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Kära läsare!
Tack för att ni ringer, skriver och skickar mejl till
Hälsojournalen. Det är
alltid lika trevligt att höra
av er! Idag ringde t ex en
Stockholmsdam som lider
av en kronisk sjukdom
som hon gärna vill berätta
om för läsarna framöver.
Hur hittar vi då alla de
patienter som medverkar
i Hälsojournalen varje år,
kan man kanske undra?
En del ringer, som damen
i Stockholm, andra finner
vi genom att kontakta de
många patientföreningar,
med entusiastiska medlemmar, som finns runt om
i landet. Och ibland är det
den läkarexpert vi använder, som har en lämplig
patient som vill vara med.
Den här veckan handlar
det om problem med
sköldkörteln, ett ämne
som jag vet berör många
av er läsare. Ewa Berthagen har kämpat i 14 år
med besvärliga symtom.
Nu har hon hittat en
behandling som fungerar!

Tack vare
artikeln fick
jag äntligen
rätt diagnos!
Under fjorton långa år led
Ewa Berthagen av värk och tung
trötthet. Hon sökte den ena
läkaren efter den andra, men
ingen hittade någon orsak till
hennes problem. Men för ett år
sedan läste hon en artikel som
gav svar på alla hennes frågor…
TEXT: ANNU LIIKKANEN

kropp. Det värkte i muskler och
leder och hon var oerhört trött.
– Det började med att mina
händer kändes väldigt stela på
morgnarna, berättar Ewa.
– Men allra värst var trötthe-
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Nästa vecka:
Julens stora
hälsoguide!
– Nu mår jag bara
bättre och bättre.
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Helena Rooth Svensson
är distriktsläkare och specialist i allmänmedicin i
Ängelholm. Hon har under
många år intresserat sig för
kronisk trötthet och värk i
leder och muskler – problem
som kan vara ett tecken just
på hypotyreos typ 2. Hon
beklagar att hon själv inte
har möjlighet att ta emot
fler patienter. Men läkare
kan ta kontakt med henne
direkt för mer information.
Vad beror hypotyreos på?
– Sköldkörteln är ett livsviktigt organ. Den producerar hormoner som styr
ämnesomsättningen och
aktiviteten inne i de så
kallade mitrokondrierna,
cellernas egna ”energifabriker”. Man kan säga att
sköldkörtelhormon är mitrokondriernas drivmedel.
Om hormonstimuleringen
inte är tillräcklig tycks
mitrokondrierna minska i
antal och form och energiomsättningen avtar, det vill
säga kroppen går på sparlåga. Den här underfunktionen kallas hypotyreos.

nya rön om
sköldkörteln!
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fter att Ewa Berthagen för
16 år sedan fött sitt yngsta
E
barn blev något fel i hennes
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Låg morgontemperatur är
ett symtom på sjukdomen

ten. Jag var helt orkeslös och
utmattad.
När tröttheten inte försvann,
gick Ewa till vårdcentralen. Så
här kunde hon inte ha det. Hon
orkade knappt ta sig igenom
dagarna.
– Doktorn frågade mig om det
fanns struma eller hypotyreos
(underfunktion i sköldkörteln)
i min släkt och det visste jag att
det gjorde. Både min mamma
och min mormor hade problem
med låg ämnesomsättning och
struma och åt medicin för det.
Men blodproverna som togs på
mig visade ingenting. Det var
alltså inget fel på min sköldkörtel, det kunde inte vara den
som gjorde mig så fruktansvärt
trött, förklarade doktorn.
Det här läkarbesöket blev det
första i en lång rad under 14 år,
men inte någon gång kunde
provsvaren ge en förklaring
till Ewas många symtom. Hon
hade också börjat få värk i fötterna, tinnitus, huvudvärk och
magen krånglade. Och hela tid-

Hur vanligt är det?
– Det finns inga exakta
siffror, men i USA räknar
man med att 40 procent
av befolkningen har någon
form av sköldkörtelrubbning. Hypotyreos ärvs från
moderns sida, men kan
drabba både män och kvinnor även om kvinnor är mer
utsatta.
Vilka är symtomen?
– Brist på sköldkörtelhormon påverkar alla celler i
hela kroppen och gör att
man kan få flera olika, ofta
diffusa, symtom. Onormal
trötthet är mycket vanligt
och det här är en trötthet
som man inte kan sova sig
pigg ifrån. Andra symtom
är värk i leder och muskler, nedstämdhet, övervikt,
förstoppning,
försvagat

Ewa Berthagen, Landskrona,
valsade i 14 år mellan olika
läkare med svåra symtom
som kronisk trötthet, värk
och ständiga infektioner.
Först nu har hon fått
behandling som hjälper
henne.

