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Varsinaiset kilpirauhashormonit T4 ja T3 vastaavat 
elimistön aineenvaihdunnan nopeudesta ja 

vaikuttavat lähes jokaiseen soluun säädellen 
keskeisiä elintoimintoja kuten kasvua, kehi-

tystä, energia-aineenvaihduntaa, lämmön 
tuotantoa, verenkiertoa ja lisääntymistä. 
Ne ovat välttämättömiä normaalille 
kasvulle ja aivotoiminnan normaalille ke-
hitykselle sikiövaiheessa ja lapsuusiässä. 
Kilpirauhashormoneilla on tärkeitä vai-
kutuksia sokeri-, valkuaisaine- ja ras-
va-aineenvaihduntaan sekä vitamiinien 
hyväksikäyttöön. Ne vaikuttavat myös 

lihasten toimintaan, luustoon ja koles-
terolitasoihin. Solutasolla T4-hormonista 

muodostuu aktiivista T3-hormonia. Tämä 
muuntuminen tarvitsee seleeniä. T4-

hormonista voi muodostua myös 
ei-aktiivista rT3-hormonia  (kään-

teis-T3) erityisesti erilaisissa 
sairaus- ja stressitilanteissa, 
jolloin elimistön on säästet-
tävä energiaa. 

KILPIRAUHANEN JA  
KILPIRAUHASHORMONIT 
Kilpirauhanen on umpieritteinen rauhanen, joka koostuu kahdesta lohkosta ja sijaitsee kaulal-
la kilpiruston eli aataminomenan alapuolella. Kilpirauhasessa muodostuu kilpirauhashormoneja 
jodin kiinnittyessä aminohappo tyrosiiniin. Eniten muodostuu ja erittyy T4-hormonia eli tyroksiinia, 
vähemmän T3-hormonia eli trijodityroniinia, joka on aktiivisin kilpirauhashormoni sekä hieman 
rT3-hormonia, joka ei ole aktiivinen hormoni. 

Kilpirauhashormonien erityksen säätelyyn osallis-
tuvat aivoissa sijaitsevat umpieritteiset rauhaset 
hypotalamus TRH-hormonin välityksellä ja aivoli-
säke TSH-hormonin välityksellä. TRH saa aikaan 
TSH-hormonin muodostuksen ja erityksen. TSH on 
kilpirauhasta stimuloiva hormoni, joka kiihdyttää 
kilpirauhasen toimintaa ja kasvua. Kilpirauhasen 
vajaatoiminnassa eli hypotyreoosissa veren TSH-
hormonipitoisuus yleensä kohoaa. Kilpirauhasen 
liikatoiminnassa eli hypertyreoosissa TSH on 
yleensä matala. 

Kilpirauhasen vajaatoiminnassa veren vapaan 
T4-hormonin ja vapaan T3-hormonin pitoisuudet 
(S-T4-v ja S-T3-v) yleensä pienenevät ja liikatoi-
minnassa suurenevat. Verestä on hyvä mitata 
myös kilpirauhasvasta-aineita. Kohonneet veren 
vasta-ainetasot viittaavat krooniseen autoimmuu-
nitulehdukseen eli -tyreoidiittiin hypotyreoosin, 
kilpirauhasen suurenemisen ja/tai kilpirauhas-
kyhmyn syynä. Autoimmuunityreoidiitissa elimistö 
ikään kuin hyökkää kilpirauhasta kohtaan ja tekee 
vasta-aineita, jotka voivat vaurioittaa kilpirauhasta. 
Laboratoriotutkimukset eivät välttämättä osoita 
solutason hypotyreoosia, esimerkiksi sellaista 
tilannetta, että kilpirauhashormonit eivät pääse 
kunnolla soluun tai vaikuta kunnolla solussa tai 
T4-hormoni ei muunnu riittävästi aktiiviseksi T3-
hormoniksi. 



KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA,  
HYPOTYREOOSI 
Hypotyreoosille tunnusomaista on aineenvaihdunnan 
yleinen hidastuminen. Se on hyvin yleinen sairaus ja 
ilmeisesti lisääntymässä. Hypotyreoosiin lääkitystä saa 
Suomessa vähän yli 300 000 ihmistä eli noin 5 prosent-
tia väestöstä. Sen yleisin syy Suomessa on kilpirauhasen 
autoimmuuni-tulehdus, joka tuhoaa hormoneja tuotta-
vaa kilpirauhaskudosta. Maailmanlaajuisesti syynä on 
usein jodin puute. Virtsatutkimusten mukaan useimmilla 
suomalaisillakin on ainakin lievä jodin puute.  

Syitä siihen, miksi hypotyreoosia esiintyy paljon ja se on 
lisääntymässä, on monia. Perinnöllisen alttiuden lisäksi 
taustalla voi olla huono ruokavalio sekä vitamiini- ja 
hivenainepuutoksia. Taustalla voi olla myös altistuminen 
myrkyille tai kosteusvauriomikrobeille, krooniset infek-
tiot, häiriintynyt immuunipuolustus, ruoka-aine-allergiat 
ja ruoka-aineyliherkkyydet, diabetes ja muut sokeriai-
neenvaihdunnan häiriöt, suolistoinfektiot sekä muut 
vatsa- ja suolisto-ongelmat. Lisämunuaisongelmat, 
stressi ja muut hormonaaliset epätasapainotilanteet 
voivat myös vaikuttaa siihen, että kilpirauhasen toiminta 
häiriintyy. 

Hypotyreoosin klassisia oireita ovat väsymys, energian 
puute, aloitekyvyttömyys, kuiva iho, hiusten karkeus ja 
lähtö, kasvo- ja luomiturvotus, palelu, ummetus, painon 
nousu, hidas sydämen syke, käheys ja psyykkinen 
hitaus. Masennusta, muisti- ja keskittymisongelmia, 
lihasheikkoutta ja -jäykkyyttä sekä särkyjä voi esiintyä. 

Vatsavaivat, mahalaukun suolahapon vähyys tai 
pernisiöösi anemia (B12-vitamiinin puute) voivat olla 
mahdollisia. Sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä on 
yhdistetty hypotyreoosiin. Iho voi olla kellertävä, 
koska karotenoidit, kuten porkkanan beetakarotee-
ni, eivät hypotyreoosia sairastavalla muutu kunnolla 
A-vitamiiniksi maksassa. A-vitamiinin puute voi tämän 
vuoksi olla mahdollinen. Useilla on runsaasti infektioita. 
Kilpirauhanen voi olla suurentunut struumaksi, mutta 
se voi olla myös normaalikokoinen tai pieni. Nuorilla 
naisilla on usein kuukautishäiriöitä tai lapsettomuutta. 
Vanhemmilla voi olla muistihäiriöitä tai dementia.



LUONTAINEN HOITO 
Hypotyreoosin hoito on yksilöllistä. Kokonaisvaltainen, luontainen  

hoito, jossa kartoitetaan ja mahdollisuuksien mukaan hoidetaan hypo-
tyreoosiin johtaneita tekijöitä, on kaikille suositeltava, oli sitten ky-

seessä solu- ja kudostason hypotyreoosi tai lievä, subkliininen hypo-
tyreoosi ja silloinkin kun hypotyreoosi on selvä ja lääkehoito tarpeen. 

Tällainen hoito hyödyttää potilasta parhaiten. 

Tilannetta voisi verrata auton moottorin hätävaloon, joka syttyessään 
kertoo, että jotakin on vialla. Jos vain sammutamme valon eli hypo-
tyreoosin ollessa kyseessä annamme kilpirauhaslääkkeen, emme 

korjaa vikaa. Mutta kun etsimme syitä, miksi valo syttyi ja korjaamme 
vian eli tutkimme ja hoidamme syyn tai syyt, miksi  

potilaalla on hypotyreoosi, voimme auttaa häntä paljon  
paremmin kuin pelkällä lääkehoidolla. 



