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Lihasoireinen Hashimoton tyreoidiitti
Kuvaamme Hashimoton tyreoidiittia sairastavan eutyreoottisen potilaan, jonka vaikeat
lihasheikkous‑ ja lihaskipuoireet helpottivat kilpirauhasen poistoleikkauksen jälkeen.
Haluamme korostaa autoimmuunityreoidiitin merkitystä lihasoireiden erotusdiagnos‑
tisena vaihtoehtona. Hashimoton tyreoidiittiin liittyvät lihasoireet voivat johtua tyreoi‑
diitin aiheuttamasta kilpirauhasen vajaatoiminnasta, tyreoidiitin kanssa samanaikaisesti
esiintyvästä reumaattisesta sairaudesta tai lihasten ja kilpirauhasen yhteisten antigeenien
laukaisemasta tulehduksesta kohdekudoksessa. Kirjallisuudessa ei ole aiemmin kuvattu
tyreoidiittiin liittyvien lihasoireiden parantuneen kilpirauhasen poistoleikkauksella.

A

utoimmuunityreoidiitilla tarkoitetaan kil‑
pirauhasen tulehdusta, jonka histologises‑
sa löydöksessä on keskeistä T‑ ja B‑lym‑
fosyyttien kertyminen kilpirauhaskudokseen.
Autoimmuunityreoidiitin etiologia on tunte‑
maton. Autoimmuunitulehdus käynnistyy, kun
T‑lymfosyytit aktivoituvat tunnistaessaan kilpi‑
rauhasantigeenin. Mahdollisina T‑lymfosyyttejä
aktivoivina antigeeneina pidetään tyreoidea‑
peroksidaasia (TPO), tyreoglobuliinia (TG) ja
tyreotropiini‑ eli TSH‑reseptoria. Aktivoituneet
T‑lymfosyytit tunkeutuvat kilpirauhaskudok‑
seen ja tuottavat sytokiineja, jotka käynnistä‑
vät kilpirauhaskudoksessa tulehdusreaktion ja
apoptoosin. Myös B‑solut aktivoituvat tuotta‑
maan TPO‑, TG‑ ja TSH‑reseptorivasta-aineita.
Autoimmuunityreoidiittia sairastavista 95 %:lla
todetaan näitä vasta‑aineita, mutta niiden mer‑
kitystä taudin patogeneesissä ei vielä tunneta
(Dayan ja Daniels 1996).
Autoimmuunityreoidiitti on yleensä oireeton.
Sen seurauksena kilpirauhanen joko surkastuu
tai suurenee struumaksi, jolloin tautia kutsutaan
Hashimoton tyreoidiitiksi. Kroonisen tulehduk‑
sen vaikutuksesta voi syntyä kilpirauhasen va‑
jaatoiminta. Kilpirauhasen vajaatoimintaa on
hiljattain käsitelty tämän lehden katsausartikke‑
lissa (Schalin-Jäntti 2005).
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Oma potilas
Potilaamme on 36‑vuotias nainen, joka oli sairastunut
psoriaasiin 34‑vuotiaana. Muita sairauksia tai säännöllistä
lääkitystä hänellä ei ollut. Hänen isällään oli todettu aivo‑
vaskuliitti, ja muillakin sukulaisilla oli reumasairauksia.
Maaliskuussa 2003 potilaan vasemmassa kädessä ja rei‑
sissä alkoi tuntua polttavaa kipua, kireyttä ja jäykkyyt‑
tä. Ylä‑ ja alaraajojen proksimaalilihasten rasituksensieto
heikentyi. Reisilihasten heikentymisen ja kivun vuoksi hän
joutui luopumaan lenkkeilystä. Käsien puristusvoiman hei‑
kentyminen vaikutti myös potilaan työkykyyn, mutta hän
sinnitteli työssään. Hän kärsi myös väsymyksestä, kuumei‑
lusta ja kaulakivusta.
