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Abstrakt 
Introduktion. Autoimmun tyreoidit (AITD) är en kronisk autoimmun sjukdom där 
immunförsvarets antikroppar (ab) attackerar tyreoideaproteinerna tyreoideaperoxidas 
(TPO) och/eller tyreoglobulin (TG). Studier visar att selentillskott hos patienter med 
AITD kan minska tyreoideaantikroppar, storleken och antalet noduler hos en förstorad 
tyreoidea. Syftet med detta arbete var att undersöka hur selentillskott påverkar 
serumnivåer av TPOab, samt tyreoideahormonnivåer vid AITD.   
Metod. Arbetet är en litteraturstudie och därför har metoden varit att samla relevant 
litteratur genom PubMed med sökningar som ”selenium autoimmune thyroiditis”, 
”selenium thyroid” och ”autoimmune thyroiditis”. Bland sökresultaten valdes nio 
artiklar ut baserat på studiekvalitet, publikationsår och relevans. Bland artiklarna 
granskades och sammanställdes uppmätta nivåer av TPOab samt 
tyreoideahormonnivåer, vilka valdes som indikation på effekt utav selentillskott.  
Resultat. Resultaten var inkonsekventa. Majoriteten av studierna (7 av 9) tydde på att 
oral administrering av selentillskott effektivt minskade serumkoncentrationerna av 
TPOab hos patienter med AITD i alla åldersgrupper. De studier som resulterade i störst 
minskning av TPOab pågick i 3-12 månader. Utav de 9 studerade artiklarna var det 
endast en studie som inte rapporterade någon som helst positiv klinisk effekt hos 
patienterna. Två av studierna visade att selen förhindrar vidare försämring av 
tyreoideans ekogenitet, vilket tyder på att selen kan hejda inflammationsprocessen men 
ej reversera tyreoideaskadorna den orsakat. Majoriteten av studierna (7 av 9) visade att 
selentillskott ej ger några signifikanta förändringar i tyreoideahormonerna: TSH, fT4 
och fT3. 
Diskussion. Varför AITD-patienter svarar olika på selenadministrering är ännu okänt, 
men kan misstänkas bero på selenbehandlingens varaktighet, patienternas 
intratyroidnivåer av selen vid studiens början, förekomst av jodbrist, samt patienternas 
ålder och sjukdomsprogression.  
Slutsats. Att ha adekvata fysiologiska nivåer av selen är av stor vikt för att bevara 
tyreoideans hälsa och förebygga tyreoidearelaterade sjukdomar. Majoriteten utav de 
granskade studierna visar att tillskott av selen kan minska antalet TPOab. Selentillskott 
kan även ha immunrelaterade fördelar men verkar inte påverka nivån 
tyreoideahormonnivåer. Inga negativa effekter påvisades vid intag av selentillskott 
vilket gör dess administrering säker. Fler studier behöver dock göras för att fastställa 
effektiviteten av selentillskott vid AITD.  
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Abstract 
Introduction. Autoimmune thyroiditis (AITD) is a chronic autoimmune disease in which 
the immune system's antibodies (ab) attack the thyroid proteins thyroid peroxidase 
(TPO) and/or thyroglobulin (TG). Studies show that selenium supplementation in 
patients with AITD can reduce thyroid antibodies and the size and number of nodules in 
an enlarged thyroid. The purpose of this study was to investigate how selenium 
supplementation affects the serum levels of thyroid peroxidase antibodies (TPOab) and 
thyroid hormone levels in autoimmune thyroiditis.  
Method. This is a literature study and therefore the method has been to gather relevant 
literature through searches on PubMed such as "selenium autoimmune thyroiditis", 
"selenium thyroid" and "autoimmune thyroiditis". Among the search results, nine 
articles were selected based on quality, publication year and relevance. Among the 
articles, measured levels of TPOab and thyroid hormone levels were examined and 
compiled, and were chosen as an indication of the effect of selenium supplementation. 
Results. The results were inconsistent. The majority of the studies (7 of 9) suggest that 
oral administration of selenium supplements effectively reduced serum concentrations 
of TPOab in patients with AITD in all age groups. The studies that resulted in the 
largest decrease in TPOab lasted for 3-12 months. Out of the 9 examined studies, only 
one study did not report any positive clinical effect in patients. Two of the studies 
showed that the selenium prevents further impairment of thyroid echogenicity, 
suggesting that selenium can inhibit the inflammatory process but not reverse the pre-
existing thyroid damage it’s caused. The majority of studies (7 out of 9) show that 
selenium supplementation does not produce significant changes in the thyroid 
hormones: TSH, fT4 and fT3. 
Discussion. Why AITD-patients respond differently to selenium administration is still 
unknown, but it may be due to the duration of selenium treatment, the patients' 
intrathyroid levels of selenium at the onset of the study, the presence of iodine 
deficiency, as well as the age and disease progression of the patients.  
Conclusion. Having adequate physiological levels of selenium is of great importance in 
preserving thyroid health and preventing thyroid-related diseases. The majority of the 
studies show that selenium supplementation can reduce the number of TPOab. Selenium 
supplementation may also have immune related benefits but does not appear to affect 
the thyroid hormone levels. No adverse effects were observed during selenium 
supplementation, which makes its administration safe. However, more studies are 
needed to determine the effectiveness of selenium supplementation for AITD.  
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Nyckelord  
Autoimmun tyreoidit, autoimmunitet, selen, tyreoperoxidas antikroppar, TPOab, TSH, 

T4, T3.  

 

Förkortningar och ordförklaringar 
TSH – tyreoideastimulerande hormon 

T4- tyroxin 

T3- trijodotyronin 

fT4- fritt tyroxin 

fT3- fritt trijodotyronin 

TPOab – tyreoperoxidas antikroppar 

TGab – tyreoglobulin antikroppar 

Struma – Förstorad tyreoidea 

Euthyroid – Normal tyreoideafunktion  

Tyreoideaekogenitet – återspeglar tyreoideavävnadens interaktion med ultraljud. En 

frisk tyreoidea har normalt högre ekogenitet, medan lägre ekogenitet tyder på 

vävnadsskada [1]. 

MHC - major histocompatibility complex  

TCR -T-cellsantigenreceptor 

GPx- Glutation peroxidas  

TR- Tioredoxinreduktas 
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1 Inledning 
Epidemiologiska studier tyder på en stadig ökning av förekomsten av olika autoimmuna 

sjukdomar [2]. Vid en autoimmun sjukdom producerar kroppens immunförsvar 

antikroppar emot specifika kroppsegna vävnader. Autoimmun tyreoidit (AITD) är en 

kronisk autoimmun sjukdom där immunförsvarets antikroppar attackerar 

tyreoideaproteinerna tyreoideaperoxidas (TPO) och tyreoglobulin (TG), vilket kan 

påverka tyreoideans produktion av tyreoideahormoner [3]. Prevalensen av AITD är 

estimerad till 5 % [2]. Etiologin av AITD är multifaktoriell och involverar miljömässiga 

och genetiska faktorer [4]. Wu, Q et al. 2015 visade att lågt intag av selen är associerad 

med ökad risk för tyreoideasjukdom [5]. Selentillskott hos patienter med autoimmun 

tyreoidit kan minska tyreoideaantikroppar, storleken och antalet noduler hos en 

förstorad tyreoidea, samt ge förbättrad livskvalitet [6]. I denna litteraturstudie 

undersöktes effekten av selentillskott på tyreoperoxidas antikroppar (TPOab) och 

tyreoideahormonnivåer vid AITD. 

 

2 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur selentillskott påverkar 

tyreoperoxidas antikroppsnivån, samt tyreoideahormonnivåer vid autoimmun tyreoidit. 

 

3 Bakgrund 

3.1 Tyreoidea  

Tyreoidea är ett fjärilsformat vitalt endokrint organ beläget framför luftstrupen. 

Tyreoidea frisätter ständigt en stabil mängd av hormonerna tyroxin (T4) och 

trijodotyronin (T3), viktiga för människans ämnesomsättning, tillväxt och utveckling. 

Frisättning och produktion av tyreoideahormoner anpassas till kroppens behov. I de fall 

där kroppen behöver mer energi, som vid tillväxt, kyla eller graviditet producerar 

tyreoidea mer hormoner [7].  Produktionen av tyreoideahormoner regleras via negativ 

feedback. Hypofysen stimuleras att frisätta tyreoideastimulerande hormon (TSH) när 

nivåerna av tyreoideahormoner i blodet är låga, vilket i sin tur stimulerar tyreoidea till 

hormonfrisättning. Fyra körtlar belägna bakom tyreoidea vid namn paratyreoidea 

producerar ett tredje hormon vid namn calcitonin, som är inblandat i kalcium och 

benmetabolismen [7].  En av huvudbyggstenarna i produktionen av tyreoideahormoner 
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är spårämnet jod, som vi behöver få i oss via kosten. Jod absorberas från tunntarmen ut 

till blodomloppet, där det sedan transporteras till tyreoidea för att användas i 

produktionen av hormoner [7]. Väl i tyreoidea oxideras jod av tyreoperoxidas (TPO), ett 

membranbundet protein som återfinns i tyreoideans follikelceller. Därefter inkorporeras 

det oxiderade jodet till tyreoglobulin (TG) för att bilda T4 och T3. Efter en 

lagringsperiod i tyreoideafolliklar sker en proteolys av TG, varpå de frisläppta 

tyreoideahormonerna utsöndras i blodcirkulationen och förs till målvävnader med hjälp 

av specifika bindningsproteiner [8].   

