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Dagens agenda

• Sköldkörteln och dess obalanser

• Källa: bok av Datis Kharrazian – ”why do I still 
have thyroid symtoms when my lab test are
normal”

• BIA mätningen - vad säger den?



Ordlista

• Tetrajodtyronin-5-deiodinas = ett enzym som tar bort en 
jodmolekyl från T4

• Tyroidbindande globulin (TGB) = protein som transporterar 
tyroidhormon genom blodet

• Tyroid folliklar = små samlingar av hormonproducerande 
celler i körteln

• Tyreoglobulin (Tg) = protein invovlerat i hormonproduktionen

• Tyroglobulin antikroppar TG AK = immunsystemet attackerar 
Tg proteiner

• Tyreoperoxidas (TPO) = ett enzym som ansvarar för 
skölkdkörtelhormonproduktion



Ordlista forts.

• TPO AK = immunceller som visar att immunsystemet 
attackerar TPO enzymet i sköldkörteln

• Tyroideastimulerande hormon (TSH) = utsöndras av hypofysen

• Tyrotropin frisläppande hormon (TRH) = utsöndas från 
hypotalamus

• Tyroxin (T4) = hormon som bär 4 jodmolekyler

• Trijodidthyronin (T3) = hormon som br 3 molekyler jod och är 
den aktiva formen av sköldkörtelhormon
– rT3 - reverse T3= sätter på sparlåga

– T3 acetic acid = kan bli aktiv form med hjälp av tarmbakterier

– T3 sulfat = kan bli aktiv form med hjälp av tarmbakterier



Viktiga byggstenar

• Tyrosin – en aminosyra som är byggsten i protein

• Jod

• Selen

• Zink

• A-vitamin

• D-vitamin

• E-vitamin

• Folsyra
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Fysiologi sköldkörteln
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Sköldkörtelns hormon

• Hypofysen utsöndrar 
TSH (tyreoidea stimulerande hormon)

• Sköldkörteln utsöndrar 
– tyroxin (T4)

– trijodtyronin (T3)

• Styr ämnesomsättningen

• Hypofys och 
Sköldkörteln 
kommunicerar

• Sköldkörtelns 
”sjukdomar”
– Hyper- eller hypotyreos

• Giftstruma (Graves/Basedows sj.d)

• Hashimotos - Inflammation (tyreoidit)
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Vad behövs för en god funktion?

• Lagom med stress

• God näringsstatus (Selen, Jod, Zink, E-vitamin, 
Magnesium bl.a)

• Bra leverfunktion

• Bra matsmältning med intakt tarmvägg, 
balanserad tarmflora

• Bra hormonbalans (lagom med östrogen och 
progesteron)



Varför god skölkörtelhälsa är så viktigt

• Ben/skelett – kalciumregleringen sköts mest 
av paratyroidea. Men även sköldkörteln an 
påverka kalciumnivåerna. Sköldkörteln 
tillverkar och lagrar calcitonin – vilket är ett 
kalciumreglerande hormon.

• Hypotyroidea kan också hindra ändena på de 
långa benen att utvecklas helt och fullt.



Mag- tarmfunktion

• Dålig sköldkörtelfunktion saktar ner tiden det 
tar för mat att färdas genom tarmen.

• Det ökar risken för infektion som kan bero på 
svampöverväxt eller bakteriebalanser vilka 
båda leder till inflammation, försämrat 
näringsupptag och ökad risk för att utveckla 
födoämneskänsligheter



Galla och lever

• Levern har många kanaler genom vilka den 
filtrerar hormoner, toxiner och renar blodet.

• Skräpet från dessa processer dumpas i gallan 
(gallblåsan) för att föras ut.

• Underfungerande sköldkörtel saktar ner 
denna process vilket leder till sämre 
fungerande lever och galla samt ansamling av 
skräpet så att det blir blockage och gallsten



Tillväxthormon

• Bara för att man blir äldre så innebär det inte 
att man inte behöver tillväxthormon (GH) för 
att regenerera celler och vävnad.

