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Behandlingen av Graves’ ty-
reotoxikos bör kunna förbättras
om indikationer för operation
och den intraoperativa taktiken
differentieras med avseende på
patienternas individuella karak-
teristika. Med betoning på pro-
gnostiska variabler redovisas
moderna aspekter på patofysio-
logi, preoperativ medicinering
samt strategi och acceptabelt ut-
fall för tyreoideakirurgi vid
Graves’ sjukdom.

Graves’ tyreotoxikos (GD) är vanli-
gen okomplicerad att diagnostisera,
men behandlingen är kontroversiell och
i betydande utsträckning baserad på lo-
kala traditioner [1]. Sjukdomen har va-
rierande kliniskt förlopp. Faktorer av
potentiell betydelse för behandlingens
resultat inkluderar patientens ålder och
jodstatus, grad av tyreoideaförstoring,
hormonöverskott och endokrin oftal-
mopati samt den underliggande autoim-
munitetens intensitet. Först under sena-
re år har differentierad kirurgisk be-
handling av GD på basis av prognostis-
ka variabler börjat diskuteras mer all-
mänt.

Denna sammanställning avser att be-
lysa patogenetiska och kliniska aspek-
ter på GD ur ett endokrinkirurgiskt per-
spektiv, med särskilt avseende på effek-
ter av tyreoideaoperation hos olika
grupper av patienter.

Patogenes
I likhet med andra autoimmuna sjuk-

domar karakteriseras GD av vävnads-
specifika autoantikroppar i cirkulatio-
nen samt lymfocytär infiltration och

ökat uttryck av transplantationsantige-
ner (major histocompatibility complex,
MHC) i målorganet. Orsaken till denna
reaktion mot tyreoideaepitelet, och sär-
skilt mot dess TSH-receptor, är okänd.
Induktion av hjälpar-T-celler genom
MHC-kopplad presentation av tyreoi-
deaantigen bidrar till såväl lokal lymfo-
kin produktion som aktivering av B-
lymfocyter till produktion av bl a TSH-
receptorantikroppar (TRAb). Dessa
celler utgör troligen den främsta TRAb-
källan [2], även om antikroppsproduk-
tion också påvisats från lymfocyter i
juxtatyreoidala lymfkörtlar, perifert
blod, benmärg och tymus.

TRAb-stegring åratal efter total ty-
reoidektomi och radiojodbehandling
utgör kliniskt evidens för möjligheterna
till extratyreoidal antikroppsproduktion
[3]. Tyreocytens MHC-uttryck kan sti-
muleras av både TSH och TRAb [2, 4].
Konventionella tyreostatika mildrar
den immunologiska processen, sanno-
likt genom att reducera antigenpresen-
tationen. Cytotoxiska lymfocyter och
antikroppsberoende mekanismer kan
lysera follikelcellerna, vilket torde kun-
na bidra till sjukdomens fluktuerande
förlopp, möjligen även till risken för
postoperativ hypotyreos.

Vidare har det föreslagits att reduk-
tion av hormonöverskottet i sig skulle
kunna begränsa den immunologiska ak-
tiviteten [5]. Konstitutionella faktorer
bidrar till sjukdomens multifaktoriella
genes. Detta manifesterar sig i en
kvinnlig dominans (mellan sex och tio
gånger), HLA(humant leukocytanti-
gen)-associering (främst HLA-B8,
HLA-DR3), upp till 60 procents samfö-
rekomst i monozygota tvillingar och fa-
miljär koppling till andra autoimmuna
sjukdomar [6].

Risk för GD påverkas även av fysisk
och psykisk stress såsom negativa livs-
händelser, rökning, graviditet och in-
fektioner [7-9].

Antityreoidala
antikroppar
Utveckling av kliniskt användbara

mått på den immunologiska aktive-
ringen vid GD initierades med upp-
täckten av LATS (long acting thyroid
stimulator), som utgjorde IgG, skilde

sig från TSH och band till dess recep-
tor [2, 4].

