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Hypotyreos uppkommer vid brist på
tyreoideahormon eller i sällsynta fall på
grund av nedsatt känslighet för tyreo-
ideahormon på vävnadsnivå [1]. Hypo-
tyreos är vanlig och prevalensen i den så
kallade Whickhamstudien [2] var cirka
1,9 procent hos kvinnor (1,5 procent
icke iatrogen hypotyreos) men under 1
procent hos män. Prevalensen stiger
med åldern och i en svensk studie fann
man primär hypotyreos hos 3,5 procent
av kvinnor över 50 år [3]. Sjukdomen
förekommer i alla åldrar och är cirka
fyra gånger vanligare hos kvinnor [4].
Den mångfacetterade symtombilden
gör att patienten kan söka hos specialis-
ter som normalt inte sysslar med hypo-
tyreos [5], exempelvis hos handkirurg
för karpaltunnelsyndrom, hos psykiater
p g a demens, hos lungläkare med
sömnapnésyndrom, eller hos öronläka-
re p g a hörselnedsättning [4]. Det är
därför viktigt att ha kännedom om sym-
tombilden och på ett enkelt sätt kunna
utesluta eller diagnostisera hypotyreos.
Hypotyreos kan vara medfödd eller för-
värvad, primär eller sekundär (s k
central hypotyreos) [5] (Faktaruta). 

Tyreoideahormoner
Tyreoideahormonerna trijodtyronin

(T3) och tetrajodtyronin (tyroxin, T4)

deltar i regleringen av kroppens äm-
nesomsättning. T3 är i huvudsak det ak-
tiva hormonet och T4 betraktas till stor
del som ett prohormon till T3 [6]. Cirka
80 procent av T3 bildas utanför tyreo-
idea genom monodejodering av T4, så
kallad perifer konversion [6].

Primär hypotyreos
Primär hypotyreos uppkommer vid

sjukdom eller behandling som förstör
tyreoideavävnaden eller interfererar
med tyreoideahormonsyntesen [1]. Hy-
potyreos kan vara permanent [7] (Fak-
taruta) eller temporär [8-10] (Faktaru-
ta). Den vanligaste orsaken till hypoty-
reos i ett globalt perspektiv är jodbrist,
medan i områden utan jodbrist, som i
Sverige, är den vanligaste orsaken auto-
immun tyreoidit [9]. Andra vanliga or-
saker till primär hypotyreos, temporär
eller permanent, är tidigare behandling
av tyreotoxikos med radioaktivt jod el-
ler kirurgi [11]. Mindre vanliga är an-
läggningsrubbningar och hormonsyn-
tesdefekter. De två sistnämnda orsaker-
na är medfödda, men vid lindriga de-
fekter manifesterar sig hypotyreosen
först senare i barndomen eller i ungdo-
men. Riedels tyreoidit är en sällsynt
form av tyreoidit, som leder till bind-
vävsomvandling av sköldkörteln [7].
Systemsjukdomar kan i sällsynta fall
infiltrera sköldkörteln och leda till fort-
skridande nedsättning av funktionen
[7]. Flera läkemedel, inkluderande liti-
um och amiodaron, kan ge upphov till
temporär hypotyreos särskilt hos pati-
enter med bakomliggande autoimmun
tyreoidit. Övergående förhöjning av ni-
vån av tyreoideastimulerande hormon
(TSH) i blodet förekommer i aktiv fas
av, eller i konvalescensfasen efter, icke-
tyreoideasjukdomar [8]. 

Autoimmun tyreoidit: Autoimmun
tyreoidit eller kronisk lymfocytär tyre-
odit förekommer utan struma (atrofisk
autoimmun tyreoidit) samt med struma
(Hashimotos tyreoidit) [9]. Skadorna
på sköldkörtelvävnaden uppkommer på
grund av humorala och cellmedierade
immunmekanismer inkluderande an-
tikroppar mot peroxidas och tyreoglo-
bulin [9]. Även antikroppar mot TSH-
receptorn av blockerande typ förekom-
mer och kan ge temporär eller perma-

nent hypotyreos [9]. Autoimmun tyreo-
idit och Graves tyreotoxikos förekom-
mer ibland samtidigt [9]. Beroende på
vilken av sjukdomarna som dominerar
blir patienten tyreotoxisk eller hypoty-
reotisk.