Kun hypotyreoosiin johtaneita syitä on tutkittu ja mahdollisuuksien mukaan 
alettu hoitaa, voidaan käyttää kuuden kohdan hoito-ohjelmaa: 

Annetaan oleelliset ravintoaineet  
kilpirauhashormonien tuottamiseksi. 
Tärkeimpiä ovat jodi, tyrosiini, sinkki, seleeni, 
rauta, vitamiinit E, B2, B3, B6, C ja D sekä antiok-
sidantit

Vähennetään kilpirauhasvasta-aineita.
Gluteeniton ja mahdollisesti myös maidoton 
ruokavalio on vähentänyt kilpirauhasvasta-ai-
neita joillakin potilailla. Seleenin ja D-vitamiinin 
riittävän saannin on myös todettu vähentävän 
kilpirauhasvasta-aineita.

Vähennetään altistumista ympäristömyr-
kyille ja muille haitallisille aineille ja tue-
taan maksan myrkynpoistojärjestelmää.
Jos maksa ei toimi hyvin, vähenee T4-hormonin 
muuntuminen T3-hormoniksi. Maksan toimintaa 
voidaan tukea puhtaalla ravinnolla sekä sopi-
villa ravintoaineilla ja ravintolisillä kuten maa-
rianohdake (silymariini), artisokkavalmisteet, 
N-asetyylikysteiini, alfalipoiinihappo, voikukka ja 
nokkonen.

Parannetaan T3-hormonin vaikutusta 
mitokondrioiden eli solujen energiakes-
kusten toimintaan.
T3-hormoni pääsee terveellä ihmisellä myös 
mitokondrioihin, joissa se vaikuttaa suoraan 
energian tuotantoon. Mitokondrioiden toimintaa 
voidaan parantaa seleeni-, sinkki-, mangaani- ja 
ubikinoni-ravintolisillä.
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Edistetään T4-hormonin muuntumista 
T3-hormoniksi
Seleeniä tarvitaan tässä muuntumisessa. 
Suomalaisilla on edelleen seleenin puu-
tetta, vaikka seleeniä lisätään lannoitteisiin. 
Luomutuotteissa, jotka ovat puhtaampia ja siten 
suositeltavampia, on vähän seleeniä. Useimmat 
suomalaiset tarvitsevat seleeniä ravintolisänä. 
Myös sinkki ja magnesium ovat tarpeen muun-
tumisessa ja monet voivat hyötyä niistäkin 
ravintolisinä. Melatoniinikin voi olla hyödyllinen. 
Stressihormoni kortisolin normaali eritys lisämu-
nuaisista on myös oleellinen muuntumisen kan-
nalta. Lisämunuaisten toimintaa voi tarvittaessa 
tukea sopivilla ravintolisillä kuten C-vitamiini, 
B5-vitamiini eli pantoteenihappo, ruusujuuri ja 
aswagandha.

Parannetaan T3-hormonin sitoutumista 
solureseptoreihinsa eli hormonin vastaan-
ottokohtiin
Hormonireseptorit tarvitsevat toimiakseen so-
pivia rakennusaineita kuten A-vitamiinia, sinkkiä 
sekä omega-3-rasvahappoja EPA:a ja DHA:ta. 
Nämä aineet voivat olla tarpeen ravintolisinä ja 
ne auttavat T3-hormonia sitoutumaan solure-
septoriinsa ja pääsemään soluihin ja solujen 
tumiin ja saamaan aikaan. kilpirauhashormoni-
vaikutukset. Liikunta parantaa solujen herkkyyttä 
kilpirauhashormoneille ja hormonien vaikutusta 
soluissa ja koko elimistössä.



Kilpirauhasen toimintaan vaikuttavat tekijät

Tämän ohjelman hyvät vaikutukset voidaan saavuttaa parantamalla 
ravitsemusta, ottamalla ravintolisiä, lisäämällä liikuntaa, vähentämällä 

liiallista stressiä sekä välttämällä myrkyllisille ja haitallisille aineille 
altistumista. On olemassa riittävä määrä tutkimusnäyttöä, jonka mu-

kaan edellä mainituista asioista on useimmille selvää hyötyä. 

