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Abstrakt 
Syftet med det här arbetet var att undersöka en eventuell koppling mellan subklinisk 

hypotyreos och depression. De hypoteser som prövas är: ”Värdet för 

tyreoideastimulerande hormon (TSH) kan användas som markör för depression” samt 

”Värdet för antikroppar mot tyreoperoxidas (TPOAk) kan användas som markör för 

depression”. Metoden som använts är en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar 

publicerade 2012 och framåt som möter inklusionkriterierna har använts. Dessa kriterier 

var att artiklarna skulle vara orginalstudier, vetenskapligt granskade, mäta nivåer av 

TSH och TPOAk i serum samt undersöka sambandet mellan hypotyreos och depression 

genom att titta på serumnivåer av TSH och TPOAk. Studierna skulle ej vara utförda på 

djur. Resultatet visar att fyra av sju artiklar påvisar ett positivt samband mellan 

hypotyreos och depression. Det visar även att tre artiklar kunde påvisa ett positivt 

samband mellan TSH och depression och tre artiklar kunde påvisa ett positivt samband 

mellan TPOAk och depression. Slutsatsen är att det verkar finnas ett samband mellan 

subklinisk hypotyreos och depression samt att TSH och TPOAk inte enskilt utgör 

markörer för depression men det sammantagna värdet av dem bör kunna ge en 

indikation på om det finns ett samband eller inte.   

 

Abstract 
The aim of this study was to investigate a possible link between subclinical 

hypothyroidism and depression. The hypotheses that where being tested are: "the level 

of thyroid stimulating hormone (TSH) can be used as a marker for depression" and "the 

level of thyroperoxidase antibodies (TPOAb) can be used as a marker for depression". 

The method used is a literature review. Scientific articles published in 2012 and forward 

meeting the criteria for inclusion have been used. These criteria were that the articles 

would be original, peer-reviewed studies, measuring levels of TSH and TPOAb in 

serum and examine the link between hypothyroidism and depression by looking at 

serum levels of TSH and TPOAb. The studies should not be conducted on animals. The 

results show that four out of seven articles indicate a positive association between 

hypothyroidism and depression. It also shows that three articles were able to 

demonstrate a positive association between the TSH and depression and three articles 

were able to demonstrate a positive association between TPOAb and depression. The 

conclusion is that there appears to be a link between subclinical hypothyroidism and 

depression and that the levels of TSH and of TPOAb do not individually represent 

markers of depression but the overall value of them should be able to give an indication 

of whether there is a connection or not. 

 

Nyckelord 
Hypotyreos, subklinisk hypotyreos, depression, markörer, tyreoideastimulerande 

hormon, TSH, tyreoperoxidas, TPO, tyreoperoxidas-antikroppar, TPOAk. 
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1 Inledning 
Enligt sköldkörtelföreningen.se behandlas över 400 000 svenskar för hypotyreos och de 

menar även att mörkertalet med all sannolikhet är stort (1). Det är en sjukdom som 

drabbar kvinnor 5–10 gånger oftare än den drabbar män och sjukdomen debuterar ofta i 

åldrarna 40–70 år. I Sverige behandlas 5–7% av kvinnor i övre medelåldern och äldre 

för hypotyreos (2). 

 

Depression är ett stort folkhälsoproblem. I Europa utgör sjukdomen idag den enskilt 

största anledningen till funktionsförlust, eller år med nedsatt hälsa, enligt 

Folkhälsomyndigheten. I vissa länder saknas tillgång till rätt behandling vilket kan vara 

en bidragande faktor till att depression kan utgöra ett långvarigt tillstånd för individen. 

Även det faktum att sjukdomen ofta debuterar i ung ålder kan vara en bidragande orsak 

till detta. Sjukdomen är vanligare i den kvinnliga befolkningen än den manliga. Nästan 

var fjärde kvinna, 24 procent, uppger att hon blivit diagnosticerad med depression en 

eller fler gånger i livet. Motsvarande siffra i den manliga befolkningen är 13 procent (3). 

 

Eftersom både hypotyreos och depression är relativt vanliga tillstånd ville jag undersöka 

sambanden mellan dessa närmare. Syftet med det här arbetet var därför att undersöka en 

eventuell koppling mellan subklinisk hypotyreos och depression. 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Tyreoidea 

Tyreoidea är en av de endokrina körtlar som finns i kroppen. Den är placerad på 

framsidan av halsen, strax ovanför nyckelbenen, och har ett fjärilsformat utseende (4). 

Tyreoidea svarar för produktionen av hormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4) 

(5). Dessa hormoner styr många funktioner i kroppen, exempelvis hur fort hjärtat slår 

samt hur fort kalorier förbränns. De har en stor påverkan på kroppens metabola 

hastighet (4). 

 

Hormonerna som frisätts från tyreoidea modifierar uttrycket av gener som kodar för 

myelin, neurotrofiner (nervtillväxtfaktorer) samt proteiner som är involverade i 

intracellulära signaleringsvägar. De har även en vasodilaterande effekt. Vidare 

inducerar de en reducering av känsligheten i autoreceptorerna 5-HT1A och ökar 

känsligheten i receptorerna 5-HT2 vilket leder till en ökad signalering i serotonerga 

nerver (6). 

 

Frisättningen av T3 och T4 styrs av tyreoideastimulerande hormon (TSH) som frisätts 

från hypofysen (5). Regleringen sker med hjälp av negativ feedback vilket innebär att 

nivåerna av T3 och T4 i blodet påverkar frisättningen av TSH. När det finns mycket T3 

och T4 frisätts mindre TSH vilket minskar frisättningen av T3 och T4. På detta sätt 

kontrolleras nivåerna av hormon i blodet (7). T4 konverteras generellt till T3 i kroppen 

efter frisättning och T3 verkar på målcellerna. På grund av detta finns det ofta mer T4 än 

T3 fritt i serum (FT4) och T4 kan betraktas som en reservoar av T3 för kroppen. 

Omvandlingen sker med hjälp av enzymet deiodinase som finns i målcellerna (8).  

 

Tyreoperoxidas (TPO) är ett enzym som är involverat i syntesen av tyreoideahormoner. 

Enzymet katalyserar oxidationen av jod på tyrosinrester i tyroglobulin vid syntes av T3 

och T4. TPO är ett membran-associerat hemoglykoprotein som endast uttrycks i 
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tyreocyter och är en av tyreoideas viktigaste antigener. Störningar i tyreoidea orsakas 

ofta av autoimmuna mekanismer vilket leder till produktion av autoantikroppar. TPO-

antikroppar (TPOAk) aktiverar komplementsystemet i immunförsvaret och detta tros 

vara en signifikant del i destruktionen av tyreocyter och patogenesen bakom hypotyreos 

(9). 

 

 

2.2 Hypotyreos 

Hypotyreos är ett tillstånd som uppstår när tyreoideas produktion av hormoner inte 

möter kroppens behov (10). 

 

 

Diagnosticering 

För att diagnosticera hypotyreos tas blodprov där halten av TSH och T4 mäts. För att 

undersöka om det är en underliggande autoimmun orsak testas även ofta för halten av 

TPOAk, det vill säga antikroppar mot tyreoperoxidas (10). 

 

Subklinisk hypotyreos är ett relativt vanligt tillstånd som påverkar 3%-18% av den 

vuxna befolkningen. Tillståndet drabbar oftare kvinnor, äldre och individer i 

populationer där jodbrist i kosten förekommer (11). Subklinisk hypotyreos innebär att 

nivåerna av TSH i blodet är förhöjda och nivåerna av T3 och T4 är normala samtidigt 

som patienten vanligen inte uppvisar några symtom på sjukdomen (7). Primär 

hypotyreos innebär att tyreoidea producerar för lite T3 och/eller T4 (12), då finns 

förhöjda nivåer av TSH i blodet samtidigt som nivåerna av T3 och T4 är lägre än 

gränsvärdena (7). Sekundär hypotyreos innebär att underproduktionen av T3 och T4 är 

en följd av för låg frisättning av TSH från hypofysen (12) vilket innebär att nivåerna av 

TSH, T3 och T4 ligger under gränsvärdet (7). I tabell ett är sambanden mellan olika 

typer av hypotyreos och serumnivåer av tyreoideahormon sammanfattade. 

 

Tabell 1, typ av hypotyreos och serumnivåer av tyreoideahormon (7). 

 

Typ TSH T4 T3 
Primär hypotyreos Förhöjd Låg Låg 

Subklinisk hypotyreos Förhöjd Normal Normal 

Sekundär hypotyreos Låg Låg Låg 

 

 

Symtom 

Symtomen för hypotyreos är många och uppkommer på grund av att 

ämnesomsättningshastigheten sjunker vid brist på tyreoideahormon. Tabell två visar de 

olika typer av symtom individer kan drabbas av vid hypotyreos. 

 

Tabell 2, symtom vid hypotyreos (7). 

 

Typ Symtom 
  

Generella symtom Trötthet, en känsla av frusenhet, viktökning, försämrad aptit, 

struma 

Psykologiska symtom Depression, dåligt minne, koncentrationssvårigheter, psykos 

på grund av myxödem 

Kardiovaskulära Låg puls, hjärtsvikt, perikardiell vätskeansamling 
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Typ Symtom 
symtom (vätskeansamling mellan hjärtat och perikardium)  

Neuromuskulära 
symtom 

Parestesi (domningar), perifer neuropati (exv 

karpaltunnelsyndrom) hes röst, muskel- och ledvärk samt 

”slow relaxing reflexes”  

Reproduktiva 
symtom 

Menorragi (rikliga menstruella blödningar), störningar i 

menscykeln, minskad sexualdrift, impotens, försämrad 

fertilitet 

Respiratoriska 
symtom 

En känsla av andfåddhet, pleuraeffusion (vätskeansamlingar 

mellan lungor och brösthåla) 

Dermatologiska 
symtom 

Torr hud, håravfall, skört hår, myxödem 

Gastrointestinala 
symtom 

Förstoppning, ascites (vätskeansamlingar i buken) 

 

Vid subklinisk hypotyreos drabbas patienten vanligen inte av några symtom men det 

kan förekomma. I dessa fall utgörs symtomen av trötthet, viktökning, frusenhet och 

förstoppning (11). 