 

Tyreoideahormonerna når ut till nästan alla kroppens vävnader där de reglerar 

metaboliska processer nödvändiga för normal tillväxt och utveckling, dessutom reglerar 

de ämnesomsättningen hos vuxna. Många av tyreoideahormonernas effekter sker genom 

påverkan på genuttryck, vilket medieras av tyreoideahormon-receptorer i cellkärnan [9, 

10]. Tyreoideahormonstatusen korrelerar med kroppsvikt och energiförbrukning. Vid ett 

överskott av tyreoideahormon uppstår ett hypermetaboliskt tillstånd vilket kännetecknas 

av viktminskning, reducerad kolesterolnivå, ökad lipolys och glukoneogenes. Vid ett 

underskott av tyreoideahormon uppstår ett hypometaboliskt tillstånd med viktökning, 

ökad kolesterolnivå, minskad lipolys och minskad glukoneogenes till följd [9].   

 

3.1.1 Immunförsvaret   

Huden och slemhinnorna utgör våra första försvarsbarriärer. Den slutna ytan på huden 

och slemhinnorna förhindrar patogener att komma in genom att forma en mekanisk 

barriär. Slemhinnorna utsöndrar kemiska ämnen som hindrar bakterier och virus från att 

få fotfäste [11].  Immunförsvaret inne i kroppen består av celler, proteiner och 

metaboliter vars uppgift är att skydda kroppen från patogena substanser, samt eventuella 

tumörer och infektioner. De molekyler som initierar en immunrespons kallas antigener 

och är antingen främmande eller kroppsegna (vanligen proteiner eller kolhydrater) [12].  

Immunsystemet delas in i två grundbegrepp: det medfödda immunförsvaret och det 

adaptiva immunförsvaret. Dessa kan verka självständigt men är ofta i samverkan mellan 

varandra. Det medfödda immunförsvaret är kroppens första skydd mot patogener och 

består av fysiska epiteliala barriärer, cirkulerande plasmaceller, samt en typ av lymfocyt 

vid namn naturlig mördarcell (NK-cell) [13]. Det adaptiva immunförsvaret aktiveras vid 

infiltrering av patogener som kan undkomma eller övervinna det medfödda 

immunförsvaret. Till skillnad från det medfödda immunsvaret är de adaptiva svaren 
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specifika för den specifika patogen som inducerade dem, dess s.k. antigen. Det adaptiva 

immunförsvaret kan även ge långvarigt skydd [13, 14]. Det adaptiva immunförsvarets 

responser utförs av vita blodkroppar vid namn lymfocyter. Det finns två grupper av 

sådana responser: humoral immunitet, medierad av antikroppar framställda av B-

lymfocyter (B-celler) och cellmedierad immunitet medierad av T-lymfocyter (T-celler) 

[13, 14].  

 

För att T-cellerna ska känna igen främmande ämnen i vår kropp måste patogenet brytas 

ner i mindre delar av enzymer inuti andra celler. Peptidfragmentet förs sedan upp till 

ytan på dessa celler med hjälp av molekylen major histocompatibility complex (MHC). 

T-cellsantigenreceptorn (TCR) känner alltså igen och binder till en unik kombination av 

främmande peptid och MHC-molekyl på ytan av en annan cell. MHC delas in i två 

klasser: MHC I och MHC II [15]. MHC I presenterar peptider som kommer från sådant 

som producerats inuti cellen t.ex. virusprodukter, och uttrycks av alla kärnbärande celler 

i kroppen. MHC II uttrycks enbart av specialiserade antigenpresenterande celler 

(makrofager, dendritiska celler, och B-celler) och uppvisar peptider från patogener som 

fagcyterats eller finns i vesiklar inuti dessa antigenpresenterande celler [15].  

I tymus lär sig T-cellerna att känna igen de MHC-varianter som individen uttrycker och 

att endast aktiveras av kombinationen främmande peptid+kroppseget MHC. T-cellerna 

går även igenom en funktionell uppdelning efter vilken MHC klass deras TRC känner 

igen. Binder t-cellernas receptor till peptid+MHC I kommer de att mogna till CD8+ T-

celler och binder deras receptor till peptid+ MHC II mognar de till CD4+ T-celler [15].  

 

CD8+ T-celler/Cytotoxiska T-celler: 

Aktivering av CD8+ T-celler sker av celler som visar upp främmande antigen på ytan 

av MHC klass I, t.ex. en virusinfekterad cell. Vid aktivering omvandlas CD8+ T-cellen 

till en granulaproducerande cytotoxisk T-cell som ger sig ut i kroppen för att finna 

infekterade celler. Identifikationen ute i kroppen sker på samma sätt, genom att T-cellen 

upptäcker främmande peptid i kombination med MHC klass I på infekterade cellers 

cellyta. Vid identifiering av en infekterad cell utsöndrar den cytotoxiska T-cellen sina 

granula mot den infekterade cellen som då stimuleras att begå själv-apoptos [15].  

 

 

 



 8 

CD4+ T-celler/T-hjälpar celler 

Aktiveringen av CD4+ T-celler kan vara en enskilt viktigaste händelse för att ett 

effektivt immunsvar ska initieras då de spelar en mycket viktig regulatorisk roll i 

immunsystemet. En CD4+ T-cell kan endast aktiveras av specialiserade 

antigenpresenterande celler, främst dendritiska celler som presenterar rätt peptid i 

kombination med MHC klass II. T-cellen sätter då igång att dela sig vilket ger upphov 

till många dotterceller med identisk TCR-specifitet (så kallad klonal expansion). 

Dottercellerna differentierar därefter till sk T-hjälpar celler som styr immunsvaret mot 

den invaderande patogenen genom aktivering och stimulering av andra celler såsom B-

celler och makrofager [15].  T-hjälpar cellerna kan vidare delas in i Th1, Th2 och Th17 

som har olika regulatoriska funktioner: Th1 celler reglerar immunsvaret vid infektioner 

med intracellulära bakterier, samt hjälper till vid aktiveringen av cytotoxiska T-celler. 

De producerar tumor necrosis factor-β (TNF- β) interferon gamma (IFN-γ), och 

interleukin (IL)-2. Th2-celler medverkar i aktiveringen av B celler och är nödvändiga 

för att få ett ordentligt antikroppssvar. Th2 celler är alltså viktiga i försvaret mot 

patogener belägna utanför kroppens celler. De frisätter främst IL-4, IL-5, IL-6, and IL-

13. Th17 celler frisätter IL-17 och är delaktiga i immunsvar mot smittämnen och 

upprätthållande av autoimmuna sjukdomar [15, 16].    

 

B-celler och antikroppar 

B-cellens immunoglobulinmolekyl består av fyra proteinkedjor: två korta identiska 

”lätta” kedjor och två identiska ”tunga” kedjor. Dessa bildar en flexibel Y-struktur, med 

en konstant del (basen av Y-strukturen) och en variabel del (ändarna av Y-strukturen). 

Bindningen av antigenen sker ute i ändarna och det finns alltså två bindningsställen för 

antigen på varje antikropp. Den konstanta delen styr funktionen hos antikroppen, som 

t.ex. om den ska vara membranbunden eller utsöndras samt vilka specialfunktioner de 

utsöndrade antikropparna ska ha [15]. Genom variering av den konstanta regionen på 

den tunga kedjan kan en B-cell bilda fem olika huvudklasser av antikroppar: IgM, IgG, 

IgA, IgE och IgD. Med sina skilda konstanta delar kan varje antikroppsklass rekrytera 

olika typer av celler och molekyler. IgM och IgG fungerar bl.a. som opsoniner för 

makrofager och neutrofiler, IgE är betydande för mastcellsaktivering och IgA kan 

utsöndras till slemhinnorna. Oftast är den membranbundna immunglobulinen av typen 

IgM och fungerar som en traditionell receptor där den vid bindning av antigen 

förmedlar signaler till insidan av B-cellen [15]. Signaleringen stimulerar B-cellen att ta 
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upp antigen-receptorkomplexet, ett viktigt steg för att B-cellen ska kunna aktiveras och 

differentiera till plasmaceller som producerar och utsöndrar stora mängder av 

antikroppar. Antikropparna kan sprida ut sig i kroppsvätskorna och där ta hand om 

extracellulära patogener och toxiner, vilket gör dem enormt viktiga för immunsystemet. 

För att B-cellerna ska aktiveras är de beroende av aktiverade T-celler [15].  

B-celler/antikroppar har 3 viktiga funktioner: 

1. Neutralisering: Genom att binda till patogener och toxiner som cirkulerar i 

kroppsvätskorna förhindrar de tillgång till andra celler som annars skulle infekteras.  

2. Opsonering: När en antikropp binder till ett patogen stimuleras fagocyterande celler 

att ta upp och bryta ner komplexet.  

3. Aktivering av komplementsystemet: Vid inbindning till ett antigen kan en antikropp 

attrahera komplementfaktorer till en bakterieyta vilket leder till aktivering av 

komplementsystemet [15].  