• Hypofysen utsöndrar ”anti-aging” hormon 
som skickas dit det behövs reparation

• GH behövs för något som kallas IGF-1 som 
tillverkas i levern.

• T3 behövs för att bilda IGF-1 



Fettförbränning

• Varför är det så svårt att gå ner i vikt vid hypo
tyreos?

• Nedsatt metabolism och fettförbränning

– Svagare adrenalin

– Stängda receptorer för lipas (enzym som bryter 
ner fett)

• Låg GH gör att det är svårt att bygga muskler



Insulin och glukosomsättning

• ”Hjärndimma?”

• Hypotyreos absorberar glukos långsammare 
än normalt, eftersom dess celler inte använder 
energin lika bra.

• Skapar hypoglycemi

• Inte pga av brist på glukos (blodvärden kan 
vara normala) utan glukos kommer inte in i 
cellerna



Samband kolesterol

• Höga triglycerider, högt kolesterol och högt 
LDL = kan vara en effekt av låg 
sköldkörtelfunktion.

• Låg sköldkörtelfunktion skapar mer fett än vad 
som förbränns. Detta ökar triglycerider, 
kolesterol och LDL kolesterol



Hjärnan

• Låg energi till hjärnan kan leda till 

– depression, 

– sinnesstörningar,

– letargi och 

– viktuppgång



Östrogen

• Utsöndringen av förbrukat östrogen sker via 
levern och gallan.

• De måste bli vattenlösliga och omvandlas först

• Den processen störs av låg sköldkörtelfunktion 
och effekten kan bli ett överskott av ett 
mindre hälsosamt östrogen

• Överskott av östrogen ökar mängden 
transportprotein (Tbg) och binder därmed T4 
så att mindre kan bli fritt för omvandling till T3



HPA och HPT axeln samband stress och 
sköldkörtel

• Sambandet mellan 
binjurar och sköldkörtel 
är starkt.

• Är man utmattad i 
binjurarna är det viktigt 
att åtgärda det först 
under en period innan 
man ägnar sig åt 
sköldkörteln.
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Stresshormon och 
metabolt syndrom

• Cellens förmåga att förbränna 
energi minskar:
– Midjemått
– Högt kolesterol och blodtryck
– Förhöjda blodsockervärden

• Symtom
– Depression
– Inre stress
– Humörsvängningar
– ”Foggy Brain”
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Livsstil för att minska stress

• Drick mycket vatten

• Tänk på att minska 
stimulantia som koffein, 
socker, läsk, skräpmat

• Ät ekologiskt

• Andningsövningar –
djupandning

• Hämta kraft i naturen, 
meditation

• Förbättra sömnen

• Motionera mer – eller 
mindre

• Dansa

• Få in skratt i din tillvaro

• Detoxa regelbundet
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Stresshormonomsättning

• Bäst att mäta i saliv eftersom utsöndring via 
urin går långsammare. 

• Med ett urintest kan de låga resultaten verka 
som om man har en gravt utmattningstillstånd 
när det i själva verket visar att utsöndringen  
via njurarna är gravt nedsatt.



Omvandling i levern

• Levern är vårt främsta avgiftningsorgan.

• Sköldkörteln på verkar främst cellerna som är 
ansvariga för denna avgiftning.

• Låg funktion ger sämre avgiftning

• Låg leverfunktion hindrar omvandling av T4 till 
T3



Saltsyraproduktion

• Många tror att halsbränna är ett tecken på för 
mycket saltsyra i magsäcken

• Det är oftast tvärt om.