Luontaisilla hoidoilla ja tukihoidoilla voidaan parantaa kilpirauhashor-
monien tuotantoa ja niiden vaikutusta soluissa. Näillä hoidoilla pyri-
tään myös ravitsemaan soluja, korjaamaan soluvaurioita, elimistön 
epätasapainotilanteita sekä ravintopuutoksia ja pysäyttämään au-

toimmuunireaktioita. Jos hoidot aloitetaan ajoissa, voidaan kilpirauha-
sen toiminta ja kilpirauhashormonien vaikutus soluissa mahdollisesti 

korjata normaaliksi ilman varsinaisia lääkkeitä. 

Vaikka kilpirauhaslääkitys olisi jo käytössä, terveellinen ruokavalio on 
tarpeen ja useimmat hyötyvät myös yksilöllisestä ravintolisäohjel-

masta. Tämä hoito-ohjelma sopii myös ennaltaehkäisemään kilpirau-
hassairauksia.



Seuraavassa kuvassa on esitetty kilpirauhashormonien tuotantoon ja 
toimintaan vaikuttavia tekijöitä

Vaikuttavat positiivisesti: Vaikuttavat negatiivisesti:

 merkitsee lisäävää vaikutusta 
 merkitsee estävää vaikutusta

 Tekijöitä, jotka liittyvät kilpirauhas- 
 hormonien tuotantoon. 

(( Ravinteet: Jodi, rauta, tyrosiini, sinkki, seleeni
(( Vitamiinit: E, B2, B3, B6, C, D
(( Antioksidantit

	 Tekijöitä,	jotka	lisäävät	T4-hormonin	 
	 muuttumista	T3-hormoniksi:

(( Seleeni, sinkki
(( Kasvuhormoni
(( Testosteroni
(( TSH-hormoni

 Tekijöitä, jotka parantavat solun  
 herkkyyttä kilpirauhashormoneille:

(( A-vitamiini
(( Liikunta
(( Sinkki

	 T3-hormonireseptorit	 
 tarvitsevat toimiakseen:

(( A-vitamiinia
(( Sinkkiä
(( Omega-3-rasvahappoja

 Kilpirauhashormoni- 
 tuotannon estäjiä:

(( Stressi
(( Infektio, trauma, säteily, jotkut lääkkeet
(( Fluori (jodin vastavaikuttaja)
(( Myrkyt: tuholaismyrkyt, elohopea, kad-

mium, lyijy
(( Autoimmuunisairaudet kuten keliakia

	 Tekijöitä,	jotka	estävät	T4:n	 
	 muuntumista	T3:ksi:

(( Stressi, trauma
(( Vähäkalorinen dieetti
(( Inflammaatio eli tulehdus
(( Myrkyt, infektiot
(( Krooninen alkoholin käyttö
(( Maksan/munuaisten toimintahäiriöt
(( Jotkin lääkkeet
(( Kohonnut rT3-hormonitaso
(( Liika estrogeeni
(( Perinnölliset tekijät

	 Tekijöitä,	jotka	lisäävät	T4:n	 
	 muuntumista	rT3:ksi:

(( Stressi, trauma
(( Monet yleissauraudet
(( Väkäkalorinen dieetti
(( Inflammaatio eli tulehdus
(( Myrkyt, infektiot
(( Tyypin 1 diabetes
(( Maksan/munuaisten toimintahäiriöt
(( Jotkut lääkkeet kuten mahahappoa vähen-

tävät ranitidiini, simetidiini, famotidiini
(( Raskaus

T4

T3

rT3

 













