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Esa Soppi 

Akateeminen koulutus
Lääketieteen lisensiaatti (LL) 1977, lääketieteen ja kirurgian tohtori 
(LKT) 1978, sisätautien erikoislääkäri 1984, erikoistumiskuulustelu 
verisairauksissa 1986, sisätautiopin dosentti 1987, apulaisprofessorin 
pätevyys 1990, lääkealan erityispätevyys 1999. Julkaissut yli 125 
lääke tieteen alan artikkelia vuodesta 1974. Kirjoittanut kirjan ”Kliininen 
immunologia” 1992.

Toiminta
Muun muassa sisätautilääkärinä Turun, Tampereen ja Kuopion yliopis-
tollisissa sairaaloissa sekä Huddingen sairaala Ruotsissa. Nykyään 
hän toimii yksityislääkärinä.

Kiinnostuksen kohteet
Terveydenhuollon toiminta ja järjestäminen, painehaavojen syntymeka-
nismit ja ehkäisy, elimistön puolustusjärjestelmän häiriöt, monimutkais-
ten oireistojen ratkaiseminen, kliininen immunologia, yleissisätaudit, 
reumasairaudet, verisairaudet, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, kohon-
nut verenpaine, osteoporoosi, endokrinologia, D-vitamiini, diabetes ja 
kilpirauhassairaudet.
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Suomessa arvioidaan yli 300 000 aikuisen kärsivän erilaisista kilpirau-
hassairauksista. Tämä kirja käsittelee laajasti kilpirauhassairauksia ja se 
on suunnattu potilaille, joilla on ongelmia kilpirauhasen toiminnassa. Kirja 
käsittelee kilpirauhassairauksia lääketieteen kannalta, mutta ottaa myös 
kantaa moniin potilaiden luennoilla esittämiin kysymyksiin sekä seikkoi-
hin, joita puidaan vilkkaasti mm. internetin keskustelupalstoilla ja blogeis-
sa.

Suurimmalla osalla kilpirauhasongelmaisista potilasta on kilpirauhasen 
vajaatoiminta, erityisesti primaarinen tai piilevä kilpirauhasen vajaatoimin-
ta. Primaarisen kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnoosi on sekä oireiden 
että laboratoriotutkimusten pohjalta yleensä helppo. Piilevän kilpirauha-
sen vajaatoiminta voi olla vähäoireinen, eivätkä laboratoriotutkimukset 
välttämättä tue taudinmääritystä, vaan kaikki tulokset voivat olla viitealu-
eilla ("normaaleja"). Tällaisille potilaille on vaikea saada diagnoosia ja ker-
toa, missä vika on.  

Yli 90 % hoidetuista kilpirauhaspotilasta voi hyvin ja tyroksiinihoidon to-
teuttaminen käy ilman suuria ongelmia. Osalla potilaista kilpirauhashäiri-
öön sopivat oireet kuitenkin jatkuvat hoidosta huolimatta. Tällaisen tilan-
teen hallinta voi olla  monimutkaista ja vaatii lääkärin ja potilaan välistä 
yhteistyötä, luottamusta ja kärsivällisyyttä. 

Kirja auttaa ymmärtämään kilpirauhasen toimintaa ja siihen liittyviä on-
gelmia. Se sisältää kilpirauhaspotilaalle tarkoitettua, punnittua tietoa, joka 
voi olla merkityksellistä oman tilanteen oivaltamiseksi. Tällöin potilaan on 
helpompi saada ymmärrystä oireilleen, päästä oikeaan taudinmäärityk-
seen ja saada asianmukaista hoitoa. 