Huhtikuun lopussa 2003 potilas hakeutui TAYS:n endo‑
krinologian poliklinikkaan oireidensa vuoksi. Vastaanotol‑
la todettiin, että potilaan molemmat kilpirauhaslohkot oli‑
vat suurentuneet ja aristavat ja vasemmassa lohkossa pal‑
poitui kyhmy. Kilpirauhasen kaikututkimuksessa havaittiin
kolme kyhmyä ja diffuusia niukkakaikuista läiskäisyyttä,
joka sopi tyreoidiittiin. Kliinisen kuvan ja kaikututkimus‑
löydöksen perusteella työdiagnoosina pidettiin subakuuttia
tyreoidiittia. Diagnoosin varmistamiseksi potilas ohjattiin
heti laboratoriokokeisiin ja aloitettiin prednisolonihoito
annoksin 30 mg/vrk. Kun laboratoriovastauksia tarkastel‑
tiin viikkoa myöhemmin, tilanne näytti sopivan paremmin
Hashimoton tyreoidiittiin kuin subakuuttiin tyreoidiittiin,
koska lasko oli normaali 5 mm/h. Veren kilpirauhashor‑
monipitoisuus oli normaali (vapaa tyroksiini 15,6 pmol/l),
eikä tyreoglobuliini‑, TPO‑ ja TSH‑reseptorivasta‑aineita
(TSAb) todettu. Karsinooman pois sulkemiseksi kilpirau‑
haskyhmyistä otetuissa ohutneulabiopsianäytteissä todet‑
tiin kyhmystruumaan sopiva löydös. Potilasta neuvottiin
lopettamaan prednisolonihoito vähitellen ja aloittamaan
tyroksiinilääkitys, jotta kipuoireita aiheuttava struuma
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pienenisi. Kesäkuusta elokuuhun 2003 potilas käytti vuo‑
roin prednisolonia ja tyroksiinia. Myöhemmin hän kertoi,
että oireilu helpotti tilapäisesti prednisolonihoidon aikana
ja vaikeutui tyroksiinin käytön myötä. Kun lihasoireet sel‑
västi vaikeutuivat elokuussa, potilas lopetti kaikki lääki‑
tykset ja kävi yksityisesti koko keskushermoston magneetti
kuvauksessa. Siinä ei todettu poikkeavaa.
Syyskuusta marraskuuhun 2003 potilasta tutkittiin
TAYS:n neurologian poliklinikassa lihasoireiden vuoksi.
Kliinisessä tutkimuksessa lihakset näyttivät ja tuntuivat
normaaleilta ja raajavoimat olivat hyvät ja symmetriset.
Potilas pystyi nousemaan useita kertoja kyykystä ylös.
Suun tai silmien kuivumisoiretta tai niveloireita ei esiin‑
tynyt. ENMG:ssä motoriset ja sensoriset hermojohto‑no‑
peudet olivat normaalit, eikä lihassairauksiin viittaavia
muutoksia havaittu. Likvori oli normaali, samoin lasko,
perusverenkuva, seerumin kalsium, kreatiinikinaasi, lak‑
taattidehydrogenaasi, erytrosyyttien folaatti, B12‑vita‑
miini ja angiotensiini 1 ‑konvertaasi. Reumatekijää sekä
tuma‑, transglutaminaasi‑ ja tyreoglobuliinivasta‑aineita
ei todettu. Kilpirauhasen toimintakokeissa ei edelleenkään
havaittu poikkeavaa (TSH 2,1 mU/l ja vapaa tyroksiini
11,8 pmol/l).
Marraskuussa 2003 potilas soitti endokrinologian
poliklinikkaan, koska väsymys ja aamuun painottuva
reisilihasten heikkous olivat vaikeutuneet. Hän sai oh‑
jeeksi aloittaa uudelleen tyroksiinilääkityksen annoksin
0,1 mg/vrk. Huhtikuussa 2004 vastaanotolla hän ker‑
toi lisänneensä tyroksiiniannosta määrään 0,2 mg/vrk.