 

En majoritet av dessa symtom kan möjligen härröras till en sänkt metabolism, samt en 

ackumulering av glukos-aminoglykaner, som kan associeras till en låg cirkulation av 

tyreoideahormon i kroppen. Trots att de symtom som kan uppstå vid 

sjukdomstillståndet är icke-specifika är det vissa som är mer förknippade med 

hypotyreos. Dessa är en ökad känsla av frusenhet, torr hud, förstoppning, 

muskelkramper och trötthet. Vilka symtom som den drabbade uppvisar är individuellt, 

så de som lider av sjukdomen uppvisar inte nödvändigtvis alla dessa symtom (13).     

 

 

Orsaker 

Det finns flera olika tillstånd som kan orsaka hypotyreos.  

 

Jodbrist 

Jodbrist orsakas av en kost där mängden jod är för liten för att möta kroppens behov. 

Vid jodbrist minskar syntesen av T3 och nivåerna i serum sjunker. Till följd av detta 

ökar frisättningen av tyreotropinfrisättande hormon (TRH) från hypotalamus vilket i sin 

tur ökar frisättningen av TSH från hypofysen. Detta leder till en överstimulering av 

tyreoidea vilket kan resultera i en förstorad sköldkörtel (struma). Denna typ av 

hypotyreos kan vara reversibel genom en tillförsel av jod i kosten (8). 

 

Hashimotos sjukdom 

Detta är den vanligaste orsaken till hypotyreos. Hashimotos sjukdom är en autoimmun 

sjukdom vilket innebär att immunsystemet producerar antikroppar som angriper 

tyreoidea. Körteln blir då inflammerad och kan därför inte producera tillräckligt mycket 

hormon (14). 

 

Tyreoidit 

Tyreoidit innebär att tyreoidea är inflammerad. Detta leder till att tyreoideahormoner 

läcker ut från körteln vilket påverkar nivåerna av hormon i blodet. Först leder detta till 

hypertyreos, ett tillstånd som innebär att nivåerna av tyreoideahormoner i blodet är för 

högt. Som svar på dessa höga nivåer av T3 och T4 kan hypotyreos utvecklas via negativ 

feedback. Denna kan vara övergående men den kan även vara ett permanent tillstånd. 
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Det finns flera typer av tyreoidit som kan orsaka detta: subakut tyreoidit, postpartum 

tyreoidit samt tyst tyreoidit. Orsaken till subakut tyreoidit är inte helt klarlagd men det 

tros kunna orsakas av virus eller bakterier. Det är ett smärtsamt tillstånd då tyreoidea är 

inflammerad och förstorad. Postpartum tyreoidit kan utvecklas efter en graviditet. Tyst 

tyreoidit är ett tillstånd som inte orsakar smärta, trots att tyreoidea kan vara förstorad. 

De bakomliggande orsakerna till detta tillstånd tros vara autoimmuna (14). 

 

Kongenital hypotyreos 

Kongenital hypotyreos innebär en medfödd brist på tyreoideahormon. Detta kan bero på 

flera olika saker så som att tyreoidea inte hunnit utvecklas tillräckligt under fosterstadiet 

eller att barnet saknar tyreoidea helt. Det kan även vara så att tyreoidea är förminskad. 

Detta kan vara ett övergående tillstånd men det kan även innebära livslång medicinering 

(15). 

 

Kirurgiskt avlägsnad tyreoidea 

När delar av tyreoidea tas bort med hjälp av kirurgi så fungerar den kvarvarande delen 

av tyreoidea fortfarande som den ska. Trots detta kan det innebära att mängden hormon 

som produceras är för liten för att möta kroppens behov och då utvecklas hypotyreos. 

Det finns flera anledningar till att avlägsna en del av tyreoidea och dessa kan vara 

hypertyreos, struma, cancer samt godartade tumörer i tyreoidea (14). 

 

Radioaktiv behandling av tyreoidea 

Radioaktivt jod är en vanlig behandling av hypertyreos. Detta förstör gradvis cellerna i 

tyreoidea. Majoriteten av de patienter som genomgår en radioaktiv behandling utvecklar 

hypotyreos. Vid cancer som är lokaliserad i huvudet eller nacken används radioaktiv 

strålning och även detta kan skada tyreoidea (14). 

 

Läkemedel 

Det finns ett antal läkemedel som kan orsaka skada på tyreoidea. Litium, som används 

för att behandla bipolär sjukdom, är ett av dessa. Även interleukin-2, interferon-alfa och 

amiodaron kan ha skadande effekter (14). 

 

 

Behandling 

Syftet med behandling av hypotyreos är att patienten ska må bättre samt att återställa 

hormonnivåerna i kroppen. Behandlingen sker med hjälp av läkemedel och det finns två 

verksamma ämnen som är aktuella, dessa är levotyroxin samt liotyronin (16). 

Behandling med läkemedel som innehåller endast ett verksamt ämne kallas för 

monobehandling (17). Levotyroxin är det ämne som är vanligast och det fungerar som 

en ersättning för det kroppsegna hormonet T4. Liotyronin används mer sällan och är mer 

likt T3 i sin strukturella uppbyggnad. Detta används då det finns ett behov av snabba 

resultat, exempelvis i samband med utredningar och undersökningar. Vid användning 

av levotyroxin sköter kroppen själv omvandlingen från T4 till T3 vilket ger en mer 

anpassad nivå av hormonet i blodet. Att använda liotyronin kan vara svårare då dosen 

kan vara svår att anpassa till kroppens behov (16). En eventuell överdos av hormon kan 

ge symtom i form av hyperaktivitet, oro, tremor, irritabilitet, svettningar, feber, 

takykardi, diarré, sömnsvårigheter, huvudvärk och kräkningar. Ytterligare ett 

behandlingsalternativ är en så kallad kombinationsbehandling då levotyroxin och 

liotyronin tillförs samtidigt (17). 
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2.3 Depression 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är depression en sjukdom som finns i hela 

världen och mer än 300 miljoner människor är påverkade av den. Depression är 

annorlunda än kortvariga svängningar i humöret som uppstår som svar på vardagliga 

händelser. När känslorna består under en längre tid och det handlar om medelsvår till 

svår depression kan det utgöra ett allvarligt hälsoproblem. Det kan vara anledningen till 

att den drabbade individen inte klarar av att sköta skola, arbete eller det sociala livet. I 

allvarliga fall kan det även leda till självmordsförsök och självmord. Enligt WHO dör 

nära 800 000 personer runt om i världen till följd av självmord och det är den näst 

vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15-29 år (18). 

 

Den senaste statistiken från den svenska nationella folkhälsoenkäten visar att var femte 

person någon gång i livet diagnosticeras med depression. WHO menar att om tre år kan 

depression utgöra den vanligaste sjukdomsdiagnosen i världen. I Sverige har ungefär 19 

procent av alla i åldrarna 16-84 år någon gång i livet drabbats av depression och ungefär 

var tredje av dessa har drabbats av återkommande depressioner (3). 

 

 

Diagnosticering 

Depression kan delas upp i tre olika stadier: 

 

Lätt eller lindrig depression 

För en individ som lider av en lätt eller lindrig depression är det ofta möjligt att fungera 

socialt trots att det kan krävas en ansträngning. Individen kan ofta sköta jobbet och det 

sociala livet fastän hen mår dåligt inombords (19). 

 

Medelsvår eller måttlig depression 

Vid en medelsvår eller måttlig depression kan svårigheterna att fungera socialt och 

praktiskt vara större. Problemen kan vara så stora att individen inte klarar av sitt 

vardagliga liv med vänner och jobb. Depressionen kan även påverka sömnen på ett 

negativt sätt. I detta stadie kan det fortfarande vara möjligt för individen att utföra de 

plikter hen har samt att hen lyckas dölja för omgivningen hur hen egentligen mår (19). 

 

Svår depression 

För en individ som lider av en svår depression påverkas ofta hens tankar så mycket att 

hen inte bryr sig om att uppfylla de grundläggande behoven av att äta och dricka. Det 

kan även innebära självmordstankar och direkta försök att ta sitt liv, men det är inte alla 

som upplever dessa symtom (19). 

 

 

Symtom 

För att en individ ska diagnosticeras med depression ska fem, eller fler, av symtomen 

som presenteras i tabell tre ha varit närvarande under en period på två veckor samt 

utgöra en förändring från den normala sinnesstämningen: 

 

Tabell 3, symtom vid depression 

  
1 En deprimerad sinnesstämning större delen av dagen, i princip varje dag, 

rapporterat av antingen patienten (exempelvis känslor av ledsamhet, hopplöshet, 

tomhet) eller observerat av omgivningen (exempelvis nära till gråt) 

2 Ett tydligt minskat intresse för, eller glädje av, dagliga aktiviteter, stora delar av 
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dagen eller hela dagen. Även detta kan rapporteras av patienten eller observeras 

av omgivningen 

3 Signifikanta förändringar i vikt (fem procents viktnedgång eller viktuppgång) 

utan en medveten ansträngning för att göra denna förändring, eller förändring i 

aptit, nästan varje dag 

4 Rubbade sömnmönster så som sömnsvårigheter eller mer sömn än vanligt nästan 

varje dag 

5 Psykomotoriska förändringar så som rastlöshet eller slöhet som observerats av 

andra och inte endast som subjektiv upplevelse nästan varje dag 

6 Trötthet eller energibrist nästan varje dag 

7 Känslan av att vara värdelös eller en upplevelse av skuld som inte är knuten till 

att vara sjuk nästan varje dag 

8 En försämrad förmåga att koncentrera sig eller att fatta beslut nästan varje dag 

9 Återkommande tankar på döden (ej endast rädsla för döden), återkommande 

tankar på självmord utan en specifik plan eller självmordsförsök 

 

Av dessa fem symtom som krävs för diagnosticering ska punkt ett eller punkt två vara 

aktuella. Symtomen ska ej vara beroende av någon annan underliggande sjukdom eller 

av läkemedel (20). 

 

 

Orsaker 

Orsaker till depression kan delas in i tre olika kategorier; biologiska, psykologiska och 

miljöberoende.  