Patienter med autoimmun tyreoidit
kommer till diagnos på grund av struma
eller manifest hypotyreos. Diagnosen
bekräftas genom typiskt palpa-
tionsfynd, diffust förstorad struma av
fast konsistens ibland med knölig yta,
bestämning av antikroppar mot peroxi-
das och finnålspunktion av tyreoidea
[9]. Primär hypotyreos på basen av au-
toimmun tyreoidit är i princip perma-
nent och kräver livslång tyroxinbehand-
ling. Remission förekommer dock hos
cirka 5 procent [12]. Högre frekvens
(20 procent) har beskrivits i japanska
patientmaterial [13].

Tyreoidit post partum:Tyreoidea-
funktionsstörningar, i form av övergå-
ende tyreotoxikos, hypotyreos eller bå-
dadera, förekommer hos 4–7 procent av
alla kvinnor post partum [14]. Hypoty-
reosen är av övergående natur och be-
höver vanligen inte behandlas. Vid
symtomgivande hypotyreos kan den be-
handlas med submaximal levotyroxin-
dos, varigenom man har möjlighet att
följa det spontana förloppet och kan se-
ponera levotyroxin om hypotyreosen
läker. Patienterna har ofta en bakomlig-
gande autoimmun tyreoidit och bör
fortsättningsvis följas, då de löper stor
risk att recidivera efter kommande gra-
viditeter och då 20–30 procent på sikt
utvecklar permanent hypotyreos [5].

Central hypotyreos
Vid central hypotyreos föreligger en
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Hypotyreos är vanlig och pre-
valensen stiger med åldern. De
klassiska symtomen är välkän-
da, men då sjukdomen kan upp-
träda med smygande debut och
manifestera sig på många olika
sätt kan diagnosen lätt förbises.
Sannolikt går många patienter
med odiagnostiserad hypotyreos
under lång tid. Hypotyreos kan
vara medfödd eller förvärvad,
primär eller sekundär.

Indelning av hypotyreos
Primär (perifer)
– Medfödd

– Förvärvad

Central (sekundär eller tertiär)
– Medfödd

– Förvärvad

Tyreoideahormonresistens



från sköldkörteln på grund av bristfällig
stimulering av TSH, vanligen som följd
av nedsatt TSH-produktion, men ibland
på grund av biologiskt inaktivt TSH
[15]. Central hypotyreos beror på en hy-
pofysär (sekundär) eller hypotalamisk
(tertiär) orsak [7]. Flera processer i hy-
pofys–hypotalamusregionen såsom hy-
pofysadenom, andra tumörer samt au-
toimmun hypofysit kan ge upphov till
central hypotyreos [5, 16]. Den centra-
la hypotyreosen är ofta del i panhypopi-
tuitarism, fordrar hypofysutredning och
är sällsynt i förhållande till primär hy-
potyreos [7]. 

Tyreoideahormonresistens
Tyreoideahormonresistens karakte-

riseras av nedsatt känslighet i hypofys
och/eller perifera vävnader för tyreoi-
deahormoner [17]. Tillståndet igenkän-
nes genom kombinationen av förhöjda
serumnivåer av fritt T4 och T3 tillsam-
mans med normal eller förhöjd serum-
nivå av TSH. Tillståndet är associerat
med mutationer i tyreoideahormonre-
ceptorns beta-gen och är vanligen fa-
miljärt [17]. Vid generell resistens kom-
penserar de höga hormonnivåerna för
resistensen så att patienten är eutyreoid.
Vävnaderna kan dock sinsemellan vari-
era i sin resistens så att samma patient
kan uppvisa drag av såväl tyreotoxikos
som hypotyreos [17]. Vid selektiv hy-
pofysresistens är patienten tyreotoxisk. 

