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Hypotyreose (primær)
• Nedsatt sekresjon av tyroksin
(T4) og trijodtyronin (T3) fra
tyreoidea
• Forhøyet tyreoideastimulerende
hormon (TSH)-produksjon fra
hypofysen
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Ulike typer hypotyreose
• Primær hypotyreose (>98%)
• Forhøyet TSH
• Lav FT4

• Sekundær hypotyreose (sjelden)
• Lav/normal TSH
• Lav FT4

• Subklinisk/latent hypotyreose
• Forhøyet TSH
• Normal FT4

Forekomst hypotyreose
• I Norge: Ca. 5% kvinner og 1% menn
• Øker med alderen, særlig etter 50-årsalderen
• I 2016 fikk 6,5% av kvinner og 1,5% menn i
Norge utlevert tyreoideapreparat fra apotek
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Symptomer hypotyreose
• I starten vage og diffuse
• Etter hvert mer karakteristiske:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slitenhet
Langsom puls
Kuldeintoleranse
Psykomotorisk treghet
Langsomme reflekser
Forstoppelse
Tørt og tynt hår
Tørr hud
 vekt
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Årsaker til hypotyreose
• Primær hypotyreose:
•
•
•
•
•

Autoimmun tyreoiditt
Tyroideadestruksjon (radiojodbehandling eller tyreoidektomi)
Jodmangel
Tyreoiditt av annen årsak
Medfødt

• Sekundær hypotyreose

• Svikt i hypofysen (hypofysesykdom)

• Tertiær hypotyreose

• Svikt i hypotalamus (sykdom i hjernen, stråleskade)

Referanseområder
• TSH:
• Normalverdi: >20 år: 0,24 - 3,78 mIE/L (St. Olavs Hospital)
• Seks ulike norske laboratorier angir
øvre referanseområde hos voksne fra 3,6 - 4,5 mIE/L

• Fritt T4:
• Normalverdi menn og kvinner: 11,6 - 19,1 pmol/L
(St. Olavs Hospital)
• Noe variasjon mellom laboratorier
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Diagnostikk
•
•

Sykehistorie og kliniske funn
Måling av tyreoideastimulerende hormon (TSH)
• Normalverdi TSH: >20 år: 0,24 - 3,78 mIE/L

•

Ved høy TSH-verdi

måle fritt tyroksin (FT4)

•

Ved normal TSH, men sterk mistanke om hypotyreose

•

Tolkning:

• Normalverdi FT4: 11,6 - 19,1 pmol/L

måle FT4

• Høy TSH + lav FT4: Primær hypotyreose
• Lav/normal TSH + lav FT4: Sekundær hypertyreose

•
•

Nødvendig med flere målinger før diagnose stilles
OBS! Dopaminantagonister med flere kan gi økt TSH
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Behandling hypotyreose
• Ved manifest hypotyreose:
Levotyroksin livslangt
• Anbefalinger og retningslinjer varierer
• En mulig strategi: behandle med levotyroksin
i 3-6 måneder - evaluere effekt
• Liotyronin (T3) i kombinasjon med levotyroksin
• Tyreoideaekstrakt
• Anbefales ikke pga. manglende evidens for bedre
effekt og fare for overdosering

Behandlingsmål
• Symptomfrihet
• Normalisering av tyreoideafunksjon (TSH og FT4)
• Oppnås som regel med en tyroksindose som gir
TSH mellom 0,5 og 1,5 mIE/L (2,0 mIE/L).
• De fleste pasienter vil da ha en FT4 som ligger i øvre
tredjedel av det normale området

• Unngå overbehandling
• OBS! Eldre
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Prøvetaking under behandling
• Levotyroksin T1/2 på cirka én uke
• TSH måles:
• 4-6 uker etter oppstart
• 4-6 uker etter endret dose

• Levotyroksin dosejusteres til normalisert TSH-verdi
• For stabile pasienter med normal TSH
• én kontroll per år, måling av FT4 er ofte unødvendig