 

Till biologiska orsaker räknas genetisk predisposition för depression. Personer som har 

släktingar som utvecklat en svår depression före tjugoårsåldern anses ha åtta gånger så 

hög risk att själva utveckla en depression jämfört med individer som inte har depression 

i släkten. Biokemiska faktorer spelar en roll i utvecklandet av depression (21). Hjärnan 

använder sig bland annat av signalsubstanserna serotonin, noradrenalin och dopamin för 

signalering. Dessa substanser är inblandade i en persons sinnesstämning, känslor och 

tankar. De kan påverka hur sorg, ångest, oro och glädje upplevs och kan även påverka 

aptit, sömn, initiativförmåga och sexlust. När dessa signalsubstanser är i obalans kan en 

depression uppstå (22). 

 

Sett ur ett psykologiskt perspektiv finns evidens för att depression kan associeras till en 

persons sätt att tänka. Deprimerade individer kan ha en tendens att hitta något negativt i 

allt som händer i livet. De har även en tendens att anklaga sig själva för dessa negativa 

skeenden och tar sällan åt sig äran för de goda händelserna i livet. Generellt sett har de 

en negativ syn på framtiden och de kan även ha en förväntan på sig själva att vara 

perfekta vilket kan göra dem extra känsliga för omgivningens åsikter (21). 

 

Är då vissa människor känsligare än andra för att utveckla en depression? Inom 

psykodynamiska teorier anses en individ som upplevt svåra förluster, avvisanden eller 

trauman under barndomen mer benägna för att utveckla en personlighet som gör dem 

extra känsliga för motgångar senare under livet. Detta kan vara något som lägger 

grunden för utvecklandet av depression. Studier har visat att prevalensen av frånvarande 

föräldrar, sexuellt utnyttjande eller förlust av en förälder under barndomen är högre hos 

individer som drabbats av depression än hos individer som inte drabbats (21). 
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Sociokulturella faktorer kan också spela en roll i sjukdomsutvecklingen. Skadliga 

familjeförhållanden och andra traumatiska händelser under barndomen ökar risken för 

att utveckla en depression senare i livet (21). 

 

Behaviorister menar att depression är en reaktion på en icke-belönande miljö. En ond 

cirkel påbörjas när miljön tillhandahåller färre belöningar för personen. Detta kan leda 

till att vissa individer mår så dåligt att de slutar göra saker som från början får dem att 

må bra vilket gör att de i förlängningen mår ännu sämre. Deprimerade personer har ofta 

en benägenhet att klaga mycket och att söka stöd i sin omgivning vilket kan leda till att 

omgivningen drar sig undan. Detta leder i slutändan till en ännu sämre miljö med färre 

belöningar, minskat stöd från omgivningen och hopplös pessimism (21).   

 

 

Behandling 

Psykologisk behandling 

Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för flera olika behandlingsmetoder som 

grundar sig på psykologisk vetenskap. Den som är mest känd är psykoterapi. Det är inte 

ovanligt att psykologisk behandling kombineras med olika läkemedel under 

behandlingens gång. Behandlingen innebär samtal och träffar med en psykolog eller 

psykoterapeut (23). 

 

Behandling med läkemedel 

Det finns flera olika sorters läkemedel som kan användas för att behandla depression. 

 

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) 

SSRI-preparat ökar halten serotonin i hjärnan och är den typ av läkemedel som används 

mest vid behandling av depression (22). 

 

Selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) 

SNRI-preparat ökar halten av serotonin och noradrenalin i hjärnan, de har en något 

större effekt på serotonin än på noradrenalin. Dessa läkemedel används exempelvis när 

SSRI inte ger tillräcklig effekt (22). 

 

Tricykliska antidepressiva (TCA) 

TCA ökar, precis som SNRI, halten av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Dessa 

läkemedel är äldre än SNRI och kan ge fler biverkningar än nyare läkemedel. TCA sätts 

i regel in vid svår depression eller när andra läkemedel inte ger önskad effekt (22). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) 

Fysisk aktivitet kan användas som komplement till, eller helt ersätta, läkemedel. Vid 

vissa tillstånd kan det utgöra huvuddelen av behandlingen. Det är en behandlingsmetod 

som kan användas vid exempelvis depression. 

 

Behandling med FaR utgörs av tre olika delar: 

1. Samtal om fysisk aktivitet 

2. Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter anpassade efter  

                      patientens behov och livssituation 

3. Uppföljning 
 

FaR kan skrivas ut av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården (24). 
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med det här arbetet var att undersöka en eventuell koppling mellan subklinisk 

hypotyreos och depression.  

 

Hypoteser 

Värdet för tyreoideastimulerande hormon (TSH) kan användas som markör för 

depression. 

Värdet för antikroppar mot tyreoperoxidas (TPOAk) kan användas som markör för 

depression. 

 

 

4 Metod 
En litteraturstudie har genomförts. De sökmotorer som använts är PubMed och 

Linnéuniversitetets egen sökmotor, OneSearch. Sökorden som använts är 

”hypothyroidism”, ”hypothyroidism depression”, ”hypothyroidism treatment”, 

”depression” samt ”depression treatment”. Även referenslistor till studier som valts ut 

har använts för att hitta ytterligare relevant litteratur. 

 

En första sökning på ”hypothyroidism” på OneSearch (Linnéuniversitetets egen 

sökmotor) och PubMed gav 60 599 respektive 40 799 träffar. För att begränsa antalet 

sattes en gräns för publikationsår på 2012 och framåt, vilket innebar att artiklar som 

publicerats fem år tillbaka i tiden från det att litteratursökningen påbörjades i slutet av 

2016 bedömdes som relevanta. Anledningen till denna avgränsning var att undersöka 

vad den senaste forskningen visar inom området. Denna avgränsning begränsade antalet 

träffar på OneSearch till 26 395 och på PubMed till 6624. Genom att lägga till sökordet 

”depression” blev antalet träffar på OneSearch 5170 och på PubMed 166. Som 

inklusionskriterium lades även till att artiklar skulle finnas tillgängliga i fulltext samt 

vara vetenskapligt granskade. Detta gav ett sökresultat på OneSearch på 4 744 träffar 

och 147 träffar på PubMed. För att ytterligare begränsa urvalet uteslöts studier utförda 

på djur. Ännu ett inklutionskriterium var att studierna skulle undersöka förekomsten av 

TSH och TPOAk i relation till depression.  

 

Sju orginalstudier som är vetenskapligt granskade bedömdes relevanta för denna 

litteraturstudie. Dessa undersöker sambandet mellan tyreoideas funktion och depression 

genom att titta på serumnivåer av TSH och TPOAk.  

 

 

5 Resultat och diskussion 
 

5.1 Studie 1, van de Ven AC et al. (2012). Association between 
thyroid function, thyroid autoimmunity, and state and trait factors of 
depression (25). 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studie ett var att undersöka huruvida tyreoideas funktion och TPOAk är 

associerade med depression både när det gäller en pågående depression och när det 

gäller markörer för en långsiktig känslighet för utvecklande av depression. 
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Studie ett har hämtat data från en större studie vid namn Nijmegen Biomedical Study 

(NBS), en stor populationsbaserad undersökning utförd i Nijmegen i östra delarna av 

Nederländerna. Mellan 2005–2008 genomfördes två provtagningar där TSH mättes i 

serum. Även provtagningarna för TPOAk skedde under samma tidsintervall, dock togs 

dessa endast vid ett tillfälle. De individer som genomfört dessa provtagningar 

kvalificerades för deltagande i studien förutsatt att de inte hade några tidigare kända 

problem med tyreoidea samt inte tidigare hade använt läkemedel eller kirurgi som skulle 

kunnat påverka tyreoideas funktion negativt. Referensintervallet för TSH var 0.4–4.0 

mIU/l och referensintervallet för TPOAk var ≤12 kIU/l. Åldersspannet på deltagare i 

studien, 1125 individer, var 50–70 år.  

 

Graden av depression mättes med hjälp av två frågeformulär där det första ställde frågor 

om vikt, kön, ålder, livsstil, symtom och medicinsk historia. Frågor gällande medicinsk 

historia inkluderade frågor så som tidigare problem med tyreoidea, depression och 

eventuell medicinering. Det andra frågeformuläret innehöll the Beck Depression 

Inventory IA (BDI) samt Eysenck Personality Questionnaire Revised Short Scale (EPQ-

RSS). Resultatet på BDI svarade på om deltagaren hade en pågående depression och 

EPQ-RSS angav den långsiktiga känsligheten för utvecklandet av depression.  

 

Deltagarna delades in i fem undergrupper där serumnivåer av TSH och fritt T4 (FT4) 

avgjorde vilken grupp de hamnade i. Grupp tre bestod av deltagare med serumnivåer i 

den mittersta tredjedelen där risken för depression förväntades vara lägst och fick 

därmed utgöra referensgrupp (25). 

 

 

Resultat 

Studiens resultat kunde inte påvisa något samband mellan hypotyreos och depression 

(25). 

 

TSH 

Deltagande med normala nivåer av TSH hade lägst BDI-poäng och därmed även lägst 

risk att drabbas av depression utifrån EPQ-RSS. Dock var skillnaderna i BDI-poäng 

mellan de olika subgrupperna låga och inget signifikant samband mellan BDI eller 

EPQ-RSS och serumnivåer av TSH kunde ses, varken före eller efter korrigeringar för 

kön, ålder och BMI (25).  

 

TPOAk 

Deltagande utan TPOAk hade ett lägre BDI-värde än deltagande med TPOAk. Denna 

skillnad var dock inte signifikant efter justeringar för kön, ålder och BMI.  

Deltagande med TPOAk hade högre värden på EPQ-RSS än deltagande utan TPOAk 

(p-värde 0.02). Då kvinnor oftare hade TPOAk och även högre poäng på EPQ-RSS 

gjordes en korrigering för kön och resultatet visade att män med TPOAk hade högre 

EPQ-RSS (p-värde <0.01). Hos kvinnor kunde detta samband inte påvisas. Ett positivt 

samband kunde göras mellan närvaro av TPOAk och den långsiktiga känsligheten för 

att utveckla depression. Efter justeringar för kön visades resultat som var liknande för 

både kvinnor och män (p-värde 0.04) (25).  

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

I studie ett kunde ett samband mellan tyreoideas funktion och pågående depression samt 

känslighet för utvecklande av depression inte påvisas. Det kunde inte påvisas något 
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samband mellan pågående depression och serumnivåer av vare sig TSH eller TPOAb. 

