
Raudanpuute on väestössä 
yleinen (1,2). Fertiili-ikäisistä 
naisista jopa viiden prosentin 
arvellaan olevan raudanpuut-

teisia kuukautisten vuoksi tapahtuvan 
raudanmenetyksen vuoksi. Miehillä 
raudanpuute on huomattavasti har-
vinaisempaa (2). Raudanpuutteen 
diagnoosi on jokseenkin helppoa, jos 
potilas on aneeminen eli veren hemog-
lobiinipitoisuus on pienentynyt (naiset  
alle 117 g/l, miehet alle 134 g/l). 

Sen sijaan piilevän raudanpuutteen 
havaitseminen on  vaikeaa, koska rau-
tavarastot saattavat huveta olematto-
miin eikä punaisessa verenkuvassa 
(hemoglobiinipitoisuus ja muut puna-
soluarvot) nähdä välttämättä mitään 
muutoksia (2,3). Näin on jopa 20–40 
prosentilla potilaista (2). Tällöin epäily 
raudanpuutteesta voi syntyä potilaan 
esitietojen tai oireiden perusteella, jot-
ka voivat olla hyvin monimuotoisia ja 
jäljitellä monissa muissa sairauksissa, 
esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoi-
minnassa esiintyviä oireita (3,4).  

Raudanpuutteen oireita on esitetty 
taulukossa 1.

Potilastapauksia
Potilastapaus 1. Aiemmin terveen 
38-vuotiaan naisen (BMI 21 kg/m2) 
kuukautiset olivat runsautuneet huo-
mattavasti viimeksi kuluneen vuoden 

aikana. Terveystarkastuksessa havait-
tiin pienentynyt veren hemoglobiini-
pitoisuus 104 g/l (viitealue 117–155), 
ja  E-MCV oli 74 fl (viitealue 82–98). 
Potilaalle oli aloitettu rautalääkitys 200 
mg/pv ja kahden kuukauden kuluttua 
otetussa kontrollissa B-Hb oli 111 g/l, 
E-MCV 78 fl, E-MCH 24 pg (viitealue 
27–33), ja E-MCHC oli 312 g/l (viite-
alue 320–355).  Plasman ferritiinipitoi-
suus oli alentunut 6,0 µg/l (viitealue 
13–150). Seerumin rautapitoisuus oli 
14,9 mmol/l (viitealue 9–34), transfer-
riinipitoisuus oli 2,8 g/l (viitealue 1,7–
3,1), transferriinin rautakylläisyys 21 
% (viitealue 15–50) ja liukoisen trans-
ferriinireseptorin pitoisuus oli 2,3 µg/l 
(viitealue 0,8–1,8).

Tällä välin runsautuneiden kuukau-
tisten syyksi oli paljastunut kohdun 
limakalvon polyyppi, joka poistettiin 
noin kuukauden kuluttua. Runsaita 
kuukautisia pidettiin potilaan ane-
mian syynä eikä muita tutkimuksia 
tehty. Polyypin poiston jälkeen kuu-
kautiset normaalistuivat. Rautalää-
kitystä jatkettiin annoksella 200–300 
mg päivässä viiden kuukauden ajan, 
ja kuusi kuukautta rautalääkityksen 
lopettamisen jälkeen potilaan hemog-
lobiinipitoisuus oli normaalistunut 
141 g/l ja E-MCV oli 87 fl  ja potilas voi 
hyvin. Plasman ferritiinipitoisuus oli 
tuolloin 60 µg/l.