Symtom och kliniska tecken
De kliniska manifestationerna av hy-

potyreos är beroende av patientens ål-
der, förekomsten av andra sjukdomar
samt hastigheten med vilken sjukdo-
men utvecklas. Hos nyfödda kan hypo-
tyreos resultera i irreversibel mental
och fysisk retardation [10], om inte be-
handling påbörjas inom några veckor,
medan hos barn och vuxna symtomen är
reversibla med behandling. Hypotyreos
utvecklas ofta långsamt, ibland under
loppet av flera år. Klassiska symtom är
trötthet, att man blir allmänt långsam-
mare, tanketröghet, frusenhet, torr hud,
håravfall, heshet, svullnadstendens och
obstipation [4]. Hos barn och ungdomar
ses retarderad längdtillväxt och förse-
nad skelettmognad som tidiga och 
ibland enda tecknen [18]. Symtombil-
den hos äldre patienter kan vara atypisk,
domineras ibland av psykiska symtom
[19] och kan förväxlas med normalt åld-
rande. Vid klinisk undersökning av den
hypotyreotiska patienten kan man finna
allmänt långsammare rörelser, tal och
tankeförmåga, heshet, torr blek hud, 
ibland gulaktig till följd av försämrad
nedbrytning av karoten, nedsatt hud-
temperatur, bradykardi, långsam åter-
gång vid prövning av vadreflex och
svullnad, så kallat myxödem [4, 7].
Myxödemet är inte av pittingtyp och be-

ror på en ansamling av glykosami-
noglykaner i subkutan vävnad [20].
Ödemet är typiskt lokaliserat i ansiktet,
särskilt periorbitalt samt på hand- och
fotryggar och försvinner inom veckor
till månader efter insatt behandling med
tyroxin [20]. Eftersom hela organismen
drabbas av tyroxinbrist kan symtombil-
den vara mycket skiftande och sjukdo-
men är ibland svår att känna igen [7]
(Faktaruta).

Hypofysen och övriga hypofyshor-
moner:Sekretionen av alla hypofyshor-
moner påverkas av hypotyreos [21].
Hypotyreos, särskilt om den förblir
obehandlad under lång tid, kan ge
prolaktinstegring och galaktorré [22].
Primär hypotyreos av lång duration kan
leda till hyperplasi av TSH-produceran-

de celler i hypofysen, i uttalade fall med
supracellär utbredning av hypofysen
och synfältspåverkan [22]. Hypofysen
normaliseras efter tyroxinsubstitution
[22]. 

Endokrin oftalmopati och pretibialt
myxödem: Klassiska extratyreoidala
manifestationer vid Graves tyreotoxi-
kos såsom endokrin oftalmopati samt i
sällsynta fall pretibialt myxödem kan
uppträda hos patienter med hypotyreos
på basen av autoimmun tyreoidit [23]
utan att patienten har haft någon föregå-
ende tyreotoxikos. 

Myxödem koma: Vid svår hypotyre-
os av lång duration, eller kanske vanli-
gare hos patienter som slutat med sin ty-
roxinsubstitution på grund av demens
eller psykisk sjukdom, utvecklas i säll-
synta fall, särskilt hos äldre, myxödem
koma. Det är ett livshotande tillstånd
som karakteriseras av konfusion, all-
varlig hypotermi (32–35 grader), chock
och koma [24, 25]. Ofta utlöses till-
ståndet av nedkylning eller allvarlig in-
fektion och trots intensivvård är morta-
liteten hög [25]. 

Hypotyreos och läkemedel:Vid obe-
handlad hypotyreos är effekten av flera
läkemedel förstärkt bland annat på
grund av förlångsammad elimination av
läkemedlet i fråga. Den hypotyreotiska
patienten kan vara extremt känslig för
morfin och små doser kan ge andnings-
depression [18]. Andra preparat med
ändrad effekt är digitalis, betablockera-
re, sedativa och lokalanestetika [18] och
dessa skall därför doseras försiktigt vid
hypotyreos.

