Sköldkörtelhormo
Hypotyreos är den dolda och den försummade
folkhälsosjukdomen. Hypotyreos, låg ämnesomsättning, betyder underfunktion i sköldkörteln men kan även bero på att hormonerna på
cellnivå inte får effekt.
Hypotyreos drabbar särskilt medelålders kvinnor men man ser även en ökning hos män och
ungdomar. Låg ämnesomsättning är så vanligt
att det t o m är vanligare än åldersdiabetes.

Såväl det metabola syndromet som hypotyreos uppvisar
samma metabola dysfunktioner. Vid T3- och ATP-brist
minskar fettförbränningen, glukostransporten över
cellmembranet minskar som följd av nedsatt kodning
av glukostransportprotein och nedsatt energitillgång för
membrantransporten, förändringar som leder till förhöjda
blodsocker- och blodfettsnivåer (1).
T3 är ett anabolt hormon som bygger upp alla vävnader och underhåller dessas funktioner. T3 har både en
kärldilaterande och inflammationshämmande effekt,
vid brist intracellulärt leder det till högt blodtryck och
42

#3 2016

till en inflammationsprocess. Vid hypotyreos på cellnivå
föreligger kraftigt förhöjda intracellulära adhesionsmolekyler, ICAM, molekyler som startar den aterosklerotiska utvecklingen. Den inflammatoriska processen kan
ske i kroppens alla vävnader vilket på sikt leder till en
långsam celldöd. T4/T3 behandling minskar ICAM,
sänker blodfetterna, blodsockret och blodtrycket (2).
Brist på T3 ger även nedsatt serotoninsyntes och nedsatt
kodning av G-proteinkopplade receptorerna vilka överför hormonsignaler från utsidan till insidan av cellen.
T3-brist intracellulärt i hjärnvävnad leder till depression,
kognitiv svikt och neurodegenerativ sjukdomsutveckling. T3-brist gynnar osteoporosutvecklingen som följd
av den nedsatta kodningen för proteinerna som bygger
upp skelettet.
Hjärtmuskelaturen och dess funktion styrs av T3.
Intracellulär T3-brist i hjärtat ger nedsatt kodning av
hjärtmuskelproteinerna, de longitudinella och circumferentiella muskelfibrernas konstruktion påverkas vilket
leder till nedsatt pumpfunktion och nedsatt ejektionsfraktion d v s hjärtsvikt (3).

onerna och hjärtat
Förmaksflimmer, fladder och arytmier orsakas av
dilaterade hjärtmuskelfibrer. Ventrikulära extraslag,
VES, förekommer ofta vid hypotyreos, medan supraventrikulära extraslag, SVES, är vanliga vid hypertyreos.
Förmaksflimmerfrekvensen ökar med ökad ålder och vid
hypotyreos, däremot är det ovanligt vid hypertyreos (4).
T3-brist i hjärtvävnaden får även negativa konsekvenser
för mitokondriogensen, bristen ger färre mitokondrier och
därmed mindre ATP samtidigt som de fria syreradikalerna ökar, vilket gynnar den inflammatoriska processen i aterosklerosutvecklingen. Trots normala TSH, T4,
T3 i blodet kan T3 i hjärtvävnaden vara låg vilket leder
till hjärtsvikt och förmaksflimmer. T4/T3-behandling
förbättrar hjärtfunktionen (5). Hjärtmuskeln är den
somatiska kroppscell som innehåller flest mitokondrier.
Mitokondriell dysfunktion och T3-brist leder till arytmier
och hjärtsvikt.
Mortaliteten i hjärtinfarkt hos diabetiker är hög

Typ 2-diabetes och metabolt syndrom är förenade med
hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Den s k Rotterdam-