Komplementsystemet består av ett noga reglerat nätverk av proteiner som spelar en 

viktig roll vid immunförsvar och inflammation. Komplementaktivering involverar 

proteiner som mestadels existerar som inaktiva zymogener som sedan sekventiellt klyvs 

och aktiveras. Aktiveringen förekommer genom tre olika vägar: alternerande, klassisk 

och lektin. De aktiva komplementproteinerna samverkar för att avlägsna patogener 

genom opsonering och cell-lysering [17].  

 

Det adaptiva immunförsvarets funktion är att förstöra invaderande patogener, samt 

eventuella toxiska substanser de producerar. Då dessa svar är så destruktiva är det av 

stor vikt att de endast sker vid ett faktiskt hot från främmande molekyler, och inte emot 

molekyler som tillhör värden själv. En fundamental funktion hos det adaptiva 

immunförsvaret är förmågan att skilja på vad som är främmande och vad som är 

kroppseget. Misslyckas immunförsvaret med detta kan det uppstå en autoimmun 

sjukdom [18].   

 

3.1.2 Autoimmun tyreoidit, AITD  

En autoimmun sjukdom uppstår till följd av en nedbrytning av immunologisk tolerans 

mot autoreaktiva immunceller, vilket resulterar i att immunsystemet attackerar 

kroppsegna vävnader [12]. Inblandade i den autoimmuna responsen är de ovannämnda 

B- och T-cellerna. Vid organspecifika autoimmuna sjukdomar tenderar Th1-typ 

cytokiner som IL-2 och IFN-y att dominera [12].  Vid AITD sker även en aktiv attack 
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av komplement emot tyreoideaceller (tyrocyter), vilka uttrycker ett antal olika 

komplementkomponenter och komplementhämmande molekyler. Studier visar att 

komplementaktivering kan ske på olika sätt i tyreoideavävnaden. Alla följer den 

klassiska vägen, antingen initierad av immunkomplex innehållandes 

komplementaktiverande autoantikroppar mot tyreoideaantigener, eller genom direkt 

bindning av C4 molekylen till TPO-molekylen, eller genom direkt 

komplementaktivering av reaktiva syremetaboliter (ROS). Trots att tyrocyter är relativt 

resistenta mot komplementattacken främjas den inflammatoriska processen i tyreoidea 

genom att subletala skadade tyrocyter frigör proinflammatoriska cytokiner och ROS 

[19]. 

 

Det finns två olika typer av AITD: Hashimoto’s tyreoidit och Graves sjukdom [20].  

Vid Hashimoto’s tyreoidit frisätts inte tillräckligt höga nivåer av tyreoideahormon. 

Tidiga symptom på tyreoideahormonbrist är förstoppning, trötthet, torr hy och 

viktökning. Mer avancerade symptom kan innefatta känslighet mot kyla, minskad 

svettning, svullnad av tyreoidea, minskad energi, depression, demens, minnesförlust, 

muskelkramper, ledvärk, håravfall, apné och menorragi. Myxödemkoma är den 

allvarligaste kliniska presentationen av hypotyreos och måste hanteras som ett endokrint 

akutfall inom vården [21].  Graves sjukdom karaktäriseras av hypertyreos, vilket 

innebär överaktiv tyreoidea. Vid hypertyreos frisätts för höga nivåer av 

tyreoideahormoner, vilket förstärker katekolamin-signaleringen genom ökat antal beta-

adrenerga receptorer i cellen. Till följd uppstår adrenerga symptom som hjärtklappning, 

värmeintolerans, tremor, svettningar och ögonbesvär. De förhöjda 

tyreoideahormonnivåerna inducerar viktminskning trots en ökad aptit. Psykiatriska 

symtom varierar från ångest till psykos. Långvarig obehandlad hypertyreos kan leda till 

utveckling av förmaksflimmer eller hjärtsvikt [22].  

 

Trots att Graves sjukdom och Hashimoto’s tyreoidit är väldigt olika kliniskt sett är de 

nära relaterade patofysiologiskt. Både Thl- och Th2-subtyperna av T-hjälparcells-

reaktionerna är involverade i både Graves sjukdom och Hashimoto’s tyreoidit. I 

Hashimoto’s tyreoidit aktiverar Th1 lymfocyter en kraftig inflammatorisk infiltration av 

tyreoidea, vilket orsakar tyreoidit och tyreoideaskador [16]. Vidare induceras tyrocyter 

att uttrycka funktionell Fas-receptor och Fas-ligand (två molekyler involverade i 

reglering av programmerad celldöd) genom cytokinstimulering från APC och Th1-celler 
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(främst IL-1), en mekanism som kan orsaka själv-apoptos. Samtidigt inducerar Th2 en 

överdriven stimulering och produktion av B-celler och plasma celler, som producerar 

antikroppar mot tyreoidea-antigener. Även om Hashimoto’s tyreoidit karaktäriseras av 

celldriven förstörelse emot tyrocyter är autoantikroppar mot TPO och TG också en 

avgörande komponent i dess patogenes [16].  

 

Även i Graves sjukdom har det rapporterats felfunktion hos Th1 subtypen av 

lymfocyter. De flesta Graves patienter har även autoantikroppar mot TPO, och mer 

sällan, mot TG. Th1 cytokiner inducerar produktionen av subklassimmunoglobulin 

IgG1, medan Th2 cytokiner pådriver produktionen av subklass IgG4. Den tidiga fasen 

av ett humoralt immunsvar inkluderar generellt IgG1, medan närvaro av antikroppar 

mot subklass IgG4 är associerad med långvarig immunisering [16]. TPOab och TGab 

kan innefatta IgG4 såväl som IgG1 subklasser, vilket indikerar närvaro av både Th2 och 

Th1 cytokiner i Graves sjukdom. Th1-celler kan även inducera antikroppsproduktion 

genom utsöndring av IL-10, vilket resulterar i aktivering av B-celler. I Graves sjukdom 

sker persistenta ökade nivåer av autoantikroppar riktade mot tyrotropinreceptorn 

(TSHR) som stimulerar tillväxt och funktion av tyroideafollikelcellerna, vilket leder till 

utveckling av struma och hypertyreoidism [16].  

 

Sammanfattningsvis uppstår IgG1-antikroppar tidigt i immunsvaret, medan IgG4-

antikroppar (till TPO och TG, vanligen Th2 relaterade) uppstår efter långvarig 

immunstimulering. Dessa slutsatser överensstämmer med de kliniska manifestationerna 

av Graves sjukdom och Hashimotos tyreoidit.  

 

3.1.3 Orsak 

Etiologin av AITD är multifaktoriell och involverar både miljömässiga och genetiska 

faktorer [4]. Vid uppkomsten av AITD föreligger en underliggande genetisk 

predisposition, medan en utlösande miljöfaktor initierar och upprätthåller den 

autoimmuna processen [23]. Genetiska faktorer uppskattas bidra till 70 -80 % och 

miljömässiga faktorer till 20 -30 % vid uppkomsten av AITD [24]. AITD förekommer 

runtom i världen och har inte någon distinkt geografisk distribution [23] 
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Miljömässiga riskfaktorer 

Många miljömässiga riskfaktorer kopplade till AITD har identifierats, bl.a. infektion, 

kronisk stress, för högt eller lågt jodintag, för lågt selenintag, intag av mediciner som 

amiodaron och interferon, strålning och miljögifter [23]. Rökning är särskilt kopplat till 

ökad risk för Graves sjukdom, medan det ger viss skyddande effekt mot Hashimoto’s 

[24]. För det mesta är miljöexponeringar subtila och inträffar under en lång period, 

vilket gör det svårt att bestämma vilken exponering som orsakat AITD hos en viss 

individ. Den relativa vikten av de miljömässiga riskfaktorerna för uppkomsten av AITD 

har inte fastställts, dock har miljöfaktorerna strålning, jodintag och miljögifter starkast 

koppling till ökad känslighet för AITD [23].  Ny forskning visar att skadat tarmepitel 

kan vara en faktor för uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. När permeabiliteten av 

tarmepitelet ökar börjar gifter, antigener och bakterier från tarmlumen komma in i 

blodflödet, ett tillstånd som kallas ”läckande tarm” [25]. När dessa substanser börjar 

läcka in i blodflödet kan det utlösa en initiering och utveckling av autoimmun sjukdom 

hos individer med genetisk predisposition. Växande bevis talar för att tarmfloran behövs 

för att stödja epitelbarriären, och att den spelar en stor roll i regleringen av miljöfaktorer 

som kommer in i kroppen [25].  

