
köldkörteln påverkar funktionen hos 
många av våra organ i kroppen såsom 
hjärta, hjärna, lever, njurar och hud. 
Enligt sköldkörtelförbundet i Sverige 
har över 450 000 svenskar fått en 
diagnos som säger att de har en 
förändring i sköldkörteln.2 Utöver 
detta är det många som lever med en 
rubbning i sköldkörteln, utan att ha 
blivit diagnostiserade. Hypotyreos är 
en av de vanligare sköldkörtelsjuk-
domarna och betyder att det finns en 
underfunktion i sköldkörteln. Vid 

hypotyreos producerar sköldkörteln inte tillräckligt med 
hormoner och det kan rubba de kemiska balanserna i kroppen. 
Det är vanligt att man ökar i vikt och får andra symtom som 
till exempel extrem trötthet, försämrad koordination, 
avsaknad av sexlust och ledstelhet. 

BIDRAGANDE ORSAKER
Det kan finnas flera orsaker till varför man får hypotyreos. 
Vissa mediciner, strålbehandling, sköldkörtelkirurgi och 
autoimmun sjukdom kan vara bidragande orsaker. I Sverige 
och västvärlden anses de flesta fallen av hypotyreos orsakas 
av autoimmun sjukdom och kallas då för Hashimotos sjukdom 
eller bara Hashimotos.2 När immunförsvaret fungerar som det 
ska, skyddar det oss mot bakterier och virus genom att skicka 
ut en armé av stridsceller för att attackera dem. Om man har 
en autoimmun sjukdom angriper immunförsvaret istället 
felaktigt den egna vävnaden i kroppen, i detta fallet sköldkör-

teln. Autoimmuna sköldkörtelrubbningar är de vanligaste 
organspecifika autoimmuna sjukdomarna och påverkar upp 
till 10 procent av världens befolkning (5). Hit hör både 
Hashimotos och Graves sjukdom.11 

HUR UPPSTÅR AUTOIMMUN SKÖLDKÖRTELRUBBNING? 
Autoimmunitet representerar en samling heterogena stör-
ningar som ofta uppstår av komplexa genetiska och miljömäs-
siga faktorer.12 Virusinfektioner, såsom Epstein-Barr-virus, är 
en av de mest kända faktorerna som är involverade i autoim-
munitet.3 

Epstein-Barr-viruset, som också kallas EB-virus eller 
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Sköldkörteln är en endokrin körtel i nacken och spelar en stor roll 
i vår hälsa, eftersom den producerar hormoner som reglerar 
metaboliska processer som är nödvändiga för normal tillväxt och 
utveckling. Dessa hormoner reglerar ämnesomsättningen hos 
vuxna, och det är välkänt att sköldkörtelns hormonstatus 
korrelerar med kroppsvikt och energiförbrukning.1
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TEMA: SKÖLDKÖRTELN

Studier har också 
visat att infektioner 
i tarmen som orsakas 
av bakterier, minskar 
nivåer av sköldkörtel-
hormon och därav 
främjar tarminfek-
tioner autoimmuna 
sköldkörtelstörningar.

En autoimmun 
sköldkörtelsjukdom 
kan få allvarliga kon-
sekvenser för hälsan 
och det är därför 
viktigt att denna sjuk-
dom diagnostiseras 
hos en läkare på ett 
tidigt stadium.
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enbart EBV, ingår i familjen herpesvirus. Har man en gång 
blivit infekterad tycks herpesvirus kunna leva kvar latent i 
kroppen, för att senare, ibland efter flera decennier, reaktive-
ras och ge upphov till ny sjukdom. Samma tendens till 
reaktivering med följdsjukdomar gäller även EBV. Detta har 
iakttagits hos patienter med ett nedsatt immunförsvar.4 
Möjligen förklarar detta en koppling mellan Epstein-Barr-
virusinfektion och autoimmuna sköldkörtelsjukdomar. 

EBV verkar inte stå som ensam ansvarig för utvecklingen av 
autoimmuna sköldkörtelsjukdomar, men kan dock betraktas 
som en bidragande faktor.5 EBV finns över hela världen. De 
flesta människor blir smittade med EBV någon gång i livet och 
det sprids mest vanligtvis genom kroppsvätskor, främst saliv.