Kilpirauhaskokeissa TSH oli 0,16 mU/l ja vapaa tyroksii‑
ni 16,8 pmol/l. Raajaoireilu oli selvästi helpottanut. Syys‑
kuuhun 2004 mennessä potilas suurensi tyroksiiniannosta
määrään 0,4 mg/vrk, koska lihasoireet tuntuivat lievittyvän
suurella tyroksiiniannoksella. Tällöin potilaalle ilmaantui
kuitenkin hengenahdistusta, ja laboratoriokokeissa havait‑
tiin tyreotoksikoosi (vapaa tyroksiini 31,3 pmol/l). Tyrok‑
siinilääkitystä päätettiin jatkaa annoksin 0,1 mg/vrk, ja
hengenahdistus loppui.
Helmikuussa 2005 todettiin, että kaksi vuotta jatkunut
kaulan kuristumisen tunne, lihasheikkous ja voimatto‑
muus oli saatu lievittymään ainoastaan veren suuriin ty‑
roksiinipitoisuuksiin johtavilla tyroksiiniannoksilla. Koska
tilannetta ei saatu lääkehoidolla rauhoittumaan ja potilas
pelkäsi menettävänsä työkykynsä, ehdotettiin kilpirauha‑
sen poistoleikkausta. Potilaalle kerrottiin kilpirauhasen
poistoon liittyvästä 1–4 %:n riskistä saada pysyvä hypo‑
paratyreoosi tai nervus recurrensin halvaus (Bellantone
ym. 2002). Kilpirauhanen poistettiin maaliskuussa 2005.
Leikkauspreparaatin histologisessa tutkimuksessa todettiin
tyypillinen Hashimoton tyreoidiitti (kuva). Kummassakin
kilpirauhaslohkossa todettiin runsas lymfosyyttivaltai‑
nen tulehdussoluinfiltraatio, johon muodostui säännölli‑
siä itukeskusrakenteita. Tulehdussolujen joukossa nähdyt
follikkelit olivat pieniä ja atrofisia. Lisäksi havaittiin yksi
hyvänlaatuinen follikulaarinen adenooma ja lisäkilpirau‑
haskudosta.
Seurantakäynnillä endokrinologian poliklinikassa huh‑
tikuussa 2005 potilas kertoi vointinsa kohentuneen dra‑
maattisesti. Hän teki kymmenen kilometrin lenkkejä, ja
työt sujuivat. Maaliskuuhun 2006 mennessä oireet olivat
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Kuva. Poistetun kilpirauhasen histologisessa tutkimuksessa
todettiin Hashimoton tyreoidiittiin sopiva runsas lymfosyytti‑
valtainen tulehdussoluinfiltraatio, johon muodostui säännöllisiä
itukeskusrakenteita. Suurennos 10‑kertainen.

pysyneet poissa. Leikkauksen jälkeen potilaalle kehittyi
pysyvä hypoparatyreoosi, vaikka leikkauksessa lisäkilpi‑
rauhaset havaittiin ja pyrittiin säästämään. Lääkityksek‑
si valittiin tyroksiini (0,25 mg/vrk), kalsiumkarbonaatti
(1,5 g/vrk), kolekalsiferoli (1 200 IU/vrk) ja alfakalsidoli
(2 μg/vrk).

Pohdinta
Autoimmuunityreoidiittiin on kuvattu liittyvän
lihaskipuja ja ‑heikkoutta sekä nivelkipuja ja
‑tulehduksia (Punzi ja Betterle 2004). Useim‑
miten oireet johtuvat autoimmunityreoidiitin
aiheuttamasta kilpirauhasen vajaatoiminnasta.
Hypotyreoosissa lihasten jäykkyys, heikkous ja
särky ovat tavallisia oireita. Lihasperäisten ent‑
syymien määrä veressä voi suurentua. Yleensä
hypotyreoosista johtuvat oireet reagoivat hyvin
tyroksiinihoitoon (Schalin-Jäntti ym. 2004).
