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Sammanfattning 

Inledning 
Levotyroxin är ett läkemedel som används vid behandling av hypotyreos. Det är ett 
svårdoserat läkemedel då det har en lång halveringstid som gör att det tar tid innan 
stabil jämviktskoncentration i serum har uppnåtts. Dessutom interagerar det med 
många andra läkemedel vilket kan innebära att absorptionen av levotyroxin kan 
påverkas.  
 

Det kirurgiska ingreppet gastric bypass kan ge (pato-)fysiologiska förändringar i 
magtarmkanalen som kan resultera i malabsorption av både läkemedel, näringsämnen 
och spårämnen, bland annat av vitamin B12. Huruvida detta även kan påverka 
levotyroxin är vad detta arbete handlar om. 
 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på om det finns risk för malabsorption 
av levotyroxin efter genomförd gastric bypass-operation. Ytterligare ett syfte är att 
undersöka eventuella skillnader i absorptionsgrad mellan tablettbehandling och 
användning av flytande orala beredningar efter en sådan operation.  
 

Metod 
Denna rapport är en litteraturstudie som baseras på sex originalartiklar. Artiklarna 
identifierades efter sökningar i PubMed under perioden januari – februari 2017. De 
inklusionskriterier som använts för att välja ut artiklar var att studien skulle vara utförd 
på patienter med hypotyreos. Alla patienterna skulle ha genomgått ett gastric bypass 
ingrepp. Dessutom skulle studierna ha undersökt skillnaden mellan absorption av 
levotyroxin före och efter operation. Översiktsartiklar har uteslutits. 
 

Resultat 
Av de sex studier som som ingick i arbetet visade tre att absorption av levotyroxin var 
reducerad. För resterande tre studier observerades ingen signifikant skillnad i 
absorption efter gastric bypass-operation. Två studier undersökte explicit skillnader i 
absorptionsgrad mellan en flytande oral beredning och tablett. Sistnämnda studier 
visade att absorptionen av levotyroxin från en flytande beredning påverkas av gastric 
bypass-operation i mindre utsträckning än tablettberedningar.  
 

Diskussion 
Det kan finnas olika förklaringar till de inkonsistenta resultaten mellan studierna. 
Skillnader i studiedesign kan ha bidragit till variabiliteten. En faktor som talar emot 
utveckling av en generell malabsorption av levotyroxin är det faktum att man inte 
observerade malabsorption i en av studierna som använt en flytande beredning av 
levotyroxin vilket stärker hypotesen att absorptionen av flytande beredningar påverkas 
i mindre utsträckning av gastric bypass-operationer jämfört med absorption av 
tabletter.  Andra faktorer som sekundärt kan ha haft betydelse för studieutfall är 
indirekt påverkan av tyreoideafunktionen och distributionsvolymen som följd av 
viktnedgången. Vidare kan påverkan av pH i magsäcken med effekter på grad av 
upplösning av levotyroxintabletter ha spelat en roll.  
 

Slutsats 
Det går varken att styrka eller avfärda att gastric bypass generellt ger upphov till 
malabsorption av levotyroxin utifrån resultatet av denna studie. Däremot kan det 
fastslås att det finns en förändrad absorption av levotyroxin och att absorption av 
flytande beredningar av levotyroxin tycks påverkas i mindre utsträckning än 
tablettbehandling. 
 

Nyckelord: Hypotyreos, levotyroxin, gastric bypass, absorption. 



 
 

Ordlista 

AUC - Area Under the Curve (area under kurva), koncentrationsändring av läkemedel i 
plasma över tid. 
 

Biliopankreatisk avledning – kirurgiskt ingrepp där magsäckens storlek reduceras samt 
att tunntarmen delas av genom att duodenum och jejunum utgör en separat passage för 
sekret från galla och bukspottkörtel ut i tjocktarmen. Den kvarvarande delen av 
tunntarmen transporterar föda och mynnar ut i tjocktarmen. 
 

BMI – Body mass index. 
 

Cmax – högsta serumkoncentrationen. 
 

FT3 – fritt T3. 

 

FT4 – fritt T4. 

 

Gastric banding – magsäckens storlek reduceras genom att dra åt magsäcken med ett 
band. Detta är ett reversibelt ingrepp. 
 

Gastric sleeve – magsäckskirurgiskt ingrepp där magsäcken minimeras till ett rör. 
Resterande del av magsäcken lämnas inte kvar i bukhålan utan tas bort. 
 

Hashimotos sjukdom – Kronisk autoimmun inflammation i tyreoidea. 
 

IF – intrinsic factor, ett protein som vitamin B12 behöver binda för att kunna 
absorberas. 
 

Jejunoileal bypass - tunntarmen förkortas genom att nedre delen av ileum kopplas 
samman med övre delen av jejunum. 
 

Laparoskopi – titthålskirurgi 
 

Lean body mass – den andel av kroppsvikten som inte utgörs av fettvävnad 
 

Levotyroxin – konstgjort tyroxin som används vid behandling av hypotyreos 
 

mE/L - enhet som används vid redovisning av serumkoncentrationen av TSH 
 

Nodulär tyroideasjukom – förstoring av tyreoidea (struma) med isolerade knölar 
 

pmol/L – enheten som används vid redovisning av serumkoncentrationen av T4 och T3  
 

Presystemisk metabolism - den metabolism som sker vissa oralt administrerade 
läkemedel innan de når systemkretsloppet. 
 

Subklinisk hypotyreoidism – inte fullt utvecklad hypotyreos som inte än ger typiska 
kliniska symtom av hypotyreos. 
 

T3 – trijodtyronin, tyreoideahormon. 
 

T4 – tyroxin även kallat tetrajodtyronin, tyreoideahormon. 
 

Tmax – tidpunkten då Cmax inträffar. 
 

TSH – tyreoideastimulerande hormon, utsöndras från adenohypofysen för att 
stimulera frisättningen av tyreoideahormon från sköldkörteln. 
 

Tunntarmsshunt – tunntarmen förkortas i syfte att orsaka reducerat energiupptag 
genom att inducera malabsorption av näringsämnen. 
 

Tyreoidektomi – tyreoidea har avlägsnats kirurgiskt. 



 
 

 
 

 
 



 

 

Introduktion 

Behandling av fetma 
Fetma är en av de främsta riskfaktorerna för en rad sjukdomar som är 
livsstilsrelaterade, som till exempel sjukdomar som diabetes typ 2, förhöjt blodtryck, 
vissa cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar, med mera. Allvarlig fetma är en mycket 
svårbehandlat sjukdom som är associerad med omfattande samsjuklighet och ökad 
dödlighet. Många konventionella metoder ger viktnedgång bara under en period. När 
behandlingen utsätts går patienten inte allt för sällan upp i vikt igen, ofta lika mycket 
eller mer än viktreduktionen som har uppnåtts. Tanken bakom behandlingen av fetma 
är därför inte bara att det ska ge viktnedgång utan även att det ska motverka 
viktuppgång, något som utvecklats till den kirurgiska fetmabehandlingen gastric bypass 
[1]. 
 
Olika typer av magsäckskirurgiska ingrepp för att råda bot på fetma har pågått under 
50 års tid i Sverige. Till en början som tunntarmsshuntar som innebar att tunntarmen 
förkortades för att ge en malabsorption vilket under årens gång har utvecklats till 
dagens gastric bypass [2]. Gastric bypass en form av magsäckskirurgi där man 
förminskar magsäckens storlek. Laparoskopiska (titthålskirurgiska) ingrepp är idag 
den vanligaste formen för fetmaoperation som utförs i Sverige.  
 