Association med andra sjukdomar:
Autoimmun tyreoidit förekommer som
delkomponent i polyglandulära syn-
drom och i en svensk studie av patienter
med Addisons sjukdom av autoimmun
genes hade 50 procent samtidig autoim-
mun tyreoideasjukdom och/eller insu-
linberoende diabetes mellitus [26]. Au-
toimmun tyreoidit är associerad med
flera andra autoimmuna sjukdomar så-
som atrofisk gastrit, kronisk aktiv hepa-
tit och primär biliär cirros, vitiligo samt
autoimmun trombocytopen purpura
[27, 28]. Det finns också association
mellan autoimmun tyreoidit och pri-
märt B-cellslymfom i tyreoidea [9]
samt med Turners syndrom och Downs
syndrom [9]. Nyligen har samband mel-
lan autoimmun tyreoidit och sarkoidos
rapporterats [29]. 

Hypotyreos och graviditet: Obe-
handlad hypotyreos hos gravida är säll-
synt, sannolikt på grund av att den hy-
potyreotiska kvinnan har en hög fre-
kvens av anovulatoriska cyklar och vid
graviditet ofta aborterar i första trimes-
tern [30]. Hypotyreos under graviditet
kan vara förenad med ökad risk för både
modern och fostret [12]. Kvinnor med
nyupptäckt hypotyreos bör därför und-
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▲

Orsaker till permanent 
primär hypotyreos
Medfödd
Tyreoideadysgenesi (agenesi, 
hypoplasi, ektopi)
Familjär dyshormonogenes
Svår jodbrist
Förvärvad
Spontan
– svår jodbrist
– autoimmun tyreoidit
– infiltrativa sjukdomar i tyreoidea
Iatrogen
– subtotal/ total tyreoidektomi
– radioaktivt jod 
– extern strålbehandling

Orsaker till temporär 
hypotyreos
Medfödd
– TSH-receptorblockerande 

antikroppar via placenta
– tyreostatika via placenta
– övergående neonatal

hypotyroxinemi
Förvärvad
Spontan
– subakut tyreoidit
– postpartumtyreodit
– aktiv fas/ konvalescensfas av icke

tyreoideasjukdom
Iatrogen
– subtotal tyreoidektomi
– radioaktivt jod
– jodexponering (särskilt vid 

autoimmun tyreoidit)
– läkemedel (amiodaron, 

tyreostatika, litium, interferon 
alfa, interleukin 2)



ANNONS



vika graviditet till dess hormonnivåerna
normaliserats. Hos tyroxinbehandlade
kvinnor behöver i allmänhet (50–75
procent) tyroxindosen ökas (25–50 pro-
cent) under graviditet [9, 30]. Dessa

kvinnor bör följas hos tyreoideaintres-
serad specialist under graviditeten med
regelbundna kontroller av fritt T4 samt
TSH i serum och dosökning av tyroxin
vid behov. Första kontrollen sker lämp-

ligen så snart graviditet är konstaterad
och därefter varannan månad under gra-
viditeten. 

Diagnostik med
tyreoideaprov
Vid klinisk misstanke om hypotyre-

os men även vid oklar sjukdomsbild,
inte minst hos äldre patienter, bör man
på vida indikationer kontrollera tyreoi-
deaprov. Förstahandsprov för att dia-
gnostisera hypotyreos är analys av se-
rumkoncentrationerna av fritt T4 samt
TSH. Vid primär hypotyreos är T4-kon-
centrationen låg och TSH hög [7]. Vid
lättare grader av hypotyreos är nivån av
T3 fortfarande normal, men vid svårare
grader sjunker även T3 under referens-
området [31]. Etiologisk utredning vid
primär hypotyreos kan, utöver anamnes
och klinisk undersökning, begränsas till
analys av antikroppar mot peroxidas
och vid palpabel tyreoidea eller struma
även finnålspunktion. Skintigrafisk un-
dersökning vid hypotyreos är svår att
utföra på grund av lågt upptag och är
sällan motiverad. Vid central hypotyre-
os är serumnivåerna av T4 låga och av
TSH vanligen låga eller normala (lätt
förhöjd nivå kan förekomma vid biolo-
giskt inaktivt TSH) [15] och hypofysut-
redning fordras. Utredning av primär
hypotyreos kan ske i primärvården me-
dan den fortsatta utredningen av central
hypotyreos bör ske vid specialistklinik.

