on 19.3.2014–31.12.2015.
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Klimakteriet och sköldkörteln
Inledning
Sköldkörtelsjukdomar är vanligare
hos kvinnor än hos män. Cirka tre procent av alla kvinnor har någon sköldkörtelsjukdom, oftast underfunktion
av sköldkörteln. Det är välkänt att obehandlade sköldkörtelsjukdomar, särkilt
underfunktion (hypotyreos), kan leda till
mensstörningar, barnlöshet och graviditetsproblem. Man vet mycket mindre
om hur det förhåller sig med sköldkörtelsjukdomar och klimakteriet.

Heta vallningar varifrån kommer de?

Klimakteriet
Begreppet menopaus avser den sista menstruationsblödningen som sköts
av kvinnans egen hormonproduktion.
Klimakteriet (eller övergångsåldern) avser däremot den tid kring menopausen
då äggstockarnas funktion småningom
avtar och upphör. Den genomsnittliga
åldern vid menopausen är visserligen
50-51 år, men den kan variera från kvinna till kvinna mellan 40 och 58 år. Den
genomsnittliga menopausåldern håller sig lika för kvinnorna inom en och
samma släkt, medan åldern vid första
mens inte förefaller att ha något klart
samband med menopausåldern. Kvinnans socioekonomiska situation, antalet förlossningar, vikt eller längd inverkar inte heller på när mensen upphör.
Däremot inträder menopausen 1 - 2 år
tidigare hos rökanda kvinnor jämfört
med icke-rökare, vilket beror på att tobaksrökning skadar follikelutvecklingen. Hysterektomi (bortoperation av livmodern) tidigarelägger också menopausen med någon månad eller t.o.m.
med upp till ett år, vilket man anser bero
på förändringar i blodförsörjningen till
äggstockarna på grund av operationen.
De klimakteriska symtomen börjar i
allmänhet då mensen blir oregelbundna eller upphör. Ungefär 70 - 80 procent av kvinnorna upplever svettskov
och heta vallningar under klimakteriet; dessa symtom är svåra och inverkar
på vardagen hos 10 - 20 procent. En del
kvinnor får heta vallningar bara några
gånger i året, medan andra kan få dem
ett par gånger i timmen. Svettskoven
kan vara besvärliga i 1 - 5 år, men det
finns kvinnor som haft dessa symtom i
45 år. Svettskoven förekommer särkilt
nattetid och stör sömnen. Därför är det
inte alls ovanligt att kvinnor i klimakteriet får sömnstörningar, vilket leder till
dagtrötthet. Förutom heta vallningar
och svettskov kan klimakteriet medföra många andra symtom, t.ex. huvudvärk och lynnessvängningar. Om kvinnan upplever psykiska symtom under
klimakteriet, bör dessa bedömas mot
bakgrund av hennes tidigare psykiska
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situation och åldersrelaterade förändringar i livet. Alla besvär beror ju inte
på klimakteriet.
Då östrogenhalten i kroppen minskar, påskyndas kroppens normala åldrande. Senare i klimakteriet förtunnas
huden och slemhinnorna, det blir svårare att hålla urinen, benstommen blir
skör (osteoporos). Risken för sjukdomar
i hjärta och blodcirkulation ökar snabbt
under klimakteriet och når strax nästan samma nivå som hos män i motsvarande ålder.