Nuvarande metoder för radiorecep-
toranalys för TRAb är specifika och be-
kräftar att TSH-receptorbindning av an-
tikropparna korrelerar till follikelcel-
lens cAMP och hormonproduktion. Se-
rum-TRAb har också relaterats till så-
väl jodupptag i tyreoidea som cirkule-
rande tyreoideahormonnivåer. En mi-
noritet av GD-patienter (5–10 procent)
saknar mätbart TRAb. Teoretiskt kan
detta bero på intratyreoidal produktion,
och deposition av antikropparna, samt
neutralisering med solubiliserad TSH-
receptor. Detekterbara TRAb-nivåer
kan uppstå efter sjukdomsdebuten samt
efter behandling, särskilt med radiojod
[10, 11].

TRAb med TSH-antagonistisk eller
blockerande aktivitet (TBII, TSBAb)
kan associeras till hypotyreos, före-
kommer sällan vid lymfoid tyreoidit
och särskiljs inte med dagens radioim-
munologiska metoder [2, 4]. Vid GD
har dessa påvisats främst efter behand-
ling med radiojod, i enstaka fall även
efter tyreostatikabehandling och kirur-
gi.

Halten stimulerande och inhiberan-
de antikroppar kan variera, varvid det
inte förvånar att TRAb-nivåerna korre-
lerar svagt till graden av tyreotoxikos.
Detta förhållande hindrar inte att TRAb
utgör det mest användbara sättet att ru-
tinmässigt bedöma graden av immuno-
logisk aktivitet vid GD.

Antikroppar vid GD förekommer
även mot tyreoperoxidas (MsAb), ty-
reoglobulin, cytoskelett och, sällsynt,
även mot tyreoideahormon. MsAb är
vanliga, kan reducera hormonproduk-
tionen och inducera cytolys in vitro,
men troligen inte hypotyreos in vivo
[12]. MsAb-produktionen kan stimule-
ras av TRAb och TSH, och patienter
med höga nivåer tycks svara sämre på
behandling med såväl tyreostatika som
kirurgi och radiojod.

Endokrin
oftalmopati
Lindriga ögonbesvär är vanliga vid

GD. De beror huvudsakligen på sympa-
tisk aktivering och normaliseras som re-
gel med hormonöverskottet. En mino-
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ritet av patienterna (10–30 procent)
drabbas av svullnad periorbitalt, i
ögonlock och i konjunktiva, proptos,
ögonmuskeldysfunktion och ibland
även synpåverkan. Sådan infiltrativ of-
talmopati kan uppstå före, tillsammans
med eller efter det att GD diagnostise-
rats.

Ögonmusklerna uppvisar ödem, fi-
bros, infiltration av makrofager, B- och
T-celler samt hyaluronanutfällning.
TSH har rapporterats binda till orbitala
fibroblaster och muskler, och uttryck av
hela eller delar av TSH-receptorn har
påvisats men utan specificitet för endo-
krin oftalmopati [13-15].

Rökning och strålbehandling påver-
kar risken för oftalmopati; förekomsten
av dess infiltrativa komponent varierar
kraftigt i olika patientmaterial [9, 16,
17]. TRAb-titrar är vanligen höga vid
infiltrativ oftalmopati. Sannolikheten
för orbitalt uttryck av TSH-receptor-
peptider och TRAb-relaterad stimule-
ring av autoantigenuttrycket antyder att
TRAb-normalisering kan vara väsent-
lig inte bara för att minimera risken för
recidiverande GD utan också med avse-
ende på dess fruktade ögonkomplika-
tion. Höga tyreoideahormonnivåer har
associerats till ökad risk för infiltrativ
oftalmopati efter behandling särskilt
med radiojod [18].

I vissa material har inducerad/aggra-
verad infiltrativ oftalmopati noterats i
upp till hälften av patienter behandlade
med radiojod [18, 19]. TSH-stegring
under behandling av GD kan inducera
och aggravera oftalmopatin [20]. Korti-
kosteroider och tidigt tyroxintillägg
tycks reducera risken för ögonkompli-

kation och TRAb-påslag vid behand-
ling av GD [19, 21].