Inte heller nivåerna av TSH verkar ha någon effekt på känslighet för att utveckla 

depression under livet. Däremot kunde ett samband mellan känslighet för att utveckla 

depression och närvaro av TPOAk påvisas. Författarna till studien menar därför att 

närvaro av TPOAk kan användas som markör för känslighet för att utveckla depression 

(25).  

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En styrka med denna studie är att tyreoideas funktion mättes vid två olika tillfällen 

genom mätning av TSH-nivåer i serum. Ännu en styrka med studien är att både 

pågående depression samt känslighet för att utveckla depression undersöktes i 

förhållande till TSH-, och TPOAk-nivåer samt att en relativt stor grupp individer deltog 

i undersökningen (25). Att man i studien använt sig av en kontrollgrupp är även det en 

styrka. Fördelningen mellan kön var jämn, 546 kvinnor och 579 män, vilken också kan 

anses vara en styrka för statistisk generaliserbarhet. Rekryteringen av deltagare skedde i 

samband med studien NBS vilket även det är en styrka då det minskar risken för 

selektionsbias. 

 

Svagheter 

En svaghet med studien är att endast ett fåtal deltagande uppvisade serumnivåer av TSH 

som låg utanför gränserna för vad som betraktas som normalt. Detta innebär att analyser 

av TSH och de olika undergrupperna bör tolkas försiktigt. Ännu en svaghet är att ingen 

klinisk bedömning av depressionssymtom utfördes på grund av begränsningar i 

budgeten. BDI är ett validerat instrument för att mäta depression och 

depressionssymtom men det är ett instrument där deltagaren själv rapporterar sina 

symtom. En tredje svaghet med studien är att åldern på deltagarna var begränsad till 

åldersspannet 50–70 år. Detta innebär att andra resultat skulle kunna uppnås i andra 

ålderskategorier. Det går inte heller att bortse från risken att de som är väldigt sjuka i 

depression valt att inte svara vilket skulle kunna innebära en selektionsbias, alltså att de 

som valt att delta i studien inte helt representerar verkligheten (25).  

 

 

5.2 Studie 2, Yu J et al. (2016). Subclinical Hypothyroidism after 131I-
Treatment of Grave’s Disease: A Risk Factor for Depression? (26) 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan subklinisk hypotyreos till följd 

av 131I-behandling av Graves sjukdom och depression. 

 

Studie två är en retrospektiv fall-kontroll studie. 95 patienter som utvecklat subklinisk 

hypotyreos till följd av 131I-behandling av Graves sjukdom studerades varav 34 män och 

61 kvinnor. Åldersspannet var 33–69 år. Inklusionskriterierna var förhöjda TSH-värden, 

normala FT4-värden samt att övriga möjliga anledningar till förhöjda TSH-värden 

kunde uteslutas. En kontrollgrupp på 121 patienter, 48 män och 73 kvinnor, med 

fungerande tyreoidea efter 131I-behandling ingick även i studien. I kontrollgruppen var 

åldersspannet 31–65 år och serumnivåer av TSH och tyreoideahormoner var inom 

gränsvärdena för vad som betraktas som normalt. Ingen av deltagarna i någon av 

grupperna hade någon tidigare historik gällande tyreoideasjukdom eller psykiatriska 
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sjukdomar. Ingen hade heller intagit läkemedel som skulle kunna påverka tyreoidea. De 

patienter vars TSH-nivåer översteg 10 mIU/L fick läkemedel för att korrigera detta.  

 

Graden av depression fastställdes genom intervjuer utförda av läkare med erfarenhet 

inom klinisk psykiatri. Det verktyg som användes var the International Classification of 

Diseases (ICD-10). Närvaro av depressiva symtom mättes med hjälp av Hamilton 

Depression Scale (HAMD). För de patienter som blev behandlade med L-tyroxin 

upprepades HAMD sex månader efter att TSH-värdena normaliserats.  

 

Nivåerna av TSH och TPOAk mättes i serum. Referensintervallet för TSH var 

0.27~4.20 mIU/L och referensintervallet för TPOAk var 0.00~34.00 IU/L (26). 

 

 

Resultat 

I studie två kunde påvisas att subklinisk hypotyreos ökar risken för utvecklande av 

depression (26). 

 

TSH 

Nivåerna av TSH var signifikant förhöjda hos deltagarna med subklinisk hypotyreos 

jämfört med kontrollgruppen. Tjugofem av patienterna med subklinisk hypotyreos 

diagnosticerades med depression till skillnad från åtta patienter i kontrollgruppen. 

HAMD var signifikant högre hos patienterna i gruppen med subklinisk hypotyreos 

jämfört med kontrollgruppen och de höga HAMD-poängen relaterades till ett högt värde 

av TSH (p-värde <0.01). Denna studie visar på ett samband mellan förhöjda nivåer av 

TSH och depression samt en högre risk för utvecklande av depression med 3.153 gånger 

(26). 

 

TPOAk 

Nivåerna av TPOAk var förhöjda i båda grupperna men nivåerna var signifikant högre i 

gruppen med subklinisk hypotyreos jämfört med kontrollgruppen. Denna studie visar på 

ett samband mellan förhöjda nivåer av TPOAk och depression (p-värde 0.02). Höga 

serumnivåer av TPOAk visade en ökad risk att drabbas av depression med 1.862 gånger 

(26). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

Resultatet som presenteras i denna studie visar på en signifikant högre prevalens av 

depression hos patienter som drabbats av subklinisk hypotyreos till följd av 131I-

behandling än hos patienter utan subklinisk hypotyreos. Alla deltagande med subklinisk 

hypotyreos hade en förhöjd nivå av TPOAk i serum och nivåerna av TPOAk var högre 

hos patienter med depression än hos patienter utan depression. Studien visar även på en 

korrelation mellan serumnivåer av TSH och graden av depression (26).  

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En styrka med denna studie är att åldersspannet på deltagarna är brett, den är inte 

inriktad på en specifik åldersgrupp, vilket gör resultaten mer generaliserbara. En annan 

styrka är att bedömningen av depression har gjorts av erfarna läkare med erfarenhet av 

klinisk psykologi. Det innebär att resultaten från ICD-10 och HAMD bör vara mer 

tillförlitliga än om depressionssymtomen hade varit självrapporterade av studiens 
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deltagare. Man använde sig även av en kontrollgrupp, vilket även det är en styrka 

gällande studiens validitet.  

 

Svagheter 

En svaghet med denna studie är att det är en relativt liten studie då antalet deltagare 

endast är 216 individer, varav 95 hade diagnostiserats med subklinisk hypotyreos. Detta 

kan innebära en svårighet att dra generella slutsatser utifrån de resultat som publicerats. 

En annan faktor som skulle kunna innebära en svaghet är att fördelningen mellan 

kvinnor och män är ojämn med 34 män och 61 kvinnor. Att nivåerna av TSH och 

TPOAk endast mättes vid ett tillfälle kan även det betraktas som en svaghet då nivåerna 

av dessa kan fluktuera mellan olika tillfällen. Då de individer som deltog i studien 

tidigare har behandlats för Graves sjukdom kan selektionsbias vara en riskfaktor. Även 

det faktum att deltagarna lidit av en tidigare sjukdom kan betraktas som en svaghet då 

denna sjukdomsperiod i sig kan ha påverkat deras psyke negativt vilket kan innebära 

svårigheter för att avgöra vad som egentligen orsakat depressionen. 

 

 

5.3 Studie 3, Shinkov AD et al. (2014). Influence of serum levels of 
thyroid-stimulation hormone and anti-thyroid peroxidase antibodies, 
age, gender on depression as measured by the Zung self-rating 
depression scale (27). 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studien var att finna prevalensen och graden av depression hos de deltagande 

i en populationsbaserad studie samt att utforska om graden av depression hos deltagarna 

kunde härröras till nivåerna av TSH och TPOAk i serum.  

 

Studie tre är en del i en populationsbaserad studie gällande prevalensen av de vanligaste 

endokrina störningarna i Bulgarien. 2401 deltagande rekryterades genom slumpmässigt 

urval från populationsregistret. Deltagarnas åldersstruktur planerades utifrån 

populationens åldersstruktur enligt den populationsundersökning som genomförts 2005. 

Åldersspannet på de deltagande var 20–84 år. Deltagarna fick besvara ett formulär med 

frågor gällande sjukdomshistorik, pågående sjukdomar, utförda operationer, 

medicinering, status gällande rökning samt familjehistoria. Deltagarna fick även 

genomgå the Zung self-rating depression scale (SDS) för att mäta graden av depression. 

Två grupper definierades och de var utan kriterier för depression (SDSi ≤ 49) och med 

kriterier för depression (SDSi >49) oavsett svårighetsgrad på en eventuell depression. 

 

TSH och TPOAk mättes genom analys av blodprov som insamlades från fastande 

deltagare. Referensintervallet för TSH bestämdes till 0.39-4.20 IU/l och för TPOAk till 

<12 kIU/l.  

 

De deltagande delades in i tre grupper enligt nivåer av TSH i serum. Dessa grupper 

klassificerades som lågt TSH (46 individer), normalt TSH (1214 individer) och högt 

TSH (84 individer) (27).  

 

 

Resultat 

I studie tre kunde ett samband mellan hypotyreos, kvinnligt kön och depression påvisas 

(27). 
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TSH 

Efter att ha delat in deltagarna i grupper utifrån TSH-nivåer kunde man se att 

prevalensen av depression var högre hos kvinnorna än hos männen i alla tre grupperna. I 

gruppen med lågt TSH var skillnaden dock inte signifikant. Prevalensen av depression 

var även högre hos kvinnor med högre nivåer av TSH än hos kvinnor med normala 

värden (p-värde <0.011). Ingen sådan korrelation kunde observeras hos männen som 

deltog i studien (27).  

 

TPOAk 

Nivåerna av TPOAk var signifikant lägre hos männen än hos kvinnorna utom i gruppen 

för svår depression. Den gruppen var dock så liten att ingen statistisk analys kunde 

utföras. I den kvinnliga gruppen steg nivåerna av TPOAk med graden av depression och 

i den manliga gruppen sjönk de. Denna skillnad mellan män och kvinnor var signifikant 

i alla kategorier utom i gruppen för svår depression. Studien kunde inte påvisa något 

samband mellan nivåerna av TPOAk och depression (27). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

Prevalensen av depression var högre hos kvinnor med höga nivåer av TSH än hos 

kvinnor med normala nivåer av TSH. Denna korrelation uppvisades inte hos männen 

Korrelationen mellan TPOAk och depression kunde ses hos kvinnor men inte hos män 

(27). 

