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Ettei olisi raudanpuutetta
sinullakin, sinä kalpea ja
väsynyt syyshahmo?

Väsyttääkö? Uupuneen ja haja-
mielisen olon takana voi olla alhainen
ferritiini.

Alhainen ferritiini väsymyksen syynä – totta vai tarua?

Sinusta voi tulla 
mukavampi tyyppikin, kun 
saadaan raudanpuute 
hoidettua, sanoi 
lääkäri Kirsille, 41.

5.10.2018



Ferritiini ja väsymys (I)

Ferritiini tuntuu olevan tämän vuoden (vuosi 2018) Se Terveysjuttu,
josta puhuvat kaikki.
Jos aikaisemmin on ehdoteltu D-vitamiinin puutetta tai kilpirauhasen
vajaatoimintaa, nyt ehdotetaan alhaista ferritiiniä.

Väsymystä? Sinulla on varmasti alhainen ferritiini! Hiusten
lähtöä? Oletko mittauttanut ferritiiniarvosi! Hajamielisyyttä?
Ferritiini!

Me Naiset 5.10.2018

https://lahiomutsi.fi/2018/04/04/vasymyksen-takana-voi-olla-vajaus-kehon-rautavarastoissa/


Ferritiini ja väsymys (II)

Sisätautien erikoislääkäri XY:n mukaan raudanpuute on aivan oikea
ongelma.
– Suomalaisista 1–2 %:lla on anemia. Lievemmästä raudanpuutteesta
kärsii n. 10 % suomalaisista, arviolta 240 000 naista ja 90 000 miestä.
Jos raudanpuute aiheuttaa oireita, sitä täytyy hoitaa, lääkäri XY
toteaa.

Kaikille ongelmia ei tule, mutta pahimmillaan raudanpuute on XY:n
mukaan todella ikävä tauti, joka käyttäytyy kuin kameleontti. Jos
nainen valittaa väsymystä, hajamielisyyttä, päänsärkyä,
hiustenlähtöä, hengästymistä, kohonnutta sykettä tai sydämen
lisälyöntejä, raudanpuute on ykkösepäilty.

Me Naiset 5.10.2018



Ferritiini ja väsymys (III)

– Ongelma on siinä, että verenkuvassa ei välttämättä näy mitään
viitteitä raudanpuutteeseen.

Arkikokemus kertoo, että luulotautisen valittajan maineen saa
helposti, jos valittaa väsymystä ja aivosumua – jos siihen päälle alkaa
vielä puhua ferritiinin mittauksesta, lääkäri ei välttämättä taputa
rohkaisevasti päähän.
– En ymmärrä, miksi lääkärillä olisi sellainen asenne. Potilasta pitää
kuunnella. Jos hänellä on oireita, syyt täytyy selvittää. Ferritiinin
tutkiminen ei ole mikään ihmeellinen tutkimus, lääkäri XY sanoo.

Me Naiset 5.10.2018



Oireileva potilas
• Väsymys
• Ahdistus
• ”Aivosumu”

• Hermostuneisuus
• Sydämen tykytys

• Palelu
• Hikoilu

• Puutuminen
•…

Määrittäisitkö/ oletko määrittänyt ferritiinin yo. 
oireiden syyn selvittämiseksi?



Ferritiinimääritysten yleistyminen
- Esimerkkinä  TYKSLab

• P-Ferritiinimääritysten yleistyminen vuosina 2017 ja 2018 
verratuna vuoteen 2016 (TYKSLab)

Vuosi                        2017               2018 

VSSHP                     + 11%            + 39%

Ulkopuoliset          + 34%            + 90%          



P-Ferritiinimääritykset tänään
- Esimerkkinä Satakunta (SataDiag)

• P-Ferritiinimääritykset perus- ja erikoisairaanhoidossa Satakunnassa 
aikajanalla 2018-10/2021 

2018 2019 2020 1-10/2021
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Ferritiini – mikä se on? (I)