Proteiinipitoiset ruoat ovat tärkeitä, koska niistä saa 
muun muassa tyrosiini-aminohappoa, jota tarvitaan 
kilpirauhashormonien muodostumisessa. Jos mahalau-
kussa on liian vähän suolahappoa tai on käyttänyt pit-
kään suolahappoa vähentäviä lääkkeitä, voivat proteiinit 
pilkkoutua huonosti, minkä seurauksena tyrosiinin saanti 
voi jäädä vähäiseksi. Ainakin tällöin sitä on hyvä ottaa 
ravintolisänä. Hyviä proteiinilähteitä ovat kalat, jotka 
sisältävät varsin paljon jodia. Proteiinilähteinä voi käyttää 
myös kanaa, kalkkunaa, kananmunia sekä pähkinöitä, 
manteleita ja siemeniä. Huolellinen pureskelu on tär-
keää, jotta ruoka pilkkoutuu ja imeytyy hyvin. 

Gluteenilla ja autoimmuunisairauksilla on todettu ole-
van yhteys. Gluteeniton ja mahdollisesti myös maidoton 
ruokavalio on hyödyksi erityisesti silloin kun kyseessä 
on autoimmuunikilpirauhastulehdus. Suositeltavia, 
ravintorikkaita luontaisesti gluteenittomia viljoja ovat 
täysjyväriisi, hirssi, tattari, kvinoa, amarantti ja puhdas 
kaura. Jotkut voivat parhaiten viljattomalla, esimerkiksi 
paleo-tyyppisellä ruokavaliolla, mutta se on osattava 
koostaa oikein.  

Hyvänlaatuiset, luonnolliset rasvat ovat tärkeitä niin 
kilpirauhasen kuin koko elimistömme ja sen kaikkien 
solujen hyvinvoinnille. Hyviä rasvoja saa kylmäpuriste-
tuista, mieluiten luomulaatuisista öljyistä kuten oliivi-, 
avokado-, hamppu- ja/tai pellavansiemenöljyistä. Useat 
kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavat hyötyvät päivit-
täisestä kylmäpuristetusta luomukookosöljyannoksesta. 
Sen on todettu alentavan LDL-kolesterolia, mikä saattaa 
olla seurausta siitä, että se kiihdyttää kilpirauhasen 
toimintaa.  

Kannattaa juoda mahdollisimman puhdasta, hyvän-
laatuista vettä. Kloorattua vettä tulee välttää, koska se 
ehkäisee jodin hyväksikäyttöä ja voi tappaa hyviäkin 
suolistobakteereja. Luomulaatuiset vihreä ja valkoinen 
tee ja/tai yrttiteet ovat suositeltavia. Luomulaatuista 
kahvia ja mustaa teetä voi juoda kohtuudella, jos ne 
sopivat, mutta ei tyhjään vatsaan. Ne piristävät ja paran-
tavat aineenvaihduntaa. Pieni määrä tummaa suklaata 
tai raakasuklaata, mieluiten luomuna, sopii herkuttelu-
hetkiin.  

Puhdistettua, teollisesti käsiteltyä ja muunnettua 
ruokaa on vältettävä. Tällaisia ovat valkoinen sokeri ja 
valkoisista vehnäjauhoista tehdyt tuotteet sekä teolli-
sesti muunnetut rasvat kuten margariinit, kevytlevitteet, 
kovetetut ja osittain kovetetut kasvirasvat, transrasvat ja 
näitä rasvoja sisältävät tuotteet. Keinotekoiset makeu-
tusaineet eivät ole suositeltavia, niistä on raportoitu 
haittoja. On vältettävä hypertyreoosin hoidossa käytet-
täviä ruoka-aineita kuten kaaleja, persikoita, päärynöitä, 
pinaattia, lanttuja ja nauriita raakoina sekä runsasta 
soijatuotteiden käyttöä. Jos soijaa käyttää, pitäisi lisätä 
ainakin jodin ja seleenin saantia riittävän kilpirauhashor-
monituotannon takaamiseksi. 