Operationen går ut på att minska magsäckens volym till 15 till 30 ml vilket görs i den 
övre delen av magsäcken i anslutning till den övre magmunnen [3]. Den mindre delen 
av magsäcken frikopplas helt från den större delen, dock lämnas den större delen kvar 
inne i bukhålan. Tunntarmen delas av mellan jejunum och duodenum för att kunna 
koppla ihop den nya, volymreducerade delen av magsäcken med jejunum. Den 
kvarvarande delen av magsäcken och duodenum bildar en "blind loop" och sidokopplas 
längre ned med jejunum för att leda ut magsaften så att den följer med maten genom 
tunntarmen [4], figur 1. 
 

 
Figur 1. Födan och magsaftens väg genom magsäcken före och efter en gastric bypass. Omarbetad från 
[5]. 

 
Gastric bypass utförs främst på personer med ett BMI ≥ 35 men vid vissa tillstånd som 
till exempel diabetes typ 2 förekommer det att operationen även görs på personer med 
ett BMI mellan 30 och 35 eftersom de positiva effekterna av viktreduktionen på hälsan 
anses tillräckligt stora [1]. I Sverige utförs endast operationer på personer som är över 
18 år, samt att krav ofta ställs på att patienten har utfört uppriktiga försök att gå ned i 
vikt med andra metoder innan[6]. 
 



 
 

Andra typer av magsäckskirurgi 
Förutom gastric bypass förekommer flera typer av magsäckskirurgier som används i 
syfte att uppnå viktreduktion i samband med behandling av fetma. Gastric banding är 
ett reversibelt ingrepp där ett mjukt band dras åt runt magsäcken och bildar en mindre 
ficka på ca 30 ml i magsäckens övre del. Syftet är att öka mättnadskänslan redan vid 
intag av små mängder föda [7] (fig. 2). Biliopankreatisk avledning innebär att 
magsäckens storlek reduceras samt att tunntarmen delas av genom att duodenum och 
jejunum utgör en separat passage för sekret från galla och bukspottkörtel ut i 
tjocktarmen. Den kvarvarande delen av tunntarmen transporterar föda och mynnar ut i 
tjocktarmen [8] (fig. 3). På grund av att gallan inte samtransporteras med födan leder 
det till malabsorption av fetter och kolhydrater [7]. Gastric sleeve är ett 
magsäckskirurgiskt ingrepp där magsäcken minimeras till ett rör, även detta för att öka 
mättnadskänslan efter intag av små mängder mat. Resterande del av magsäcken 
lämnas inte kvar i bukhålan som vid gastric bypass utan tas bort [9] (fig. 2). Jejunoileal 
bypass är en form av tunntarmsshunt där tunntarmen förkortas genom att nedre delen 
av ileum kopplas samman med övre delen av jejunum [2,10] (fig. 2).  
 

 
Figur 2. Bilden beskriver mag- och tarmkanalens utseende efter fetmaoperationerna jejunoileal bypass, 
gastric banding och gastric sleeve. Omarbetad från [11, 2]. 
 

 
Figur 3. Mag- och tarmkanalen utseende efter genomförd biliopankreatisk avledning. Omarbetad från 
[12]. 
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Malabsorption till följd av gastric bypass 
I många avseenden har gastric bypass visat på positiva långtidseffekter på hjärt-
kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Dock kan den förändring i anatomi som en gastric 
bypass innebär ge olika former av malabsorption med både önskade och oönskade 
(pato-)fysiologiska konsekvenser. Magsäckens begränsade förmåga att ta emot stora 
mängder mat är den eftersträvade fysiologiska effekten. Det har även dokumenterats 
andra fysiologiska förändringar som uppkommit till följd av gastric bypass 
operationerna vilka har olika påverkan på mag- och tarmkanalens funktion [5]. 
 
En vanlig förändring som sker till följd av gastric bypass är att pH-värdet i magsäcken 
stiger från ett värde på mellan 1 och 3 till ca 5, vilket är en följd av en minskad sekretion 
av magsyra. Det förhöjda pH-värdet i magsäcken gör att lösligheten av basiska 
läkemedel går ned. Andra förändringar i magsäcksfysiologin efter gastric bypass är att 
tömningstiden förkortas och att det uppstår en vitamin B12 malabsorption [5]. Den 
försämrade absorptionen av vitamin B12 som sker till följd av en gastric bypass beror 
på att vitamin B12 behöver binda proteinet intrinsic factor (IF) för att kunna tas upp 
från sista delen av ileum via speciella receptorer som igenkänner vitamin B12-IF-
komplexet. Då magsäckstorleken reduceras vid gastric bypass minskar även antalet IF-
tillverkande celler vilket ger en minskad absorption av vitamin B12 då det inte bildas 
lika mycket IF som vitamin B12 kan binda till [13]. 
 
Hypotyreos 
Hypotyreos är ett tillstånd som antingen primärt eller sekundärt orsakar ett underskott 
av tyreoideahormon. Primärt kan hypotyreos uppkomma av en nedsatt funktion av 
sköldkörteln medan sekundära former för hypotyreos kan bero på hypofysinsufficiens 
vilket dock är ovanligt [14]. Exemplen på primära former för hypotyreos är t ex. 
Hashimotos sjukdom som är en kronisk autoimmun inflammation i tyreoidea vilket 
resulterar i en gradvis destruktion av sköldkörtelvävnad. Andra orsaker till primär 
hypotyreos är tyreoidektomi som innebär att tyreoidea avlägsnats kirurgiskt och 
nodulär tyreoideasjukdom vilket är en form av struma med isolerade knölar som 
reducerar körtelns förmåga att producera tyreoideahormon [15, 16, 17].  
 
De låga nivåerna av tyreoideahormon i samband med hypotyreos ger diffusa symptom 
som kan vara svåra att diagnostisera vilket innefattar: trötthet, nedstämdhet, 
förstoppning, bradykardi, att känna sig frusen, tappa hår, uppleva sig trögtänkt och bli 
torr i huden [14]. Även om symtomen i många fall är diffusa kan de låga 
hormonnivåerna lätt ses på ett blodprov. De värden som är intressanta att mäta är 
tyreoideastimulerande hormon (TSH) och tyroxin även kallat tetrajodtyronin (T4) [18]. 
TSH utsöndras av adenohypofysen och stimulerar frisättningen av T4 och trijodtyronin 
(T3) från sköldkörteln. Vid låga nivåer av T4 och T3 höjs TSH-värdet för att sköldkörteln 
ska öka produktionen av T3 och T4 [19]. Vid ett blodprov räknas värden av TSH som är 
större än 10 mE/L vara diagnostiserande för hypotyreos om detta kan förstärkas med 
tydliga symptom. När värden på fritt T4 i blodet ligger mellan 6 och 7 pmol/L 
underbygger detta diagnosen [14]. Nedan ses i tabell 1 de nivåer av TSH, fritt T4 och 
fritt T3 som anses normala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabell 1. Referensvärden för TSH, fritt T4 och fritt T31.  
Kolumn1 TSH Fritt T4 Fritt T3 
Ålder mE/L pmol/L pmol/L 

< 1 vecka  0,7-15 11-32 2,7-9,7 
 1 vecka -3 mån  0,7-11 12-28 3,0-9,3 
 4-12 mån  0,7-8,4 12-26 3,3-9,0 
 1-6 år  0,7-6,0 12-23 3,7-8,5 
 7-11 år  0,6-4,8 13-22 3,9-8,0 
 12-18 år  0,5-4,3 13-21 3,9-7,7 
 > 19 år  0,3-4,2 12-22 3,1-6,8 

 
Behandling av hypotyreos 
Vid behandling av hypotyreos används ett konstgjort tyroxin kallat levotyroxin som 
administreras i tablettform [18, 23]. Levotyroxin omvandlas sedan i kroppen till T3 
vilket ger en förhöjd och normaliserad ämnesomsättning [19]. Den inledande dosen bör 
vara låg då det tar lång tid för steady state att uppnås eftersom halveringstiden är 9 till 
10 dygn vid hypotyreos. Dosen ökas gradvis med två eller fyra veckors mellanrum tills 
en önskad serumkoncentration är uppnådd [23]. När dosen sedan är välinställd görs 
årliga kontroller av mängden TSH och fritt T4 i serum [18].  
 