• Pallomainen molekyyli (mp 474 kDA)

• Löydettiin 1. kerran vuonna 1894 hevosen maksasta (saksalainen Schmiedeberg)

• Puhdistettiin 1. kerran hevosen pernasta vuonna 1937 (ranskalainen Laufberger)

• Koostuu proteiinikuoresta apoferritiinistä ja siihen sitoutuneista rautaioneista (Fe3+)

• Apoferritiini koostuu L- ja H-alayksiköistä [L = light, mp 19 kDa ja H = heavy, mp 21 kDa,
homologia 55%), joita 24 vaihtelevissa suhteissa kudoksesta riippuen

• Yksi apoferritiini voi sitoa n. 4500 rautaionia (Fe3+)



Ferritiini – mikä se on? (II)

• Ilmentyy kaikissa soluissa ja kudoksissa, erityisesti maksassa (hepatosyytit
ja Kupferin solut) sekä luuytimen ja pernan makrofageissa

• Ilmentyminen ensisijaisesti raudasta riippuvainen (iron-dependent)

• Esiintyy pääasiassa solulimassa, mutta myös mitokondrioissa ja tumassa

• Pieniä määriä solujen ulkopuolella, mm. verenkierrossa (iron-poor,
lähinnä L-alayksikköä) makrofagien erittämänä ja solukuoleman/-lyysin
seurauksena
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Ferritiinin tehtävistä (I)

• Raudan puskurointi ja varastointi
(= Elimistön suojaaminen raudan toksisilta vaikutuksilta)

Fe-ionien hapetus (Fe2+=>Fe3+ ) (H-alayksiköt) ja 
varastoiminen Fe3+-muodossa (L-alayksiköt)



Ferritiinin tehtävistä (II)

• Angiogeneesin säätely ?
Mekanismi: L- ja H-alayksiköt estävät suurimolekyylisten 

kininogeenien antiangiogeenistä vaikutusta verenkierrossa
• g-sekretaasin aktiivisuuden säätely ?

Rautasubstituutio lisää g-sekretaasin aktiivisuutta ferritiinin L-
alayksiköiden välityksellä 

Þamyloidi b-peptidin tuotanto aivoissa ↑ => Alzheimerin tauti

• Immunosupressio ? => merkitys tumorigeneesiin ?
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P/S-Ferritiini
- määritysindikaatiot

1. Rautavarastojen tutkiminen anemian erotusdiagnostiikassa

2. Hemokromatoosin diagnostiikassa ja hoidon seurannassa

3. Transfuusiosideroosin diagnostiikassa ja hoidon 
seurannassa

(P/S-Ferritiini otettu kliiniseen käyttöön 1970-luvulla)



Alentunut P/S-Ferritiini ja rautavarastot/raudanpuute

1. Kudosten rautavarastojen pieneneminen 
(P/S-Ferritiini ↓, S-Fe ja B-Hb norm.)

2. ”Piilevä raudanpuute” 
(P/S-Ferritiini ↓, S-Fe ↓, P-TfR ↑, B-Hb ja E-MCV norm.)

3. Varsinainen raudanpuute 
(P/S-Ferritiini ↓, S-Fe ↓, P-TfR ↑, B-Hb ja E-MCV ↓)
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P/S-Ferritiini
- WHO:n asettamat viitearvot



P/S-Ferritiini
- viitearvot Suomessa (aikuiset/18 v täyttäneet)

1. HUS (Huslab)
2. KYS (Islab)
3. OYS (Nordlab)
4. TAYS (Fimlab)
5. TYKS (Tykslab)
6. Satasairaala 

(SataDiag)

Miehet Naiset Menetelmä

20-195 ug/l 15-125 ug/l Fotometrinen. Immunokemiallinen

30-400 ug/l 13-150 ug/l Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

22-322 ug/l 10-291 ug/l Kemiluminometrinen

30-400 ug/l 13-150 ug/l Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

30-400 ug/l 13-150 ug/l Elektrokemiluminesenssi (ECLIA)

20-300 ug/l 10-125 ug/l Immunokemiluminometrinen (CMIA)
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P/S-Ferritiini
- tulosten tulkinta

HUOM!