Subklinisk hypotyreos: Subklinisk
hypotyreos definieras som förhöjd nivå
av TSH och normal nivå av T4 i serum
i frånvaro av kliniska symtom [32]. Or-
sakerna till subklinisk hypotyreos [32]
är likartade med dem som orsakar per-
manent primär hypotyreos (Faktaruta).
Progress till permanent hypotyreos ses
framför allt vid autoimmun tyreoidit
[32]. I närvaro av tyreoideaantikroppar
utvecklades permanent hypotyreos vid
TSH-nivå i serum över 10 mIU/l hos 7
procent per år och vid TSH-nivå över 14
mIU/l hos 20 procent per år [33]. Vid bi-
okemiska tecken på subklinisk hypoty-
reos tillsammans med även subtila sym-
tom bör behandling med levotyroxin
sättas in. Om patienten har TSH över 10
mIU/l och särskilt vid positiv serologi
kan man med tanke på risken för fram-
tida hypotyreosutveckling behandla
även om symtom inte finns [32]. Vid
lägre TSH-nivå eller om man av andra
skäl väljer att inte behandla bör patien-
ten kontrolleras efter 3 månader och dä-
refter var 6:e–12:e månad. 

Behandling med tyroxin
T4 och T3 finns sedan 1950-talet till-

gängliga i syntetisk form som levotyr-
oxin respektive liotyronin [6]. Den bio-
logiska halveringstiden för T4 (7 dagar)
är betydligt längre än för T3 (1 dag) och
terapeutiskt används nästan enbart T4

4094 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  38  •  1998

Symtom och tecken från olika organsystem vid hypotyreos
Gastrointestinalkanalen [4, 35]
Obstipation
Anorexi
Illamående
Hypotoni i esofagus, ventrikel, gallblåsa, tunntarm och kolon
Myxödem ileus eller megakolon
Ascites
Milda reversibla avvikelser i leverfunktionstester
Hjärta, kärl, lipider, lungor [36]
Minskad slagvolym
Kardiomegali
Bradykardi
»Low voltage»
T-vågsförändringar på EKG
Perikardvätska
Arterioskleros
Koronarsjukdom
Vasokonstriktion med ökad kärlresistens
Hypertoni
Ökning av totalkolesterol, LDL-kolesterol och triglycerider
Pleuravätska; uni- eller bilateral
Reducerad vitalkapacitet
Bronkobstruktion
Njurar [18]
Renal genomblödning och glomerulär filtrationshastighet minskad
Försämrad tubulusfunktion
Serumkreatininnivån ökad
Vattenintoxikation, delvis ADH-beroende
Hyponatremi
Blod [18, 27, 28]
Anemi: normocytär, normokrom – nedsatt erytropoetinproduktion, mikrocytär,
hypokrom – menorragier, makrocytär – direkt relaterad till hypotyreosen
Koagulationssystemet: subkliniska laboratorieavvikelser till kliniskt signifi-
kanta störningar – blödningar, kan likna von Willebrands sjukdom
Koagulationsfaktorer: försämrad clearance av en del ledande till ökad biologisk 
halveringstid – högre doser av warfarin för antikoagulation
Nervsystem och muskler [18, 35]
Polyneuropati
Mononeuropati med nervkompression: karpaltunnelsyndrom, facialispares, 
neurogen hörselnedsättning
Cerebellär ataxi
Epileptiska anfall
EEG: reducerad alfavågfrekvens
Förändrat tal på grund av förstorad tunga och svullna stämband
Muskelstelhet, smärtor, muskelkramper
Muskelhypertrofi och pseudomyotoni (Hoffmanns syndrom)
Sömnapnésyndrom
Psykiska symtom [4, 37]
Psykoser inkluderande syn- och hörselhallucinationer
Demens
Desorientering och paranoida idéer



[34]. Via perifer konversion omvand-
las då T4 till T3 och man efterliknar
därigenom fysiologiska förhållanden.
T3 har mycket begränsat indikations-
område och bör normalt sett inte använ-
das vid substitution eller suppres-
sionsbehandling. Kombinationsprepa-
rat av T4 och T3 anses inte ha några säk-
ra fördelar och är inte tillgängliga i Sve-
rige annat än som licenspreparat.