Levotyroxins farmakokinetiska egenskaper 
För absorptionen av levotyroxin är den övre delen av tunntarmen av stor betydelse då 
majoriteten av läkemedlet absorberas där. I en studie utförd år 1991 kom forskarna 
fram till att ca 15 % av absorptionen sker i duodenum, ungefär 29 % absorberas i övre 
jejunum och nedredelen av jejunum svarar för ca 24 % av absorptionen [24]. Maximala 
serumkoncentrationen uppnås efter 5 - 6 timmar och upp till 80 % av administrerad 
dos absorberas [25]. Distributionsvolymen för levotyroxin är ungefär 10-12 liter. 
Metabolismen sker främst i lever, njurar, muskler och hjärna, där utsöndring av 
metaboliterna sedan sker med urin och feaces. Metabolt clearance för levotyroxin sker 
med en hastighet på 1,2 liter plasma/dag [23]. 
 
Levotyroxin är ett läkemedel som är svårt att dosera av många anledningar. Det har en 
väldigt lång halveringstid (se ovan) samt att det påverkas av många andra läkemedel 
där den främsta utgången av interaktioner är försämrad absorption. Exempel på 
läkemedel som försämrar absorptionen av levotyroxin är antacida, sukralfat, kalcium, 
peroralt tvåvärt järn, kolestyramin, kolestipol, polystyrensulfonat, sevelamer men även 
produkter som innehåller soja. Absorptionen av levotyroxin kan även påverkas av 
matintag och därför är det viktigt att läkemedlet administreras på samma sätt varje 
dag, antingen på fastande mage eller tillsammans med mat [25]. 
 
Lösligheten av levotyroxin påverkas av pH-förändringar. I en studie från 2011 [35] 
testades lösligheten av två tablettberedningar med den aktiva substansen levotyroxin. 
Studien [35] bekräftade att ett stigande pH-värde gav en sänkt löslighet och den lägsta 
lösligheten påträffades då pH-värdet var mellan 4 och 5. Från att den lägsta lösligheten 
påträffats vid pH-värde 4-5 gav ytterligare pH-höjningar en ökad löslighet [35].  
 
I en studie från 2013 [37] fastställdes att behandling med omeprazol och lanzoprasol 
samt det medicinska tillståndet gastrit (vilka alla tre minskar saltsyraproduktionen) 
resulterade i att dosen levotyroxin behövde ökas. PH-förändringar i magsäcken till följd 
av behandling med protonpumpshämmare har visat sig ge en försämrad absorption av 
levotyroxin [37]. 

 

 
 

                                                        
1 Omarbetad från [20, 21, 22] 



 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om gastric bypass-ingrepp påverkar 
absorptionen av läkemedel innehållande levotyroxin. De frågor som har ställts är:  

 Kan malabsorption av levotyroxin uppstå i samband med gastric bypass-
operation? 

 Finns det större risk för utveckling av malabsorption av levotyroxin för någon 
magsäckskirurgisk operationsform? 

 Skiljer sig grad av nedsättning i absorption mellan tablettbehandling med 
levotyroxin och flytande orala beredningar av levotyroxin efter genomförd 
gastric bypass-ingrepp? 

 

Metod 

Denna rapport är en litteraturstudie som baseras på sex originalartiklar som 
identifierades efter sökningar i PubMed under perioden januari – februari år 2017. 
Webbplatsen Svensk MeSH har använts för att hitta relevanta sökord som använts till 
både fritextsökning och som MeSH-termer. De sökord som använts kan hittas i tabell 2 
nedan där även begränsningar har angivits.  
 
De tre huvudsakliga inklusionskriterierna som använts vid sökningarna är att studien 
ska vara utförd på patienter med hypotyreos, patienterna i studierna ska ha genomgått 
magsäckskirurgi samt att studierna ska ha tittat på skillnaden mellan absorptionen av 
levotyroxin före och efter operationen. Det exklusionskriterier som använts var att 
översiktsartiklar uteslöts. Fritextsökning har använts för att få bredare sökningar i 
PubMed, detta har gjort att många artiklar kunnat sållas bort redan efter att rubriken 
lästs i träfflistan. Av de kvarvarande artiklarna har sammanfattning gåtts igenom och 
om denna känts aktuell, har hela artikeln lästs. En studie [28] har beställts och sedan 
skickats från Umeå universitetsbibliotek då denna inte fanns tillgänglig digitalt. 

 
Tabell 2. Artikelsökning i PubMed. 

Datum Sökord Begränsning 
Antal 

träffar 
Valda 

referenser 
2017-01-17 Gastric bypass [MeSH Terms] 

AND tablets [MeSH Terms] 
 2 17 

2017-01-20 Bariatric surgery [MeSH Terms] 
AND tablets [MeSH Terms] 

 5  

2017-01-20 Bariatric surgery [MeSH Terms] 
AND tablets 

 16 21 

2017-01-20 Bariatric surgery [MeSH Terms] 
AND Pharmacokinetics [MeSH 
Terms] 

 245  

2017-01-20 Bariatric surgery [MeSH Terms] 
AND Pharmacokinetics [MeSH 
Terms] 

Clinical Trial 28  

2017-01-20 Gastric bypass AND L-T4  17 16 
2017-02-06 Bariatric surgery AND 

levothyroxine 
 38 19, 20 

2017-02-14 Levothyroxine AND absorption 
AND bariatric surgery 

 11 18 

 
 
 
 



 
 

Resultat 

Studie 1 
Fallahi P, Ferrari SM, Camastra S, Politti U, Ruffilli I, Vita R, et al. TSH 
normalization in bariatric surgery patients after the switch from L-
thyroxine in tablet to an oral liquid formulation. Obes Surg. 2017 
Jan;27(1):78-82. (26) 

Studien inkluderade 17 deltagare var av alla led av hypotyreos och fetma. Sju av 
deltagarna var män och resterande tio var kvinnor. Vid studiens början var samtliga 
deltagare välinställda med läkemedlet levotyroxin som då administrerades i 
tablettform. I denna studie utfördes inte samma typ av fetmaoperation på samtliga 
deltagare. Den ena gruppen som bestod av 13 patienter genomgick en gastric bypass, 
medan de övriga fyra deltagarna som tillhörde den andra gruppen fick genomgå det 
magsäckskirurgiska ingreppet biliopankreatisk avledning. Serumkoncentrationen av 
TSH, fritt T4 samt fritt T3 mättes vid tre tillfällen: före operationen, tre till åtta månader 
efter operationen samt två till tre månader efter att ett byte från tablettadministrering 
till flytande oral beredning gjorts. Vid alla tre tillfällen kontrollerades även BMI.  
 
Vid mätningen av serumkoncentrationen före operationen ansågs alla deltagare ha en 
välinställd dos av levotyroxin. Läkemedlet administrerades vid denna tidpunkt i 
tablettform. 
 
Tre till åtta månader efter att deltagarna i studien hade opererats gjordes nästa 
mätning av serumkoncentration. BMI hade vid detta mättillfälle sjunkit i båda 
grupperna. Serumkoncentrationen avslöjade ingen skillnad för fritt- T4 och T3 (FT4 och 
FT3) dock sågs en ökning av TSH-värdet i båda grupperna vilket kan ses i tabell 3. Elva 
av sjutton patienter upplevde att de var tröttare än vanligt men i övrigt inga symptom. 
 