Luonnollinen, terveellinen ravinto sekä terveet elä-
mäntavat ovat keskeisiä hypotyreoosin hoidossa, mutta 
useimmat hyötyvät myös monipuolisesta ravintolisäoh-
jelmasta. Ravintolisistä on yleensä hyötyä myös ennal-
taehkäisevästi ja silloinkin kun lääkehoito on jo aloitettu. 
Suositeltavaa olisi mitata vitamiinien, hivenaineiden ja 
muiden ravintotekijöiden veripitoisuuksia, jotta voitaisiin 
laatia yksilöllinen hoito-ohjelma, mutta kohtuullisia mää-
riä voi toki ottaa itsenäisestikin. Ravintolisiä voidaan ottaa 
noudattaen edellä esitettyä kuuden kohdan ohjelmaa.

RUOKAVALIO
Hypotyreoosipotilaan ruokavalion tulee olla terveellinen, mahdollisimman luonnonmukainen, ravit-
seva ja monipuolinen. Luomuruoka on suositeltavaa. Kannattaa käyttää mahdollisimman paljon eri-
värisiä marjoja, hedelmiä, vihanneksia ja juureksia. Vatsavaivaisen on hyvä kuumentaa vihannekset 
ja juurekset. Hypotyreoosipotilaalle erityisen suositeltavia ovat persilja, aprikoosit, taatelit ja luumut. 



(( Vahva monivitamiini-hivenainevalmiste, joka sisältää ai-
nakin B-vitamiineja, C-vitamiinia, E-vitamiinia, D-vitamiinia, 
seleeniä, sinkkiä, mangaania, jodia, kromia, booria, kuparia 
ja karotenoideja, esimerkiksi beetakaroteenia. Joissakin 
valmisteissa voi olla myös vähän A-vitamiinia, magnesiumia 
ja kalsiumia.

(( C-vitamiinia tarvitaan yleensä enemmän kuin monivitamii-
ni-hivenainevalmisteessa on, aikuisille noin 500 mg 2-4 
kertaa päivässä.

(( D-vitamiinia tarvitaan yleensä lisää, ainakin talvella aikuisille 
noin 50-100 µg/vrk. Autoimmuunityreoidiittipotilas voinee 
ottaa jopa 125 µg/vrk.

(( Jos monivitamiini-hivenainevalmisteessa ei ole riittävästi 
seleeniä, sinkkiä ja/tai B-vitamiineja, erityisesti B1-, B5- tai 
B12-vitamiineja, ne otetaan erikseen. Useimmille aikuisille 
sopiva seleenin määrä kaikista ravintolisistä on noin 100-
200 µg/vrk ja sinkin määrä 15-50 mg/vrk.

(( Magnesiumlisä on usein tarpeen. Se rentouttaa ja sitä tarvi-
taan erityisesti stressitilanteissa. Useimmille aikuisille sopiva 
määrä on noin 400 mg iltaisin.

(( Kalsiumlisä on yleensä tarpeen, jos ei käytä maitotuotteita.

(( Rautalisä on syytä ottaa, jos hemoglobiini ja/tai veriseeru-
min rautapitoisuus tai varastorauta ferritiinin pitoisuus on 
matala.

(( Monet hyötyvät ubikinonista, joka on hyödyllinen sydämelle, 
lihaksille ja energiaa antamaan. Erityisen hyödyllinen se on 
silloin kun on kolesterolilääkitys. Sopiva annos aikuisille on 
noin 30-100 mg/vrk. Joillekin, kuten tupakoitsijoille, pitkä-
aikaissairaille ja iäkkäille, voi ubikononin aktiivinen muoto 
ubikinoli, olla parempi vaihtoehto.

(( Jodilisä on tarpeen useimmille esimerkiksi merilevävalmis-
teena tai kaliumjodidina. Sopiva, turvallinen annos aikuisille 
on noin 150-500 µg/vrk.

(( Tyrosiinia voi ottaa tarvittaessa noin 500-1000 mg 1-2 ker-
taa päivässä tyhjään vatsaan.