 

Genetiska riskfaktorer  

Några genetiska polymorfismer har identifierats vara kopplade till predisposition för 

AITD (vid både Graves sjukdom och Hashimoto’s tyreoidit). Dessa är humant 

leukocytantigen-DR3 (HLA-DR3), cytotoxisk T-lymfocytassocierad faktor 4 (CTLA-

4), proteintyrosinfosfotas-22-gen (PTPN22), interleukin-2-receptor alfa-kedja (IL2RA) 

och tyreoglobulin (TG) [23, 26]. Dock verkar ingen av generna bidra med mer än en 4-

faldig ökning av risken för att utveckla AITD, och ingen av de upptäckta 

polymorfismerna är avgörande för sjukdomsutvecklingen. En mängd olika genetiska 

och epigenetiska interaktioner kan samverka för att orsaka samma kliniska 

sjukdomsmönster, vilket innebär att de bidragande generna kan skilja sig från patient till 

patient [27].  
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3.1.4 Diagnos 

För att diagnostisera AITD utförs främst blodanalyser för att mäta nivåerna av TSH, T4, 

TPOab och TGab. Mätning av serum nivåer av TSH är viktigt för att bedöma 

tyreoideafunktionen, då detta hormon styr utsöndringen av T3 och T4. Frisättningen av 

TSH styrs av mängden cirkulerande tyreoideahormoner, via ett negativt 

feedbacksystem. Fritt T4, fT4 mäts eftersom det anger hur mycket utav hormonet som 

är tillgängligt för upptag i celler. Att endast mäta T4 eller T3 ger inte en rättvis bild då 

det bundna hormonet representerar en lagringspool som inte är omedelbart tillgängligt 

för cellupptag. TPOab och TGab mäts eftersom det indikerar den autoimmuna 

komponenten i AITD. Frånvaro av förhöjda antikroppsnivåer utesluter således en 

diagnos [28]. Patienter med hypotyreoidism har vanligen höga TSH och låga fT4 

nivåer. Patienter med hög TSH men normalt fT4 har tillståndet subklinisk 

hypotyreoidism. Hos patienter med hypertyreoidism ser labbresultaten motsatta ut, med 

låga nivåer av TSH och höga fT4- och fT3-nivåer. Vanligen går det flera år innan AITD 

upptäcks eftersom symptomen uppkommer först när tyreoideaantikropparna påverkat 

tyreoidea så till den grad att hormonproduktionen påverkas [29]. 

 

Förutom blodprover kan även andra typer av test göras vid en diagnosticering av AITD, 

t.ex. tyreoideaultraljud. Ultraljudet kan visa närvaro av noduler samt tyreoideans 

storlek, som kan vara både förstorad eller krympt beroende på den kliniska 

presentationen av AITD. Hos patienter som har en dominerande tyreoideanodul bör en 

finnålsbiopsi av nodulen utföras för att utesluta lymfom och tyreoideakarcinom [28].  

 

3.1.5 Behandling 

I dagsläget behandlas endast symptomen av AITD, som vanligen utgörs av en under- 

eller överproduktion av tyreoideahormoner. För patienter med hypotyreoidism är 

tyreoideahormonersättning i form av syntetiskt tyroxin (Levotyroxin, L-T4) det 

huvudsakliga behandlingsalternativet. L-T4 är ett prohormon som perifiert blir 

dejodinerat till T3, det aktiva tyreoideahormonet. L-T4 har en långlivad halveringstid 

(ca 7 dagar), vilket innebär att en dosering om dagen säkerställer stabila koncentrationer 

av T4 och T3. Målet med behandlingen är att förbättra patientens symptombild, samt 

normalisera TSH frisättningen [28].  

För patienter med struma (förstorad tyreoidea) är en minskning av tyreoideastorleken 

även ett behandlingsmål. Behandlingen av hypertyreoidism baseras på tre terapeutiska 
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strategier: medicinsk behandling med läkemedel som undertrycker symptomen (beta-

blockare), blockering av tyreoideahormonsyntes med antityroidmedicinering 

(methimazole och propylthiouracil), radioaktiv jodbehandling eller kirurgisk behandling 

där en total tyreoideaektomi utförs. Vilken behandling som utförs är patientspecifikt och 

beror på individens svårighetsgrad av tyrotoxikos, närvaro och storlek av struma, samt 

patientens preferens [28].  

 

3.1.6 Prognos 

Hur sjukdomsförloppet utspelar sig beror på vilken form av AITD patienten har. Det 

finns varianter av AITD som går över av sig själv [28]. I de fall där 

tyreoideaantikroppar förekommit och försvagat tyreoideans hormonproduktion 

(hypotyreos) kommer livslång medicinering med Levotyroxin krävas. Utan behandling 

kan hypotyreos leda till myxödemkoma, ett allvarligt fall av låg ämnesomsättning som 

leder till bl.a. låg kroppstemperatur och medvetslöshet [30]. Obehandlad hypertyreos 

kan leda till osteoporos och allvarliga hjärtproblem [22, 31]. I de fall där 

tyreoideaantikroppar förekommit men sedan minskat till ej detekterbar nivå utan att ha 

påverkat tyreoideans hormonproduktion krävs ingen medicinering.  Personer som 

drabbats av en autoimmun sjukdom löper en större risk att drabbas av fler autoimmuna 

sjukdomar senare i livet [32].  

 

3.2 Selen 

Selen är ett essentiellt mikronäringsämne, naturligt förekommande i en mängd 

livsmedel. Exempel på kostkällor för selen är spannmål, fisk, kött, mjölk och 

mejeriprodukter samt ägg [33, 34]. Det rekommenderade dagliga intaget av selen är 55 

µg för 19-50 åriga kvinnor och män [35]. Selenbrist förekommer vanligen hos rökare 

och äldre. Selen omvandlas i vår kropp till selenoproteiner, som är viktiga för DNA 

syntes, reproduktion, tyreoideahormonmetabolism och skydd mot infektion [33]. 

Selenoproteiner agerar som en potent antioxidant och spelar en avgörande roll i 

regleringen av ROS i nästan alla kroppens vävnader [36].  
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3.2.1 Selen och tyreoidea 

Tyreoidea är det organ i vår kropp med högst mängd selen per gram vävnad. Tyreoidea 

behöver selen för sin antioxidantfunktion och metabolism av tyreoideahormoner [6]. En 

studie från 2015 visade att lågt intag av selen är associerad med ökad risk för 

tyreoideasjukdom och autoimmuna sjukdomar [5, 6]. Selenbrist minskar 

tyreoideahormonsyntesen på grund av minskad funktion av selenoproteiner, i synnerhet 

iodotyronin deiodinaser (DIO), vilka ansvarar för konverteringen från T4 till T3. Vid 

minskad produktion av tyreoideahormoner minskas även tyreoideans negativa feedback 

system, vilket stimulerar hypotalamus och hypofys till att frisätta mer TSH. TSH 

stimulerar DIO att omvandla T4 till T3, vilket genererar restprodukter i form av ROS 

[6].  När ROS inte avlägsnas tillräckligt snabbt av glutationperoxidaser (GPx) 

ackumuleras de i tyreoideavävnaden och orsakar tyrocytskador följt av fibros.  

Sammanfattningsvis är adekvata nivåer av selen är viktigt, inte bara för upprätthållande 

av en frisk tyreoidea, utan även för övergripande immunitet och homeostas [6, 37].  

 

Vidare i denna litteraturstudie kommer effekten av selentillskott på tyreoperoxidas 

antikroppar och tyreoideahormonnivåer vid autoimmun tyreoidit att undersökas. 

 

4 Metod 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie. För att samla relevant litteratur till 

resultatdelen av denna litteraturstudie gjordes sökningar på PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) med sökorden ”selenium autoimmune thyroiditis”, 

”selenium thyroid” och ”autoimmune thyroiditis”, vilket tillsammans gav 18890 

resultat. För att begränsa antalet sökresultat lades filter för ”clinical trial” och ”review” 

på, vilket drog ner resultaten till 2960. Bland dessa valdes ett antal review artiklar ut 

som sedan kom att användas som underlag för delar av denna litteraturstudie. För att 

ytterligare specifiera sökresultaten till kliniska studier gjordes en till sökning på 

”selenium autoimmune thyroiditis” med endast filtret ”clinical tial”, vilket gav 17 

resultat. Studier valdes bort om de: var äldre än 15 år, inkluderade andra interventioner i 

samband med selen-supplementering, inte mätte TPOab, hade bristande kvalitet i 

studiemetod och om de inte hade en kontrollgrupp. Nio orginalstudier bedömdes 

relevanta för denna litteraturstudie. Bland dessa utvalda studier granskades och 

sammanställdes uppmätta nivåer av tyreoperoxidas antikroppar samt 

tyreoideahormonnivåer, vilka valdes som indikation på effekt utav selentillskott.  



 16 

 

 

5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av studieresultaten  
 (se bilaga A för detaljerad sammanfattning) 

 

Efter en sammanställning av studierna är resultaten inkonsekventa. Majoriteten av 

studierna (7 av 9) tyder på att oral administrering av selentillskott statistiskt signifikant 

minskar serumkoncentrationerna av TPOab hos patienter med AITD i alla 

åldersgrupper. De studier som resulterade i störst minskning av TPOab pågick i 3-12 

månader. Utav de 9 studerade artiklarna var det endast en studie som inte rapporterade 

någon som helst positiv klinisk effekt hos patienterna [44]. I en av de två studier som 

inte resulterade i minskade TPOab nivåer påvisades en minskning TGab nivåer [42]. 

Majoriteten av studierna (7 av 9) visar att selentillskott ej ger några signifikanta 

förändringar i TSH, fT4 och fT3-nivåer. 

 

Resultaten ifrån de 9 publikationerna följer nedan. De har sammanfattats utifrån 7 

kategorier; patientgrupp, kontrollgrupp selentillskott, administreringstid, 

ursprungsvärde TPOab, effekt/resultat och statistik, se tabell 1 s.20. 

