
Medfødt primær 
hypotyreose 

Barn med forhøyet TSH i forbindelse 
med nyfødt screeningen 



Dysorganogenesene (80-85 %) 
 

Dyshormonogenesene (15-20 %) 
 

Forbigående hypotyreose (? %) 
 

Endemisk jodmangel 



Dysorganogenese 
Kjertel utviklingsdefektene 

• Thyroidea ektopi (ca. 50-55 %) 
• Thyroidea hypoplasi og agenesi (ca. 30-35 %) 
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Dyshormonogenese 
Arvelige defekter i reseptorer og 

enzym /transportsystemer 
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Symptomer og tegn ved medfødt 
hypotyreose 

• Prolongert icterus 
• Ernæringsvansker 
• Muskulær hypotoni 
• Navlebrokk 
• Tørt hår 
• Forsinket 

benkjerneutvikling 
• Postmaturitet 
• Utspilt abdomen 

• Perifer cyanose 
• Stor bakre fontanelle 
• Ødemer 
• Brekninger 
• Hypotermi 
• Hest skrik 
• Makroglossi 
• Letargi 
• Uttrykksløst ansikt 
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Forbigående hypertyrotropinemi 

• Forbigående hypotyreose 
– forbigående lav fritt T4  
– forhøyet TSH 

• Forbigående Hypertyrotropinemi 
– normal fritt T4 
– forhøyet TSH 
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Hvem får forbigående 
hypertyrotropinemi 

• Premature barn 
• Alvorlig syke barn 
• Barn < 2. levedøgn 
• Barn av mor med 

joddmangel 

• Tilført jod før eller etter 
fødsel 

• TRAS overført fra mor 
• Mor behandlet for 

hypertyreose under 
graviditet 
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Hvordan følge denne gruppe? 
• Hvis barna behandles med Thyroxin 

– trenger i regelen små doser for at holde TSH lav 
– aktuelle for etiologisk utredning etter 3 års alder og 

seponering av behandling 
 

• Barna som ikke behandles 
– Kontroller ved poliklinikken avsluttes når 2 påfølgende 

kontrollprøver av fritt T4 og TSH med minst 6 ukers 
mellomrom er normale 
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TSH > 25 mU/L i fullblod 

• SANNSYNLIG MEDFØDT HYPOTYREOSE 
– Øyeblikkelig hjelp situasjon 
– Hurtig blodprøvekontroll 
– Informasjon til foreldre 
– Etiologisk utredning 
– Starte substitusjonsbehandling umiddelbart 
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TSH  8 - 25 mU/L i fullblod 

• MULIG MEDFØDT HYPOTYREOSE 
– Snarlig blodprøvekontroll 
– Informasjon til foreldre 
– Ukentlige kontroller inntil normalisering eller 

behandling 
– Etiologisk utredning 
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Behandlingsindikasjon for barn 
med TSH mellom 8 - 25 mU/L 

• fritt T4 patologisk lav 
• TSH stigende ved 10 - 14 dagers alder selv 

om fritt T4 er normal 
• TSH ikke normalisert innen 1 - 3 måneder 

selv om fritt T4 er normal 
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TSH ved 8 mU/L og økende 

   Barn med ektopier og hypoplasier kan initielt 
presentere nærmest normale nivåer av TSH i 
screeningprøven. Etterhvert som barnet 
vokser vil TSH øke.  

 Det store spørsmål: følges barnet da fortsatt 
av barnelege? 
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Barn med et normalt 
screeningsresultat  
i nyfødtperioden 

kan fremdeles utvikle hypotyreose 
senere i livet. 
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Behandling 

• Levaxin  (10 - 15 µg/kg) 
  

–  50 µg pr. dag   ( fødselsvekt ≥ 2500 g ) 
–  25 µg pr. dag   ( fødselsvekt < 2500 g ) 
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Vedrørende dosering 

• Som en hovedregel legges det større vekt på en 
patologisk forhøyet TSH enn på normale fritt T4 
verdier når dosen skal reguleres. 

• Levaxin dosen økes vanligvis når TSH nivå viser 
tegn til stigning, også før TSH passerer øvre grense 
av referanse området. 

• TSH er, i motsetning til fritt T4, nærmest 
uavhengige av tidspunkt for siste tablett. 
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Kontroller-1 
• 14 dager etter behandlingsstart reguleres 

Levaxin dosen – og da ofte ned! 
• Heretter hver 2-3 uke, inntil fritt T4 er ved 

øvre grense og TSH ved nedre grense av 
referanseområdet. 

• Er dette oppnådd kan man nøye seg med en 
blodprøvekontroll hver måned. 

• Etter 6 måneder kan barnet kontrolleres hver 
2. – 3. måned. 
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Kontroller-2 
• Fra 1 - 2 års alder kontrolleres barnet hver 3. 

måned 
• Fra 2 - 4 års alder hver 6. måned med 

blodprøvekontroller hver 3. måned. 
• Senere og frem til avsluttet vekst kontroller 

hver 6. måned evt. med ekstra blodprøve 
kontroller ved behov 



Erhvervet hypotyreose 
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Årsaker til erhvervet hypotyreose -1 

• Primær hypotyreose 
– Kronisk autoimmun tyroiditt  
– Bakteriell Akutt suppurativ tyroiditt 
– Viral subakutt tyroiditt (de Quervain sykdom) 
– Iatrogene årsaker: medikament, strålebehandling, 

kirurgi 
– Jodmangel 
– Infiltrative sykdommer ( lymfom, histiocytose X) 
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Årsaker til erhvervet hypotyreose -2 