Tyreoideakirurgi
Internationell konsensus avseende

indikationer för tyreoideakirurgi vid
GD existerar inte. Delar av denna hete-
rogenitet härrör troligen från otillräck-
ligt studerade skillnader mellan pati-
entmaterial med sannolik betydelse för
behandlingssvaret. Dessa kan avse jod-
status i befolkningen, intensiteten i den
immunologiska aktiveringen, ålder,

grad av toxikos/struma/oftalmopati,
typ av preoperativ tyreoideablockad,
kirurgisk taktik och uppföljningens du-
ration.

Dessutom inkluderas ofta andra for-
mer av tyreotoxikos i materialen, med
annan klinik, andra operativa fynd och
annan prognos. Mer sällan har tyreo-
statisk behandling systematiskt an-
vänts preoperativt för att identifiera pa-
tienter med terapiresistent GD – dvs
med betydande risk för recidiverande
GD och ögonkomplikationer – och be-
handlingen primärt differentierats i
detta avseende.

Tyreoideaoperation är en allmänt ac-
cepterad behandling bland unga indivi-
der samt bland gravida och lakterande
kvinnor som besväras av biverkningar
eller har behov av en hög tyreostatika-
dos för att bibehålla en reverserad ty-
reotoxikos. Oron för radiojodbehand-
ling före 20–30 års ålder har ökat efter
Tjernobylolyckan, och baseras dess-
utom på tyreoideacancerns aggressi-
vitet efter strålexponering under barna-
åren [22, 23]. Tyreoidektomi kan även
vara ett primärt val bland fertila kvinnor
med stark graviditetsönskan, trots att
tyreostatika associerats till en väsentli-
gen negligerbar risk vid behandling
även under konception och första tri-
mester [24]. Vidare avråds ofta från gra-
viditet upp till två år efter radiojodbe-
handling, men påtagligt kortare tider
har föreslagits [25].

Operation föreslås vanligen vid stor
struma, särskilt vid lokala symtom och
begränsat jodupptag, och vid misstanke
om tyreoideamalignitet. Påståenden om
överrepresentation av tyreoideacancer
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Tabell I. Operativa resultat och komplikationer i några material av GD bland barn och vuxna.

Patienter Totalt rest2 Operativt utfall

Hypo- Hypopara- Permanent
Ålder Utvärderad Rekommenderad Uppfölj- Recidiv, tyreoid, tyreoid, recurrens- Mortalitet,

Referens Antal år1 g1 g1 ning, år1 procent procent procent3 pares, procent procent4

3 33 42 0 0 2,5 0 100 0 0 0
30 1 115 26 5 – 2,5 19 48 0,2 – 0
31 282 35 0 0 – 0 100 0,4 0,7 0
33 178 35 0–9 0–4 2,8 18 71 1,0 0,6 0
34 728 11–68 5 <5 2–5 15 46 0,4 0 –
35 335 26 4–>6 – 4 15 49 0 0 0
36 157 33 6–8 6–8 4,3 3,2 7,1 0,6 0 0
40 179 47 6–10 – 5,3 1,7 30 0 0 0
41 513 – 4–12 4–8 >3,0 13 14 0,4 2,1 –
42 216 27 4–8 <6 8 12 9,8 0 0 0
46 41 2–18 2–4 2–4 2–5 2,4 66 0 0 0
47 82 14 – – 8,3 6 87 0 0 0
48 195 48 6,9 – 1,0 1,5 27 0 1,0 0
49 88 33 5–12 5 4,2 18 15 0 4,5 0
50 320 34 4–6 – 1–15 3,7 49 1,4 0,5 0,3
52 166 27 10 9–10 5,2 6 2,0 0 0 0

1 Medel, median eller range
2 0 avser tyreoidektomi
3 Permanent
4 Peroperativ

Behandlingsmässigt gynnsam
respektive ogynnsam GD

Gynnsam:
Litet–måttligt tyreoideahormon-
överskott vid diagnos
Låg–måttlig TRAb-titer med
snabb normalisering på behandling
Liten–måttligt stor struma
Lindriga ögonbesvär
Medelålders eller äldre
Ingen GD-hereditet
Ingen kroniskt negativ stress

Ogynnsam:
Påtagligt tyreoideahormonöver-
skott vid diagnos
Höga TRAb-titrar utan normalise-
ring på behandling
Påtagliga ögonbesvär
Låg ålder
Kroniskt negativ stress
Stor struma
GD-hereditet
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vid GD och TRAb-relaterad ökning av
dess virulens är kontroversiella [26].