studien visade att subklinisk hypotyreos, d v s lätt förhöjt
TSH men T4/ T3 inom referensnivåerna, utgjorde högre
riskfaktor för hjärt-kärldödlighet än våra vanliga välkända
riskfaktorer (6). Denna konstellation av lab. värden skulle
flertalet läkare tolka som normal och troligen som mest
leda till omkontroll av TSH inom ett halvår till ett år.
Experimentella studier på råttor med inducerad diaIntracellulär T3-brist i hjärtat ger nedsatt kodning
av hjärtmuskelproteinerna, de longitudinella och
circumferentiella muskelfibrernas konstruktion
påverkas vilket leder till nedsatt pumpfunktion
och nedsatt ejektionsfraktion d v s hjärtsvikt.
betes visade att T3-nivån i hjärtvävnaden var låg medan
TSH, T4 och T3 i blodet inte avvek från referensvärdena.
T3-tillskott i lågdos förbättrade hjärtfunktionen och resistanskärlen, tillskottet gav inga symtom på hypertyreos (7, 8).
Mortaliteten i hjärtinfarkt hos diabetiker är hög. En
förklaring är att de hjärtmuskelförändringar som uppstår
vid en infarkt i ett diabeteshjärta inte svarar med den
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normala kompensatoriska hypertrofi som sker vid hjärtin- man en förtjockning av vänster kammarväggens apex en
förtjockning som utgörs av ett ödem, frågan är om det
farkt hos icke-diabetiker. T3-brist i hjärtvävnad leder till
utebliven kodningen av reparerande proteiner till skadad
inte är ett lokalt myxödem. I en retrospektiv Takotsubohjärtvävnad.
studie som omfattade 78 individer, 72 kvinnor och 6 män,
T4- och T3- behandling till en diabetes- och hjärtinhade 18 hade upplevt emotionell stress före infarkten, 27
farktinducerad råtta visade förbättrad väggtension, förbätt- hade anamnes på hypotyreos, 25 hade T4-behandling och
rad hjärtgeometri, ökad ejektionsfraktion, insulinökning
5 hade behandlats för hypertyreos, i studien framgick det
och sänkt blodsocker. T4/T3- behandlingen stimulerade
dock inte om den senare gruppen hade T4-substitution
AMPK, AMP-activated proteinkinase, vilket i sin tur
efter behandlingen (13). Takotsubo och hypotyreos drabstimulerade mitokondriesyntesen. AMPK är cellsensorn
bar framförallt kvinnor.
som, vid lågt ATP och via olika signalsystem ökar substrattillgången för gluVid lågt T3 i hjärtat är stresshormonsystemet
kos- och fettsyreförbränning, gynnar
redan påslaget och med ökad ”akut emotionell
ATP-syntesen. T3 är ett hormon med
stress” på redan stressat hjärta kan det utlösa
mycket starka reparerande egenskaper
en infarkt.
och inotrop verkan (9).
Det är det intracellulära T3 och inte TSH i blodet
Aktuell forskning har visat att T4-behandling förutom
som har betydelse för kardiovaskulära variabler som högt att det sänker TSH och höjer T4 i blodet så minskar T3 i
BMI, högt blodtryck och insulinresistens (10). De metablodet! T4-behandling substituterar för den skadade eller
bola dysfunktionerna som övervikt, förhöjda blodfetter,
den bortopererade sköldkörtelns T4- produktion men
högt blodtryck och insulinresistens föreligger både vid
inte för dess normala T3- produktion (14). Det är högst
metabolt syndrom och vid hypotyreos och vid båda tillsannolikt att den T4-behandlade hypotyreosgruppen med
stånden föreligger en ATP-och T3-brist på cellnivå (11).
Takotsubo som följd av T4-behandlingen fick lågt T3
både i blodet och i hjärtvävnaden, en brist som gynnade
kardiell vävnadshypotyreos och sympatiko-adrenergt
kompensatoriskt påslag i hjärtat.
Hos frisk individ råder ett jämnviktstillstånd TSH T4 - T3 men inte vid ett patofysiologiskt tillstånd.
Vid subtitutionsbehandling med T4, som vanligtvis
är Levaxin, ökar T4 i blodet, TSH-nivån sjunker men
även T3 i blodet sjunker till följd av den sänkta dejodinasaktiviteten som svar på det högre T4 i blodet (15).
Endast kombinationsbehandling T4/T3 kan säkerställa
rätta nivåer i alla vävnader (16, 17). Det är dejodinaserna i
cellmembranen som styr T3-tilllgången intracellulärt och
som får betydelse för hormoneffekterna, det är inte TSH
som reglerar sköldkörtelhormonerna på cellnivå. TSHnivån regleras av dejodinaskonverteringen T4 till T3 i
hypofysen, inte av vad som sker i övriga vävnader.
Hypotyreospatienter som har den traditionella monoterapin med T4 får sänkt dejodinasaktivitet och därmed
T3 är ett anabolt hormon som bygger upp alla vävnader och underhåller dessas funktioner.
Liothyronin innehåller syntetiskt T3.
sänkt T3 såväl i blodet som intracellulärt.
Följande fall får illustera detta: En 74-årig kvinna
Normalt föreligger ett samspel mellan sympatikoradiojodbehandlades vid 50 års ålder, i efterförloppet
adrenerga systemet och sköldkörtelhormonerna. Om
mått bra på Levaxin 100 mcg. För tre år sedan kognitivt
T4/T3 sjunker ökar noradrenalin och adrenalin och
försämrad varför hon fick tillägg med T3 i dosen 5-10
vid hypertyreos sjunker i stället stresshormonerna. Vid
mcg till Levaxin 50 mcg. Hon mådde bättre men när
långvarig obehandlad hypotyreos på cellnivå ökar stresshon sedan fick intermittent förmaksflimmer sattes T3 ut
hormerna (12). Vid hypotyreos kan adrenalinpåslaget ge
och Levaxin- dosen ändrades till 75 mcg. Med denna dos
förhöjd puls och hjärtat bli ”stressat”.
är TSH 0.3, T4 20 och T3 3.7. Hon har försämrats och
uppvisar hypotyreossymtom från flera organ, livskvaliten
”Brustet hjärta”- T3-brist?
är extremt låg (det finns inga omgivningsfaktorer som anTakotsubo även kallat ”brustet hjärta” är en form av
nars skulle kunna förklarar denna upplevelse). Lab. mäshjärtinfarkt som saknar de vanliga ischemiska infarktsigt talar det för nedsatt T4-konvertering, T4 är relativt
förändringarna. Man har sett en korrelation mellan akut
högt och T3 lågt. Hon har uppmanats att absolut inte öka
emotionell stress och ”brustet hjärta”. Men kan det finnas Levaxindosen och inte heller ta T3 för arytmirisken. Den
ett samband mellan lågt T3 i hjärtvävnaden och ”brustet
långvariga T4-behandligen har troligen på sikt orsakat
hjärta”?
lågt T3 i hjärtvävnaden och med sänkt T4-dos i kombiVid lågt T3 i hjärtat är stresshormonsystemet redan
nation med liten dos T3 var hon på vävnadsnivå fortsatt
påslaget och med ökad ”akut emotionell stress” på redan
undersubstituerad vilket skapade förutsättningarna för
stressat hjärta kan det utlösa en infarkt. På ultraljud ser
hjärtflimmer.
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Våra referensvärden för TSH ligger för högt