2014

Heta vallningar är det vanligaste
klimateriesymtomet. Heta vallningar
uppkommer, då östrogennivån sjunker snabbt på grund av att äggstockarna slutar producera och utsöndra östrogen. Vallningarna börjar ofta i övre delen av kroppen och stiger mot nacken
och upp till ansiktet. Vallningarna räcker från några sekunder till upp till en
halvtimme.
Det första tecknet är en kraftig känsla av hetta inne i kroppen, en sorts aura, en svallvåg av värme. Efter detta avtar värmen snabbt, då hudblodkärlen
på stora områden i kroppen utvidgar
sig. Hudtemperaturen och värmeledningen stiger i hela kroppen, ända till
fingertopparna. Detta leder till kraftig
svettning, särkilt i övre delen av kroppen och nacken, och till hudrodnad. När
värmen sedan avklingar, kan frossbrytningar uppkomma och huden kännas
klibbig. Många upplever oro, panikkänslor och hjärtklappning.
Hur sker diagnostiken?
Svettning är ett allmän besvär under klimakteriet. Mången medelålders
kvinna klagar över trötthet och nedstämdhet och märker hur huden förändras och vikten ökar. Ofast är det lätt att
konstatera att detta beror på klimakteriet. Men det finns situationer där man
måste ta sig en funderare om det trots
allt kunde bero på något annat. Symtomen vid underfunktion av sköldkörteln är bl.a. trötthet, frusenhet, viktökning och hudtorrhet. Om det åter gäller
överfunktion av sköldkörteln, får patienten svettningar, hon magrar och pulsen
stiger. Den fysiska konditionen försämras och tröttheten tilltar.
Äggstocksfunktionen avtar småningom och hypofys-äggstocksaxelns
funktion påverkas redan många år innan klimakteriet ger sig till känna. Detta leder till att klimakteriet kan inledas
som en förkortning av menscykeln och
som fläckblödningar. Först senare för-
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längs tiden mellan mensblödningarna.
Halten av östradiol, det viktigaste östrogenhormonet under kvinnans fertila år, sjunker. Småningom sjunker produktionen av östradiol så lågt att livmoderslemhinnan inte längre får tillräcklig
hormonell tillväxtstimulans och mensen
upphör. I takt med att östrogenhalten
sjunker, stiger halten av FSH (follikelstimulerande hormon). Halten av FSH används vid behov för att hjälpa fastsälla
om det är frågan om klimakteriet eller
inte. Efter menopausen stiger FSH till
över 40 IU/ml. Östrogennivåerna skiljer sig inte under klimakteriet mellan
kvinnor som har symtom och sådana
som inte har symtom.
I sig påverkar inte klimakteriet sköldkörtelns funktion. Däremot kan könshormonerna inverka på nivån av sköldkörtelhormon. De kan nämligen påverka
halten av sköldkörtelhormonernas bärarprotein (TBG). Östrogen ökar halten
av TBG, vilket minskar andelen av fritt
sköldkörtelhormon på bekostnad av
bundet sköldkörtelhormon. Detta är
emellertid en snabbt övergående förändring och kroppen återfinner balansen inom ett par månader. Därför uppkommer ingen underfunktion av sköldkörteln om inte kvinnan samtidigt har
en dold sköldkörtelsjukdom. Hos kvinnor som tar tyroxintabletter minskar
halten av T4v och halten av TSH ökar
då östrogenbehandling inleds. Detta
kan innebära att tyroxinbehandlingen
måste justeras.
Hormonbehandling
under klimakteriet
Hörnstenen för behandling av övergångsålderssymtomen är östrogen. Östrogenbehandlingen kan förverkligas
på olika sätt. Östrogen finns i tabletter
som tas kontinuerligt eller i perioder
(cykliskt). Östrogen kan också administreras i form av läkemedelsplåster eller