Äldre med GD behandlas sällan med
operation. Tyreostatika väljs vanligen
under post partum-perioden på grund av
att de ger god chans till utläkning efter
begränsad behandlingstid. Tyreostatika
föredras vanligen av vuxna med mild
till måttlig grad av struma och bioke-
miskt lindrig tyreotoxikos. Ofta an-
vänds tyreostatika primärt till små barn,
då kirurgi avråds före 6–8 års ålder. Ty-
reoidektomi (och radiojod) används
ofta när tyreostatisk behandling blir
långvarig eller komplicerad.

Tionamidbehandling
Tionamider hämmar tyreocytens

hormonfrisättning och den antityreoi-
dala immunologin med avseende på
TRAb-titrar, MHC-uttryck och lymfo-
cytär aktivering [5, 27, 28]. Recidive-
rande GD förekommer i 40–80 procent
av oselekterade material. Emellertid
förblir vissa patienter eutyroida utan
tyroxinsubstitution. Denna patient-
grupp svarar troligen mycket tillfreds-
ställande även på kirurgi (och radiojod),
och dominans av denna typ av patienter
i ett operationsmaterial torde ge mycket
låg frekvens postoperativa recidiv samt
förslag på förhållandevis stor tyreoi-
dearest (Tabell I).

Emellertid förknippas både kirurgi
och, särskilt, radiojodbehandling med
en betydande risk för livslång substitu-
tion på grund av hypotyreos [29]. Chan-
sen till läkning utan substitution i denna
grupp talar för att tionamider utgör ett
naturligt förstahandsval (Faktaruta 1).

Prognostiskt ogynnsamma karakte-
ristika för recidiverande/persisterande
GD vid tyreostatisk behandling omfat-
tar initialt hög tyreoideahormonnivå,
stor struma i kombination med låg ål-
der, terapiresistent TRAb-stegring,
samt supprimerat serum-TSH, högt
jodupptag i tyreoidea och hög serum-
T3/T4-kvot vid terapins utsättning
(Faktaruta 1).

I denna grupp bör alternativ behand-
ling övervägas så tidigt som möjligt i
avsikt att minimera behandlingens du-
ration. Det är vårt intryck att sådan stra-
tegi avsevärt reducerar frekvensen GD-
recidiv efter längre tids tyreostatisk be-
handling.

Kirurgisk strategi
Tyreoideakirurgi vid GD kräver per-

operativ blockad, vilken vanligen base-
ras på tyreostatika och betablockad, i
Sverige mera sällan på jod och kortiko-
steroider. Patienterna bör få trombos-
profylax, främst på grund av ökad risk
för slaganfall, och steroidskydd har dis-
kuterats vid infiltrativ oftalmopati. Pri-
märoperation är alltid bilateral och om-
fattar excision av lobus pyramidalis

även hos TRAb-positiva patienter med
knölstruma eller misstanke om toxiskt
adenom. Arteria thyreoidea superiors
grenar delas helt tyreoideanära för att
minimera risken för skada på nervus la-
ryngeus superior med åtföljande röst-
trötthet och tonförlust. Risken för post-
operativ hypoparatyreoidism reduceras
genom samma förfarande avseende ty-
reoidea inferiors grenar, med undvikan-
de av paratyreoideabiopsi och dissek-
tion bland dorsala paratyreoidea-
körtlars trakeo-esofageala anastomo-
ser, samt bibehållen artärförsörjning
vid dissektion av paratyreoideakörtlar
belägna lateralt på tyreoidea.

