Matti Wirmanevan tekstin otin kiintolevylle talteen joltain foorumilta:

"Heippa kaikille foorumilaisille, Sain tiedon, että nimeni on mainittu foorumilla  ja niipä päätin rekisteröityä ja kertoa vähän kilpirauhasasiaa. Olen kirjoittanut asiasta useita artikkeleita ja liitän tähän yhden niistä. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin, jos niitä herää. 
Omakohtaisesti kokeneena näitäkin oireita voin vakuuttaa, että tilanteeseen löytyy useimmiten kohtalaisen nopea mahdollisuus parantua ja jopa päästä tyroksiinin käytöstä kokonaan. 

Itselläni oli tämän lisäksi vakava lisämunuaisen toimintavajaus, joka myös korjaantui reippaalla hivenaine- ja vitamiinikuurilla 20 v. sitten eikä ole vaatinut mitään hivenravintoaine "lääkitystä" sen jälkeen vaan on pysynyt kunnossa kertakorjauksella. 

Lisämunuaisten vajaatoiminnasta voin myöhemmin kirjoittaa enemmänkin, mutta tämähän onkin kilpirauhasfoorumi eikä tänne se oikeastaan kuulukaan. Silti, kun monet hormonitoiminnat ovat riippuvaisia usein samoista hivenaineista voidaan näitä molempia käsitellä myös täällä. 

Kilpirauhasen toiminnasta 

Kylmäoireet, raajojen verenkierto ja hivenravintoaineet  
Kilpirauhastoiminnan häiriöt ovat usein tulleet esille monissa erilaisissa oireistoissa. Monet kokevat suoranaisia tuntemuksia kilpirauhasen alueella. Ulkopuolisten fysikaalisten vaikutusten mekanismeja ei ole vielä riittävästi tutkittu, mutta kilpirauhasen toimintahäiriöitä on onnistuttu vähentämään ja korjaamaan muutamilla välttämättömillä lisäravinteilla käytännössä. 

Verenkierto, kilpirauhastoiminnat ja lämmöntuotto 
Monet valittavat huonoa verenkiertoaan kertoen, että sormet ja varpaat ovat jääkylmät kesälläkin. Tämä ei usein johdu kuitenkaan heikosta verenkierrosta, vaan itse asiassa heikosta lämmön tuotosta. Lämmöntuotto on vuorostaan riippuvainen kilpirauhashormonien, tyroksiinin ja trijodotyroniinin, tuotosta ja aktivoinnista. Nämä toiminnat ovat vuorostaan riippuvaisia useista hivenaineista ja niitä tarvitsevista entsyymeistä. Näillä hivenravintoaineilla ei saisi kuitenkaan olla toimintaa säätelevää ominaisuutta, vaan niiden puutteita ei saisi yleensä esiintyä. Säätelyn tulee tapahtua aivolisäkkeen ja kilpirauhasen yhteistyössä ja näin ylläpidetään kehon perusaineenvaihduntaa sekä sen mukana myös riittävä lämmöntuottoa. Lämmön vajaatuotannon lisäksi esiintyy usein myös masennusta, apatiaa, hiustenlähtöä, painonnousua, muita hormoni- ja kuukautishäiriöitä sekä väsymystä. 

Kilpirauhasen hormonituotanto 
Terve ja riittävän aktiivinen kilpirauhanen tuottaa normaalisti tarpeeksi tyroksiinia, joka ylläpitää perusaineenvaihduntaa ja peruslämmöntuottoa. Osa tyroksiinista jää valmiiksi aktiivisimpaan muotoon trijodotyroniiniksi, T3, johon kuuluu vain kolme jodia. Jäljelle jäävä ja kehoon kiertämään ohjatun tyroksiinin tulee aktivoitua soluissa trijodotyroniiniksi, jotta lämmön tuottoon ja soluaineenvaihduntaan tarvittava aktivaatio olisi riittävä. Tämän muutoksen tekee viimevaiheessa entsyymi nimeltään dejodinaasi, jonka aktivoitumiseen tarvitaan seleeniä. 


Tyroksiinin tuotantoesteet 
Tyroksiinia tuotetaan L-tyrosiini nimisestä aminohaposta. Useimmiten L-tyrosiinista ei ole puutetta. Näitä tarvitaan kaksi yhteen tyroksiinimolekyyliin. Tähän yhdistelmään tulee kiinnittää neljä jodiatomia. Tämän kiinnitystyön tekee entsyymi, joka tarvitsee aktivoituakseen kuparin. Tällöin kuparinpuute pystyy jarruttamaan tyroksiinin tuotantoa. Tähän asti meillä on siis kolme ainetta, joita vähintään tarvitaan tyroksiinin tuotantoon; L-tyrosiini, jodi ja kupari. Jodin puutteelle on tunnusomaista kilpirauhasen kompensatorinen liikakasvu eli struuma. Tämä vähenee ja katoaa hitaasti jodin saannin myötä. 


Tyroksiinin vapauttaminen kilpirauhasesta 
Valmis tyroksiini varastoituu valmistuspaikalleen kilpirauhasen rakkulamaiseen kudokseen ja sen vapautuminen verenkiertoon vaatii entsyymin, joka aktivoidaan sinkillä. Tällöin sinkinpuute voi jarruttaa vapautumista ja tyroksiinitaso veressä ei tästä johtuen pysy riittävänä. Rinnakkain tähän tilaan voi vaikuttaa myös aivolisäkkeen toimintahäiriöt, joissa kilpirauhasen toimintaa ja tyroksiinin tuottoa ja vapauttamista säätelevän TSH -hormonin (thyroidea stimulating hormon) tuotanto ei ole tasapainossa. 