Primär hypotyreos: När diagnosen
primär hypotyreos är fastställd, och det
inte finns misstanke om temporär hypo-
tyreos, inleds behandling med levotyr-
oxin. Den obehandlade patienten kan
vara känslig för tyreoideahormon [34]
och känsligheten ökar med den obe-
handlade hypotyreosens duration, svå-
righetsgrad, patientens ålder samt even-
tuell annan samtidig sjukdom, särskilt
hjärtsjukdomar [34]. Initialdos samt
doshöjning av tyroxin skall anpassas ef-
ter detta. Vid samtidig hjärtsjukdom
kan hög begynnelsedos eller snabb dos-
ökning utlösa hjärtinfarkt eller
hjärtsvikt [12, 34]. Hos i övrigt friska
patienter är en hög initialdos inte farlig,
men kan leda till intoleranssymtom
med oro och hjärtklappning. Lämplig
initialdos är som regel 0,05 mg tyrox-
in/dag, men lägre dos (0,0125–0,025
mg) kan vara motiverad vid svår hypo-
tyreos av lång duration (mer än ett år),
särskilt hos äldre. Successiv dosökning
var 4:e–6:e vecka är ofta lagom, men
längre intervall kan behövas i svåra fall.
Slutdosen av tyroxin är relaterad till
kroppsvikten (1,68 µg/kilogram kropps-
vikt) [34] och ligger som regel mellan
0,075 och 0,150 mg/dag. Slutdosen kan
variera med patogenesen till patientens
hypotyreos. Patienter med hypotyreos
efter behandlad tyreotoxikos av Graves
typ behöver ofta något lägre dos än pa-
tienter med hypotyreos på basen av au-
toimmun tyreoidit [34]. Sannolikt för-
klaras detta av TSH-receptorstimule-
rande antikroppar hos de förra, som för-
mår stimulera kvarvarande tyreoidea-
vävnad [34]. Tyroxindosen kan behöva
ökas vid malabsorption liksom vid sam-
tidig medicinering med fenytoin eller
karbamazepin, som ökar metabolismen
av tyroxin [12, 34]. Tyroxins absorption
kan försämras av vissa läkemedel (Fak-
taruta) [12, 34], och dessa bör därför ges

med upp till fyra timmars intervall i för-
hållande till tyroxin. 

Trots normalisering av koncentratio-
nen av tyreoideahormoner i serum kvar-
står ofta patientens symtom länge [12],
vilket avspeglar kvarvarande hypotyre-
os i perifera vävnader innan jämviktslä-
ge har nåtts. Behandlingseffekten följs
kliniskt och med analys av tyreoidea-
hormonnivåer, i första hand fritt T4,
samt TSH. Efter dosändring av tyroxin
ändras tyreoideahormonnivåer på några
dagar medan TSH-nivån stabiliseras
betydligt långsammare, inom loppet av
flera veckor, och nytt prov bör tas tidi-
gast 6–8 veckor efter dosändring [6].
Vid full substitution av hypotyreos bör
man sträva efter att T3 samt TSH i se-
rum ligger inom referensområdet var-
vid T4 i serum (fritt eller totalt) ofta lig-
ger något förhöjt [12, 31]. Lågt TSH ta-
lar för överbehandling, subklinisk ty-
reotoxikos, och även om den kliniska
betydelsen är osäker, diskuteras om
överbehandling kan bidra till bland an-
nat osteoporosutveckling [31]. När pa-
tienten är välinställd räcker kontroll en
gång om året. Vanligen ändras inte be-
hovet av tyroxin utom hos patienter
med tidigare behandlad tyreotoxikos,
som ibland behöver öka dosen efter en
tid. Tyroxinbehovet kan minska med
stigande ålder på grund av nedsatt clea-
rance för tyroxin [12, 34]. Förhöjt TSH
hos en tidigare välinställd patient beror
i regel på nedsatt ordinationsföljsamhet
[12]. Konstellationen högt fritt T4 och
samtidigt högt TSH kan förklaras av att
patienten har tagit levotyroxin i adekvat
dos endast sista dagarna – veckan före
provtagning [12].