 

Studie 1 - Selenium treatment in autoimmune thyroiditis: 9-month follow-up with 

variable doses (Turker, O., et al. 2006) [38]   

Studien utfördes i Turkiet år 2006. Patientgruppen bestod av 12 kvinnor med AITD i 

åldrarna 27-53 år. Studiedeltagarna fick varierande doser (200/100 µg) selentillskott/dag 

och administreringstiden var 9 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen 

var 803,9 ± 483,8 IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 440,2 ± 426,7 IU/mL, 

vilket innebär en statistiskt signifikant minskning på 45 %. Kontrollgruppen bestod av 

40 ATID patienter och administrerades placebo i 9 månader. Vid studiens slut hade inga 

signifikanta förändringar i TPOab skett hos kontrollgruppen. Ingen signifikant 

förändring i tyreoideahormonnivåer observerades hos någon av studiegrupperna. 
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Studie 2 - Effects of 12 Months Treatment with L-Selenomethionine on Serum 

Anti-TPO Levels in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis (Mazokopakis, E.E., et 

al. 2007) [39]  

Studien utfördes i Grekland år 2007. Patientgruppen bestod av 40 kvinnor med AITD i 

åldrarna 25-57 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 12 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen 

var 875 (340-2010) IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 775 (200-1900) IU/mL, 

vilket innebär en statistiskt signifikant minskning på 11,4%. Kontrollgruppen bestod av 

40 AITD-patienter som endast behandlades med 200 µg selentillskott/dag i 6 månaders 

tid. Under den andra 6-månadersperioden ökade serum-TPOab hos denna grupp med 

4.8 %. Ingen signifikant förändring i tyreoideahormonnivåer observerades hos någon av 

studiegrupperna. 

 

Studie 3 - Influence of physiological dietary selenium supplementation on the 

natural course of autoimmune thyroiditis (Studie 3. Nacamulli, D., et al. 2010) [40] 

Studien utfördes i Italien år 2010. Patientgruppen bestod av 46 deltagare med AITD i 

åldrarna 15-75 år. Studiedeltagarna fick 80 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 12 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen 

var 203 (86–459) IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 123 (72–210)IU/mL, 

vilket innebär en statistiskt signifikant minskning på 39,4%. Kontrollgruppen bestod av 

30 AITD-patienter i åldrarna 27-63 är. Denna grupp intog inga supplement. Inga 

statistiska signifikanta förändringar skedde hos kontrollgruppen efter 12 månader. 

Ursprungsvärdet av TPOab hos kontrollgruppen var 143 (87-232) IU/mL vid start och 

vid studiens slut 149 (91-243) IU/mL. Ingen signifikant förändring i 

tyreoideahormonnivåer observerades hos någon av studiegrupperna. Övriga 

observationer: Även TGab värdena minskade hos selengruppen, dock ej lika markant 

(ursprungsvärde 100 IU/ml, efter 12 månader 86 IU/ml – 14 % minskning). 

Tyreoideaekogenitet hos selengruppen slutade minska efter 6 månaders behandling.  
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Studie 4 - The effect of levothyroxine and selenomethionine on lymphocyte and 

monocyte cytokine release in women with Hashimoto's thyroiditis (Krysiak, R. and 

B. Okopien. 2011) [41]  

Studien utfördes i Polen år 2011. Patientgruppen bestod av 43 deltagare med AITD i 

åldrarna 18-60 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 6 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 

1761 (375) IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 1005 (331) IU/mL, vilket 

innebär en statistiskt signifikant minskning på 42,9%. Ingen förändring i 

tyreoideahormonnivåer observerades vid studiens slut hos selengruppen, dock skedde 

en reducering i TSH och ökning i fT4 och fT3 hos gruppen som intog levaxin, samt 

gruppen som intog levaxin + selenometionin. Kontrollgruppen bestod av 42 ATID 

patienter och administrerades placebo i 6 månader. Ingen signifikant förändring skedde i 

kontrollgruppens nivåer av TPOab eller nivå av tyreoideahormonnivåer. 

 

Studie 5 - Selenomethionine treatment in patients with autoimmune thyroiditis: a 

prospective, quasi-randomised trial (Anastasilakis, A.D., et al. 2012) [42]  

Studien utfördes i Grekland år 2012. Patientgruppen bestod av 61 deltagare med AITD i 

åldrarna 18-80 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 6 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 

611,36 ± 102,7 IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 636,3 IU/mL, vilket innebär 

en icke statistisk signifikant ökning på 4,08 %. Kontrollgruppen bestod av 25 AITD-

patienter och administrerades placebo i 6 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos 

kontrollgruppen var 621,31 ± 171,07 IU/mL. Vid studiens slut hade TPOab värdet ökad 

med 3,16%, vilket innebär en icke signifikant förändring. Ingen signifikant förändring i 

tyreoideahormonnivåer observerades hos någon av studiegrupperna. Övriga 

observationer: TGab nivåer minskade statistiskt signifikant med 13 IU/ml efter 6 

månaders selenbehandling. Ingen förändring i antalet lymfocyter observerades vid 

administreringstidens slut.  

 

Studie 6 - Selenium and thyroid: a close knit connection (Bhuyan, A.K., D. Sarma, 

and U.K. Saikia. 2012) [43]  

Studien utfördes i Indien är 2012. Patientgruppen bestod av 30 deltagare med AITD i 

åldrarna 29-35 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 3 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 
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669 ± 205 IU/mL. Vid studiens slut skedde en minskning av TPOab värdet 338 IU/mL, 

vilket innebär en minskning på 49,5% Kontrollgruppen bestod av 30 AITD-patienter 

och administrerades placebo i 3 månader. Hos denna grupp minskade TPOab 

koncentrationen med 10.1%.  

 

Studie 7 - Selenite supplementation in euthyroid subjects with thyroid peroxidase 

antibodies (Eskes, S.A., et al. 2014) [44] 

Studien utfördes i Holland är 2013. Patientgruppen bestod av 30 deltagare med AITD i 

åldrarna 20-68 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 9 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 

895 (130–6800) IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 1080 (50–7000) IU/mL, 

vilket innebär en icke signifikant ökning på 20,7 %. Kontrollgruppen bestod av 31 

AITD-patienter. Inga statistiska signifikanta förändringar i TPOab nivåer skedde hos 

kontrollgruppen efter 6 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos kontrollgruppen var 

1090 (120-9200) IU/mL vid start och vid studiens slut 1100 (70-7600) IU/mL. 

Det skedde ingen signifikant förändring i TPOab eller tyreoideahormonnivåer hos 

någon av studiegrupperna. 

 

Studie 8 - A randomized-controlled, double-blind study of the impact of selenium 

supplementation on thyroid autoimmunity and inflammation with focus on the 

GPx1 genotypes (De Farias, C.R., et al. 2015) [45] 

Studien utfördes i Brasilien år 2015. Patientgruppen bestod av 28 deltagare med AITD i 

åldrarna 20-58 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 6 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 

1009 ± 1015 IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 768 ± 845 IU/mL, vilket 

innebär en statistiskt signifikant minskning på 23,9%. Det skedde en ökning av TSH-

nivån hos patientgruppen vid 3 månader, vilken förblev även vid 6 månader. Ingen 

signifikant förändring skedde i andra tyreoideahormonnivåer. Kontrollgruppen bestod 

av 31 AITD-patienter och administrerades placebo i 6 månader. Ursprungsvärdet av 

TPOab hos kontrollgruppen var 1206 ±  969 U/mL och vid studiens slut 1430 ±  1132 

IU/mL, vilket inte innebär någon statistiskt signifikant förändring. Ingen signifikant 

förändring skedde i tyreoideahormonnivåer hos kontrollgruppen. Övriga observationer:  
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Patienter behandlade med selentillskott visade inga förändringar i tyreoideaekogenitet 

efter 12 månaders administreringstid, i motsats till placebopatienter som visade en 

försämring av tyreoideans ekogenitet.  

 

Studie 9 - Selenium supplementation could restore euthyroidism in subclinical 

hypothyroid patients with autoimmune thyroiditis (Pirola, I., et al. 2016) [46]  

Studien utfördes i Italien är 2016. Patientgruppen bestod av 96 deltagare med AITD i 

åldrarna 25-39 år. Studiedeltagarna fick 200 µg selentillskott/dag och 

administreringstiden var 4 månader. Ursprungsvärdet av TPOab hos patientgruppen var 

449 ± 106 IU/mL. Vid studiens slut var TPOab värdet 410 ± 83 IU/mL, vilket innebär 

en statistiskt signifikant minskning på 8,7 %. Nivån av TSH sjönk från 6 ± 1.4 till 4.6 

±0.78. Nivån av fT4 ökade från 10.3 ± 1.4 till 10.6 ± 1.45. Kontrollgruppen bestod av 

33 AITD-patienter och administrerades placebo i 4 månader. Ursprungsvärdet av 

TPOab hos kontrollgruppen var  467 ± 120 IU/mL och vid studiens slut 401 ± 110 

IU/mL, vilket inte innebär någon statistiskt signifikant förändring. Ingen signifikant 

förändring skedde i andra tyreoideahormonnivåer hos kontrollgruppen. 