• Ved skifte av levotyroksinpreparat (annen produsent)
• kontroll av TSH etter ca. 6 uker

• Ved sekundær/tertiær hypotyreose
• dosere ut fra nivået av FT4, da produksjonen av TSH er nedsatt i
utgangspunktet

Variasjon av TSH, FT4/FT3
• TSH, FT4 og FT3 i serum viser stor variasjon reflekteres i vide referanseområder
• Interindividuell variasjon av TSH
• Hvert individ en rimelig stabil TSH-verdi som
vedkommende varierer rundt
• TSH stiger naturlig med alder
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Cirkadian rytme
• TSH har en cirkadian rytme,
nivået varierer gjennom døgnet:
• Toppnivå mellom midnatt/tidlig morgen
• Bunnivå (nadir) på ettermiddag/tidlig kveld

• Individuell variasjon i T3, T4 og TSH er lav hos friske
• Brede referanseområder på grunn av variasjoner

• Ved avvikende døgnrytme (skiftarbeid) forventes
forskjøvet mønster av TSH-verdi gjennom døgnet

Når skal TSH måles?
• Retningslinjer:
• Lite/ingen informasjon om måling av TSH

• Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL):
• Blodprøve TSH og FT4 bør tas om morgenen
• Medikamentfastende prøve (rett før neste dose): FT4 øker med
15-20% de første 8-9 timene etter inntak av tyroksindosen

• Norske laboratorier:
• Ingen spesielle forholdsregler for prøvetaking av TSH
• Flere laboratorier angir at døgnvariasjoner ikke antas å ha
konsekvenser for diagnostikken og oppfølgingen
• Et laboratorium: Prøvetaking bør skje før man tar dagens dose, da
levotyroksin reduserer TSH-verdien med omtrent 15%
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Når skal TSH måles? forts.
En studie fra 2013
20 pasienter med subklinisk hypotyreose
22 pasienter med manifest hypotyreose, levotyroksinbehandlet
TSH-måling kl. 8-9 og kl. 14-16
Statistisk signifikant redusert TSH på ettermiddag i begge grupper
10 av de 20 subklinisk hypotyreote ved morgenmåling var
eutyerote ved prøvetaking kl. 14-16
• I gruppa med manifest hypotyreose:
•
•
•
•
•
•

• Ca. 50% underbehandlet morgen (TSH over 4)
• Ca. 9% underbehandlet ettermiddag

Sviridonova MA, Fadeyev VV et al. Clinical significance of TSH circadian variability in
patients with hypothyroidism. Endocrine Research 2013; 38(1): 24-31.

Når skal TSH måles? forts.
• En studie fra 2015
• 198 friske inkludert
• Klar nedgang i TSH etter matinntak og prøvetaking på
formiddag sammenliknet med fastende morgenprøver
• Konklusjon:
• Prøvetakingen bør standardiseres
• Referanseområdene bør trolig justeres ut fra
prøvetakingstidspunkt

• Andre, nyere studier med tilsvarende funn

Mirjanic-Azaric B, Stojakovic-Jelisavac T et al. The impact of time of sample collection on the measurement
of thyroid stimulating hormone values in the serum. Clinical biochemistry 2015; 48(18), 1347-9.
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Apotekfarmasøytens rolle
• Informasjon om bruk av levotyroksin
• En daglig dose, morgen eller kveld
• Fastende, ½-1 t før frokost eller minst 3 timer etter kveldsmåltid

• NB! Opprettholde etterlevelse ved symptomfrihet

Oppsummering
• Døgnvariasjon og interindividuell variasjon av TSH
• Tidspunkt på døgnet for TSH-måling:
• Ikke konsensus i litteraturen
• Lik prøvetaking hos den enkelte pasient
• Klinisk relevans?

• Standard prøvetaking
• Informasjon viktig!
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