För att få en bild av beredningsformens betydelse för upptaget av levotyroxin, gjordes 
ett byte från tablettadministrering till flytande oral beredning. Den nya beredningen 
gavs i samma dos och precis som med tablettadministreringen skulle läkemedlet tas en 
halvtimme före dagens första måltid. Två till tre månader efter insättningen av den nya 
beredningsformen gjordes den sista mätningen av serumkoncentrationen. Vid detta 
tillfälle hade BMI för båda grupperna sjunkit ytterligare. Precis som innan bytet fanns 
det ingen signifikant skillnad för koncentrationen av fritt- T4 och T3 i någon av 
grupperna däremot sågs en signifikant sänkning av TSH (p<0,001 för gastric bypass-
gruppen och p<0,01 för gruppen som gjorde en biliopankreatisk avledning).  
 
Slutsatsen drogs att flytande orala beredningar kan motverka malabsorption av 
levotyroxin efter biliopankreatisk avledning och gastric bypass. 
 
Tabell 3. Laboratorieparametra för bedöming av tyreoideastatus före och efter gastric bypass-operation 
och operation med biliopankreatisk avledning2.  
 Gastric bypass 
 Före operationen 3-8 månader efter operationen 
TSH (mE/L) 2,21±0,91 7,58±3,07 
Fritt T4 (pmol/L) 16,34±4,0 15,19±4,76 
Fritt T3 (pmol/L) 4,79±1,4 4,58±1,51 

 Biliopankreatisk avledning 
 Före operationen 3-8 månader efter operationen 

TSH (mE/L) 2,65±0,86 8,82±2,76 
Fritt T4 (pmol/L) 16,86±3,6 15,44±4,63 
Fritt T3 (pmol/L) 4,59±1,4 4,41±1,47 

 

                                                        
2 Omarbetad från [26]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27272506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27272506
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27272506


 
 

Studie 2 
Pirola I, Formenti AM, Gandossi E, Mittempergher F, Casella C, Agosti B, et 
al. Oral liquid L-thyroxine (L-t4) may be better absorbed compared to L-T4 
tablets following bariatric surgery. Obes Surg. 2013 Sep;23(9):1493-6. (27) 

I denna jämförande studie undersöktes fyra personer som alla hade genomfört en 
gastric bypass. Samtliga fyra deltagare i studien var kvinnor mellan 29 och 64 år, de var 
alla kraftigt överviktiga med BMI på 44,6 kg/m2, 45,8 kg/m2, 45,1 kg/m2 och 43,9 
kg/m2. Tre deltagare led av Hashimotos sjukdom medan den fjärde deltagaren hade 
genomgått en tyreoidektomi. Alla fyra deltagare var välinställda på sin 
ersättningsbehandling med levotyroxin i tablettform innan genomförandet av gastric 
bypass. 
 

Ett år efter operationen utfördes nya mätningar av serumkoncentrationen för dessa 
fyra patienter. De hade fortsatt medicinerats med samma dos som innan operationen 
och med samma beredningsform. De nya mätningarna som gjordes visade på en ökning 
av TSH-värdet hos samtliga fyra patienter däremot hade inte värdet på fritt- T4 och T3 

ändrats avsevärt. 
 

När mätningen efter 12 månader hade genomförts byttes tablettformen av levotyroxin 
till en flytande oral beredning. Patienterna erhöll samma dygnsdos som innan bytet.  
Nya mätningar genomfördes efter ytterligare två månader vilka visade ett sänkt TSH-
värde för samtliga deltagare. TSH-värdet hade nu sjunkit till en lägre nivå än vid de 
mätningar som genomfördes innan operationen.  
 

Patienterna gick tillbaka till den ursprungliga medicineringen med tabletter, 
fortfarande med samma dosering. Ytterligare tre månader senare dvs. 17 månader efter 
operationen, gjordes den sista av fyra serumkoncentrationsmätningar. Även denna 
gång fastslogs att TSH-värdet hade ökat i samband med tablettadministrering av 
levotyroxin efter gastric bypass-operationen. Samtliga serumkoncentrationer av TSH, 
fritt T4 och fritt T3 vid de fyra mättillfällena finns beskrivna i tabell 4.  
 

I denna studie drogs slutsatsen att orala flytande beredningar av levotyroxin ger en 
reversibel normalisering av förhöjda TSH-värden till följd av tablettadministrering 
efter en gastric bypass-operation. 
 
Tabell 4. Tyreoideahormonnivå före och efter en gastric bypass-operation3.  
 Dosering av levotyroxin i tablettform innan operation  
Patient: Dos levotyroxin(µg) TSH (mE/L) Fritt T4 (pmol/L) Fritt T3 (pmol/L) 
1 200 4,2 16,35 4,76 
2 150 3,1 16,60 5,07 
3 200 3,9 15,06 5,68 
4 150 3,6 14,03 4,92 
 Dosering av levotyroxin i tablettform 12 månader efter operation  
Patient: Dos levotyroxin(µg) TSH (mE/L) Fritt T4 (pmol/L) Fritt T3 (pmol/L) 
1 200 18,1 13,39 4,45 
2 150 12,1 13,13 4,92 
3 200 20,4 13,13 5,07 
4 150 17,2 14,16 4,30 
 Dosering av levotyroxin i flytande form 14 månader efter operation  
Patient: Dos levotyroxin(µg) TSH (mE/L) Fritt T4 (pmol/L) Fritt T3 (pmol/L) 
1 200 1,5 16,60 5,84 
2 150 1,9 17,38 6,14 
3 200 0,6 17,38 4,92 
4 150 2,4 15,32 4,92 
 Dosering av levotyroxin i tablettform 17 månader efter operation  
Patient: Dos levotyroxin(µg) TSH (mE/L) Fritt T4 (pmol/L) Fritt T3 (pmol/L) 
1 200 36,7 12,61 4,61 
2 150 24,7 13,39 4,92 
3 200 17,7 13,13 4,76 
4 150 15,3 13,00 4,76 

                                                        
3 Omarbetad från [27]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824980
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23824980


 
 

Studie 3 
Bevan J.S. Munro J.F. Thyroxine malabsorption following intestinal 
bypass surgery. International Journal of Obesity. 1986;10(3):245-6. (28) 

Detta är en fallrapport från 1986 som utgår från en man som var 54 år då han 
genomgick en jejunoileal bypass. Patienten led av högt blodtryck och hade en vikt på 
127 kg innan operationen genomfördes. Han visade inga tecken på en nedsatt 
tyreoideafunktion vid kontakt med läkare inför operationen. 
  
Fyra år efter operationen hade patienten gått ned 30 kg av sin startvikt och vid en 
undersökning som utfördes vid denna tidpunkt upptäcktes det att patienten utvecklat 
hypotyreos. En antikroppsundersökning kunde bekräfta att det inte rörde sig om en 
autoimmunsjukdom. Detta ledde till följden att patienten började behandlas med 
levotyroxin som gradvis dosökades.  
 
Vid dosen 300 µg per dygn kvarstod problemen med låga värden för T4 och T3 medan 
TSH fortfarande ansågs vara högre än normalt. Dygnsdosen höjdes gradvis och först 
vid dosen 600 µg per dygn låg hormonnivåerna inom referensintervallet. Figur 4 
beskriver värdet för TSH och T4 vid de olika dygnsdoserna. 
 
Medeldygnsdosen i en grupp med 2700 hypotyreospatienter som inte genomgått någon 
magsäckskirurgi användes för jämförelse av dosstorlek. I denna grupp var medelvärdet 
för dosen per dygn 160 µg och endast 0,5 % behandlades med en dos ≥ 400 µg per 
dygn. 
 
Slutsatsen drogs att absorptionen av levotyroxin försämrats av det magsäckskirurgiska 
ingreppet. 
 