Tyroksiinin muuttaminen trijodotyroniiniksi 
Tyroksiini ei ole kovin aktiivinen perusaineenvaihdunnan ja näin ollen se tulee yllä mainitusti muuttaa trijodotyroniiniksi lohkaisemalla siitä pois seleeniaktivoidulla entsyymillä yksi jodiatomi oikeasta kohtaa. Tämä oikea kohta on jompikumpi äärimmäisistä jodiatomeista. Tällöin syntyy tyroksiinia monikertaisesti aktiivisempi trijodotyroniini T3. 


Wilsonin syndrooma ”kylmäntauti” 
Mikäli jodi lohkeaa tyroksiinin keskeltä syntyy niin sanottu käänteis-trijodotyroniini eli reverse -trijodotyroniini rT3, joka on täysin tehoton ja epäaktiivinen. Eikä pelkästään riitä, että se on vain epäaktiivinen. Kaiken lisäksi tämä käänteisversio pystyy häiritsemään koko kilpirauhasen toimintaakin matkimalla oikean trijodotyroniinin ominaisuuksia, mutta solutasolla se ei kuitenkaan pysty aktivoimaan reaktioita samalla tavoin, kuin oikea T3. Tyypillisiä ongelmia ja oireita tällöin ovat lämmöntuoton niukkuus, kehonlämpö jopa alle 35 °C, painon kertyminen, turvotukset, nivel- ja lihaskivut sekä toiminnan hidastuvuus yleensä. Usein tällöin on alettu käyttää tyroksiinia lääkkeeksi ja laboratoriotulokset ovat tyydyttäviä, mutta tyroksiinin lisääminenkään ei saa oireita katoamaan koska osa tyroksiinista muuntuu r-T3:ksi. Tähän ongelmaan on Amerikassa kehitetty hitaasti liukeneva T3 –hormoni, jota käyttäen muutamia kuukausia ja annosta oikein säätämällä saadaan r-T3 vähenemään ja tilanne palautumaan normaaliksi. Tähän pitäisi paneutua meillä Suomessakin riittävästi.   Lisätietoa: http://www.wilsonstemperaturesyndrome.com 

Verenkierto säätelee kehon lämpötilaa 
Lämmöntuoton ollessa niukkaa osallistuu autonomisen hermoston säätely keskikehon lämmön ylläpitämiseen vähentämällä lämmönhukkaa kehon ääreisosissa eli käsissä ja jaloissa. Tästä on seurauksena, että sormien ja varpaiden lämpötila saattaa olla alle 25 °C normaalissa huoneenlämmössä. Erityisesti tässä tilassa on tunnusomaista, että sormet voivat olla kämmentä viileämpiä jopa 5-10 °C. Tästä huolimatta ovat kilpirauhastestien tulokset "normaalit”. Ãärimmäisenä ilmiönä tällöin voi olla jopa varpaiden tai sormien kuoliot ja amputaatiouhka. Onhan verenkierto tällöin todellakin huono, mutta syy on useimmiten muualla, kuin itse verisuonistossa. 

Laboratoriotutkimukset ja oireilut 
Normaalisuus on monien laboratoriotutkimusten ongelma. Tämä normaalisuus tulee esiin siinä, että niin monilla on riittämättömän lämmöntuoton ongelma, vaikka he ovatkin näennäisesti terveitä ”vilukissoja”. Laboratorioiden viitearvot muodostetaan vakiojakautumaan perustuen ja vain sen äärimmäiset osat luetaan patologisiksi. 

Lämmöntuottoa voidaan onneksi normalisoida 
Lupaamatta mitään voidaan kuitenkin toimia siten, että selvitellään elimistön hivenainetasoja ja korjataan niitä toivottuun suuntaan ja seurataan lämmön tuotannon muutoksia kehon ääreisosissa kuten sormissa ja kämmenissä. Yllätykseksemme ovat tällä tavoin useat sormet ja varpaat lämmenneet jopa siten, että entisen 18 °C asemesta on saattanut voida mitata muuten samanlaisissa olosuhteissa 35-37 °C ja jokaöiset villasukat on saanut heittää pyykkikoriin lepäämään. 

Viittä ainetta vähintään tarvitaan riittävään toimintaan 
Kertauksen vuoksi todetaan, että L-tyrosiinia, jodia, kuparia, sinkkiä, ja seleeniä tarvitaan kunnollisen kilpirauhastoiminnan ylläpitämiseen. Tämän lisäksi tulee tietysti aivolisäkkeen ja sitä ohjailevan hypotalamuksen toimia tasapainoisesti kilpirauhasen kanssa. Hivenaineiden pitoisuudet saadaan kohtalaisen hyvin selvitettyä kudosanalyysillä, joka voidaan tehdä hiuksista. Tämän ja oirekuvan perusteella on sitten laadittavissa lisäravintoainesuositus, jolla hivenaine- ja vitamiinitasot on korjattavissa. 

							kirjoittaja Matti Wirmaneva