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En av studiens styrkor är att man hämtat data från en tidigare utförd populationsbaserad 

studie vilket minskar risken för selektionsbias. Deltagarna i studien valdes ut för att 

representera populationen i området de kom ifrån, vilket bör innebära att resultatet är 

representativt för populationen i det aktuella området. Fördelningen mellan könen var 

jämn, 1344 kvinnor och 1057 män, vilket är en styrka gällande statistisk 

generaliserbarhet. De individer som hade nivåer av TSH inom referensvärdena utgjorde 

kontrollgrupp. Åldersspannet på deltagarna var 20–84 år vilket ger en fördel då det är 

ett brett åldersspann.  

 

Svagheter 

Författarna till studien menar att trots att Zung SDS är ett passande verktyg att använda 

för att mäta prevalens och grad av depression så är det sämre än andra verktyg som 

används i klinisk praktik. Dessutom menar de att depression är en multifaktoriell 

sjukdom och för att kunna göra en exakt analys av orsakssamband kring sjukdomen 

krävs en kontroll av flera faktorer så som familjeförhållanden, sociala förhållanden, 

status på arbetsmarknaden och ärftlighet. De menar vidare att mätning av TSH inte 

alltid blir rättvisande om det mäts vid endast ett tillfälle, speciellt när värdena avviker 

från referensvärdena. På grund av studiens design var det ett relativt litet antal deltagare 

som hade en dysfunktionell tyreoidea vilket innebär att den statistiska relevansen 

sjunker (27).  
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5.4 Studie 4, Fjaellegaard K et al. (2014). Well-beeing and depression 
in individuals with subclinical hypothyroidism and thyroid 
autoimmunity – A general population study (28). 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studien var att klargöra signifikansen av förhöjda nivåer av TPOAk som 

markör för dåligt välmående och depression hos individer med subklinisk hypotyreos 

och individer med en normalt fungerande tyreoidea.  

 

Studie fyra är en epidemiologisk tvärsnittsstudie riktad mot vuxna över tjugo års ålder. 

De data som använts samlades in i samband med The Danish General Suburban 

Population Study (GESUS) under januari 2010 till oktober 2013 då data gällande 

TPOAk samlades in från 9976 individer. TSH och TPOAk mättes i serum som samlats 

in från icke-fastande deltagare.  

 

Deltagarna delades in i två grupper baserat på serumnivåer av TSH, en referensgrupp 

med 7634 individer samt en grupp med subklinisk hypotyreos som bestod av 580 

individer. Referensvärden för TSH och gruppindelningen presenteras i tabell fyra. 

 

Tabell 4, referensvärden för populationsindelning enligt TSH 

 

Grupp Antal deltagare TSH 
Kontrollgrupp 7634 0.4–3.7 mU/l 

Subklinisk 
hypotyreos 

580 > 3.7 mU/l 

 

 

Utifrån serumnivåer av TPOAk delades deltagarna in i fyra grupper. Grupp ett utgjorde 

referensgruppen, grupp tre och fyra bedömdes lida av subklinisk hypotyreos. 

Referensvärden för TPOAk gällande gruppindelningen presenteras i tabell fem. 

 

Tabell 5, referensvärden för populationsindelning enligt TPOAk 

 

Grupp Antal 
deltagare 

TSH TPOAk 

Referensgrupp 7015 0.4–3.7 mU/l ≤ 60U/ml 

Euthyroida, anti-TPO 
positiva 

619 0.4–3.7 mU/l > 60 U/ml 

Subklinisk hypotyreos, 
anti-TPO negativa 

378 > 3.7 mU/l ≤ 60 U/ml 

Subklinisk hypotyreos, 
TPOAk positiva 

202 > 3.7 mI/l > 60 U/ml 

 

Ett formulär gällande historik kring tyreoideasjukdomar, familjehistorik gällande 

depression och intag av psykotropa läkemedel fylldes i av deltagarna. Graden av 

välmående mättes med hjälp av WHO-5 Wellbeing questionnaire och graden av 

depression mättes med hjälp av WHO MDI [Major (ICD-10) Depression Inventory]. 

Deltagarna fick själva fylla i dessa formulär. Enligt poäng på MDI skapades sedan fyra 

olika grupper: inga symtom (0-3 poäng), låg (4-19 poäng), medium (20-25 poäng) och 

hög (>25 poäng) (28).  
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Resultat 

Inget samband mellan hypotyreos och depression kunde påvisas i denna studie (28). 

 

TSH 

Studien visade att det är signifikant fler kvinnor än män som lider av subklinisk 

hypotyreos. Däremot kunde inget samband mellan depression och förhöjda nivåer av 

TSH påvisas (28). 

 

TPOAk 

Fler kvinnor än män hade förhöjda nivåer av TPOAk. Inget samband mellan förhöjda 

nivåer av TPOAk och depression kunde påvisas i denna studie (28). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

Denna studie kunde inte påvisa något samband mellan subklinisk hypotyreos och 

depression och inte heller mellan nivåerna av TPOAk och depression. Däremot kunde 

man se att en förhöjd nivå av TPOAk hos kvinnor med normalt fungerande tyreoidea 

verkade bidra till ett högre välbefinnande jämfört med de kvinnor som hade normala 

nivåer av TPOAk (28). 

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En av studiens styrkor är att den har ett stort antal deltagare med 8214 individer. Detta 

bör kunna utgöra ett underlag för att dra statistiska slutsatser (28). Åldersspannet på 

deltagarna var brett, 42–63 år. Vid mätning av depression användes standardiserade 

instrument i form av WHO-5 Wellbeing questionnaire samt WHO MDI [Major (ICD-

10) Depression Inventory]. Deltagarnas könsfördelning var relativt jämt med 4266 

kvinnor och 3948 män.  

 

Svagheter 

När det kommer till populationsstudier tenderar friska individer att vara mer benägna att 

delta än individer som är sjuka. Om dessa individer då lider av subklinisk hypotyreos 

blir följden att prevalensen av depression underskattas hos denna grupp och en 

selektionsbias uppstår. Ännu en svaghet med studien är att nivåerna av TSH och 

TPOAk endast mättes vid ett tillfälle. Då nivåerna av TPOAk kan vara icke-statiska kan 

detta innebära att en individ som har nivåer inom referensramarna vid provtillfället har 

förhöjda nivåer vid ett annat tillfälle (28). Ytterligare en svaghet i studien är att 

kontrollgruppen var större än gruppen som diagnosticerades med subklinisk hypotyreos. 

I kontrollgruppen ingick 7634 individer och i gruppen med subklinisk hypotyreos ingick 

580 individer. Trots att åldersspannet på de deltagande var brett, 42–63 år, saknas 

representanter i åldrarna 20–42, vilket är en relativt stor populationsgrupp. Graden av 

depression hos deltagarna mättes förvisso med standardiserade instrument men då dessa 

bestod av frågeformulär och inte av en klinisk bedömning utförd av en psykolog kan 

detta vara missvisande då det innebär en subjektiv bedömning av deltagarna i studien. 
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5.5 Studie 5, Ittermann T et al. (2014). Diagnosed thyroid disorders 
are associated with depression and anxiety (29). 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan diagnosticerade 

tyroideasjukdomar, TSH-nivåer och TPOAk-nivåer med depression och ångest. 

 

Studie fem är en studie som tagit sitt underlag från resultatet från en större studie, The 

Study of Health in Pomerania (SHIP), som är en populationsbaserad kohortstudie. 

Studie fem använde data från SHIP som samlades in från ett uppföljningstillfälle 

gällande data kring TSH och TPOAk. Data gällande depression samlades in under en 

annan studie vid namn Life-Events and Gene-Environment Interaction in Depression 

(LEGEND). Alla deltagare som deltog i SHIP var även inbjudna att delta i LEGEND.  

 

Urvalet av deltagande blev slutligen 2142 individer i åldrarna 20–79 år. Av dessa hade 

1644 individer ingen diagnosticerad tyreoideasjukdom eller intag av läkemedel och 498 

individer hade en diagnosticerad tyreoideasjukdom eller intog läkemedel. Data från 

dessa individer som samlats in i samband med SHIP och LEGEND användes till denna 

studie för att analysera sambandet mellan diagnosticerade problem med tyreoidea samt 

depression. I tabell sex sammanfattas referensvärden för gruppindelningen i studien. 

 

Tabell 6, serumnivåer för TPOAk 

 

Grupp Kvinnor Män 
1. Normal <100 IU/ml <60 IU/ml 

2. Förhöjd ≥ 100 IU/ml ≥ 60 IU/ml 

3.   Positiv > 200 IU/ml > 200 IU/ml 

 

Alla deltagare svarade på frågor gällande tidigare diagnosticerade tyreoideasjukdomar, 

civilstånd, utbildningsnivå och status gällande rökning. För att mäta graden av 

depression och ångest användes instrumentet the Munich-Composite International 

Diagnostic Interview (M-CIDI). M-CIDI är ett standardiserat instrument som används 

för att bedöma psykiatriska störningar utifrån DSM-IV. För att mäta förekomsten av 

befintliga depressionssymtom användes the Beck depression inventory (BDI-II). Dessa 

instrument användes av psykologer med klinisk erfarenhet i en intervjuliknande 

situation.  

 

Förekomsten av depression och ångest delades in i fem olika kategorier: ”global” 

”major depressive disorder” (MDD), återkommande MDD, MDD inom de senaste tolv 

månaderna, BDI-II ≥12 och ångest eller specifika fobier (29). 

 

 

Resultat 

I studie fem kunde ett samband mellan diagnosticerad, obehandlad hypotyreos och 

depression påvisas (29).  