 

I tabell 1 nedan presenteras en översiktlig sammanfattning av studierna.  
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  Tabell 1. Sammanfattning av studieresultaten 

 
 

 

 

 

     Effekt/resultat Statistik 
Statistiskt 
signifikant 
(p ≤ 0.05)* 

Publicerade arbeten Patientgrupp Selentillskott Administreringstid Ursprungsvärde 

TPOab (IU/mL) 

Serum TPOab 

(IU/mL) 

% 

minskning 

Studie 1. Turker, O., 

et al. 2006. [38] 

12 kvinnor 

AITD 

200 µg/dag 9 månader 803,9 ± 483.8 440,2 ± 426,7 45.3* 

Studie 2. 

Mazokopakis, E.E., et 

al. 2007.[39] 

40 kvinnor 

AITD 

200 µg/dag 12 månader 875 (340-2010) 775 (200-1900) 11.4* 

Studie 3. Nacamulli, 

D., et al. 2010 [40] 

46 AITD 

deltagare 

80 µg/dag 12 månader 203 (86–459) 123 (72–210) 39.4* 

Studie 4. Krysiak, R. 

and B. Okopien. 2011 

[41] 

43 AITD 

deltagare   

200 µg/dag 6 månader 1761 (375) 1005 (331) 42.9* 

Studie 5. 

Anastasilakis, A.D., 

et al. 2012. [42] 

46 AITD 

deltagare 

200 µg/dag 6 månader 611,36 ± 102,7 636,3 -4 

Studie 6. Bhuyan, 

A.K., D. Sarma, and 

U.K. Saikia. 2012. 

[43] 

30 AITD 

deltagare 

200 µg/dag 3 månader 669 ± 205 338 49.5* 

Studie 7. Eskes, S.A., 

et al. 2014.[44] 

30 AITD 

deltagare 

200 µg/dag 6 månader 895 (130–6800) 1080 (50–

7000) 

-20.7 

Studie 8. De Farias, 

C.R., et al. 2015 [45] 

28 AITD 

deltagare 

200 µg/dag 6 månader 1009 ± 1015 768 ± 845 22.9* 

Studie 9. Pirola, I., et 

al. 2016.[46] 

96 AITD 

deltagare 

83 µg/dag 4 månader 449 ± 106 410 ± 83 8.7* 
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6 Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att undersöka effekt av selentillskott på tyreoperoxidas 

antikroppar och tyreoideahormonnivåer vid autoimmun tyreoidit. Detta gjordes genom 

en granskning utav 9 olika publicerade arbeten ([47]-[55]) som studerat effekten av 

selentillskott på olika sätt och på olika experimentgrupper. Efter en sammanställning av 

studierna är resultaten inkonsekventa. Majoriteten av studierna (7 av 9) tyder på att oral 

administrering av selentillskott statistiskt signifikant minskar serumkoncentrationerna 

av TPOab hos patienter med AITD i alla åldersgrupper. De studier som resulterade i 

störst minskning av TPOab pågick i 3-12 månader. Utav de 9 studerade artiklarna var 

det endast en studie som inte rapporterade någon som helst positiv klinisk effekt hos 

patienterna [44]. I en av de två studier som inte resulterade i minskade TPOab nivåer 

påvisades en minskning TGab nivåer [42].  

 

I studierna 3 och 8 undersöktes även tyreoideans ekogenitet [40, 45]. I studie 3 slutade 

ekogeniteten att minska hos selengruppen efter 6 månaders behandling, medan den 

fortsatte att minska hos kontrollgruppen. Studie nr 8 visade liknande resultat, då 

selentillskott under 12 månaders tid förhindrade försämring av tyreoideaekogeniteten, 

medan den fortsatte att försämras hos kontrollgruppen. Resultaten indikerar att även om 

selen inte förbättrar ekogeniteten, så förhindrar det vidare försämring. Detta tyder på att 

selen kan hejda inflammationsprocessen men ej reversera tyreoideaskadorna den 

orsakat, alltså besparas fler tyrocyter ju tidigare i sjukdomsförloppet selen administreras 

[45]. Administreras selen sent i sjukdomsförloppet, då det skett skador på 

tyreoideavävnaden, kommer behandlingen troligen inte vara lika effektiv [38].   

 

Varför selentillskott var effektivt i majoriteten av studierna och varför just TPOab 

påverkas av ökat intag av selenoproteiner kan eventuellt bero på förbättrad funktion av 

selenoproteiner, och således förbättrad funktion av tyreoideahormonsyntes. Som 

tidigare nämnt minskar tyreoideans produktion utav hormoner till följd av minskad 

funktion av selenoproteiner, vilket stimulerar hypofysen att frisätta mer TSH. Vid 

stimulering av TSH ökar tyreoideans produktion av tyreoideahormoner, vilket även ökar 

TPO-aktiviteten. En hypotes skulle kunna vara att ökad TPO-aktivitet leder 

immunologiskt till ökade TPOab-nivåer. När ökad TPO-

aktivitet/tyreoideahormonproduktion sker i samband med minskad selenoprotein-

funktion ökar även nivåerna ROS, vilket kan pådriva den inflammatoriska processen. 
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Vid selentillskott kan selenoproteinernas funktion förbättras, vilket i sin tur leder till 

vävnadsfunktionsförbättring och således minskad överaktivitet av TPO. Detta kan 

eventuellt förklara minskad frisättning av TPOab, samt upphörande av 

ekogenitetminskning.  

 

Majoriteten av studierna (7 av 9) visar att selentillskott ej ger några signifikanta 

förändringar i TSH, fT4 och fT3-nivåer. Detta tyder på att tyrocytskadorna som sker vid 

den AITD- sjukdomsprocessen är permanenta, och farmakologiska doser av selen 

verkar vara ineffektivt för reversering av hypotyreos när sjukdomsprocessen har startat 

[42]. De två studier som rapporterade en förändring i tyreoideahormonnivåer var studie 

8 och 9. I studie 8 noterades en ökning i TSH nivåer vid 3 och 6 månaders 

administreringstid. Studieförfattarna spekulerar dock att dessa förändringar kan ha 

orsakats av oregelbundet levaxinintag hos patienterna, och inte nödvändigtvis varit en 

effekt av selentillskottet [45]. I studie 9 sjönk nivåerna av TSH från 5.88 ± 1.25 till 3.21 

± 0.61 hos patienter som svarade positivt på selenbehandlingen.   

 

Varför AITD-patienter svarar olika på selenadministrering är ännu okänd. Även 

storleken på effekten varierar betydligt från 10 % till 64 % bland de studier som visat en 

minskning av anti-TPO nivåer med Selentillskott [42]. Skillnaden i studieresultaten 

tycks inte bero på de olika former av selentillskott som användes i studierna 

(selenometionin och selenit) eftersom både minskning och ökning av TPOab skedde vid 

administrering av båda formerna av selentillskott. Det verkar heller inte ha någon 

betydelse hur höga nivåerna av TPOab var hos ATID patienterna vid studiens början, då 

de skedde signifikanta minskningar av TPOab även där initieringsnivåerna var låga (ex. 

studie nr 3). Parallell behandling med tyroxin under studiens gång verkar heller inte 

förklara skillnaderna då ATID patienter i både effektiva och ineffektiva studier intog 

tyroxin under studieförloppet [44]. Inte heller verkar storleken på studiepopulationen ha 

någon betydelse för seleneffektiviteten, då det var ungefär samma populationsstorlek i 

både effektiva och ineffektiva studier. Det verkar som varaktigheten av 

selenbehandlingen, snarare än doseringen har betydelse för förändringar i TPOab-

nivåer, vilket beskrivs i studie nr 3 [40]. I studien skedde ingen större förändring av 

TPOab nivåer vid 6 månaders behandling av 80 µg selen/dag (låg dos i jämförelse med 

liknande studier), dock noterades en signifikant minskning av TPOab-nivåerna efter 12 
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månaders behandling. De två studier som inte visade någon minskning av TPOab 

pågick i 6 månaders tid (studie 5 och 7).  

 

Eftersom administrering av selen sent i sjukdomsförloppet kan påverka effektiviteten av 

behandlingen kan åldern på studiedeltagarna ha viss betydelse. Som tidigare nämnt 

tyder studieresultaten på att selen kan hejda inflammationsprocessen men ej reversera 

tyreoideaskadorna den orsakat, alltså besparas fler tyrocyter ju tidigare i 

sjukdomsförloppet selen administreras. Hos en äldre studiegrupp kan sjukdomsförloppet 

ha pågått en längre tid, vilket möjligen kan förklara sämre effekt av selentillskott hos 

dessa patienter. Den studiegrupp med störst minskning av TPOab (49%) hade också den 

yngsta åldersgruppen (20-35 år) [43]. De två studier som inte hade någon effekt hade 

åldersgrupper mellan 18-80 och 20-68 år [42, 44].  

 

En annan möjlig förklaring till skillnaden i studieresultat kan vara tyreoideans nivåer av 

selen (s.k. intratyroidselen). Nivåer av intratyroidselen speglar inte serum selennivåer. 

AITD-patienter med mättade nivåer av intratyroidselen, oavsett nivån av serum selen, 

kan alltså ej förväntas få någon effekt när det gäller reduktion av TPOab [42]. Eftersom 

intratyroidselen ej mättes i någon av studierna kan studiedeltagarna alltså haft 

varierande nivåer. En möjlig variation av dessa nivåer innebär att studiedeltagarna 

behövde olika tid för att uppnå mättade intratyroidselen-nivåer, samt hade olika 

metaboliska selenbehov. Något som kan påverka nivåerna av intratyroidselen är, 

förutom dietärt intag, de inflammatoriska processer som sker i tyreoidea vid AITD. 