 
Figur 4. Diagrammet beskriver ändringar i T4- och TSH-värden hos patienten i fallrapporten vid olika 
dygnsdoser av levotyroxin. Uppgifter om T4-koncentration saknas för 500 µg-dosen. Data från [28]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studie 4 
Gkotsina M, Michalaki M, Mamali I, Markantes G, Sakellaropoulos GC, 
Kalfarentzos F, et al. Improved levothyroxine pharmacokinetics after 
bariatric surgery. Thyroid. 2013 Apr;23(4):414-9. (29) 

I studien deltog 32 personer var av alla skulle genomgå någon form av magsäckskirurgi. 
Deltagarna i denna studie var inte diagnostiserade med hypotyreos utan ansågs vara 
fria från endokrina sjukdomar. Utifrån vilken operation deltagarna skulle genomgå 
delades de in i tre grupper.  Gruppen som skulle göra biliopankreatisk avledning bestod 
av 15 deltagare och hade det högsta BMI-värdet på 52,9±7,1 kg/m2. Gastric sleeve-
gruppen hade istället det lägsta BMI-värdet på 42,1±2,1 kg/m2, denna grupp bestod av 
tio deltagare. Den sista gruppen gjorde en gastric bypass, deltagarna i den här gruppen 
hade BMI på 44,1±2,5 kg/m2 och var till antalet den minsta gruppen med sina sju 
deltagare.  
 
Varje deltagare i studien genomgick ett absorptionstest av levotyroxin en månad innan 
operationen genomfördes. Efter att ha fastat sedan kvällen innan, fick patienterna 
lämna blodprov en halvtimme och en kvart innan en 240 ml lösning innehållande 600 
µg levotyroxin administrerades. Efter att deltagarna druckit lösningen togs nya 
blodprov vid tidpunkterna 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 och 4 timmar efter att läkemedlet 
tillförts. Detta test upprepades även 35 dagar efter att magsäcksoperationen hade 
genomförts för att kunna se skillnaden av kroppens förmåga att absorbera läkemedlet 
från tarmen. I tabell 5 kan medelvärdet i gruppen av samtliga parametrar som ingått 
vid mätningarna utläsas. 
 
För att bedöma hur stor del av läkemedlet som absorberats användes nivåerna av 
hormonet TSH, T4 och T3 från blodprovsserierna som togs en månad innan operationen 
och 35 dagar efter operationen. Förutom de värden som blodprovet gav beräknades 
även arean under kurvan (AUC) som beskriver mängden läkemedel i plasman över tid, 
den högsta blodkoncentrationen (Cmax) och tiden då Cmax infinner sig (Tmax). Resultatet 
gav inte någon signifikant skillnad (p<0,05) på TSH, T4 eller Tmax mellan de två 
mättillfällena i någon av grupperna. Cmax och AUC av T4 hade däremot ett högre värde i 
alla grupper vid den mätning som gjordes 35 dagar efter operationen i förhållande till 
den mätning som gjordes en månad innan det magsäckskirurgiska ingreppet. Vid 
mättillfället efter operationen visade alla tre grupper en sänkning av T3 i förhållande till 
den första mätningen samt att BMI hade sjunkit i samtliga grupper. 
 
Slutsatsen från denna studie var att absorptionen av levotyroxin inte påverkades av de 
magsäckskirurgiska ingreppen. 
 
Tabell 5. Skillnader i BMI, T4, T3, TSH, AUC och Cmax före och efter olika magsäckskirurgiska ingrepp4.  
 Gastric sleeve Gastric bypass Biliopankreatisk avledning 

 En månad 
före 
operation 

35 dagar 
efter 
operation 

En månad före 
operation 

35 dagar 
efter 
operation 

En månad före 
operation 

35 dagar efter 
operation 

BMI (kg/m2) 42,1±2,1 37,3±2,3 44,1±2,5 40,1±2,7 52,9±7,1 47,7±6,3 

 T4 (nmol/L) 99,2±10,68 107,1±15,96 120,7±14,80 111,3±18,4 118,3±17,51 114,2±12,87 

T3 (nmol/L) 1,98±0,25 1,61±0,17 2,21±0,43 1,81±0,32 1,75±0,18 1,77±0,18 

TSH (mE/L) 2,56±1,14 2,37±1,17 1,88±0,94 2,02±0,95 2,57±1,01 3,07±1,26 

AUC av T4 
([µg/dL]*h) 

18,97±6,01 25,05±6,47 14,18±5,64 25,51±9,1 14,72±5,95 26,6±11,76 

Cmax (µg/dL) 6,99±2,33 8,27±2,33 5,62±1,34 8,16±2,57 5,48±2,12 8,85±3,01 

Tmax (timmar) 2,5±1,12 2,28±1,11 2,25±0,84 1,96±0,78 2,39±0,77 1,98±0,84 

 

                                                        
4 Omarbetad från [29]. 



 
 

Studie 5 
Fierabracci P, Martinelli S, Tamberi A, Piaggi P, Basolo A, Pelosini C, et al. 
Weight loss and variation of levothyroxine requirements in hypothyroid 
obese patients after bariatric surgery. Thyroid. 2016 Apr;26(4):499-503. 
(30) 

I denna observationsstudie ingick 93 deltagare var av 90 var kvinnor och tre var män. 
Deltagarna som valdes ut till studien skulle genomgå en magsäckskirurgi och hade en 
diagnostiserad hypotyreos. Anledningen till uppkomsten av hypotyreos var olika inom 
gruppen men detta fastställdes och det visade att 21 deltagare hade genomgått en 
tyreoidektomi, sex deltagare hade behandlats med radioaktivt jod och resterande 66 
deltagare hade en autoimmun kronisk form av sjukdomen. Patienterna som deltog i 
studien hade en medelålder på 48±9 år vid studiens början och ett genomsnittligt BMI 
på 45,9±5,6 kg/m2. De typer av magsäckskirurgier som genomfördes var gastric bypass, 
gastric sleeve och gastric banding. Oavsett vilken operation deltagarna genomgått så 
slogs de ihop till en och samma grupp dock utgjorde gastric bypass patienterna mer än 
hälften av deltagarna. 
 
Mätningarna som utfördes i samband med studien, skedde dels innan 
magsäckskirurgin utfördes samt en tid efter operationen med ett medelvärde på 28±8 
månader. Blodprovet som skulle användas till serumkoncentrationsmätningen togs 
före att patienten administrerat läkemedlet som en tablettberedning på morgonen med 
kravet att patienten fastat sedan kvällen innan. Blodprovet analyserades av en 
automatiserad analysator där värdena för TSH, fritt T3 och fritt T4 var de som ansågs 
intressanta för studien. 
 
Dosen för hela gruppen hade 28±8 månader efter operationen reducerats med 11 % 
dock hade BMI i gruppen sjunkit med 29,2 % vilket gör att dosen per kilo kroppsvikt 
ökat procentuellt sett med 27 % vilket kan ses i tabell 6. Bland de som genomfört 
gastric bypass fanns det en förväntan på att det kunde ske en malabsorption dock 
kunde ingen skillnad statistiskt fastställas då p-värdet<0,001. I gruppen som helhet 
sågs att för 50 % av deltagarna kunde dosen sänkas, 37 % fick fortsätta med samma 
dosering som innan operationen medan 13 % var tvungen att höja dosen för att uppnå 
samma effekt som tidigare. Av de deltagare som behövde höja dosen efter operationen 
hade samtliga den autoimmuna formen av hypotyreos vilka hade en signifikant lägre 
ingångsdos än de som gjort en tyreoidektomi eller behandlats med radiofarmaka. I 
studiens helhet kunde inga förändringar av serumkoncentrationer signifikant kopplas 
till det kirurgiska ingreppet.  
 
Slutsatsen drogs att dosbehovet inte ökade efter de magsäckskirurgiska ingreppen. 
 