Dearterialisering av paratyreoidea
skattas bättre genom en liten incision än
medelst dess färg, och vid tveksamhet
utförs autotransplantation. Operativa
komplikationer undviks bäst med visu-
ell kontroll och noggrann hemostas.
Detta kan vara tidsödande på grund av
ibland uttalad perityreoidal fibros och
neovaskularisering samt tyreoideakör-
telns hyperperfusion vid GD. Alla kir-
urger måste utvärdera sin verksamhet
och ta konsekvenserna av resultatet.
Litteraturen visar att tyreoideakirurgi
vid GD kan bedrivas med låg komplika-
tionsfrekvens (Tabell I).

Tyreoideaoperation vid GD kan ut-
föras som bilateral resektion, som uni-
lateral resektion och hemityreoidekto-
mi samt som total tyreoidektomi. De
första metoderna synes likvärdiga med
avseende på postoperativ tyreoidea-

funktion, även om risken för recurrens-
skada allmänt sett torde vara något stör-
re vid hemityreoidektomi än vid resek-
tion.

Vidare torde risken för postoperativ
hypoparatyreos minska vid en större
körtelrest på den ena sidan, då en viabel
paratyreoidea tycks tillräcklig för att
denna komplikation skall undvikas. 

Unilateralt kvarlämnad tyreoidea-
vävnad underlättar tekniskt komplice-
rad reoperation vid oväntat fynd av kli-
niskt signifikant tyreoideacancer, samt
möjligen även vid postoperativt recidi-
verande GD associerad med svår oftal-
mopati [3, 30, 31]. Tyreoidearestens
storlek efter subtotal resektion har attra-
herat betydande intresse, och intervallet
3–8 g anges ofta som optimalt (Tabell
I). Denna vikt varierar avsevärt mellan
centra, sannolikt på basis av olikheter i
patientmaterialen och därmed förknip-
pade skillnader i risk för postoperativa
recidiv och ögonbesvär.

Postoperativt GD-recidiv
TRAb-titrar normaliseras vanligen

under de första åren efter subtotal re-
sektion. Kvarvarande stegring utgör ett
starkt indicium för recidiverande GD
[32-36]. Andra indikationer härvidlag
utgörs av supprimerat serum-TSH, 
utslätad TRH-test, stor tyreoidearest
och svag supprimering av dess jodupp-
tag. 

Den biokemiska hormonprofilen
kan vara svårtolkad, och olika kriterier
har använts för att diagnostisera post-
operativt recidiv. Supprimerat TSH
(med normala tyreoideahormoner) har
kallats latent recidiv, och normaliseras
spontant hos 20–30 procent av patien-
terna [30, 37, 38]. 

Vårt intryck är dock att tecken på
GD-recidiv föreligger om TRAb-titrar-
na persisterar eller stiger, om tyreoidea-
hormonnivåerna ökar inom normalin-
tervallet eller om dessa patienter har in-
filtrativ oftalmopati.

Radikal tyreoidektomi vid GD för-
behålls patienter med prognostiskt
ogynnsamt utfall av subtotal resektion
(ofta också av radiojodbehandling). Fö-
rekomst av oftalmopati samt tyreostati-
karesistent TRAb-titer vid sådan resek-
tion är förenad med hög incidens av re-
cidiverande GD trots >50 procent sub-
stitutionskrävande hypotyreos och ty-
reoidearest under 4 g [33]. Detta anty-
der att mer radikal kirurgi torde kunna
vara fördelaktig samt att postoperativ
hypotyreos ej är att betrakta som kom-
plikation hos dessa patienter. Stabilt
förhöjda eller stigande TRAb-titrar
trots sex till nio månaders behandling
med höga till medelhöga doser tyreo-
statika torde innebära behov av radikal
kirurgi [33, 35]. Detta utgör ett tungt ar-
gument för att rutinmässigt pröva ty-
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Differentierad kirurgisk
behandling vid GD

Behandlingsmässigt gynnsam:
Tionamider (och tyroxin) till nor-
malisering av tyreoideastimule-
ringen (vanligen ≥ 1 år)
Liten recidivrisk, kirurgi ofta onö-
dig
Om kirurgi: konservativ resektion
med eutyroidism (utan tyroxin)
som mål

Behandlingsmässigt ogynnsam:
Tionamider (och tyroxin) till euty-
reoidism (en till tre månader)
Radikal tyreoidektomi

Intermediär prognos:
Tionamider (och tyroxin, tre till nio
månader) som interimterapi, däref-
ter:
a. God biokemisk kontroll, TRAb-
normalisering och lindriga eller
inga ögonbesvär; fortsatt medika-
mentell behandling eller »konven-
tionell» subtotal resektion
b. Otillfredsställande biokemisk
kontroll, tilltagande ögonbesvär
och persistent TRAb-titer; radikal
tyreoidektomi
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reostatisk behandling en period vid GD
(Faktaruta 2).