Raudanpuutteen diagnoosi  
voi olla vaikea

Esa Soppi
LKT, sisätautiopin dosentti
Sairaala Eira

Raudanpuutteen ja erityisesti piile-
vän raudanpuutteen diagnostiikka 
voi olla vaikeaa, mutta sen havait-
sematta jääminen johtaa turhiin 
tutkimuksiin ja vääriin diagnoo-
seihin, kuten lihas- ja nivelkivuissa 
fibromyalgiaan, voimakkaassa 
päänsäryssä migreeniin, krooni-
sessa ”aivosumussa” ehkä jopa 
kilpirauhaslääkityksen aloittami-
seen potilaalle, jolla ei ole mitään 
kilpirauhasen sairautta. Se biolo-
ginen totuus, että rautavarastot 
vähenevät ennen kuin punaisessa 
verenkuvassa tapahtuu muutoksia, 
näyttää kokonaan unohtuneen. 
Piilevän raudanpuutteen diagnos-
tiikka perustuu oirekuvan pohjalta 
syntyvään epäilyyn, jota ferritiini-
pitoisuuden määritys täydentää. 
Transferiinireseptoripitoisuuden 
määritys voi joskus tukea taudin-
määritystä, sillä muut tutkimukset, 
kuten seerumin rauta-, transferii-
nipitoisuus tai transferriinin satu-
raatioaste ovat yleensä viitealueella, 
jos punaisessa verenkuvassa ei ole 
raudanpuutteeseen viittaavaa.

KATSAUS
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Potilastapaus 2. 25-vuotias nainen  
(BMI 24 kg/m2) oli tuntenut itsensä 
vuosia väsyneeksi, mutta viimeisim-
män vuoden aikana oireet olivat enti-
sestään pahentuneet. Lisäksi ajoittain 
oli alkanut ilmetä mielialan laskua, 
hiusten harvenemista, energian puu-
tetta, hengenahdistusta levossa ja 
unen tarpeen lisääntymistä, ja paino 
oli noussut muutaman kilon. Hän oli 
ollut täysin terve eikä tupakoinut. 
Kuukautiset olivat kuitenkin olleet 
vuosia hyvin runsaat.

Kliinisessa statuksessa ei ollut poik-
keavaa. Potilaasta tarkistettiin kilpi-
rauhaskokeet, jotka olivat normaalit, 
sekä verenkuva ja ferritiinipitoisuus 
rautavarastojen arvoimiseksi (Tau-
lukko 2, aikapiste 0 kk). Hemoglobii-
nipitoisuus oli lievästi alentunut mut-
ta samaa tasoa kuin se oli ollut kaksi 
vuotta aiemmin terveystarkastuksen 
yhteydessä. Sen sijaan ferritiinipitoi-

suus oli selvästi pienentynyt, ja po-
tilaalle aloitettiin rautalääkitys (fer-
rosulfaatti) 100 mg kahdesti päivässä.  
Seitsemän kuukautta rautalääkityksen 
aloittamisesta potilaan kaikki oireet 
olivat hävinneet. Häntä ohjeistettiin 
käyttämään rautaa samalla annoksella 
vielä kahden kuukauden ajan ja arvot 
kontrolloitiin kolme kuukautta rauta-
lääkityksen lopettamisen jälkeen. 

Potilastapaus 3.  44-vuotiaalla mies-
potilaalla  (BMI 28 kg/m2) oli ollut 
muutaman viikon palantunnetta kur-
kussa ja  kaulakipua ja lisäksi hän oli 
tuntenut itsensä tavallista väsyneem-
mäksi. Kaulakipuun potilas oli käyttä-
nyt jonkin verran ibuprofeenia, josta 
ei kuitenkaan ollut ollut juurikaan 
apua. Aiemmin potilas oli ollut terve 
ja liikunnallinen eikä hän tupakoinut. 
Potilas oli hakeutunut kaulakivun 
vuoksi yleislääkärille, joka ei kaulan 
palpaatiossa ollut todennut erityistä. 
S-T4v oli 14 pmol/l, S-TSH oli 2,2 mU/l 
ja TPO-vasta-aineet olivat positiivi-
set 121 kU/l. C-reaktiivisen proteiinin 
pitoisuus oli alle 10 mg/l ja leukosyyti-
määrä oli  4,8x109/l, B-Hb oli 159 g/l , 
E-MCV oli 81 fl ja trombosyyttimäärä 
oli 192 x 109/l. Kaulakipua pidet-
tiin kilpirauhaseen liittyvänä, minkä 
vuoksi potilas tuli konsultaatioon.