Helena
Rooth
Svensson
är mycket
engagerad
i sjukdomen
hypotyreos.

immunförsvar, koncentrationssvårigheter, torr hud
och glesnande hår.
Hur undersöks sköldkörteln?
– Vanligen tas ett blodprov
där man ser om det rör sig
om för lite hormon (hypotyreos) eller för mycket
hormon
(hypertyreos).
Men det finns en annan
form av hypotyreos som
inte kan avslöjas i blodet
eftersom störningen finns
på cellnivå och det är hypotyreos typ 2.
– Symtomen är desamma
som vid ”vanlig” hypotyreos, men patienterna
som har den här typen av
underfunktion kan tvingas
gå från den ena doktorn
efter den andra utan att få
hjälp.
Blodprovet visar ju ingenting och det verkar inte
finnas någon fysikalisk
förklaring till de svåra
symtomen. Men det som i
verkligheten händer är att
mitrokondrierna avtar i
funktion eftersom sköldkörtelhormonet, som är
deras ”bränsle” inte tycks
komma in i cellerna.
Varför är det så?
– Det finns fyra sorters
sköldkörtelhormon – T4,
T3, T2 och T1. Läkemedlet
Levaxin som patienter med
underfunktion i sköldkörteln får, består av syntetiskt framtaget T4. Det
omvandlas i kroppen med
hjälp av ett enzym till T3,
som är mer aktivt i cellerna
och som är mitrokondriernas viktigaste drivmedel.
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Obehag i halsen?
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en höll tröttheten henne i ett
förlamande grepp.
– Jag hade ett jobb som jag
trivdes väldigt bra med och
jag ville fortsätta arbeta, så jag
sökte alla möjliga vägar till bot,
till exempel massage, akupunktur och zonterapi. Det lindrade
för stunden, men det dröjde
inte länge förrän jag mådde lika
dåligt igen. När det var som
värst måste jag låta sjukskriva
mig, trots att jag helst inte ville
det.
– Jag lät också byta ut mina
amalgamplomber i mina försök
att må bättre.

Fungerade inte

Alla blodprover fortsatte att
visa att Ewa var frisk och sköldkörteln friades i alla provsvar
helt från misstankar. Men när
hon började få besvär med
heshet upptäcktes det att den
var kraftigt förstorad. Det blev
då operation där halva körteln
togs bort och hon fick påbörja
behandling med Levaxin, ett
läkemedel som innehåller
sköldkörtelhormonet T4 och
som brukar ges till patienter
som har hypotyreos .
Men medicinen fungerade
inte för Ewa. Alla symtom hon
dragits med så länge fortsatte

Låg morgontemperatur är…

Svinsköldkörtel

– Det här är en sjukdom som
är behandlingsbar och som ska
tas på allvar. Ingen ska behöva
vänta i åratal på att få hjälp!
Som barn hade jag massor med
infektioner; dubbel lunginflammation,
urinvägsinfek-

– Den här processen kan
störas av många faktorer, till
exempel brist på jod eller
selen eftersom enzymer som
omvandlar hormonerna är
jod- och selenberoende. Hela
sköldkörtelsystemet
påverkas också troligen negativt av
miljögifter. Vi är utsatta för
en omfattande miljöpåverkan
vilket skulle kunna vara en
tänkbar orsak till att hypotyreos typ 2 tycks öka.

Har man de vanliga symtomen på låg ämnesomsättning,
som tidigare beskrivits och
morgontemperaturen är låg,
kan det vara ett tecken på att
man lider av den dolda typ
2-varianten av hypotyreos. Att
temperaturen är låg kan bero
på att mitrokondrierna inte
alstrar tillräckligt med energi,
som ger värme.
– Ett sätt är att mäta temperaturen varje morgon, innan
man stiger ur sängen. Är den
under 36,6 mer än 14 dagar i
rad kan det vara ett tecken på
att man lider av den dolda typ
2-varianten.

Hur vet jag att jag har
hypotyreos typ 2?
– Ofta föreligger ärftlighet
för
sköldkörtelrubbningar.