 

TSH 

Serumnivåer av TSH kunde inte konsekvent associeras med depression i de 

huvudsakliga analyserna, detta trots att diagnosticerad hypotyreos kunde associeras med 

depression (29).   
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TPOAk 

Denna studie kunde inte stödja ett konsekvent samband mellan serumnivåer av TPOAk 

och depression. I grupp två, med förhöjda nivåer av TPOAk, kunde ett signifikant 

positivt samband påvisas men detta samband fanns inte i grupp tre (29). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

Ett positivt samband mellan diagnosticerad tyroideasjukdom, diagnosticerad hypotyreos 

och BDI-II ≥12 kunde påvisas när individer som medicinerats mot hypotyreos 

exkluderats. Diagnosticerade knölar i tyreoidea (noduli) var positivt associerat med 

BDI-II ≥12 i den population som inkluderade individer som medicinerade för 

hypotyreos. Hos individer som intog läkemedel för hypotyreos, var diagnosticerade med 

hypotyreos och diagnosticerade med tyreoideasjukdom fanns en korrelation till ångest. 

Resultatet av denna studie påvisar ett samband mellan diagnosticerad störning i 

tyreoidea och depression. Dock kunde detta samband inte påvisas mellan serumnivåer 

av TSH eller TPOAk (29). 

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En av studiens styrkor är att det är en populationsbaserad studie vilket tillåter en 

generalisering av resultatet. Det var även ett stort antal deltagande vilket även det är en 

styrka för statistisk generalisering. En tredje styrka är att man valt att mäta förekomsten 

av depression med hjälp av standardiserade instrument. Denna bedömning utfördes av 

psykologer med klinisk erfarenhet under samtal med deltagarna (29). Ett brett 

åldersspann på deltagarna, 20–79 år, är även det en av studiens styrkor. Eftersom detta 

är en populationsbaserad studie minskar risken för selektionsbias. Även denna studie 

hade en jämn könsfördelning på de deltagande, 1120 kvinnor och 1022 män deltog. 

 

Svagheter 

En av studiens svagheter är att serumprover och utvärderingen av depressiva symtom 

inte skedde vid samma tillfälle. Författarna menar att detta skulle kunna vara en 

anledning till att inget samband mellan depression och TSH samt TPOAk inte kunde 

påvisas (29). Serumnivåerna av TSH och TPOAk skedde endast vid ett tillfälle, vilket 

även det kan ha påverkat resultatet då dessa nivåer kan fluktuera över tid. Ännu en 

svaghet var att de deltagare som hade någon form av problem med tyreoidea eller intag 

av läkemedel var mindre än kontrollgruppen, 498 individer respektive 1644 individer. 

Selektionsbias är en risk då friska individer tenderar att vara mer villiga att delta i 

studier än sjuka individer, något som kan påverka resultatet. 

 

 

5.6 Studie 6, Krysiak R et al. (2015). Sexual function and depressive 
symptoms in young women with thyroid autoimmunity and 
subclinical hypothyroidism (30). 

 

Studiedesign och metod 

Syftet med studie sex var att jämföra kvinnlig sexuell funktion och depressiva symtom 

mellan kvinnor med autoimmun tyreoideasjukdom och kvinnor med lättare 

underproduktion av tyreoideahormon. 
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Till studien rekryterades kvinnor mellan 20–40 som hade en personlig historik eller en 

familjehistorik med tyreoideasjukdomar, symtom eller tecken på en underproducerande 

tyreoidea som utsatts för terapeutisk strålning mot huvud eller nacke, infertilitet, en 

tidigare historik gällande missfall eller för tidigt födda barn. Endast kvinnor som var 

omedvetna om problem med tyreoidea och som inte intog någon form av läkemedel för 

dessa problem kvalificerades för deltagande i studien. Patienter som kvalificerades 

uppnådde kriterierna för Hashimotos sjukdom och/eller subklinisk hypotyreos. Baserat 

på dessa kriterier delades patienterna in i fyra olika grupper. För att få delta i 

kontrollgruppen krävdes serumnivåer av TSH 0.45 – 4.5 mU/l, serumnivåer av 

tyreoideahormoner inom referensintervallet för normalt samt serumnivåer av tyreoida 

antikroppar inom referensvärdena. Även en frånvaro av tyreoida abnormaliteter vid 

ultraljud var ett inklusionskriterium. Totalt deltog 68 individer i studien. Tabell sju visar 

gruppindelningen i studie sex samt antalet deltagare i varje grupp 

 

Tabell 7, gruppering av deltagare i studie sex 

   
Grupp 1 Kvinnor med normalt fungerande tyreoidea med Hashimotos 

sjukdom 

(n) 16 

Grupp 2 Kvinnor med icke autoimmun subklinisk hypotyreos (n) 17 

Grupp 3 Kvinnor med autoimmun subklinisk hypotyreos (n) 17 

Grupp 4 Kontrollgrupp, kvinnor utan tyreoideasjukdom (n) 18 

 

Venösa blodprover samlades in efter en fasteperiod på 12 timmar. Dessa analyserades 

två gånger för att undvika analytiska misstag.  

 

Sexuell funktion och depressiva symtom mättes i samband med blodprovet. Varken 

deltagarna eller testledarna var medvetna om vilken grupp kvinnorna tillhörde vid 

provtillfället. Det frågeinstrument som användes var the Beck Depression Inventory-

Second Edition (BDI-II), ett frågeformulär med 21 frågor som deltagarna själva fyllde i. 

Baserat på poängen på BDI-II skapades fyra olika grupper vilka presenteras i tabell åtta. 

 

Tabell 8, BDI-II-poäng och grad av depression 

 

BDI-II Poäng Grad av depression 
0–13 Minimal depression 

14–19 Mild depression 

20–28 Måttlig depression 

29–63 Svår depression 

 

Deltagarna fick även fylla i ett formulär där det ställdes frågor om deras demografiska 

status, civilstånd, utbildningsnivå, allmänhälsa, medicinsk och sexuell historia (30). 

 

 

Resultat 

Resultatet i studie sex tyder på att det finns ett samband mellan autoimmun 

tyreoideasjukdom, lättare underproduktion av tyreoideahormon och depressiva symtom 

(30). 

 

TSH 

Nivåerna av TSH var högre i grupp två och tre än de var i grupp ett och fyra. Det totala 

BDI-II-poängen var högre i grupp ett och två än i grupp fyra. I grupp tre var det högre 
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än i de andra grupperna. I grupp två och tre, där kvinnorna led av subklinisk hypotyreos, 

kunde ett positivt samband mellan TSH-nivåer och totalt BDI-II-poäng påvisas. En 

korrelation mellan totala depressiva symtom, milda depressiva symtom och TSH-nivåer 

kunde också påvisas, p-värde < 0.05 (30). 

 

TPOAk 

Nivåerna av TPOAk var högre i grupp ett och tre än i grupp två och fyra. I grupp ett, där 

kvinnorna led av Hashimotos sjukdom, korrelerade nivåerna av TPOAk och TSH med 

antalet patienter med totala depressiva symtom samt milda depressiva symtom. 

Korrelationen mellan TPOAk och BDI-II visas genom p-värde < 0.05 (30). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

Kvinnor med en fungerande tyreoidea med Hashimotos sjukdom, patienter med icke 

autoimmun hypotyreos samt kvinnor med autoimmun tyreoidit var mer benägna att 

utveckla depressiva symtom. Dessa symtom var mest uttalade i den sistnämna gruppen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att både autoimmun tyreoidit och subklinisk hypotyreos 

kan associeras till höga BDI-II-poäng (p-värde <0.05) och därmed depressiva symtom 

(30).  

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

Då syftet med denna studie var att undersöka förhållandet mellan tyreoideasjukdom och 

depressiva symtom hos kvinnor bör det anses vara en styrka att alla deltagare i studien 

var kvinnor. Endast kvinnor som var omedvetna om funktionen på tyreoidea var 

rekryterade till studien, något som torde minska risken för selektionsbias. Att man 

använt sig av en kontrollgrupp ökar studiens validitet. 

 

Svagheter 

Studien har ett antal svagheter och en av dem är att det är en relativt liten studie med få 

deltagare. Detta innebär att studiens resultat behöver bekräftas av en större studie för att 

få mer statistisk tyngd. En annan svaghet är de verktyg som använts för att utvärdera 

prevalensen av depression. Trots att det är validerade instrument är de ändå beroende av 

deltagarens subjektivitet. Ännu en svaghet är det faktum att man inte kan bortse från att 

förhållandet mellan sexualitet och depression är olika beroende på vilket område 

individerna bor i då intaget av jod kan påverkas av detta (30). Ytterligare en svaghet i 

studien är att nivåerna av TSH och TPOAk endast mätts vid ett tillfälle. Åldersspannet 

var begränsat till 20–40 år vilket gör det svårt att generalisera resultatet mot andra 

åldersgrupper.  

 

 

5.7 Studie 7, Kelderman-Bolk N et al. (2015). Quality of life in 
patients with primary hypothyroidism related to BMI (31). 

 

Studiemetod och design 

Syftet med studie sju var att undersöka förhållandet mellan livskvalitet och olika 

parametrar hos patienter som behandlats för hypotyreos.  

 

Studien är en dubbelblind randomiserad ”cross-over” studie. Mellan april 2007 och juni 

2008 rekryterades 90 patienter som behandlats för primär hypotyreos till studien. 
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Medelåldern var 48 år, med en åldersdifferens på 11.5 år, och 77.8% var kvinnor. Vid 

studiens början blev alla patienter kliniskt utvärderade av en läkare. Som kontrollgrupp 

användes data från friska individer tillhörande den tyska och västeuropeiska 

populationen. Dessa data inhämtades från andra studier som rapporterade om normala 

åldersrelaterade värden. Antalet deltagare i försöksgruppen var 90 individer och i 

kontrollgruppen ingick 440 individer.   

 

Livskvaliteten hos patienterna mättes genom frågeformulär där Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) användes för att mäta graden av depression och ångest. 

HADS består av ett formulär med 14 frågor. Värderingen varierar från 0–42 och högre 

poäng motsvarar en svårare depression och ångest. 

 

Serumnivåer av TSH mättes och referensintervallen uppges vara 0.4–4.0 mU/l. TPOAk 

mättes och >60 IU/l ansågs vara positivt resultat för dessa (31).  

  

 

Resultat 

I studie sju kunde inga samband mellan hypotyreos och depression påvisas (31). 

 

TSH 

Ingen korrelation mellan TSH-nivåer och livskvalitet mätt med hjälp av HADS kunde 

påvisas hos patienter som tidigare behandlats för primär hypotyreos (31). 

 

TPOAk 

Ingen korrelation mellan TPOAk och livskvalitet mätt med hjälp av HADS kunde 

påvisas hos patienter som tidigare behandlats för primär hypotyreos (31). 