Vidare utgör en snabb och stabil
TRAb-normalisering under terapi ett
indicium på låg recidivrisk efter utsatt
medicinering, varvid operation (och ra-
diojod) skulle innebära onödig risk för
hypotyreos. Emellertid är dessa pro-
gnostiska variabler ej oberoende; sär-
skilt infiltrativ oftalmopati föreligger
ofta i kombination med terapiresistenta
TRAb-titrar och högt MsAb-värde. 

Det återstår också att utvärdera huru-
vida tyreostatisk behandling postopera-
tivt kan reducera kvarstående TRAb-tit-
rar och minska risken för recidiverande
GD och oftalmopati efter subtotal re-
sektion.

Postoperativ hypotyreos
Ett påtagligt intresse har knutits till

risken för hypotyreos efter subtotal re-
sektion, trots att risken för recidiveran-
de GD utgör huvudproblemet i flertalet
fall med otvetydig indikation för opera-
tion. Incidensen postoperativ hypotyre-
os har associerats till körtelrestens stor-
lek, till MsAb-titrar vid operationen och
till graden av lymfocytär infiltration i
resektatet [39-42]. Efter subtotal resek-
tion stiger ofta serum-TSH, och värdet
kan normaliseras spontant under flera
år. Initialt serum-TSH kan inte använ-
das för att identifiera patienter som lö-
per risk för hypotyreos eller recidive-
rande GD. TSH-stegring kan stimulera
den antityreoidala immunologin och in-
ducera/aggravera infiltrativ oftalmopa-
ti.

Mot denna bakgrund torde det vara
väsentligt att alla patienter, oavsett ty-
pen av tyreoideakirurgi, erhåller post-
operativ tyroxinsubstitution. Denna be-
handling kan de första åren ges i doser
som supprimerar TSH, medan TSH-
normalisering bör eftersträvas på läng-
re sikt. 

Endokrin oftalmopati
Effekterna av tyreoideakirurgi på en-

dokrin oftalmopati varierar mycket.
Detsamma gäller behandling med tio-
namider och radiojod [18, 19, 33]. Det-
ta sammanhänger troligen med att små
patientserier studerats, heterogen utvär-
dering av besvären och ögonsjukdo-
mens fluktuerande förlopp. Patienterna
utgör en svårbehandlad grupp som skall
skötas av erfarna kolleger. Tyreoidea-
hormonnivåerna skall ej fluktuera, och
TSH skall vara supprimerat [20]. Nor-
malisering av TRAb-titrar är eftersträ-
vansvärd, även om dessa endast indi-
rekt verkar spegla ögonbesvären.

Erfarenheterna av radikal tyreoidea-
kirurgi är begränsade, men total ty-
reoidektomi tycks kunna erbjuda en till-
fredsställande chans till normalisering
även av terapiresistent TRAb-stegring,

och minimera risken för recidiverande
tyreotoxikos utan ökad komplikations-
frekvens (Tabell I). Trots primärt myc-
ket goda resultat [43, 44] antyder sena-
re studier att en förbättring av ögonbe-
svären inte alltid skall förväntas [3, 33,
45]. Emellertid verkar en försämring ef-
ter total tyreoidektomi ovanlig. Detta
kontrasterar till subtotal resektion, vil-
ken har associerats till progressiva
ögonbesvär hos upp till en fjärdedel av
patienterna [19, 33]. Peroperativa korti-
kosteroider skall övervägas och tyroxin
ges postoperativt. Fortsatt tionamidbe-
handling kan vara fördelaktig.
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