Konsultaatiossa potilas valitti pa-
lan tunnetta ja kurkkukipua. Hänen 
suvussaan ei ollut esiintynyt kilpi-
rauhasairauksia, eikä potilas ollut 
muutamaan päivään käyttänyt sär-
kylääkkeitä. Hän kuorsasi jonkin ver-
ran, ja molemmat leukanivelet nou-
sivat kuopistaan, ja potilas kertoikin 

hammaslääkärin suositelleen hänelle 
purentakiskoja. Kaulan palpaatio oli 
löydöksetön. Kaulakivun ajateltiin liit-
tyvän mahdollisesti kuorsaukseen ja 
leukaniveliin, mutta huomio kiinnittyi 
mikrosytääriseen verenkuvaan, ja rau-
danpuutetta pidettiin mahdollisena 
oireiden taustalla. Potilas lähetettiin 
samana päivänä ferritiinimäärityk-
seen ja samalla tehtiin lähetteet ulos-
teen sisältämän veren osoittamiseksi. 
Kaikki kolme ulostenäytettä sisälsivät 
verta, ja plasman ferritiinipitoisuus oli 
9,1 µg/l varmistaen epäillyn raudan-
puutteen. Potilas lähetettiin suolis-
totutkimuksiin, joissa paksunsuolen 
tähystyslöydös oli normaali. Tämän 
jälkeen potilas ei vastannut puhelui-
hin eikä kirjeitse annettuihin kehotuk-
siin käydä mahalaukun tähytystutki-
muksessa tai ottaa yhteyttä.

Potilastapaus 4. 35-vuotias hyvin 
urheilullinen (BMI 28 kg/m2) nainen 
tuli vastaanotolle, koska hänen suori-
tuskykynsä ei ollut kehittynyt harjoit-
telusta huolimatta toivotusti. Lisäksi 
paino oli pyrkinyt nousemaan. Poti-
laalla oli tyroksiinilääkitys (0,15 mg 
aamuisin), joka oli aloitettu turvotuk-
sen, väsymyksen ja painon nousun 
vuoksi seitsemän vuotta aiemmin 
(S-TSH oli tuolloin ollut 5,7 mU/l ja 
S-T4v 11 pmol/l). Potilaan oireet olivat 
jonkin verren helpottuneet tyroksiini-
lääkityksen aikana mutta eivät olleet 
kuitenkaan kokonaan hävinneet. 
Tyroksiinihoidon aloitusajankoh-
dan laboratorioarvoja tarkasteltaessa 
havaittiin, että kilpirauhasvasta-aineet 
olivat olleet negatiiviset.  Lisäksi poti-

Testi/Aika 0 kk +3 kk + 5 kk + 7 kk + 12 kk

B-Hb (g/l) 121 126 127 136 142

E-MCV (fl) 88 89 91 93 91

P-Ferritiini (µg/l) 7 32 68 96 106

Taulukko 2. Potilastapauksen 2  laboratorioarvoja.

Taulukko 1. Raudanpuutteen aiheuttamia 
oireita.