Tabell 6. BMI, levotyroxindos och tyreoideastatus-parametrar före och efter magsäckskirurgi5.  
 Före operation 28±8 månader efter 

operation 
Absolut och relativ 
ändring 

BMI (kg/m2) 45,9±5,6   32,5±5,1 -13,4±6,2 (-29,2%) 

Dos levotyroxin 
(µg/dag) 

130,6±48,5     116,2±38,6 -14,4±29,8 (-11,0%) 

Dos levotyoxin/kilo 
(µg/kg/dag) 

1,1±0,4 1,4–0,5 +0,3±0,4 (+27,3%) 

Fritt T4 (pmol/Ll) 15,45±3,22 15,58±3,6 +0,13±3,6 (+0,8%) 

Fritt T3 (pmol/L) 5,53±0,77 5,07±0,77 -0,46±1,08 (-9,4%) 

TSH median 
(mE/L) 

1,56 (0,77–2,75) 0,84 (0,40–1,79) -0,52 (-32,7%) 

 
 

                                                        
5 Omarbetad från [30]. 
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Studie 6 
Rubio IG, Galrão AL, Santo MA, Zanini AC, Medeiros-Neto G. 
Levothyroxine absorption in morbidly obese patients before and after 
Roux-En-Y gastric bypass (RYGB) surgery. Obes Surg. 2012 Feb;22(2):253-
8. (31) 

I denna kohortstudie deltog 30 personer var av alla led av svår fetma och hypotyreos. 
Deltagarna var mellan 18 och 64 år och samtliga hade tillfrågats om de ville delta i 
studien. Vid rekrytering exkluderades patienter som någon gång under livet 
diagnostiserats med tyreoideacancer, behandlat sin diabetes med insulin, som hade 
atrofisk eller kronisk magkatarr, samt patienter som regelbundet medicineras med 
läkemedel som interagerar med levotyroxin. 
 
Deltagarna delades in i två grupper med 15 personer i vardera grupp. Den ena gruppen 
bestod av de deltagare som ännu inte genomgått gastric bypass men som hade den 
inplanerad medan den andra gruppen bestod av deltagare som opererats två till tre 
månader innan mätningen gjordes. I gruppen som ännu inte genomgått operationen 
hade 11 av deltagarna en nodulär tyreoideasjukdom medan resterande fyra led av 
Hashimotos sjukdom, gruppen hade ett BMI på 43,1±4 kg/m2. Gruppen som redan 
genomgått operationen hade ett BMI på 37,3±4 kg/m2 och bestod enbart av deltagare 
med en nodulär tyreoideasjukdom. 
 
Vid mättillfället gjordes en serietagning av blodprov efter att patienten fastat sedan 
kvällen före. Två blodprov togs med en halvtimmes intervall innan läkemedlet 
administrerades i form av en tablett innehållande 600 µg levotyroxin. Efter 
administrering togs nya blodprov vid tidpunkterna 30, 60, 120, 180, 240, 300 minuter 
samt efter 24 timmar. Administreringen av läkemedlet följdes av 5 timmars fasta samt 
att patienten endast skulle äta en lättare middag och sedan fasta igen, fram till 
morgonen därpå då blodprovet togs ett dygn efter läkemedelsadministrering. 
 
Ur blodproven som tagits mättes serumkoncentrationen av TSH, fritt T4 samt total T4, 
varifrån AUC sedan beräknades för samtliga värden vilket kan ses i tabell 7. Vikt och 
BMI var signifikant högre i gruppen som ännu inte genomgått operationen. En 
halvtimme efter läkemedelstillförseln syntes en likartad stigning av fritt T4 och det 
totala T4 i båda grupperna och på dessa värden kunde inte någon skillnad ses mellan de 
två grupperna under hela mätperioden. Det som dock skiljde mellan de två grupperna 
var att i den gruppen som genomgått en gastric bypass kunde en försening av Cmax 
statistiskt signifikant fastställas i förhållande till den andra gruppen (P=0,015). Gruppen 
som ännu inte genomgått operationen hade en medeltid till Cmax på 218,6±89 minuter 
medan denna tid för gruppen som genomgått operationen var 248±54 minuter. TSH-
värdet var i sin tur högre i den grupp som ännu inte gjort operationen vid alla 
mättillfällen, dock sågs ingen signifikant skillnad mellan gruppernas sänkning av TSH-
värde från före administrering till mätningen 24 timmar senare. 
 
Slutsatsen drogs att gastric bypass inte minskar absorptionen av levotyroxin dock sker 
en liten fördröjning av absorptionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21633823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21633823


 
 

Tabell 7. Tyreoidea tatusparametrar före och efter genomförd gastric bypass-operation6.  
 Grupp som ännu ej 

genomgått 
operation 

Grupp som 
genomgått operation 
(2-3 månader efter 
operation) 

P-värde 

Basalvärde total T4 

(nmol/L) 

108,23±19,5  95,62±15,5 Icke signifikant 

Basalvärde fritt T4 

(pmol/L) 
12,99±2,5  13,25±4,1 Icke signifikant 

Basalvärde TSH (mU/L) 3,56±1,66 2,52±1,21 P =0,016 

Cmax total T4 (nmol/L) 170,9±23 182,11±49 Icke signifikant 

Tmax total T4 (minuter) 226±74 294±18 P=0,015 

Cmax fritt T4 (pmol/L) 26,22±7,1 29,91±10,1 Icke signifikant 

Tmax fritt T4 (minuter) 218,6±89 248±54 Icke signifikant 

Ändring av TSH efter 24 
timmar jämförd med 
basalvärde (mE/L) 

−1,83  −1,78 Icke signifikant 

 
Sammanfattning av resultatartiklar 
Nedan ses en sammanställning av resultatet för de artiklar som presenteras i studien. 
Det som går att utläsa ur tabell 8 nedan, är övergripande hur studierna är utformade 
med parametrarna operationstyp, beredningsform, om patienten diagnostiserats med 
hypotyreos, vilken parameter som använts för att komma fram till resultatet samt 
studiernas resultat gällande minskad absorption. Resultaten i tabellen skiljer sig mellan 
studierna och ger en inkonsistent bild av gastric bypass påverkan på absorptionen av 
levotyroxin. 
 
Tabell 8. Översikt över de sex resultatartiklarna. 

Studie Hypotyreos Operationstyp 
Beredningsfor

m 
Parameter 

Tecken på 
minskad 

absorption av 
levotyroxin 

1 (26) Ja 
Gastric bypass, 

biliopankreatisk 
avledning 

Tablett och 
flytande  

TSH, FT4, FT3 Ja 

2 (27) Ja Gastric bypass 
Tablett och 

flytande  
TSH, FT4, FT3 Ja 

3 (28) Ja Jejunoileal bypass Tablett Dosförändring Ja 

4 (29) Nej 

Gastric bypass, 
gastric sleeve, 

biliopankreatisk 
avledning 

Flytande  
TSH, FT4, FT3, 

AUC, Cmax, Tmax 
Nej 

5 (30) Ja 
Gastric bypass, 

gastric sleeve och 
gastric banding 

Tablett 
Dosförändring, 
TSH, FT4, FT3 

Nej 

6 (31) Ja Gastric bypass Tablett 
TSH, TSH 24 timmar 

FT4, FT3, Cmax, 
Tmax 

Nej 

 
 
 
 

                                                        
6 Omarbetad från [31]. 



 
 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syfte med detta arbete var att ta reda på om olika former för överviktsoperationer kan 
ge någon påverkan på absorptionen av peroral levotyroxin. Specifikt skulle undersökas 
om överviktsoperationer kan påverka biotillgängligheten av levotyroxin i tablettform 
jämförd med flytande beredningar. För att kunna svara på frågeställningarna gjordes 
en litteraturstudie. Metoden valdes med tanke på den begränsade tidsramen för 
projektet på tio veckor samt att möjligheten att inkludera resultat från laborativa 
studier från flera forskargrupper. 
 