Inflammatoriska processer i tyreoidea ökar aktiviteten hos selenoproteinerna glutation 

peroxidas (GPx) och tioredoxinreduktas (TR), vilket i sin tur ökar tyreoideans behov av 

selen.  Alltså kan olika initieringsnivåer av intratyroidselen, olika metaboliska behov 

och svarsfrekvens för selen, samt olika metaboliska behov för selenberoende 

cellfunktion ge en alternativ förklaring kring sammanställningens inkonsekventa 

resultat [42].    

 

Det finns en hypotes att minskningen i TPOab nivåer kan ha med jodbrist att göra [44]. 

Jodbrist kan öka nivån av oxidativ stress i tyreoidea. Förekommer jodbrist i samband 

med låga nivåer av selenoproteiner kan det antioxidativa försvarssystemen försvagas, 

vilket förvärrar den oxidativa stressen [44]. Det är därför troligt att selentillskott är mer 

benäget att orsaka en minskning i TPOab nivåer i regioner där det råder jodbrist än i 
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jodtillräckliga regioner. Denna hypotes kräver dock ytterligare prövning i en 

självständig studie [44]. Samtliga av de granskade studier i detta arbete som rapporterar 

en minskning i TPOab utfördes i länder/områden med prevalent jodbrist, t.ex. Turkiet 

[38], Grekland (Kreta) [39, 47], Italien [40, 46], Polen [41, 48], Indien [43, 49], 

Brasilien (Sao Paulo) [45, 50]. En utav de två studier som inte rapporterade en 

minskning i TPOab utfördes Holland [44], där det inte råder någon prevalent jodbrist. 

Den andra studien som inte rapporterade en minskning utfördes i Grekland [42](dock i 

ett annat område än den ovannämnda Grekiska studien), vilket motsäger jodbrist-

hypotesen.  

 

Slutsats 
Att ha adekvata fysiologiska nivåer av selen är av stor vikt för att bevara tyreoideans 

hälsa och förebygga tyreoidearelaterade sjukdomar. Majoriteten av de granskade 

studierna visar att tillskott av selen kan minska antalet TPOab. Selentillskott kan även 

ha immunrelaterade fördelar genom bl.a. minskning av tyreoideaekogenitet. 

Selentillskott verkar inte påverka nivån tyreoideahormonnivåer. Inga negativa effekter 

påvisades vid intag av selentillskott vilket gör dess administrering säker.   

Studieresultaten är dock inte tillräckligt konsekventa för att fastslå att selentillskott kan 

användas som behandling för autoimmun tyreoidit. Fler studier behöver därför göras för 

att fastställa selentillskotts effektivitet vid ATID.  
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Bilagor 

Bilaga A Detaljerad sammanfattning av studieresultaten 

Bilaga A studiesammanfattning 

 

Studie 1 - Selenium treatment in autoimmune thyroiditis: 9-month follow-up 

with variable doses [38]. 

  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka de långsiktiga effekterna (9 månader) av 

varierande doser (200/100 µg/dag) L-selenometionin (L-SeMet) på AITD och 

framgångsparametrar för behandlingen.  

 

Metod 

Studien genomfördes i tre steg:  

Steg 1. 88 kvinnliga patienter med AITD (medelålder = 40.1 ± 13,3 år) 

randomiserades till två grupper baserat på ålder och deras initiala serumnivåer av 

TSH och TPO-antikroppar. Alla patienter fick Levotyroxin för att hålla TSH ≤2 

mIU/l.  

- Grupp S2 (n = 48, genomsnittlig TPOab = 803,9 ± 483,8 IE/ml) fick 200 µg 

oralt L-SeMet dagligen i 3 månader 

- Grupp C (n = 40, genomsnittlig TPOab = 770,3 ± 406,2 IE/ml) fick placebo. 

Steg 2 

40 volontärer i grupp S2 randomiserades till två ålders- och TPOab-matchade 

grupper.  

- Grupp S22 fortsatte att ta L-SeMet 200 µg/dag  

- Grupp S21 sänkte dosen till 100 µg/dag.  

Steg 3 

12 patienter i grupp S22 (grupp S222) fortsatte med en dos av L-SeMet på 200 

µg/dag, medan 12 patienter i grupp S21 (S212) ökade dosen till 200 µg/dag. 
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Resultat 

Serumkoncentrationer av TPOab minskade signifikant i grupp S2 (26,2%, P <0,001), 

grupp S22 (23,7%, P <0,01) och grupp S212 (30,3%, P <0,01). Inga signifikanta 

förändringar skedde hos grupp C och grupp S222 (P> 0,05). Serumkoncentrationer av 

TPOab ökade signifikant i grupp S21 (38,1%, P <0,01). Endast i grupp S2 noterades 

en minskning av TG-antikroppar (5,2 %, P <0,01).  

 

Diskussion 

Oral administrering av L-SeMet minskar effektivt serumkoncentrationerna av TPOab 

hos patienter med AITD i alla åldersgrupper. För effektiv behandling krävs doser 

högre än 100 µg/dag. Undertryckningsgraden av tyreoideaantikroppar minskar med 

tiden.  

 

Studie 2 - Effects of 12 Months Treatment with L-Selenomethionine 

 on Serum Anti-TPO Levels in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis [39]. 

  

Syfte 

Studiens syfte var att studera effekterna av selenbehandling på serum TPOab-nivåer 

hos grekiska patienter med Hashimoto's tyreoidit (HT). 

 

Metod 

80 kvinnor med HT studerades prospektivt (medianålder 37 (intervall 24-52) i ett år. 

Samtliga patienter fick under 6 månader 200µg L-SeMet/dag. Efter 6 månader 

fortsatte 40 av patienterna att ta 200µg L-SeMet/dag (Grupp A) medan 40 patienter 

avslutade behandlingen (Grupp B). Nivåer av TSH, fT3, fT4, TPOab och TGab 

mättes vid studiens start och i slutet av varje 3-månadersperiod. 

 

Resultat 

En signifikant minskning av serum-TPOab skedde efter de första 6 månaderna (5,6 % 

efter 3 månader, 9,9 % efter 6 månader). I grupp A uppmättes efter 12 månader en 

total minskning på 21 % (p <0,0001) jämfört med basvärdena. Under den andra 6-

månadersperioden ökade serum-TPOab med 4.8 % (p <0,0001) i grupp B.  
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Diskussion 

Selenbehandling under 6 månader orsakade en signifikant minskning av serum-

TPOab, med störst effekt under den andra trimestern. Fortsatt selenbehandling under 

6 månader resulterade i ytterligare 8 % minskning, medan avbruten behandling 

resulterade i en 4.8 % ökning av serum-TPOab. 

 

Studie 3 - Influence of physiological dietary selenium supplementation on 

 the natural course of autoimmune thyroiditis [40]. 

  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om fysiologiska selendoser påverkar den 

naturliga utvecklingen av AITD.  

 

Metod  

76 patienter (65K, 11M, medelålder 43, intervall 15-75 år) med AITD, normal eller 

något förhöjd TSH och fT4 inom normalt intervall delades upp i två grupper:  

Grupp 0 (30 deltagare) fick ingen behandling medan grupp 1 (46 deltagare) fick en 

oral administrering av natriumselenit 80 lg/dag i 12 månader. TPO- och TG-

antikroppar, TSH, fT4 och urinjodkoncentrationer (UIC) mättes vid studiens början 

och efter 6 respektive 12 månaders uppföljning. Vid varje uppföljningspunkt utfördes 

en tyreoidea ultrasonografi (US) utfördes. Ekogeniteten mättes med analys av 

histografiska egenskaper av gråskalepixlar (gsp) som sträcker sig från 0 = svart till 

255 = vit.  

 

Resultat  

En signifikant minskning av tyreoideans ekogenitet förekom hos båda grupperna efter 

6 månader. Ekogeniteten var efter 12 månader oförändrad i grupp 1 medan den hade 

sjunkit lägre i grupp 0. Efter 6 månader observerades ingen signifikant variation i 

TPOab eller TGab-nivåer mellan de två grupperna. Efter 12 månader skedde en 

signifikant minskning av både TPOab och TGab i grupp 1, varav 5 patienter blev 

negativa för TPOab. Ingen signifikant variation av THS och FT4 i någon av 

grupperna förekom.  
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Diskussion 

Selentillskott verkar vara effektivt för att förebygga minskning av tyreoideaekogenitet 

efter 6 månaders behandling. Selentillskott minskar effektivt nivåerna av TPOab och 

TGab efter 12 månader, men påverkar inte TSH- eller fT4-nivåer. 

 

Studie 4 - The effect of levothyroxine and selenomethionine on lymphocyte and 

monocyte cytokine release in women with Hashimoto's thyroiditis [41]. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att jämföra effekten av levotyroxin och selenometionin (SeMet) vid 

monocyt- och lymfocyt cytokinfrisättning och systemisk inflammation hos patienter 

med Hashimoto's tyreoidit. 