Väsymys, heikotus
Huimaus
Kalpeus
Hajamielisyys ja keskittymiskyvyn puute
Päänsärky
Hermostuneisuus, masennus, ahdistuneisuus
Unihäiriöt, uniapnea
Käsien ja jalkojen kylmyys
Levottomat jalat
Nivel- ja lihaskivut
Ihon kuivuminen
Kynsien halkeilu
Hiusten haurastuminen ja hiustenlähtö
Heikentynyt yleiskunto ja suorituskyky
Lihasheikkous
Ruokahaluttomuus
Painon lasku tai nousu
Kielen arkuus tai kirvely
Palan tunne kurkussa tai nielemisvaikeudet
Hengästyminen ja hengenahdistus
Nopeutunut syke levossa tai pienessäkin 
rasituksessa
Rytmihäiriöt
Heikentynyt fertiliteett
Pica-oire
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las oli ollut aneeminen ja hänen veren-
kuvansa oli ollut raudanpuutteinen 
(B-Hb oli ollut 115 g/l ja E-MCV 77 
fl, E-MCH 25 pg ja E-MCHC 326 g/l). 
Esitietoja tarkennettaessa selvisi, ettei 
potilaan suvussa ollut esiintynyt kilpi-
rauhassairauksia, potilaan kuukautiset 
olivat olleet hyvin runsaat jo yli kym-
menen vuoden ajan ja lisäksi potilas 
oli kasvissyöjä. Matalan hemoglobiini-
pitoisuuden vuoksi potilas oli yrittänyt 
vuosien aikana käyttää useita rauta-
valmisteita , mutta kaikki olivat aihe-
uttaneet erittäin voimakkaat vatsaki-
vut, eikä potilas ollut koskaan pystynyt 
käyttämään rautaa muutamaa päivää 
kauempaa.  

Kliinisessä statuksessa ei ollut poi-
keavaa, eikä potilas tupakoinut. See-
rumin TSH oli nyt 1,0 mU/l ja T4V 14 
pmol/l ja  kilpirauhasvasta-aineet oli-
vat edelleen negatiiviset. B-Hb oli 129 
g/l, MCV oli 78 fl ja ferritiinipitoisuus 
4,1 µg/l. Heräsi vahva epäily, ettei po-
tilaalla ollut lainkaan kilpirauhasen 
vajaatoimintaan vaan oireet olivat 
koko ajan johtuneet raudanpuuttees-
ta. Potilasta kehotettiin vähentämään 
tyroksiiniannosta 25 mg:lla viikon vä-
lein ja ottamaan yhteyttä, jos vointi 
huononisi. Koska potilas ei ollut kos-
kaan sietänyt rautaa, lähetettiin potilas 
yliopistolliseen sairaalaan rautainfuu-
siota varten. Rautainfuusiota ei kuiten-
kaan pidetty aiheellisena, sen sijaan 
hoito-ohjeeksi annettiin kuukautisten 
vähentäminen ja keliakin poissulku.

Potilastapaus 5. 48-vuotiaalla nais-
potilaalla (BMI 25 kg/m2) oli ollut 
lisääntyvästi väsymystä viimeisim-
män puolen vuoden aikana. Lisäksi 
hän hengästyi pienessä liikkeessä-
kin niin voimakkaasti, ettei kyennyt 
puhumaan kävellessään. Potilas tuli 
vastaanotolle hengenahdistuksen 
vuoksi ja koska hän oli  muutaman 
viikon kuluttua lähdössä vaeltamaan  
Espanjaan eikä arvelut nykykunnos-

saan selviävänsä reitistä.
Potilaan kilpirauhasen mikro-

somaalivasta-aineet olivat olleet posi-
tiiviset jo 30 vuotta aiemmin. Suvussa 
ei ollut erityisiä sairauksia. Synnytys 
oli ollut kuusitoista vuotta aiemmin, 
minkä jälkeen potilas oli käyttänyt 
hormonikierukkaa, jonka aikana hä-
nellä ei ollut esiintynyt kuukautisia. 
Potilas ei ollut käynyt luovuttamassa 
verta.