 

 

Vetenskapligt stöd (diskussion) 

I denna studie visade resultatet att livskvaliteten hos patienter som fått behandling för 

primär hypotyreos inte var beroende av nivåer av TSH eller TPOAk. Ingen korrelation 

mellan nivåer av TSH och TPOAk kunde påvisas och livskvaliteten var alltså inte 

beroende av dessa (31). 

 

 

Studiens validitet 

Styrkor 

En av studiens styrkor är att man använde sig av en kontrollgrupp för att jämföra 

resultaten mot.  

 

Svagheter 

En av svagheterna med studien är att det är en relativt liten studie då endast 90 

deltagande ingick i försöksgruppen. Något som skulle kunna vara en svaghet är 

möjligheten till remissbias. Livskvaliteten hos deltagarna i studien skulle kunna vara 

lägre än hos andra på grund av detta (31). Att man endast mätt serumnivåer av TSH och 

TPOAk vid ett tillfälle är även det en svaghet. Graden av depression mättes visserligen 

med hjälp av standardiserade metoder men det faktum att det mättes genom 

frågeformulär kan ha påverkat resultaten då det var individernas subjektiva uppfattning 

om det egna måendet som utgjorde resultatet. Kontrollgruppen utgjordes av värden från 

referenslitteratur, det var alltså inte individer som fysiskt ingick i studien. Fördelningen 

mellan kvinnor och män var ojämn med 70 kvinnor och 20 män. Deltagarnas 
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medelålder var 48 år, åldersdifferensen var 11.5 år vilket innebär att åldersspannet var 

begränsat. 

 

I tabell nio nedan presenteras en översiktlig sammanfattning av studierna. 

 

Tabell 9, sammanfattning av studierna 
Studie Syfte Metod Mätverktyg 

depression 
Antal 
deltagare 

Resultat Statistisk 
signifikans 

Samband 

Studie 1 
(25) 

Att undersöka 
huruvida 
funktionen av 
tyreoidea samt 
TPOAb är 
associerade 
med 
depression, vid 
hänsynstagande 
till både 
pågående 
depression och 
långsiktig 
känslighet för 
utvecklande av 
depression. 

Popula-
tions-
baserad 
under-
sökning 

Beck 
Depression 
Inventory (BDI) 
samt Eysenck 
Personality 
Questionnaire 
Revised Short 
Scale (EPQ-RSS) 

(n) 1125 
(K) 546 
(M) 579 
(k) 595 

Inget samband mellan 
TSH-nivåer eller TPOAk-
nivåer och pågående 
depression påvisades.  
Deltagande med TPOAk 
hade en högre 
långsiktig känslighet för 
utvecklande av 
depression.  

TPOAk och 
långsiktig 
känslighet 
för 
utvecklande 
av 
depression: 
p-värde 
0.04 

TSH: nej 
TPOAk: ja 

Studie 2 
(26) 

Att undersöka 
förhållandet 
mellan 
subklinisk 
hypotyreos som 
orsakats av 131l-
behandling mot 
Graves sjukdom 
och depression. 

Retro-
spektiv 
fall-
kontroll 
studie 

The 
International 
Classification of 
Diseases (ICD-
10) och 
Hamilton 
Depression 
Scale (HAMD) 

(n) 216 
(K) 61 
(M) 34 
(k) 121 

Patienter med 
subklinisk hypotyreos 
hade signifikant högre 
poäng på HAMD än de 
utan hypotyreos. De 
hade även högre 
serumnivåer av TSH och 
TPOAk. 

TSH och 
depression: 
p-värde 
0.01 
TPOAk och 
depression: 
p-värde 
0.024 

TSH: ja 
TPOAk: ja 

Studie 3 
(27) 

Att finna 
prevalensen och 
graden av 
depression hos 
de deltagande 
samt att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
depression och 
nivåer av TSH 
och anti-TPO. 

Popula-
tions-
baserad 
studie 

the Zung self-
rating 
depression 
scale (SDS) 

(n) 2401 
(K) 1344 
(M) 1057 
(k) 1214 

Prevalensen av 
depression var högre 
hos kvinnor med höga 
nivåer av TSH än hos 
kvinnor med normala 
nivåer av TSH. Denna 
korrelation uppvisades 
inte hos männen. 
Korrelationen mellan 
TPOAk och depression 
kunde ses hos kvinnor 
men inte hos män 

TSH och 
depression: 
p-värde 
<0.011 

TSH: ja 
TPOAk: nej 

Studie 4 
(28) 

Att klargöra 
signifikansen av 
förhöjda nivåer 
av anti-TPO som 
markör för 
dåligt 
välmående och 
depression hos 
individer med 
subklinisk 
hypotyreos och 
individer med 
en normalt 
fungerande 
tyreoidea.  
 

Epidemi-
ologisk 
tvärsnitts-
studie 

WHO-5 
Wellbeing 
questionnaire 
och WHO MDI 
[Major (ICD-10) 
Depression 
Inventory] 

(n) 8215 
(K) 4266 
(M) 3948 
(k) 7634* 
(k) 7015** 

Ingen korrelation 
mellan förhöjda nivåer 
av TSH, TPOAk och 
depression kunde 
påvisas. 

- TSH: nej 
TPOAk: nej 

Studie 5 
(29) 

Att undersöka 
sambandet 

Popula-
tions-

the Munich-
Composite 

(n) 2142 
(K) 1120 

Serumnivåer av TSH och 
TPOAk var inte 

- TSH: nej 
TPOAk: nej 
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Studie Syfte Metod Mätverktyg 
depression 

Antal 
deltagare 

Resultat Statistisk 
signifikans 

Samband 

mellan 
diagnosticerade 
tyroideasjukdo
mar, TSH-nivåer 
och TPO-abs-
nivåer med 
depression och 
ångest 

baserad 
kohort-
studie 

International 
Diagnostic 
Interview (M-
CIDI) 

(M) 1022 
(k) 1644 

signifikant associerade 
med depression. 

Studie 6 
(30) 

Att jämföra 
kvinnlig sexuell 
funktion och 
depressiva 
symtom mellan 
kvinnor med 
autoimmun 
tyreoideasjukdo
m och kvinnor 
med mild 
tyreoida defekt. 

Klinisk 
studie 

the Beck 
Depression 
Inventory-
Second Edition 
(BDI-II) 

(n) 68 
(K) 68 
(M) - 
(k) 18 

Både autoimmun 
tyreoidit och subklinisk 
hypotyreos är 
associerade med 
depression. 

TSH och 
depression: 
p-värde 
<0.05 
TPOAk och 
depression: 
p-värde 
<0.05 

TSH: ja 
TPOAk: ja 

Studie 7 
(31) 

Att undersöka 
förhållandet 
mellan 
livskvalitet och 
olika 
parametrar hos 
patienter som 
behandlats för 
hypotyreos. 

Dubbel-
blind 
random-
iserad 
“cross-
over” 
studie 

Hospital Anxiety 
and Depression 
Scale (HADS) 

(n) 530 
(K) 70*** 
(M) 20*** 
(k) 440 

En relation mellan TSH 
och TPOAk kunde inte 
påvisas. 

- TSH: nej 
TPOAk: nej 

(n) = totalt antal deltagare, (K) = kvinnor, (M) = män, (k) = kontrollgrupp 

* referensgrupp enligt serumvärde av TSH 

** referensgrupp enligt serumvärde av TPOAk 

***antal kvinnor/män av de 90 deltagare som ingick i försöksgruppen 
 

 

6 Generell diskussion 
Depression är en sjukdom som drabbar en stor del av populationen, enligt WHO är mer 

än 300 miljoner människor påverkade, och självmord är den näst vanligaste 

dödsorsaken i åldrarna 15–29 år. I Sverige behandlas över 400 000 individer för 

hypotyreos och även mörkertalet anses vara stort. Det är alltså två vanligt 

förekommande tillstånd och enligt den forskning som finns idag är uppfattningarna 

delade kring hur sambandet mellan dessa ser ut.  

 

 

Studiedesign och validitet 

Samtliga studier som har presenterats i den här litteraturstudien har både styrkor och 

svagheter. För att värdera studiernas validitet och relevans har mallen ”Mall för 

bedömning av relevans” från SBU.se använts (32). Den bedömning som gjorts är att 

några studier har en högre validitet än andra. Selektionsbias till följd av lågt deltagande 

på grund av depression bör ha påverkat samtliga studier i samma utsträckning, därför är 

detta inte medtaget i värderingen av studierna.  

 

I studie två (26), sex (30) och sju (31) består försöksgrupperna till största delen av 

kvinnor. Studie två (26) och sex (30) kunde i sina resultat påvisa ett samband mellan 

TSH-nivåer och depression och även mellan TPOAk-nivåer och depression. Studie sju 

(31) kunde inte påvisa några samband. I studie tre (27) visade resultatet att hypotyreos 
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och kvinnligt kön ökar risken för att utveckla en depression trots att könsfördelningen i 

studien var jämnt fördelad. Då hypotyreos är en sjukdom vars prevalens är högre hos 

kvinnor kan det tänkas vara en fördel för resultatets validitet att försöksgrupperna 

bestod av en större andel kvinnor. En tolkning som kan göras är därmed att dessa 

resultat kan vara mer representativa för sambandet mellan hypotyreos och depression.  

 

Studie ett (25), tre (27), fyra (28) och fem (29) är studier som hämtat sina underlag från 

andra, större studier. Dessa studier utför alltså ytterligare analyser av data som tidigare 

samlats in för att besvara ett annat syfte. Studie två (26), sex (30) och sju (31) är studier 

som själva samlat in data i samband med kliniska prövningar. En bedömning som kan 

göras är att studiens validitet torde öka i de fall underlaget som används samlas in i 

samband med studien. Genom att samla in data efter att ha definierat ett klart syfte med 

studien kan datainsamlingen anpassas efter syftet. I de fall underlag som någon annan 

samlat in används kan följden bli att analyserna måste anpassas efter de data som finns 

tillgängliga. 

 

Studie ett (25), tre (27), fyra (28) och fem (29) är studier med ett relativt stort antal 

deltagare. Möjligheten att generalisera kring studiernas resultat bör öka ju större 

försöksgruppen är. Studie två (26), sex (30) och sju (31) är studier med färre antal 

deltagare vilket minskar möjligheten att dra generella slutsatser kring resultaten då 

risken för att dessa är en produkt av slumpen torde öka. I studie två (26) och sju (31) 

utgjordes deltagarpopulationen till stor del av individer utan problem med tyreoidea.   