Autoimmuunityreoidiittia sairastavilla euty‑
reoottisilla potilailla esiintyy lihas‑ ja niveloireita
ja toisaalta autoimmuunityreoidiitin vuoksi hy‑
potyreoottisilla potilailla lihas‑ ja niveloireet
ovat yleisempiä kuin muista syistä hypotyreoot‑
tisilla potilailla. Siksi autoimmuunityreoidiittiin
liittyville reumaattisille oireille on jouduttu et‑
simään myös muita selityksiä kuin kilpirauhas‑
hormonien puute. Osassa tapauksista lihas‑ tai
niveloire selittyy tyreoidiitin kanssa saman
aikaisesti esiintyvällä reumaattisella sairaudella,
S. Metso ym.

jota tulisikin aktiivisesti etsiä (Punzi ja Betterle
2004). Autoimmuunityreoidiittia sairastavilla
esiintyy Sjögrenin syndroomaa kymmenen ker‑
taa enemmän kuin väestössä yleensä. Myös ni‑
velreumaa ja systeemistä lupus erythematosus‑
ta (SLE) esiintyy tyreoidiittipotilailla enemmän
kuin potilailla, joilla ei ole kilpirauhassairautta.
HLA‑haplotyyppien B8 ja DR3 on havaittu ole‑
van yhteydessä autoimmuunityreoidiittiin, Sjö‑
grenin syndroomaan, SLE:hen, polymyosiittiin
ja dermatomyosiittiin, mikä saattaa olla viite
näille taudeille yhteisistä alttiusgeeneistä (Punzi
ja Betterle 2004).
Eutyreoottisilla autoimmuunityreoidiittia sai‑
rastavilla potilailla on kuvattu myös lihaskipuja
ja ‑heikkoutta sekä ei‑erosiivisia artriitteja, joi‑
den ei ole katsottu selittyvän millään reumaatti‑
sella sairaudella. Eutyreoottisen autoimmuunity‑
reoidiittipotilaan lihasoireiden katsotaan voivan
johtua lihasten ja kilpirauhasen yhteisistä anti‑
geeneista, jotka aktivoivat T‑solut ja aiheuttavat
tulehdusreaktion kohdekudoksessa. Lihasoirei‑
silla tyreoidiittipotilailla tehty havainto mono‑
nukleaaristen solujen infiltraatiosta lihaskapil‑

laareihin tukee tätä teoriaa (Punzi ja Betterle
2004).
Kuvaamallamme potilaalla ei missään vai‑
heessa esiintynyt kilpirauhasen toiminnan häi‑
riötä eikä reumaattisiin sairauksiin viittaavia
oireita, löydöksiä tai vasta‑aineita. Kilpirau‑
hasvasta‑aineet eivät olleet lisääntyneet, mutta
kilpirauhasen histologinen tutkimus varmisti
Hashimoton tyreoidiitin diagnoosin. Uskom‑
me, että potilaamme lihasoireet liittyivät aktii‑
viseen Hashimoton tyreoidiittiin. Kilpirauhasen
poisto paransi lihasoireet. Kilpirauhasen poiston
teho potilaan oireisiin selittyy mahdollisesti si‑
ten, että tyreoidektomia poisti aktiivisen auto
immuniteettia ylläpitävän keskuksen ja rauhoitti
lihasten antigeeniseen ristireaktioon perustuvan
tulehduksen. Tyreoidiittiin liittyvän myopatian
hoidosta tyreoidektomialla ei löydy kuvauksia
kirjallisuudesta. Sen sijaan harvinasta kivulias‑
ta autoimmuunityreoidiittia on hoidettu menes‑
tyksekkäästi tyreoidektomialla (Kon ja DeGroot
2003). Potilaamme kärsi myös kaulakivusta, ja
se parani tyreoidektomian jälkeen.
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