(( Kalaöljy on tarpeen omega-3-rasvahappojen EPA:n ja DHA:n 
saamiseksi, aikuisille noin 1-2 g/vrk. Kalaöljyä ei tule käyttää 
2-4 viikon ajan ennen leikkausta.

(( A-vitamiinilisä voi olla tarpeen, annos on yksilöllinen. 
Useimmille aikuisille sopiva annos ravintolisänä on 700-900 
µg (2333-3000 IU) vuorokaudessa.

(( Neurolipidit voivat auttaa alakuloisuuteen ja niin sanottuun 
aivosumuun.

(( Melatoniini on hyödyllinen varsinkin vanhemmille ihmisille 
iltaisin, noin 1-3 milligrammaa tarvittaessa tai säännöllisesti. 
Se parantaa univalmiutta ja on voimakas antioksidantti.

Seuraavassa on esimerkki hypotyreoosipotilaalle sopivasta 
ravintolisäohjelmasta:



Liikunta lisää kilpirauhashormonien eritystä ja parantaa 
kudosten herkkyyttä kilpirauhashormoneille sekä lievit-
tää stressiä. Jos kunto on huono eikä ole liikkunut paljoa, 
on aluksi oltava varovainen ja aloitettava rauhallisella ja 
kevyellä liikunnalla. Kun kunto kohenee, voi liikunnan 
määrää ja vaativuutta lisätä. On hyvä löytää itselle sopi-
va liikuntamuoto, sellainen mistä nauttii ja tulee hyvälle 
tuulelle. 

Suoliston kunnosta on huolehdittava syömällä luonnol-
lista, hyvää ravintoa. Probiootit eli maitohappobakteerit 
ja kuituvalmisteet ovat usein hyödyksi. Suoliston hyvä 
kunto on tärkeää kilpirauhaselle ja koko elimistölle. 

Stressin hallinta, rentoutuminen ja riittävä uni ovat myös 
tarpeen. Monet ovat kokeneet mindfulness- eli tietoi-
sen hyväksyvän läsnäolon menetelmän tehokkaaksi. 
Menetelmää on tutkittu ja tutkimuksen mukaan mene-
telmän harjoittajat pystyivät muuttamaan sen avulla aja-
tustapaansa ja lopettamaan turhan murehtimisen. Hyviä 
rentouttajia voivat olla esimerkiksi musiikki, laulaminen, 
tanssi, maalaaminen tai lasten kanssa puuhailu. Syvään 
hengittäminen ja mielen rauhoittaminen voivat auttaa. 

Silloin kun tarvitaan lääkehoitoa, se on toteutettava 
yhteistyössä lääkärin kanssa. Lääkehoito tarkoittaa hor-
monikorvaushoitoa eli potilaalle annetaan luonnollisia 
hormoneja, joita häneltä puuttuu tai joita hänellä on liian 
vähän. Hypotyreoosipotilas tarvitsee lääkehoitoa ainakin 
silloin kun kilpirauhanen on poistettu tai tuhoutunut ja/
tai kun oireet ovat tyypilliset ja laboratorioverikokeiden 
mukaan hypotyreoosi-diagnoosi on selvä. Lääkehoito 
on tarpeen silloin kun autoimmuunityreoidiitti on 
johtanut kilpirauhasen toiminnan selvään huonontumi-
seen ja kilpirauhanen on tulehdussolukon vaurioittama. 
Lääkehoitoa voidaan tarvita myös solu- ja kudostason 
hypotyreoosissa, jota laboratoriotutkimukset eivät vält-
tämättä osoita. 

Mikäli epäilee tällaista tilannetta ja oireet sopivat kilpi-
rauhasen vajaatoimintaan, voi itse kokeilla kokonaisval-
taista luontaista hoitoa. Jos siitä ei ole riittävästi apua, 
oireet ovat tyypilliset eikä muuta syytä oireilulle todeta, 
voidaan tehdä hoitokokeilu kilpirauhaslääkkeellä. 