 

Metod 

En randomiserad klinisk studie utfördes. Studiedeltagarna bestod av 170 kvinnor med 

nydiagnostiserad och obehandlad HT (med normal produktion av tyreoideahormoner) 

och 41 matchade friska individer. Deltagarna randomiserades dubbelblint till 6 

månaders behandling med 1. Levotyroxin, 2. SeMet, 3. levotyroxin och SeMet eller 4. 

placebo. Antalet deltagare som slutförde studien var 165 st. Mätning av monocyt- och 

lymfocyt-frisättning av inflammatoriska cytokiner och plasmanivåer av C-reaktivt 

protein (CRP) utfördes.  

 

Resultat 

Hashimoto’s patienter hade större mängd monocyt- och lymfocyt-frisättning av alla 

studerade cytokiner, jämfört med kontrollgruppen. Levotyroxin reducerade 

monocytfrisättning av TNF-a, IL-1p, IL-6 och monocytkemoattraktantprotein-1, 

medan SeMet inhiberade lymfocytfrisättning av IL-2, interferon-y och TNF-a, vilket 

medföljde en reduktion i plasma CRP nivåer. När läkemedlen gavs tillsammans 

skedde starkast minskning av cytokinfrisättning och plasma-CRP-nivåer. Endast 

behandling med levotyroxin och levotyroxin + SeMet minskade TSH och ökade fT3 

koncentrationer. Behandlingar med levotyroxin + SeMet, levotyroxin och SeMet 

minskade koncentrationer av TPOab men inte TGab.  
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Diskussion 

Levotyroxin och SeMet har en liknande antiinflammatorisk effekt hos kvinnor med 

HT trots att de påverkar olika typer av inflammatoriska celler. Den 

antiinflammatoriska effekten korrelerar med minskning av TPOab och kan vara 

kopplad till kliniska fördelar vid förebyggande och hantering av Hashimoto’s 

tyreoidit, särskilt hos patienter som behandlas med både Levotyroxin och SeMet.  

 

Studie 5 - Selenomethionine treatment in patients with autoimmune thyroiditis: 

a prospective, quasi-randomised trial [42]. 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om selenadministration påverkar koncentrationer av 

TPOab och TGab hos patienter med kronisk AITD. 

 

Metod 

86 HT-patienter (n = 86) tilldelades antingen SeMet (SeMet) 200 µg/dag i 3 månader 

(Se3, n = 15) eller 6 månader (Se6, n = 46) eller placebo (kontroll, n = 25). Studiens 

design var prospektiv, öppen och kvasirandomiserad. Vid utgångsläget och efter 6 

månader mättes serum Selen, TPOab, TGab och tyreoideahormoner hos alla patienter. 

Tyreoideaålbiopsi utfördes på en undergrupp av 18 patienter (12 på Se6 och 6 

kontroller) för att detektera förändringar i lymfocytinfiltrering. 

 

Resultat 

Varken efter 3 eller 6 månader noterades någon signifikant skillnad i TPOab-nivåer (p 

= 0.88, respektive p = 0.62). Nivåer av TGab minskade både vid 3 (p = 0.001) och 6 

månader (p = 0.001). Det skedde inga signifikanta förändringar i TSH, fT4 och fT3, 

inte heller lymfocytantal i tyreoideacytologiska prover. Varken sjukdomsperiod, kön, 

ålder, basnivå av TPOab-nivåer eller procentuell förändring i Selennivåer kunde 

förutsäga responsen av TPOab-nivåer till administreringen av SeMet.  

 

Diskussion 

Enligt studiens data verkar SeMet-administrering i farmakologiska doser i 6 månader 

inte ha någon signifikant effekt på nivåer av tyreoideaantikroppar eller 

lymfocytinfiltrering av tyreoidea. 
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Studie 6 - Selenium and thyroid: a close knit connection [43]. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att studera effekten av selentillskott hos patienter med AITD. 

 

Metod 

60 patienter med AITD (TPOab> 150 IE/ml) undersöktes i en blindad 

placebokontrollerad prospektiv studie. Följande typer av patienter uteslöts från 

studien: patienter med hypertyreoidism på antityroidläkemedel, patienter med andra 

mediciner som kan förändra patienternas immunitetsstatus samt gravida patienter. 

Studiedeltagarna randomiserades till två ålders- och TPOab-matchade grupper; 30 

patienter fick en oral dos av 200µg natriumselenit/dag i 3 månader och 30 patienter 

fick placebo. Alla hypotyreospatienter fick levotyroxin. 

 

Resultat 

Efter 3 månader hade 6 av 30 patienter i den selenbehandlade gruppen hypotyreos, 15 

subklinisk hypotyreos, 3 subklinisk hypertyreos och 6 normal produktion av 

tyreoideahormoner. I den selenbehandlade gruppen minskade genomsnittlig TPOab-

koncentration signifikant med 49,5 % (P <0,013), jämfört med 10,1 % (P <0,95) i den 

placebobehandlade gruppen. 

 

Diskussion 

Selentillskott har en signifikant inverkan på inflammatorisk aktivitet i AITD.  

 

Studie 7 - Selenite supplementation in euthyroid subjects with thyroid 

peroxidase antibodies. [44] 

 

Syfte 

Att undersöka om selenittillskott minskar TPOab nivåer och förbättrar livskvaliteten 

(QoL) hos TPOab-positiva kvinnor med normal produktion av tyreoideahormoner 

(utan tyreoideamedicin). 
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Metod 

En randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblind studie utfördes där 61 

euthyroid kvinnor deltog (TSH 0 · 5-5 · 0 mU/l, fT4 10-23 pm, TPOab ≥ 100 kU / l). 

Under 6 månader fick 30 deltagare selenitbehandling (200µg  dagligen) och 31 

deltagare placebobehandling. Nivåer av TSH, fT4, TPOab, selen, selenoprotein P 

(SePP) och QoL mättes vid baslinjen 3, 6 och 9 månader.  

 

Resultat 

Vid normalvärdet uppmättes inga signifikanta skillnader mellan Selengruppen och 

placebogruppen. Vid tillskott av selen var serum Se och SePP oförändrat i 

placebogruppen, men ökade i Selengruppen. Det skedde ingen signifikant förändring i 

TPOab- och TSH-nivåer i någon av grupperna.  

Vid normalvärdet var TPOab i Selengruppen 895 kU/l (intervall130-6800 kU/l), och 

efter 6 månader 1360 kU/l (60-7050 kU/l). I placebogruppen var TPOab 1090 kU/l 

(120-9200 kU/l) och 1130 kU/l (80-9900 kU/l).  

Vid normalvärdet var TSH i Selengruppen 2 · 1 (0 · 5-4 · 3) och efter 6 månader 1 · 7 

(0 · 0-5 · 3) mU/l. I placebogruppen var TSH 2 · 4 (0 · 7-4 · 4) och 2 · 5 (0 · 2-4 · 3) 

mU/l. QoL var densamma i grupperna. 

 

Diskussion 

Patienternas selenstatus ökade efter sex månaders behandling med selentillskott, men 

ingen effekt på serum TPOab, TSH eller livskvalitet hos eutyroid-TPOab-positiva 

kvinnor uppmättes. 

 

Studie 8 - A randomized-controlled, double-blind study of the impact of selenium 

supplementation on thyroid autoimmunity and inflammation with focus on the 

GPx1 genotypes [45]. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att studera effekten av selentillskott på serum TPOab-nivåer och 

tyreoideaekogenitet hos patienter med kronisk AITD i undergrupper med olika GPx1 

genotyper. 
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Metod 

Studien bestod av 55 AITD-patienter med positiv TPOab. I tre månader behandlades 

28 randomiserade deltagare med SeMet (SeMet) 200µg/dag medan 27 deltagare fick 

placebobehandling. Bedömning av GPxl-genotyper, mätning plasma selen-nivåer, 

erytrocyt GPxl aktivitet, TPOab och tyreoideaekogenitet gjordes i studiens början, 

samt vid 3 och 6 månader.  

 

Resultat 

Hos SeMet gruppen skedde en 5 % minskning av TPOab-nivåer vid 3 månader (p = 

icke-signifikant) och 20 % vid 6 månader (p <0,001 vs 3 månader). Placebogruppen 

visade inga förändringar i TPOab nivåer varken vid 3 eller 6 månader. 

 

Diskussion 

Tillskott av SeMet minskade serum TPOab-nivåer hos AITD-patienter. 

 

Studie 9 - Selenium supplementation could restore euthyroidism in subclinical 

hypothyroid patients with autoimmune thyroiditis [46]. 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekterna av Selenbehandling hos AITD och mild 

subklinisk hypotyreos (TSH <10 mU/L). 

 

Metod 

Studiedeltagarna bestod av 192 patienter med AITD. Kontrollgruppen (n=96) fick 

ingen behandling medan experimentgruppen fick 83µg  SeMet/dag oralt i fyra 

månader. Vid studiens initiering och slut utfördes en tyreoideahormonprofil (TSH, 

fT4) och TPOab-mätning.  

 

Resultat 

Vid studiens slut uppnådde 30/96 (31,3 %) patienter i selengruppen och 3/96 (3,1 %) i 

kontrollgruppen euthyrodism. En signifikant minskning av TPOab skedde endast hos 

selengruppen.  
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Diskussion 

Studieresultaten tyder på att selentillskott kan återställa euthyroidism hos en tredjedel 

av patienter med subklinisk hypotyreoidism med AITD.    

 

 

 

 

 