Antalet studier i ämnet visade sig vara väldigt begränsade och därför har inte enbart 
studier rörande gastric bypass kunnat användas. Majoriteten av studier som 
identifierades inkluderade flera olika typer av fetmakirurgier och en studie [28] 
baserade sig enbart på en fallrapport från en jejunoileal bypass. I studie fyra [29] ingick 
patienter utan klinisk hypotyreos. Det begränsade underlaget gjorde det omöjligt att 
genomföra subgruppsanalyser, t.ex. att undersöka potentiella skillnader mellan olika 
former för överviktskirurgi.  
 
Förutom bristen på studier har storleken på studiepopulationen i de flesta inkluderade 
studier varit mycket begränsad. Detta utgöra en risk för att resultatet i artiklarna inte 
överensstämmer med utfallet i populationen.  
 
Författarna till artiklarna som ingick i resultatdelen har använt sig av olika metoder för 
att mäta absorptionen av levotyroxin och detta orsakade svårigheter att jämföra 
studierna med varandra. Vissa studier har utgått från enstaka blodprov vid olika 
tillfällen och tittat på serumkoncentrationer vid steady state medan andra har fokuserat 
på serumkoncentrationen efter en administrerad dos och analyserat blodprov tagna vid 
fler än en tidpunkt. Dessutom har två studier tittat på skillnaden i dosbehov. Dess 
inkonsistenser i studiedesign försvårade en samlad resultatanalys och begränsade den 
externa valideten av den föreliggande litteraturstudien.  
 

Resultatdiskussion 

Orsakar gastric bypass malabsorption av levotyroxin?  
Denna litteraturstudie ger inte ett entydigt svar på frågan om gastric bypass 
operationer generellt kan påverka patientens förmåga att absorbera levotyroxin. 
Resultaten och konklusionen från de olika studierna var inkonsistenta. 
 
Studie ett utfördes både på patienter som genomgått gastric bypass och 
biliopankreatisk avledning. TSH-värdet hade ökat för båda undersökningsgrupperna 
vid mättillfället tre-åtta månader efter operationen då patienterna konsumerade 
levotyroxin som en tablettberedning. Slutsatsen var att båda typerna av 
magsäckskirurgiska ingreppen hade orsakat en försämrad absorption av levotyroxin i 
tablettform [26]. 
 
Resultatet i studie två indikerade en minskad biotillgänglighet av levotyroxin i 
tablettform efter en gastric bypass. Slutsatsen drogs från det förhöjda TSH-värdet som 
uppkommit vid mätningen som gjorts efter operationens utförande när patienterna 
fortfarande administrerade läkemedlet i tablettform [27].   
 
Resultatet i studie tre baseras inte på gastric bypass, utan jejunoileal bypass.  I denna 
studie var absorptionen av levotyroxin låg hos en patient som hade genomgått en 
jejunoileal bypass. Doseringsbehovet hos den opererade patienten jämfördes med 



 
 

dosbehovet i en population patienter med hypotyreos som inte genomgått någon 
operation. Slutsatsen var att absorptionen av levotyroxin försämrades av det 
magsäckskirurgiska ingreppet [28].  
 
I studie fyra jämfördes tre olika magsäckskirurgiska ingrepp: gastric bypass, gastric 
sleeve och bilopanreatisk avledning. Ingen statistiskt signifikanta skillnader vid 
mätningen av TSH, T4 och T3 mellan före och efter operationen observerades. 
Slutsatsen drogs att absorptionen av levotyroxin inte påverkas av de 
magsäckskirurgiska ingreppen [29]. 
 
Resultatet i studie fem visade på ett reducerat dosbehov för deltagarna efter att de 
genomgått något av de tre magsäckskirurgiska ingreppen gastric bypass, gastric sleeve 
eller gastric banding [30]. Det observerades alltså inga tecken på någon försämrad 
absorption av levotyroxin. 
 
Studie sex baserades uteslutande på patienter som genomgått gastric bypass. I denna 
studie sågs en fördröjning av Tmax samt att TSH-värdet var lägre efter operationen. 
Slutsatsen drogs att gastric bypass inte minskar absorptionen av levotyroxin dock sker 
en liten fördröjning av absorptionen [31].  
 
Eftersom resultaten i artiklarna inte entydigt pekar på en försämrad absorption kan 
detta arbete varken styrka eller avfärda att gastric bypass leder till malabsorption av 
levotyroxin. Flera av studierna indikerar dock att det kan finnas en skillnad i 
absorption före och efter operationen. Det behövs fler, väldesignade studier för att 
bekräfta eller avfärda dessa resultat.  
 
Confounders 
Presystemisk metabolism 
En förändrad presystemisk metabolism kan vara bidragande i hur stor mängd 
läkemedel som når blodet i aktiv form då biotransformationen ofta sker i tarmväggen 
och lever innan läkemedlet sedan når systemkretsloppet [32]. Efter en gastric bypass 
passerar inte föda och peroralt intagna läkemedel duodenum [7]. För läkemedel som 
har en hög metabolism i duodenums tarmvägg skulle gastric bypass hypotetiskt kunna 
sänka den presystemiska metabolismen för läkemedlet och därmed öka 
biotillgängligheten. Den sänkta presystemiska metabolismen skulle innebära en högre 
absorptionsgrad och högre värden för AUC och Cmax som i studie fem [30] och sex [31].  
En försämrad presystemisk metabolism orsakad av en förkortad tarm skulle kunna 
vara förklaringen till det förhöjda värdena av AUC och Cmax, men i levotyroxins fall är 
detta inte troligt med tanke på att metabolismen till största del sker i levern [25]. 
 
Tyreoideafunktion 
I en studie från år 2015 kom forskarna fram till att tyreoideafunktionen på längre sikt 
förbättrades i en grupp överviktiga patienter med tillståndet subklinisk hypotyreos 
efter att de genomgått en gastric bypass [33]. En förbättrad tyreoideafunktion efter ett 
magsäckskirurgiskt ingrepp hade kunnat vara förklaringen till varför resultatet i studie 
fem [30] och sex [31] inte visade någon försämring av tyroideastatus. Studien från 2015 
ger dock endast belägg för att tyreoideafunktionen förbättras vid subklinisk hypotyreos 
[33]. Eftersom patienterna i studie fem [30] och sex [31] hade kronisk hypotyreos är 
det inte troligt att de oförändrade serumkoncentrationerna och sänkt dosbehov efter 
operationen, beror på en förbättrad funktion av tyreoidea som följd av fetmakirurgi.   
 
Distributionsvolym 
Läkemedlets distributionsvolym i kroppen beror på den relativa andelen av läkemedlet 
som återfinns i blodet och hur stor andel som är bundet till vävnaden [34]. 
Distributionsvolymen för levotyroxin är ungefär 10-12 liter men varierar till viss del 
med kroppsvikten där en minskad kroppsvikt ger en lägre distributionsvolym [23, 25]. 



 
 

Generellt är dock distributionsvolymen för levotyroxin relativt liten vilket gör att 
andelen av läkemedlet som befinner sig i plasma kommer vara hög även vid kraftig 
övervikt. En viktnedgång till följd av en gastric bypass borde därför inte innebära någon 
större påverkan på plasmakoncentrationen. Då distributionsvolymen för levotyroxin är 
nästintill ekvivalent med den extracellulära volymen vilket gör att lean body weight har 
visat sig vara ett bättre mått för dosering än total kroppsvikt [37]. 
 