YLEISKUNTO JA STRESSIN HALLINTA
Sopiva liikunta on tarpeen hypotyreoosipotilaalle, myös ennaltaehkäisevästi.



YHTEENVETO 
Kilpirauhassairaudet, erityisesti kilpirauhasen vajaatoiminta, ovat 

yleisiä sairauksia ja ne on hyvä pitää mielessä, jos oireet ovat sopivat. 
Laboratoriokokeita kannattaa ottaa, mutta ne eivät kerro kaikkea. 

Kilpirauhasen sairauksissa on usein kyse paitsi kilpirauhasen myös 
muiden umpieriterauhasten toimintahäiriöistä. Luontainen, kokonais-
valtainen hoito kuten hyvä ravinto, vitamiinit, hivenaineet ja antioksi-
dantit voivat auttaa. Kilpirauhanen, sen solut ja koko elimistö voivat 

hyvin ja toimivat yleensä parhaalla mahdollisella tavalla, kun ne saavat 
riittävästi tarvitsemiaan ravinteita. 

Sopiva liikunta, uni ja stressin hallinta ovat myös tärkeitä. Lääkehoitoa 
tarvitaan ainakin silloin kun diagnoosi on selvä oireiden ja laborato-
riolöydösten perusteella ja silloin kun kilpirauhanen on poistettu tai 

tuhoutunut. Jos oireet ovat vaikeat ja/tai luontaiset hoidot eivät auta 
riittävästi, tarvitaan lääkehoitoa.

Lisää kilpirauhasen toiminnasta voi lukea  
oppaan kirjoittajan yleislääketieteen erikoislääkäri, biokemisti 

Päivi Mäkeläisen kirjasta Kilpirauhasen toimintahäiriöt ja 
kokonaisvaltainen hoito. 

(Violet Light Oy, 2016)



TUOTESUOSITUKSIA
Jodi tukee kilpirauhasen normaalia toimintaa.

Biomedin Joditipat
Biomedin Joditipat on hyvin imeytyvää kaliumjodidia 
sisältävä ravintolisä. Yksi tippa sisältää 150 mikrogram-
maa Jodia.

Seleeni tukee kilpirauhasen toimintaa.

Biomedin seleenitipat
Biomedin Seleenitipat on helppo tapa varmistaa riittävä 
seleenin saanti. Päiväannos 2 tippaa sisältää 180 mikro-
grammaa hyvin imeytyvää seleeniä. 

(( soveltuu kasvissyöjille ja vegaaneille
(( ihanteellinen henkilöille, joilla on nielemisvaikeuksia
(( seleeni edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
(( seleeni edistää hiusten ja kynsien hyvinvointia
(( seleeni on tärkeä kilpirauhasen normaalille toiminnalle
(( seleeni edistää normaalia siittiöiden muodostusta
(( seleeni suojaa soluja hapetusstressiltä

Th intensive on markkinoiden ylivoimaisesti parhaat pitoi-
suudet sisältävä ravintolisä kilpirauhasen tukemiseen. 

Sisältää 

139:n
päivän  

annoksen

Sisältää 

544:n
päivän  

annoksen

Jodi ja seleeni tukevat kilpirauhasen normaalia toimintaa.

TH Intensive
Ainutlaatuinen jauheyhdistelmä, joka sisältää jodia ja seleeniä, jotka tukevat 
normaalia kilpirauhasen toimintaa. Se sisältää lisäksi aminohappoja, ravinto-
aineita ja antioksidantteja kätevässä ja hyvänmakuisessa annospussissa. 

(( Jodi ja seleeni tukevat normaalia kilpirauhasen toimintaa.
(( C-vitamiini, sinkki ja seleeni ovat antioksidantteja, jotka suojaavat soluja oksidatiivi-

selta stressiltä.
(( C-, B3- ja B1-vitamiinit tukevat energiantuotantoa ja niasiini (B3-vitamiini) auttaa 

väsymykseen ja uupumukseen.
(( L-tyrosiini ja L-glysiini ovat aminohappoja