 

Alla studier (26-31) mäter serumnivåer av TSH vid ett tillfälle, förutom studie ett (25) 

som mäter TSH vid två tillfällen. Serumnivåer av TPOAk mäts vid ett tillfälle i samtliga 

studier. De enskilda mätningarna är en svaghet hos studierna då serumnivåer av TSH 

och TPOAk kan fluktuera över tid (28), vilket innebär att den mätning som gjorts 

kanske inte är representativ för deltagarnas faktiska värden. Om så är fallet går det 

egentligen inte att dra några slutsatser kring sambandet mellan tyreoideahormon och 

depression vilket skulle medföra en låg validitet för samtliga studier. 

 

I studie fem (29) sker provtagningar och mätning av depression vid olika tillfällen, i de 

övriga studierna (25-28, 30, 31) sker dessa vid samma tillfällen. Som tidigare nämnts 

kan serumnivåerna av TSH och TPOAk variera över tid. Det faktum att depressionen 

mätts vid ett annat tillfälle skulle kunna innebära att de nivåer av TSH och TPOAk som 

uppmätts inte är desamma som vid det tillfälle deltagarna blev utvärderade kring 

depressionen. Om så är fallet har finns inget samband mellan dessa två parametrar vilket 

leder till att studieresultatets validitet minskar. 

 

En påtaglig risk vid studier som på något sätt mäter depression är att individer som är 

drabbade av sjukdomen kan tänkas vara mindre benägna att delta i studier av detta slag. 

Det kan innebära en selektionsbias och en konsekvens av detta blir att 

studiepopulationen inte är representativ för befolkningspopulationen vilket kan ge 

konsekvensen att resultaten inte blir generaliserbara. Det kan tänkas att resultaten och 

sambanden mellan hypotyreos och depression skulle vara tydligare om man kunde 

fånga upp de individer som lider av en svårare depression. 

 

Ytterligare en svaghet i studier som mäter depression är att sjukdomen är 

multifaktoriell. Detta kan innebära en svårighet i att avgöra vilken faktor det är som 

orsakat depressionen och därmed göra det svårt att klargöra sambandet mellan orsak och 

verkan kring dessa faktorer.  
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I tabell 10 nedan sammanfattas studiernas validitet. 

 

Tabell 10, sammanfattning av studiernas validitet 

 
Studie Mätning 

av TSH 
Mätning 
av 
TPOAk 

Kontroll-
grupp 

Bedömning 
depression 

Ålders-
spann 

Könsför-
delning 

Selektions
-bias* 

1(25) 2 1 Ja Formulär Begränsat Jämn 1 

2(26) 1 1 Ja Klinisk Brett Ojämn 2 

3(27) 1 1 Ja Formulär Brett Jämn 1 

4(28) 1 1 Ja Formulär Brett** Jämn 1 

5(29) 1 1 Ja Klinisk Brett Jämn 1 

6(30) 1 1 Ja Formulär Begränsat Ojämn*** 1 

7(31) 1 1 Ja Formulär Begränsat Ojämn 2 

 
*Risken för selektionsbias på grund av lägre svarsfrekvens vid depression ej medräknad. Värdet 1 

innebär en lägre risk för selektionsbias, värdet 2 innebär en högre risk för selektionsbias  

**Åldersspannet var 42–63 år 

***Studiepopulationen bestod uteslutande av kvinnor 

 

 

Syfte och hypoteser 

I tabell 11 och 12 nedan sammanfattas studiernas resultat gällande sambandet mellan 

hypotyreos och depression respektive sambandet mellan tyreoideahormoner och 

depression. 

 

Tabell 11, samband mellan hypotyreos och depression enligt studiernas resultat 

 

Studie Samband mellan hypotyreos och depression 
1 (25) TSH nej, TPOAk ja 

2 (26) Subklinisk hypotyreos kan öka risken för depression 

3 (27) Hypotyreos och kvinnligt kön ger en högre risk för 

depression 

4 (28) Nej 

5 (29) Diagnosticerad, obehandlad hypotyreos kan kopplas till 

depression 

6 (30) Autoimmun tyreoideasjukdom och lättare underproduktion 

av tyreoideahormoner kan ha en negativ effekt på depressiva 

symtom 

7 (31) Nej 

 

 

Tabell 12, sammanfattning över samband mellan tyreoideahormon och depression 

 

Studie TSH och depression TPOAk och depression 
1 (25) Nej Ja 

2 (26) Ja Ja 

3 (27) Ja Nej 

4 (28) Nej Nej 

5 (29) Nej Nej 

6 (30) Ja Ja 

7 (31) Nej Nej 
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I figur ett och två nedan presenteras studiernas resultat gällande sambandet mellan TSH 

och depression respektive sambandet mellan TPOAk och depression. 

 

 
Figur 1, resultat för samband mellan TSH och depression 

 

 

 
Figur 2, resultat för samband mellan TPOAk och depression 

 

” Syftet med det här arbetet var att undersöka en eventuell koppling mellan subklinisk 

hypotyreos och depression”  

Fyra av de sju studier som undersöks i denna litteraturstudie påvisar ett samband mellan 

hypotyreos och depression (26, 27, 29, 30). Detta kan tyda på att en störning i 

tyreoideafunktionen har någon form av negativ påverkan på det mänskliga psyket. Vid 

lättare störningar i tyreoideafunktionen, som vid subklinisk hypotyreos, kanske en mild 

depression kan vara en följd av denna störning. Om så är fallet kan det tänkas att 

depressionens egentliga orsak förblir outredd om detta inte tas med i beräkningen.  

 

I sjukdomsbilden för subklinisk hypotyreos ingår en frånvaro av symtom. Alla som lider 

av subklinisk hypotyreos är dock inte symtomfria; trötthet, frusenhet och viktökning 

kan vara symtom på en lättare underproduktion av tyreoideahormon. Om den gängse 

uppfattningen kring sjukdomen är att den är symtomfri kan patienter som uppvisar 

dessa symtom lätt förbises av sjukvården och sjukdomen kan fortgå obehandlad. Både 

trötthet och viktuppgång är symtom som är vanliga även vid depression, en tolkning av 

resultaten kan därför vara att utredningar till följd av depression även bör innehålla en 

kontroll av tyreoideas funktion.  

 

”Värdet för TSH kan användas som markör för depression” 

Studie två (26), tre (27) och sex (30) kunde påvisa ett positivt samband mellan TSH-

nivåer i serum och depression. Detta innebär att studie ett (25), fyra (28), fem (29) och 

sju (31) inte kunde finna något sådant samband. 

 

Nej
57%

Ja
43%

TSH och depression

Nej
57%

Ja
43%

TPOAk och depression
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”Värdet för TPOAk kan användas som markör för depression” 

Studie ett (25), två (26) och sex (30) kunde påvisa ett positivt samband mellan 

serumnivåer av TPOAk och depression. Detta innebär att studie tre (27), fyra (28), fem 

(29) och sju (31) inte kunde påvisa detta samband. 

 

Majoriteten av studierna påvisade inget samband mellan TSH-, TPOAk-nivåer och 

depression men tre av sju studier kunde påvisa ett samband. En tolkning som kan göras 

är att TSH och TPOAk som enskilda värden inte utgör fullvärdiga markörer för 

depression. Sammantaget bör de dock kunna ge en indikation på om individer som lider 

av depression även har en problematik med tyreoidea. Höga värden av TSH är en 

indikation på att tyreoidea producerar för lite hormon för att möta kroppens behov och 

förekomsten av TPOAk är en indikation på att tyreocyter angrips av immunförsvaret. 

Förekomsten av TPOAk kan alltså innebära att tyreoperoxidasets (TPO) funktion är 

nedsatt trots att nivåerna av TSH är inom gränsvärdena för vad som bedöms som 

normalt. Genom att göra en samlad värdering av dessa värden bör en läkare kunna göra 

en bedömning kring risken för att depressionen beror på en nedsatt funktion av 

tyreoidea. 

 

I dagsläget tas inga serumprover för TSH och TPOAk på friska individer vilket innebär 

att det vid sjukdom inte finns några referensvärden att jämföra med. Om en individ 

utvecklar en depression till följd av subklinisk hypotyreos kan det vara problematisk att 

se detta samband då referensvärden för tyreoideahormon saknas. Då serumnivåerna 

dessutom fluktuerar över tid (28) och därmed är föränderliga kan tänkas att dessa tester 

kan behöva utföras vid ett flertal tillfällen för att ge en rättvisande bild av förekomsten 

av tyreoideahormon. Eftersom referensvärden för TSH och TPOAk utgörs av ett 

intervall kan även tänkas att en individ som i vanliga fall ligger närmare den övre 

gränsen för vad som betraktas som en normal förekomst av hormon efter en påverkan på 

tyreoidea ligger närmare den lägre gränsen. Detta skulle kunna ha en påverkan på kropp 

och psyke då det innebär en förändring i serumnivåerna av hormon trots att individen i 

fråga fortfarande befinner sig inom intervallet för vad som betraktas som normalt. Om 

så är fallet kan det vara möjligt att individen påverkas negativt av detta då 

tyreoideahormoner har en stor påverkan på bland annat den metabola hastigheten.  

 

 

Konklusion 

Kopplingen mellan subklinisk hypotyreos och depression är inte helt klarlagd ännu. I 

denna litteraturstudie visade fyra av sju undersökta studier ett samband mellan 

hypotyreos och depression. 43 procent av studierna påvisade ett samband mellan TSH 

och depression och 43 procent av studierna påvisade ett samband mellan TPOAk och 

depression. Värden för TSH och TPOAk utgör enskilt inte fullvärdiga markörer för 

depression men bör sammantaget kunna ge en indikation på om problematik med 

tyreoidea förekommer vid en befintlig depression.  

 

Avslutningsvis kan sägas att mer forskning behövs inom detta område för att klarlägga 

sambanden mellan hypotyreos och depression. Ett förslag till fortsatt forskning är att 

närmare undersöka om behandling av tyreoidea ska påbörjas redan vid subklinisk 

hypotyreos? 
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