Central hypotyreos: Behandlingen
är likartad den vid primär hypotyreos,
men innan behandling med levotyroxin
påbörjas skall hypofysfunktionen i öv-
rigt värderas och eventuell steroidsub-
stitution insättas [34]. Behandlingsef-
fekt följs med klinik och bestämning av
nivån av fritt T4 i serum [12, 34]. TSH-
bestämning ger här ingen ytterligare in-
formation.

Ta prov på vida indikationer
Hypotyreos är vanlig och diagnosen

är lätt att bekräfta med analys av fritt T4
och TSH i serum. Med tanke på den
mångfacetterade sjukdomsbilden vid
hypotyreos kan det vara befogat att ana-
lysera tyreoideaprov på vida indikatio-
ner. När diagnosen primär hypotyreos
är fastställd inleds behandling med tyr-
oxin i successivt ökad dos. Vid central
hypotyreos fordras hypofysutredning.
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Summary

Hypothyroidism  –  clinical features,
diagnosis and therapy;
thyroid tests should be performed on
broad indications

Bengt Hallengren

Läkartidningen 1998; 95: 4091-6

Hypothyroidism is a clinical entity resulting
from deficiency of thyroid hormones or, more
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rarely, from their impaired activity at tissue 
level. It is a common condition, with a preva-
lence of 1.9 per cent in women, and the preva-
lence increases with age. Hypothyroidism may be
congenital or acquired, primary or secondary,
chronic or transient. Primary hypothyroidism is
caused by disease or treatment which destroys
the thyroid gland or interferes with thyroid hor-
mone biosynthesis. Autoimmune thyroiditis is
the predominant cause of primary hypothyroi-
dism in countries such as Sweden where severe
iodine deficiency is non-existent. Another
cause of primary hypothyroidism, chronic or
transient, is previous radio-iodine or surgical
treatment of hypothyroidism. In secondary or
central hypothyroidism, which is very rare,
there is a lack of thyroid-stimulating hormone
(TSH) or TSH activity, due to a pituitary or hy-
pothalamic cause. The clinical features of hy-
pothyroidism are dependent on the patient’s
age, the presence of other disease, and the rate
at which hypothyroidism develops. As thyroid
hormones are universal determinants of organ
function, there may be a multiplicity of symp-
toms. Particularly in the elderly, the clinical fea-
tures may be atypical, and the diagnosis easily
missed. First line tests for hypothyroidism are
analyses of the concentrations of free thyroxine
(T4) and TSH in serum. In primary hypothyro-
idism, the serum content of T4 is low and that of
TSH high. In central hypothyroidism, the serum
content of T4 is low and that of TSH generally
low or normal, though slightly increased levels
of biologically inactive TSH may also occur.
Subclinical hypothyroidism is characterised by
a normal serum level of T4, an increased level
of TSH, and the absence of clinical symptoms.
When a diagnosis of chronic hypothyroidism is
confirmed, treatment with laevothyroxine is
started, the initial dose being adjusted to the age
and general condition of the patient, and the du-
ration and severity of hypothyroidism. As a
rule, full thyroxine replacement therapy should
bring the serum TSH level into the normal
range. In central hypothyroidism, laevothyrox-
ine treatment is similar, but pituitary function
must be evaluated and, if necessary, corticoste-
roid replacement be instituted before laevothy-
roxine treatment is started.
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Nytt spår i sökandet efter
markör för ovarialcancer
Eftersom ovarialcancer ofta upp-

täcks så sent att prognosen är dålig har
många försök gjorts att hitta en pålitlig,
enkel och billig biomarkör för tidig
cancer. Inte ens den välbekanta markö-
ren CA 125 är nära idealet; mer än hälf-
ten av kvinnor med ovarialcancer i sta-
dium 1 har normal nivå av CA 125, me-
dan förhöjda nivåer finns även vid be-
nigna tillstånd som graviditet, bukin-
fektioner eller leversjukdomar, påpe-
kar en ledarskribent i JAMA, där preli-
minära data om en ny markör presente-
ras (1998; 280: 719-23, 739). Den
tycks ha fördelen att avslöja många ti-
diga fall, men andelen falskt positiva
fynd är stor.