Operationstyp 
Det som skiljer de olika kirurgiska ingreppen mot fetma åt är främst vilka delar av mag-
tarmsystemet som födan passerar igenom. Beroende på var läkemedlet till största del 
absorberas påverkas troligtvis biotillgängligheten olika beroende på vilken 
operationstyp som genomförts. Levotyroxin absorberas främst i övre delen av 
tunntarmen [24]. En försämrad absorption som följd av att levotyroxin inte passerar 
övre delen av tunntarmen skulle kunna innebära att gastric banding och gastric sleeve 
inte borde ha någon påverkan på upptag av levotyroxin. Med tanke på att gastric 
bypass, gastric sleeve och gastric banding var ihopslagna i studie fem [30], finns det en 
risk för att gastric sleeve och gastric banding kan ha påverkat slutsatsen i studien. 
Studien består dock till största delen av patienter som genomgått gastric bypass. Övriga 
studier har delat upp deltagarna i studierna efter operationstyp, vilket gör det möjligt 
att göra subgruppsanalyser och minskar risken för "confounding". Det finns dock en 
potentiell möjlighet att graden av malabsorption skiljer sig mellan olika 
operationstyper vilket då kan förklara den stora variabiliteten i resultat mellan 
studierna. Även om gastric banding och gastric sleeve i teorin kan tänkas minska risken 
för malabsorption är evidensunderlaget i det föreliggande arbete för svagt för att kunna 
fastslå detta. 
 
Bedömning av tyreoideastatus i förhållande till tid efter operation  
Kroppen anpassar sig med tiden till de (pato-)fysiologiska förändringar efter en gastric 
bypass-operation och absorptionen av många ämnen förbättras över tid. Därför kan 
tiden som har passerat mellan operation och tidpunkt för bedömning av 
tyreoideastatus ha betydelse. I de studier som ingår i detta arbete varierar tiden mellan 
det magsäckskirurgiska ingreppet och tidpunkten för bedömning av tyreoideastatus allt 
mellan 35 dagar och upp till fyra år efter operationen.  Studie ett [26], fyra [29] och sex 
[31] har det kortaste tidsintervallet mellan operation och mättillfälle, med en variation 
på 35 dagar – åtta månader. Studie två [27], tre [28] och fem [30] uppvisade det 
längsta tidsintervallet med en variation på ett – fyra år.  De olika studiernas 
tidsintervall och absorptionspåverkan redovisas nedan i tabell 9. 
 

Tabell 9. Påverkan av oral absorption av levotyroxin och tidsintervall efter operation  

 Studie 
Tid mellan operation 
och mättillfälle 

Påverkan på absorption 

Kort 
tidsintervall 

1 [26] 3-8 månader Malabsorption av levotyroxin i tablettform 

4 [29] 35 dagar Absorptionen är inte påverkad 

6 [31] 2-3 månader 
Ingen minskad absorption, dock något 
fördröjd. 

Långt 
tidsintervall 

2 [27] 12-17 månader Malabsorption av levotyroxin i tablettform 

3 [28] 4 år försämrad absorption 

5 [30] 28±8 månader Ingen försämrad absorption 

 
Studiedesign  
Studie ett [26] och två [27] har båda tittat på serumkoncentrationerna av 
tyreoideahormon och TSH vid jämnvikt.  I båda studierna observerades en sänkning av 
tyreoideahormon och en höjning av TSH i båda studierna efter att fetmaoperationen 
genomförts. I studie ett och två drogs slutsatsen att gastric bypass leder till 



 
 

malabsorption av levotyroxin vid tablettadministrering dock inte när flytande 
beredningar används. 
 
Studie tre [28] och fem [30] fokuserade på skillnaden i dosbehovet. I studie tre 
observerades ett mycket högt dosbehov av levotyroxin i förhållande till en population 
individer med hypotyreos. I studie fem visades inte några tecken på en försämrad 
absorption, tvärtom registrerade man ett minskat dosbehov efter genomförd 
magsäckskirurgi. Det går inte att dra en gemensam slutsats för studie tre och fem trots 
att de båda valt samma utfallsmått för bedömning av tyreoideastatus. 
  
I studie fyra [29] och sex [31] gjordes serumkoncentrationsmätningar efter 
administrering av 600 μg levotyroxin. Även här skiljde sig resultatet av studieutfallet. I 
studie fyra sågs en höjning av Cmax och AUC. T3 sjönk i samtliga tre studiegrupper 
medan T4 och TSH förblev oförändrat. Studie sex däremot kunde inte se någon 
signifikant skillnad i mängd absorberat läkemedel, dock observerades en ökning av T3 i 
den grupp som genomgått en gastric bypass-operation. Det går inte heller här att dra en 
gemensam slutsats för studie fyra och sex trots att studieupplägget är samma för de 
båda studierna. 
 
Generellt är det problematiskt att de olika studierna har stora skillnader i design. 
Resultaten från de olika studierna är därför inte direkt jämförbara. En harmonisering i 
studiedesign hade varit önskvärt för framtida studier. 
 
Skillnad i absorptionsgraden mellan tablett- och flytande orala 
beredningar 
Både studie ett [26] och två [27] har en hög intern och extern validitet med tanke på att 
de är överkorsningsstudier som har tittat på absorptionen av både tabletter och 
flytande beredningar. Fördelen var att patienterna kunde fungera som sina egna 
kontroller vilket gav studierna hög grad av tillförlitlighet. Studie två utfördes dessutom 
endast på patienter som genomgått en gastric bypass-operation, vilket gav stor 
homogenitet i patientunderlaget. Både studie ett och två gav resultatet att flytande oral 
beredning gav en normalisering av TSH, T4 och T3 jämfört med tablettadministrering.  
 
Att den flytande beredningen visade en högre biotillgänglighet efter 
magsäcksoperationen än vad tabletter hade, skulle kunna kopplas till att tablettens 
upplösning skulle kunna försämras efter fetmeoperationer. I en studie från 2011 
testades upplösningen av tabletter innehållande levotyroxin vid olika pH-värden. Den 
lägsta lösligheten påträffades vid pH 4-5 [35]. I och med att pH-värdet i magsäckens 
stiger från c:a 1-3 till cirka 5 till följd av en minskad sekretion av magsyra efter en 
gastric bypass [5], är den försämrade upplösningsförmågan av levotyroxintabletter en 
rimlig förklaring till den observerade skillnaden i absorptionsgrad mellan flytande 
orala beredningar och tabletter i studie ett [26] och två [27].  
 
I studie fyra [29] drogs slutsatsen att absorptionen av levotyroxin inte alls påverkas av 
de olika typerna av magsäckskirurgiska ingrepp. I och med att levotyroxin i denna 
studie administrerades som en flytande beredning skulle också denna studie kunna 
underbygga fynden från ovan nämnda studier att flytande beredningar inte påverkas av 
pH-förändringar i samma utsträckning som tabletter. 
 
I studie sex [31] observerades en statistiskt signifikant ökning av Tmax. Att det förhöjda 
pH-värdet i magsäcken även är den bakomliggande orsaken till den fördröjda 
absorptionen, kan troligen kopplas till att upplösningstiden för levotyroxintabletten 
förlängs som följd av den försämrade lösligheten [35, 36]. 



 
 

Slutsats 

Artiklarna som har ingått i denna litteraturstudie ger inte gett ett entydigt och 
konsistent svar på frågan om absorptionen av levotyroxin efter gastric bypass-
operationer påverkas. Flera av studierna indikerar att det finns en skillnad mellan 
absorptionen före och efter operationen genomfördes vilket kan tolkas som ett indirekt 
bevis på att absorptionen av levotyroxin ändå påverkas.  
 
Flytande beredningar tycks inte ha gett malabsorption i samma utsträckning som vid 
tablettadministrering, vilket skulle kunna kopplas till magsäckens förändrade pH-
värde. För att kunna fastslå att flytande beredningar ger en högre absorptionsgrad en 
tabletter efter gastric bypass operationer behövs dock fler studier med crossover design 
som direkt jämför tablettbehandling med flytande beredningar av levotyroxin. Oavsett 
fastslår det föreliggande arbetet nödvändigheten av att regelbundet kontroller 
tyreoideastatus bland patienter som har genomgått gastric bypass-operationer och som 
är i behov av substitutionsbehandling med levotyroxin.  
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