Kliinisessä statuksessa ei ollut poik-
keavaa, eikä nainen tupakoinut.  B-Hb 
oli 146 g/l ja E-MCV 96 fl. Potilaan ty-
reoideaperoksidaasivasta-aineet olivat 
edelleen positiiviset (> 1000 kU/l).  S-
T4v oli 15 pmol/l ja S-TSH 1,6 mU/l, 
keliakiakokeet olivat negatiiviset eikä 
potilaalla ollut IgA-puutosta. Seeru-
min kalsiumpitoisuus oli normaali, ja 
samoin transkobalamiini II:een sitou-
tuneen B12–vitamiinin pitoisuus oli 
106 pmol/l. Toistetut ulostenäytteet 
veren osoittamiseksi olivat negatii-
viset. Plasman ferritiinipitoisuus oli 
viitealuella 36 µg/l.  Oireita katsottiin 
kuitenkin liittyvän piilevään raudan-
puutteeseen, jonka etiologia jäi epäsel-
väksi. Päädyttiin suonensisäiseen rau-
talääkitykseen (ferrikarboksimaltoosi 
600 mg). Juuri ennen matkalle lähtö-
ään potilas kävi kontrollissa ja ilmoit-
ti tulleensa oireettomaksi noin viikko 
rautainfuusion jälkeen. Verenkuva oli 
ennallaan ja ferritiinipitoisuus oli nyt 
190 µg/l. Kolme kuukautta myöhem-
min tapahtuneessa kontrollissa potilas 
oli hyvävointinen ja kertoi vaeltaneen-
sa ongelmitta noin 750 km:n pituisen 
reitin. Ferritiinipitoisuus oli edelleen 
190 µg/l. Tyreoideaperoksidaasivas-
ta-ainepositiivisuuden vuoksi kilpi-
rauhaskontrolli ohjelmoitiin vuoden 
päähän.

Pohdinta
Seerumin ferritiinipitoisuuden ja 
rautavarastojen määrän  korrelaatio 
on hyvin dokumentoitu (1,5), vaikka 

tämä ei näytä olevan yleisessä tietou-
dessa. Ferritiinipitoisuuksien viitear-
voille on pitkät perinteet (6).  Äskettäin 
näitä viitearvoja on kyseenalaistettu 
myös kansainvälisesti (4,7,8).  Poh-
jan viitearvojen kyseenalaistamiselle 
ovat luoneet suomalaiset tutkijat (9), 
ja onkin ilmeistä, että osa potilaista on 
vaikeasti raudanpuutteisia, vaikka fer-
ritiinipitoisuus on useita kertalukuja 
viitearvojen alarajan yläpuolella (9,10) 
ja verenkuva on normaali.

Raudanpuute voi aiheuttaa monia 
muita sairauksia muistuttavia oireita, 
mikä voi johtaa turhiin tutkimuksiin, 
virheelliseen taudinmääritykseen ja 
hoitoon. Tästä parhainpana esimerk-
kinä on kilpirauhasen vajaatoiminta, 
jonka oireet voivat olla identtisiä piile-
vän raudanpuutteen kanssa (3,11,12).

Jos raudanpuutteisella naispoti-
laalla on runsaat kuukautiset, ei mui-
ta tutkimuksia yleensä tarvita. Muilla 
potilailla raudanpuutteen syy on aina 
selvitettävä. Syitä voivat olla esimer-
kiksi toistuvat verenluovutukset, ve-
renvuoto suolistoon särkylääkkeiden 
käytön seurauksena tai muista syistä 
tai keliakia.

Kun raudanpuute on todettu ja sen 
syy selvitetty, potilaan tulee käyttää 
rautaa riittävä kauan. Aneemisen poti-
laan rautavarastojen korjaantuminen 
kestää suun kautta otettavalla raudal-
la, annoksella 100 mg kahdesti päiväs-
sä, vähintään 6–9 kuukautta. Korjaan-
tumista on syytä seurata toistetuilla 
verikokeilla. Omatoimisia kuukausia 
kestäviä rautakuureja ilman labora-
toriokontrolleja ei suositella, koska 
rautaa saattaa kertyä liikaa, mikä on 
vahingollista elimistölle.