Ferritiini tunnetusti myös akuutin faasin proteiini 
=> infektiot ja tulehdukselliset sairaudet vaikuttavat 

P/S-Ferrit-pitoisuuteen => tulosten tulkintaan



Soveltuvatko nykyiset P/S-Ferritiinin
viitearvot kaikille?
= tulosten tulkinta



P/S-Ferritiinipitoisuuden keskiarvo terveillä ja 
sairailla, joilla luuytimen rautapitoisuus 0 ug/l 

(raudanpuute)

(WHO: <15)

(WHO: <70)



P/S-Ferritiinipitoisuuden keskiarvo eri sairauksia 
potevilla, joilla luuytimen rautapitoisuus 0 ug/l

(raudanpuute)

(WHO: <70)



Ferritiini ja raudanpuute sairauksissa  (I)

• Onkologia
• Absoluuttinen: <30 ug/l ja TSAT <20%; Toiminnallinen: <500 ug/l ja TSAT <50%

• Krooninen munuaisten vajaatoiminta
• Anemian yhteydessä: <500 ug/l ja TSAT <30%

• Krooninen sydämen vajaatoiminta
• Toiminnallinen ilman anemiaa: <100 ug/l tai 100-299 ug/l ja TSAT <20%

• RLS (restless legs syndrome)
• <75-300 ug/l ja TSAT <45%



Ferritiini ja raudanpuute sairauksissa (II)

• Krooniset tulehdukselliset suolistosairaudet
• Remissio: <30 ug/l; Aktiivi: <100 ug/l tai >100 ug/l ja TSAT <20%

• Nivelreuma
• <30ug/l ilman tulehdusta; <100 ug/l ja TSAT <20% tulehduksen aikana

• Raudanpuutos ja uupumus ilman anemiaa
• <30 ug/l tai 30-50 ug/l ja TSAT <20%

• Raskaus/postpartum
• <30 ug/l



P/S-Ferritiinipitoisuuden keskiarvo eri sairauksia 
potevilla, joilla ei ole (liiallista) rautakuormitusta

(riski, että rautaa on liikaa)

(WHO: >500)



Esityksen sisältö

• Johdanto
• Mikä ferritiini on?
• Ferritiinin tehtävistä
• Ferritiinimäärityksen indikaatiot
• Ferritiinin nykyiset viitearvot
• Tulosten tulkinta
• Koholla olevan ferritiiniarvon syyn selvittäminen
• Loppusanat

26.11.2021



Duodecim 2017;133:1949-53
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P/S-Ferrit koholla –
miten selvitän syyn?
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Loppusanat (I)

• P/S-Ferritiini on rautavarastojen perusseulontakoe
• Tulehdustilanteet kohottavat P/S-ferritiiniä

• Jos P/S-Ferritiini terveillä aikuisilla <15 ug/l => kyseessä rautavaje
(WHO) (HUOM!: katso oman alueesi viiterajat)

• Sairailla rautavajetta voi olla jo korkeammillakin P/S-
ferritiinipitoisuuksilla



Loppusanat (II)

•Merkittävästi koholla oleva P/S-Ferritiini ei välttämättä tarkoita
rautaylimäärää

• Koholla olevan P/S-Ferritiinin muita syitä:
• Tulehdukselliset sairaudet (esim. maksasairaudet kuten NAFLD/NASH, Stillin tauti,

jne.)
• Infektiot
• Maligniteetit
• Jokin harvinaisempi sairaus

• porfyria cutanea tarda
• perinnöllinen hyperferritinemia-katarakta syndrooma
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Kiitos mielenkiinnosta!