Finns det någon bra
behandling?
– Levaxin kan vara tillräckligt effektivt för många
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och blev för varje år allt värre.
– Så förra sommaren läste jag
en artikel om den finska specialistläkaren i allmänmedicin,
Karin Munsterhjelm. Hon har
visat att det finns en dold variant av hypotyreos, typ 2, som
inte syns i blodet, men som ger
samma symtom som ”vanlig”
hypotyreos. Det var som om
artikeln var skriven just för
mig! Kunde det vara därför
som blodproven inte visade
någonting?
Ewa arbetar som ekonomichef på Kemiska institutionen
vid Lunds universitet och bor
med sin man Peter och dottern Gabriella i Landskrona
i en rymlig lägenhet med
gamla anor. Det är högt i tak
i rummen och inredningen är
en charmig blandning av gammalt och nytt.
I ett av rummen har Ewa och
Peter ett gemensamt arbetsutrymme och just nu jobbar de
tillsammans med att utveckla
det nätverk som Ewa dragit
igång. I nätverket ingår flera
läkare och en ökande skara
patienter.
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Att propolis lenar och friskar upp människans övre
luftvägar har man vetat i tusentals år världen över.
Innehållet i denna unika produkt är en sammansättning av mer än 80 naturliga ämnen som bl a
vitamin A, B och E, alla mineraler och nästan alla
aminosyror. Dessutom ingår bioflavonider, som är
en av våra viktigaste antioxidanter och
som skyddar våra celler.

Ewas make Peter är numera också engagerad i uppbyggandet av
nätverket kring hypotyreos typ 2. Den ena av deras katter, Zimba,
har sin favoritplats mitt på skrivbordet.

tioner och halsinfektioner och
bara det var ju tecken på att
allt inte stod rätt till. Senare
kom allt det andra med värk
och trötthet, som ingen läkare
kunde förklara.
– En undersökning hos doktorn i Helsingfors och nya
prover som jag tagit, tyder på
att jag har hypotyreos typ 2.
Felet finns i cellerna, som inte
fungerar normalt. Det var förklaringen till alla mina problem, berättar Ewa.
– Jag fick recept på torkad
svinsköldkörtel som jag köpte
på ett finskt apotek och det
medlet började jag ta istället
för Levaxin.

– Jag äter också bland annat Boch D3-vitamin, kosttillskott
med jod, som är jätteviktigt för
sköldkörtelns funktion, selen,
magnesium, zink och Q10.
När vi träffas har Ewa bara
följt doktor Munsterhjelms
rekommendationer i några
månader, men hon känner sig
redan betydligt bättre.
– Jag märker väldigt stor skillnad, säger hon med lysande
ögon.
– Jag har fått mycket mer
energi, mindre värk och behöver inte längre ta någon magsårsmedicin.
– Och jag mår bättre och
bättre hela tiden! n

patienter med underfunktion
i sköldkörteln.
Ibland kan man också
behöva lägga till ytterligare
ett läkemedel med T3. Men för
patienter med hypotyreos typ
2 räcker det inte alltid.
– Innan Levaxin, som idag
är en av de vanligaste medicinerna i världen, kom på
1960-talet användes torkad
svinsköldkörtel, som innehåller alla de fyra T-hormonerna.
Det var mycket effektivt, men
föll i glömska när det syntetiska läkemedlet togs fram.
– Och här är dilemmat. För
den som har hypotyreos typ
2 kan det alltså finnas bakomliggande orsaker till att
Levaxin inte omvandlas till
T3, och då händer ingenting
inne i cellerna.

Var kan jag få tag på rätt
medicin?
– Torkad
svinsköldkörtel,
armour thyroid, finns bara att
få på licens och det är inte alla
svenska läkare som vill skriva
ut det.
I Finland finns preparatet
också bara på licens, men det
är inte lika svårt att få godkännande som hos oss. Patienten
måste dock själv betala hela
kostnaden.
– Det är inte vetenskapligt
bevisat att svinsköldkörtel
är bättre än det syntetiska
Levaxin. Men enligt doktor
Munsterhjelms studier mår
patienter, som fått konstaterat
att de lider av typ 2 och som
bytt till armour thyroid från
dagens vedertagna läkemedel,
mycket bättre. n
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När halsen
känns torr och
inte som vanligt,
använd Propolis –
det känns
upp friskande.

P
Propolis
li finns som flytande
d hhalsmixtur,
tuggbitar och dragéer, för hela familjen.
Propolis finns i din hälsokostbutik.
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