T4/T3 behandling ger inte förmaksflimmer, om dosen är
för hög vilket den är om T4/T3 ligger över övre referensvärdena 24 timmar efter senaste tablettintag, då får
man i stället ett adrenalinpåslag i hjärtat. I avvaktan på
effekt av dossänkning kan en liten dos beta-blockare ges.
Ett supprimerat TSH vid T4- och eller T4/T3 behandling
är inte tecken på överdosering! En frisk individ däremot,
som har ett supprimerat TSH, har troligen en endogen
överproduktion.
Mycket talar för att våra referensvärden för TSH ligger för högt. 95 % av befolkningen har ett TSH < 2.5.
Kaukasisk befolkning har ett TSH medelvärde 1.40 och
Afro-amerikaner 1.18. Ett TSH-värde över 1.53 bedöms
indikera en begynnande sköldkörteldysfunktion (18).
Det är dags att revidera TSH-nivån och dess status
som Golden Standard för bedömning av sköldkörtelfunktionen och för bedömning om hormonbehandling
är rätt eller inte (19, 20). Det är även dags att uppdatera
kunskaperna om en mycket vanlig genvariant för D2,
dejodinasenzym 2, som förekommer hos kanske 25-30%
hos befolkningen, en variant som ger lågt T3 i hjärnvävnaden och där endast T3-tillägg till T4-behandling ger
kognitiv förbättring (21, 22, 23). En annan genvariant

Det är dags att revidera TSH-nivån och dess
status som Golden Standard för bedömning av
sköldkörtelfunktionen och för bedömning om
hormonbehandling är rätt eller inte.
som på cellnivå ger ökad D3-aktivtet minskar konverteringen T4 till det aktiva T3 vilket ger ett lågt T3, högt
rT3 (reverse T3 = inaktivt T3) samt högt T4 och detta
sker utan att hypofysen och TSH är inblandade (24).
Labmässigt ger det ett högt T4, ett lägre TSH och lågt
T3, en konstellation som inte är avvikande i lab.svaret
och doktorns tolkning blir att värdena är helt normala
och patienten kan därför inte vara sköldkörtelhormonsjuk. Genvarianterna som har varit energisparande har
gynnats under evolutionen men de krockar i dag med
det moderna samhällets krav på hög prestationsförmåga
under hög stressnivå högt upp i
åldrarna.
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