BEROENDE AV GODA TARMBAKTERIER
Hypotyreos kan bidra till brist på magsyra och generellt 
långsam matsmältning. Det anses att 20 procent av sköldkör-
telns funktioner är beroende av goda tarmbakterier. Studier 
har också visat att infektioner i tarmen som orsakas av 
bakterier, minskar nivåer av sköldkörtelhormon och därav 
främjar tarminfektioner autoimmuna sköldkörtelstörningar.6 
Detta indikerar att goda tarmbakterier är viktigt för en effektiv 
sköldkörtelfunktion.

Genetik, nutrition och miljöfaktorer kan även spela en roll 
i Hashimotos sjukdom. Att ha rätt mängd jod är viktigt för 
produktionen av sköldkörtelhormon, men man ska vara 
försiktig om det visar sig att orsaken är autoimmun sjukdom, 
eftersom ett kontinuerligt högt intag av jod kan ha en negativ 
effekt på Hashimotos.7 Brist på järn kan också försämra 
sköldkörtelns metabolism och järnbrist verkar vara vanligast 

bland kvinnor. Det är vanligt att patienter med Hashimotos 
som har järnbrist, även har autoimmun gastrit – vilket 
försämrar järnupptaget.7 Det har visat sig att när man ger 
kvinnor som har nedsatt sköldkörtelfunktion och järnbrist 
mer järn, förbättras sköldkörtelhormonernas koncentratio-
ner. På samma sätt kan brist på D-vitamin också vara 
förekommande hos de med Hashimotos, då D-vitamin har 
en stor inverkan på vårt immunförsvar.16 Selen är också 
nödvändigt för , eftersom det bidrar till syntesen av sköld-
körtelhormon.10

AUTOIMMUN SJUKDOM ORSAK?
Även en hyperaktiv sköldkörtel (hypertyreos) kan bero på 
autoimmun sköldkörtelsjukdom. Vid hypertyreos är sköld-
körteln överaktiv och producerar mer sköldkörtelhormon än 
vad som behövs, och det kallas för Graves sjukdom. När 
sköldkörteln frisätter för mycket hormon gör det att energi-
förbrukningen i kroppen ökar och det är då ganska vanligt att 
man minskar i vikt. Exempel på andra förekommande symtom 
kan vara hjärtklappning, svettningar, frekvent tarmtömning 
och värmeintolerans. 

Graves sjukdom är cirka 4 gånger vanligare hos kvinnor än 
män och kan vara ärftlig. Vissa studier har funnit ett samband 
mellan negativa livshändelser och Graves sjukdom.

Har man fått Graves sjukdom eller Hashimotos, kan det 
vara bra att minska inflammation i kroppen genom att äta en 
hälsosam och antiinflammatorisk kost, eftersom det kan 
förbättra immunförsvarets funktion. Inflammation kan 
delvis spåras till en ohälsosam tarmflora som kan orsakas av 
till exempel näringsbrister, känsligheter eller matallergier. 
Det har rapporterats att SIBO (Small Intestinal Bacterial 

Overgrowth) kan förekomma hos mer än hälften av 
patienter med hypotyreos.15

Allergier kan bidra till läckande tarm, det vill säga att små 
partiklar läcker ut i blodomloppet genom små öppningar i 
tarmen. Detta kan i sin tur bidra till ökad autoimmun 
aktivitet.9 Ett konstant intag av alkohol kan också förändra 
kvaliteten och kvantiteten av tarmfloran och vara en 
bidragande faktor till läckande tarm.13 Däremot har D-vita-
min visat sig vara bra för att minska tarmens genomsläpplig-
het, eller permeabilitet som det också kallas. Glutamin kan 
också vara en lovande strategi för att minska tarmens 
permeabilitet, då flera studier har visat de positiva effekterna 
som glutamin har på läckande tarm.14  

Läckande tarm ses som en fara för autoimmuna sjukdo-
mar och det är vanligt att man behandlar dessa med probio-
tika och prebiotika (de goda bakteriernas mat) eftersom de 
generellt sett anses vara ett säkert sätt att behandla autoim-
muna sjukdomar.13 Just nu förekommer ett stort intresse att 
forska på magbakterier och deras roll i vår hälsa, och vi 
kommer säkert att inom en överskådlig framtid höra mer om 
probiotikans inverkan på många olika sjukdomar.13

En autoimmun sköldkörtelsjukdom kan få allvarliga 
konsekvenser för hälsan och det är därför viktigt att denna 
sjukdom diagnostiseras hos en läkare på ett tidigt stadium. 
Skulle man ligga i riskzonen för Graves eller Hashimotos kan 
det vara bra att se över och tillrättavisa SIBO eller läckande 
tarm, reducera stress, ta ett tillskott på bra magbakterier och 
försöka sova gott. 
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