Rautaa sisältävät valmisteet (fer-
rosulfaatti, rauta(III)hydroksidipoly-
maltoosikompleksi, ferroglysiinisul-
faatti) voivat aiheuttaa ylävatsavaivoja, 
kuten kipua, vatsan turvotusta, pa-
hoinvointia, närästystä, ummetusta 
ja ripulia sekä metallin makua suussa. 
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Ulosteet värjäytyvät usein tummiksi 
tai mustiksi. Hampaiden värjäytymi-
nen on mahdollista. Yliherkkyysre-
aktiot ovat harvinaisia. Mahasuolika-
navan haittojen ilmetessä valmistetta 
kannattaa yrittää vaihtaa, koska val-
misteiden siedettävyydessä on yksilöl-
lisiä eroja. Osalla potilasta vatsavaivat 
ovat kuitenkin niin voimakkaita, että 
ne estävät kaikkien suun kautta otetta-
vien rautavalmisteiden käytön. Silloin 
on mahdollista korvata rautavarastot 
antamalla rautaa suonensisäisesti.
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ka paranemista ei ehkä tapahdu ensimmäisten hoitoviikkojen aikana, potilaita tulee seurata tarkoin siihen saakka, että paranemista tapahtuu. Kliinisen kokemuksen perusteella tiedetään, 
että itsemurha-alttius saattaa kasvaa toipumisen alkuvaiheessa. Brintellixin käyttö on aloitettava varovasti, jos potilaalla on ollut aiemmin kouristuskohtauksia tai jos hän sairastaa epästabii-
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SNRI). Hyponatremiaa on todettu joskus harvoin serotonergisiä masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) käyttävillä. Maksan tai munuaisten vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla on noudatettava va-
rovaisuutta. Yhteisvaikutukset: Vortioksetiini metaboloituu suurelta osin maksassa, pääasiassa hapettumalla CYP2D6:n ja vähäisessä määrin CYP3A4/5:n ja CYP2C9:n katalysoimana. Va-
rovaisuutta suositellaan noudattamaan, kun lääkettä käytetään yhdessä MAO-estäjien, serotonergisten lääkkeiden, kouristuskynnystä alentavien lääkkeiden, litiumin, tryptofaanin, antikoa-
gulanttien ja verihiutaleiden estäjien kanssa. Vortioksetiiniannoksen sovittamista voidaan harkita yhdistettäessä sitä voimakkaisiin sytokromi P450 induktoreihin tai indusoijiin. Fertiliteetti, 
raskaus ja imetys: Brintellixiä ei saa käyttää raskauden aikana, ellei naisen kliininen tila vaadi vortioksetiinihoitoa. Vortioksetiinin oletetaan erittyvän rintamaitoon. Imeväiseen kohdistu-
via riskejä ei voida poissulkea. On pohdittava lääkehoidon hyödyt suhteessa haittoihin. Haittavaikutukset: Kliinisissä tutkimuksissa havaittu hyvin yleinen haittavaikutus oli pahoinvoin-
ti. Yleisiä haittavaikutuksia olivat: poikkeavat unet, huimaus, ripuli, ummetus, oksentelu, kutina. Haittavaikutukset olivat yleensä lieviä tai keskivaikeita ja ilmenivät kahden viikon kuluessa 
hoidon alusta. Vaikutukset olivat yleensä ohimeneviä eivätkä johtaneet hoidon keskeyttämiseen. Katso tarkemmat tiedot valmisteyhteenvedosta. Teksti perustuu valmisteyhteenvetoon 
06/2015. Reseptilääke. Korvattavuus: Sv-peruskorvattava. Vahvuudet, pakkauskoot ja hinnat 1.6.2015 (VMH sis. alv): 5 mg 28 tbl 21,52 €, 5 mg 98 tbl 65,70 €, 10 mg 28 tbl 37,93 €,  
10 mg 98 tbl 113,89 €, 20 mg 28 tbl 60,83 €, 20 mg 98 tbl 177,86 €.

 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.  
Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista. 

Lisätiedot: Oy H. Lundbeck Ab tai Pharmaca Fennica.
Viitteet: 1. Brintellix valmisteyhteenveto. 2. Alvarez E et al. Int J Neuropsychopharmacol. 2012; 15(5): 589-600.  
3. Montgomery  S et al. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2014; 29: 470–482. 4. Katona C et al. Int Clin Psycho- 
 pharmacol. 2012; 27(4): 215–223. 5. McIntyre R  et al. Int J of Neuropsychopharmacology 2014; 17: 1557–1567.