-gel som läggs på huden. Kvinnor vars
livmoder inte opererats bort ska dessutom använda progestin i syfte att undvika förtjockning av slemhinnan och cancerrisken som förenas med detta.
Behandlingen ger omedelbar nytta
- de klimakteriska besvären lindras effektivt inom bara några dagar efter insättning av hormonbehandlingen. De
heta vallningarna börjar avta efter 4 - 7
dagar och sömnlösheten lindras inom
10 - 14 dagar. Symtomen i slidan och
urinvägarna lindras efter några månader efter att behandlingen påbörjats.
Hormonbehandlingen ger också annan
hälsonytta som framkommer småningom. Hormonbehandlingen förebygger
osteoporos och benbrott. Dess effekt på
risken för sjukdomar i hjärt- och blodcirkulationsorganen beror på användarens ålder. Om behandlingen påbörjas
hos friska kvinnor innan 10 år gått sedan menopausen, förefaller det som om
behandlingen kunde t.o.m. skydda mot
hjärtsjukdomar.
Risken för blodpropp i venerna ökar
då man använder hormonbehandling.
Denna riskökning är uppenbar då det
gäller östrogenbehandling i form av
tabletter, medan östrogen som administreras i form av gel eller plåster inte tycks öka risken för blodproppar så
länge doserna är låga. Den största avigsidan men långvarig hormonbehandling är en ökning av bröstcancerrisken.
Hormonbehandlingen av
övergångsålderssymtom och
sköldkörtelsjukdomar
Efter att östrogenbehandlingen påbörjats bör behovet av tyroxin bedömas och tyroxindosen vid behov ökas.
Å andra sidan kan behovet av tyroxin
minska då östrogenbehandlingen avslutas, vilket beror på att TBG-halten
minskar när östrogen avslutas. Denna
minskning av TBG-halten gäller dock
bara om kvinnan använder östrogen i
tablettform, inte om östrogenbehandlingen sker med plåster eller gel. Om
detta är fallet, behöver alltså tyroxindosen inte justeras.
För behandling av bröstcancer används läkemedlet tamoxifen som har
en östrogenliknande inverkan. Därför
ökar behovet av tyroxin med 25 - 50 %
hos kvinnor som inleder denna behandling. Man rekommenderar att intaget av
tyroxin och hormonpreparat sker med
en intervall på 12 timmar.
Risken för osteoporos ökar efter klimakteriet. Om tyroxindosen är alltför
hög, kan benskörheten accelereras. Då
är det viktigt att intaget av kalcium och
D-vitamin är tillräckligt. Om detta blir
aktuellt, ska tiden mellan intaget av kalcium och tyroxintabletten vara minst fyra timmar. Däremot kan tyroxintabletten och östrogentabletten tas på sam-

ma gång.
Slutord
Det är i allmänhet lätt att diagnostisera klimakteriet på basis av personens
ålder och symtom. Då behövs inga hormonbestämningar. I oklara fall kan man
kontrollera om klimakteriet är för handen genom bestämning av halten av
FSH i blodet (FSH-nivån är över 30 IU/l
i upprepade prov). Trötthet och viktökning är vanliga besvär och de kan försvåras under klimakteriet. Dock måste
man minnas att dessa besvär kan också hänföra sig till sköldkörtelsjukdomar.

Då kan det vara på sin plats att kontrollera vissa grundläggande laboratorievärden, såsom hemoglobin, blodsocker
och sköldkörtelprov innan man påbörjar hormonbehandling. Om en kvinna
som står på tyroxin inleder hormonbehandling med tabletter som innehåller östrogen, kan det vara skäl att kontrollera sköldkörtelvärdena några månader senare. Och senast i klimakteriet är det angeläget att kvinnan funderar på om hon har rätt kostföring och
motionsvanor eller om hon kunde göra något mer för att befrämja sin egen
hälsa och livskvalitet.

KELAn tilastot 31.12.2013
kilpirauhaslääkityksellä olevista
Yhteensä 2009
Yhteensä 2010
Yhteensä 2011
Yhteensä 2012
Yhteensä 2013

Thyroxin

Tyrazol

220 343
234 418
246 950
266 925
284 863

4 737
4 888
4 904
5 141
5 630

211
456
942
2 256
4 560
6 967
9 686
11 567
12 497
17 347
22 277
27 702
34 625
37 074
29 018
26 548
21 230
13 536
5 275
997
92

1
14
30
111
159
303
370
353
341
409
461
432
437
490
387
398
435
315
142
39
3

Ikäryhmittäin
0-4 v
5-9 v
10-14 v
15-19 v
20-24 v
25-29 v
30-34 v
35-39 v
40-44 v
45-49 v
50-54 v
55-59 v
60-64 v
65-69 v
70-74 v
75-79 v
80-84 v
85-89 v
90-94 v
95-99 v
Yli 99 v
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