Försöket bygger på tidigare fynd att
det i bukhålevätska hos kvinnor med
ovarialcancer finns en »ovarialcancer-
aktiverande faktor», som består av oli-
ka lysofosfatidsyror (LPA). Med en
komplicerad procedur undersökte fors-
karna LPA-nivån i plasma, som nor-
malt inte innehåller mätbar halt av
komplexet trots att LPA fr isätts i serum
från aktiverade trombocyter vid koagu-
lation.

Testet gjordes på små grupper. Vis-
serligen hade 98 procent  av kvinnor
med ovarialcancer vad forskarna defini-
erade som förhöjda LPA-halter i plas-
ma, men det hade också 95 procent av
kvinnorna med annan gynekologisk
cancer, liksom 10 procent av friska kon-
troller och nära 25 procent av kvinnor
med benign gynekologisk sjukdom.

»Obstinat imitation»
i demensdiagnostiken
Kan »obstinat imitation» hos patien-

ter tas som ett tecken på frontotemporal
demens (FTD), en diagnos som är svår
att ställa och som ofta förväxlas med
Alzheimers sjukdom? Två neurofors-
kare valde ut 37 patienter som uppfyll-
de kriterierna för FTD, 90 som miss-
tänktes ha Alzheimers sjukdom och 50
kontroller (medicinpatienter utan kog-
nitiva problem).

När en neurolog efter en kort intro-
duktion satte sig mitt emot patienten
och gjorde en serie gester, som V-teck-
en och honnör, upprepade ungefär var
tredje patient i varje grupp enstaka ges-
ter – vilket knappast är patologiskt utan
förmodligen ett utslag av artighet, anty-
der forskarna som är japaner. 

När neurologen bad imitatörerna låta

bli l ydde alla utom hälften av FTD-pa-
tienterna, som alltså uppvisade »obsti-
nat imitation» (Lancet 1998; 352: 623-
4).

Medicinsk förkontroll
av idrottare effektiv
Hypertrofisk kardiomyopati är en

vanlig orsak till plötslig död bland unga
idrottare. Om man screenar idrottare in-
nan de får tillstånd att tävla kan man fö-
rebygga många sådana dödsfall, hävdar
italienska forskare, som i New England
Journal of Medicine (1998; 339: 364-9)
redovisar en uppföljning av screening i
Veneto-regionen.

Mer än 33000 unga idrottare testa-
des 1979–1996. Kardiotrofisk kardio-
myopati stoppade 22 från tävlande.
Under perioden inträffade 269 fall av
plötslig död i gruppen 35 år eller yngre
i hela regionens befolkning. I 49 fall
drabbades tävlingsidrottare, i endast ett
fall var orsaken hypertrofisk kardio-
myopati.

I liknande screening vid läroverk i
USA ingår tex hälsodeklaration, syn-
test, blodtrycksmätning, undersökning
av hjärta och lungor, huvud, ögon,
öron–näsa–hals, genitalia och eventuel-
la bråck samt neuromuskuloskeletal be-
dömning. På 2,5 timmar kan tolv un-
dersökare, varav sju läkare, screena mer
än 100 elever enligt en modell som ny-
ligen utvärderats (Mayo Clinic Procee-
dings 1998; 73: 419-29, refererad i
Journal Watch 1998; 18: 105).

Abnorm T-axel förebådar
hjärtproblem hos äldre
En abnorm T-axel på vektor-EKG

(baserat på datorbearbetat 12-avdel-
nings-EKG) i medelåldern kan innebära
tre ggr förhöjd risk för dödliga och icke-
dödande hjärtsjukdomar som infarkt och
kronisk ischemisk hjärtsjukdom resp be-
hov av ingrepp som bypass-operation el-
ler perkutan transluminal koronarangio-
plastik. T-axeln utgör en stark och obero-
ende riskindikator, enligt en nederländsk
studie av drygt 5 700 individer. De un-
dersöktes när de var 55 år eller äldre och
har sedan följts upp under i medeltal fyra
år (Lancet 1998; 352: 601-5).

Abnorm T-axel var i denna studie
bättre på att »förutsäga» hjärtproble-
men än någon annan kardiovaskulär
riskfaktor, ett fynd som forskarna anser
sig vara först med.

Yngve Karlsson, Läkartidningen
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