• Den brännande känslan uppstår när maten bryts 
ner dåligt, småruttnar och skvalpar upp i 
matstrupen

• Hypotyoidea minskar gastrin – leder till låg 
saltsyraproduktion – leder till B12-, järn- och 
kalcium- proteinbrist, samt inflammation/infektion



Temperaturreglering

• Sköldkörteln är en av de ansvariga för 
temperaturreglering i kroppen. De övriga är 
binjurar och äggstockar

• Underfunktion kan skapa abnormala
temperaturyttringar såsom nattsvettning och 
värmevallningar

• Kan förväxlas med könshormon störningar

• Viktigt att testa innan man tillför hormon!



Progesteronproduktion

• Progesteron och sköldkörtelhormon hänger 
intimt ihop

• TPO behövs för att bilda T4 och T3 i 
sköldkörteln

• Progesteron stimulerar TPO produktion och 
aktivitet.

• För lite leder till för lite T4

• Progesteronkräm är inte lösningen – utan 
binjurestöd!!



Anemi

• 3 sätt hypotyroidea kan leda till anemi:

– B12 och folsyrabrist

– Perniciös anemi (autoimmun)

– Saltsyra behövs för att absorbera järn, hypo
tyroidea leder ofta till låg saltsyra vilket leder till 
järnbrist

• Progesteronbrist i celler – orsak till kraftiga 
menstruationer – leder till järnbrist



Bindning till proteiner för transport

• Precis som T4 och T3 behöver 
transportproteiner, så behöver könshormoner 
liknande proteiner också (SHBG)

• Hypotyroidea leder till låga nivåer av SHBG



Hjärta

• Homocystein är en aminosyra som kroppen 
skapar

• Förhöjda nivåer är en riskfaktor för hjärt-kärl 
problem, demens och neurodegenerativa 
åkommor.

• Levern hanterar homocystein. Lågfunktion på 
sköldkörteln påverkar levern förmåga att 
hantera aminosyran



Symtom på låg sköldkörtel 
(hypotyroidea)

Nedsatt sköldkörtelfunktion är en vanlig

orsak till trötthet och kan spegla sig i

följande symtom:

– Trötthet

– Torrt och livlöst hår

– Dålig cirkulation i händer
och fötter

– Svårt att gå ned i vikt

– Nedstämdhet

– Förstoppning

– Ödem

– Frusenhet

– Nedstämdhet

– Förstoppning

– Ödem

– 15-20% av de med depression 
har hypo- funktion
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Symtom vid hypertyroidea

• Oroskänslor
• Trötthet
• Kort stubin
• Nedstämdhet
• Viktnedgång
• Ökad värmekänsla och 

svettningar
• Mjuk och fuktig hud
• Darrighet
• Hjärtklappning

• Hög puls
• Menstruationsrubbingar
• Muskelsvaghet
• Samlevnadsproblem

Vad händer i kroppen?
• Behandling - skolmedicin

– Operation
– Dämpande medicin
– Radioaktivt jod

• Test visar lågt TSH och högt 
T4
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Vad stör sköldkörteln?

• Stress

• Miljögifter –
Xenoöstrogener

• Genetik (D102 ger dålig 
funktion på D2 enzym)

• Goitrogener

• Läkemedel

• Cancerbehandling

• D-vitaminbrist, andra 
näringsbrister

• Jodbrist

• Glutenintolerans –
glutenkänslighet

• Celiaki
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Vad stör sköldkörteln?

• Miljögifter

• Bromin – tävlar med jodet på tyrosinets
fästpunkter för jod inom tyroglobulinet

• Arsenik – är antagonist till Selen

• Kvicksilver – antagonist till Selen och hindrar 
därför de enzym som är helt selenberoende
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Testvärden sköldkörtel

• Låg TSH < 0,3 mlU/L = hypertyroidea – hög fT3 
och eller fT4 (f= fritt)

• Normal  TSH 0,3-2,5 mlU/L – normal fT3 och 
fT4.

• Subklinisk hypotyroidea TSH >2,5 – låg/normal 
fT3, fT4

• Öppen hypotyroidea TSH >5 eller 10, låg fT3, 
fT4
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Testvärden sköldkörtel

• Låg TSH < 0,3 mlU/L = hypertyroidea – hög fT3 
och/eller fT4 (f= fritt)

• Normal  TSH 0,3-2,5 mlU/L – normal fT3 och 
fT4.

• Subklinisk hypotyroidea TSH >2,5 – låg/normal 
fT3, fT4

• Öppen hypotyroidea TSH >5 eller 10, låg fT3, 
fT4
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Reversed (rT3) - Sköldkörtelresistens

• Deodiserat T4

• Fäster på T3 receptorerna och hindrar T3.

• rT3 är inaktivt för ämnesomsättningen

• Ingår dock i feedbacksystemet med TSH, lurar 
hypofysen

• Orsak:

– Stress

– Kaloriminimerad diet
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Vad hämmar D1/D2 enzymen 

• Vissa läkemedel
• Selenbrist
• För lite protein/mycket kolhydrater
• Kroniska sjukdomar (ökar cytokiner/fria radikaler)
• Nedsatt lever- och njurfunktion
• Cd, Hg, Pb, pesticider och bekämpningsmedel
• Stress (emotionell och fysiologisk)
• Överskott av östrogen
• rT3 (så titta på fT3/rT3 ration)
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Behandlingsstrategi

Livsstil och näring

• Balans Cu & Zn

• Nivå Zink

• Selen

• Vitamin A

• Järn

• D-vitamin

• Sojaisoflavoner

• (Jod)

• Bioidentiska hormon
– Välj kortast möjliga 

period

– Välj lägsta dos
• Körtelextrakt – Glandular

(Armour, Nature Throid)

• T4 (L-tyroxin, levaxin)

• T3 (cytomel, liothyronin)

• T3/T4 kombination 
(Thyrolar eller extrakt)
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Test – livsstil – tillskott - Sköldkörteln

Test
• Skolmedicinsk; TSH, fT4, fT3, 

rT3, TPOAK, TgAK
• Morgontemp

Livsstil
• Ät regelbundet - Sov 

regelbundet
• Undvik kemikalier, strålning 

och allergener
• Bra kost
• Avgifta (Detox)
• Träna regelbundet
• Stresshantera

• Tillskott  underfunktion
– Jod, tyrosin, selen, B2-, B3-vitamin, zink, 

koppar, blåstång, guggul

• Tillskott överfunktion: inte jod!

• KOM IHÅG!!! Stötta binjurarna 
först innan stötta av 
sköldkörteln
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BIA MÄTNING
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Vad säger BIA mätningen?

• BIA = Bioelectric Impedande Analysis

• Om man har tillräckligt med vatten i kroppen 
så får man en korrekt mätning. Om man har 
för lite vätska (dehydrerad) så kan 
uppskattningen av fettvävnad bli missvisande.

• Faktorer som påverkar hydreringen; kaffe, 
dåligt intag av vatten, alkohol, träningspass 
eller måltid just innan mätning, läkemedel



De olika värdena 

• Phase Angle = ett mått på det allmänna 
hälsotillståndet. 
– Lågt värde = nedbrutna cellmembran eller celldöd

– Högt värde= många intakta cellmembran och 
välfungerande celler = God hälsa

– Sikta på 7 och över

• Body Capacitance = mineralstatus
– Ska vara mellan 8-900

• Resistance – tas inte ofta med i analys



De olika värdena

• BCM – Body Cell Mass = mängd aktiva celler

– Ska vara mer är 40%

• ECM- Extra Cellular Mass = inaktiv stödmassa

• LBM – Lean Body Mass = summan av BCM och 
ECM

• FM – Fat Mass = fettmassa

• BMI – Body Mass Index



De olika värdena

• BMR – Basic Metabolic Rate

• ICW – Intra Cellulärt vatten = Mått på 
hydrering (vattentillgång i cellerna)

• Brist på magnesium och kalium

• ECW – Extra Cellulärt vatten

• TBW – Totalt vatten i kroppen

• Ska vara ca 55%