• Sekundær hypotyreose 
– TSH mangel 

• Tertiær hypotyreose 
– TRH mangel 



jvj12 

Symptomer og tegn ved erhvervet 
hypotyreose 

• Struma 
• Vekstretardasjon 
• Forsinket 

benkjerneutvikling 
• Letargi, treghet 
• Innlæringsvansker 
• Obstipasjon 

• Hypotermi 
• Tørr, kald, 

myxødematøs og blek 
hud 

• Tørt, livløst hår 
• Overvekt 
• Bradycardi 
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Kronisk autoimmun tyroiditt 

• med struma (Hashimoto’s thyroiditis): ses typisk 
hos større barn og unge. Lymfocytær infiltrasjon, 
thyroidea celle hyperplasi 
 

• uten struma (atrofisk thyroiditis): forekommer i 
alle aldre. Kan forekomme ganske tidlig. atrofi og 
fibrose. 
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Kronisk autoimmun tyroiditt 

• Starter sjeldent før 5 års alder 
• Ses oftere hos piker enn gutter 
• Kan opptre familiært 
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Kronisk autoimmun tyroiditt  
Diagnose  

• Høye titre av anti-TPO og / eller anti-Tg 
antistoffer 

• Høy titer av TSH-reseptor ”blokkerende” 
antistoffer 

• Evt. struma  
• Hypotyreose 



Behandling 

Levaxin  
3 - 4 µg/kg fra 2 års alder 

 
Kombinasjonsbehandling med 
Liothyronin er fortsatt lite brukt i 

pediatrien. 



 

Barn med uttalte symptomer bør 
doseres meget forsiktig initielt.  

 
Startdose: 1/4 - 1/2 av 

vedlikeholdsdosen – eller enda 
lavere 
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Optimal behandling 

•  Klinisk eutyreot tilstand 
•  Opprettholdelse eller gjenetablering av  

 normal vekst 
•  Ingen ytterligere forsinkelse av 

 skjelettalder 
•  Normalisering av hormonverdier 
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Vedrørende dosering-1 

• Som en hovedregel legges det større vekt på en 
patologisk forhøyet TSH enn på normale fritt T4 
verdier når dosen skal reguleres. 

• Thyroxin dosen økes vanligvis når TSH nivå viser 
tegn til stigning, også før TSH passerer øvre grense 
av referanse området. 

• TSH er, i motsetning til fritt T4, nærmest 
uavhengige av tidspunkt for siste tablett. 
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Vedrørende dosering-2 

• Doseendringer bør ikke være mer enn 25 µg hver 
eller annen hver dag. 

• Hormonverdiene kan kontrolleres 3 - 6 uker etter 
endringen er gjort. 

• Behandlingen er livslang 
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Kontroller 

• Velregulert hypotyreose etter 2 års alder bør 
kontrolleres hver 6 måned evt. med ekstra 
blodprøvekontroller 

• I puberteten hver 6 måned : vekst medfører 
økt behov for thyroxin 
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Kronisk autoimmun tyroiditt  
er assosiert til flere kromosomfeil  

• Down syndrom  
• Turner syndrom 
• Klinefelter syndrom 
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Kronisk autoimmun tyroiditt  
kan opptre sammen med andre autoimmune tilstander 

• Rheumatoid artritt 
• Addison sykdom 
• Diabetes mellitus 
• Idiopatisk trombocytopenisk purpura 
• Glomerulonefritt 
• Cøliaki 
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Arvelige former for 
thyroideasykdommer 
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Arvelige former av medfødt 
hypotyreose-1 

• Defekt tyroglobulin syntese - kvantitativ / 
kvalitativ defekt 

• Defekt jodkonsentrering - defekt 
Natrium/jodid symporter 

• Defekt jodproteinbinding eller defekt 
jodtyrosinkobling 

• Defekt jodtyrosin dejodase 
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Arvelige former av medfødt 
hypotyreose-2 

• Defekt TSH: oftest feil i β-enheten 
• Defekt TSH-reseptor: er sett ved 

ekstrem hypoplasi 
• Thyroideahormon resistens 
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Utredning av barn med medfødt 
hypotyreose etter 3 års alder 

Disse barna kan deles i to grupper: 
 
1. Barn som har gjort scintigrafi og ultralyd- 
 undersøkelse av hals i nyfødtperioden 
 
2. Barn som ikke tidligere er utredet for sin  
 sykdom 
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Vedrørende utredning etter 3 års 
alder 

Den etiologiske utredning av barn etter tre  
års alder er fortsatt en frivillig sak 

 
Det er viktig at foreldre får grundig informasjon 

- muntlig og skriftlig, før de tar stilling til om  
barnet skal utredes 
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Forberedelse til utredning etter 3 
års alder 

• Undersøkelsesdag fastlegges etter søknad til 
nukleærmedisinsk avdeling. 

• Levaxin behandlingen seponeres midlertidig en 
måned før undersøkelsesdagen. 

• Liothyronin behandlingen startes en måned før 
undersøkelsesdagen og seponeres en uke før. 

• Pasienten er således medikamentfri i en uke. 
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Forberedelse til utredning etter 3 
års alder 

• Liothyronin kan doseres på følgende måte:                    
1 tablett Levaxin á 50 µg svarer til 1 tablett 
Liothyronin á 20 µg - Man kan gjerne anvende en 
enda lavere dosering 

• Levaxin behandlingen påbegynnes umiddelbart 
etter at undersøkelsene er avsluttet. 

• Ved agenesi suppleres behandlingen med 
Liothyronin de tre første dager 
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Neoplasier 
Sjeldne i barnealderen 

•  Thyroidea adenomer 
– aktive adenomer (”varme knuter”) 
– inaktive adenomer (”kalde knuter”) 

•  Thyroidea carcinomer 
– Pappilære carcinomer 
– Follikulære carcinomer 
– Anaplastiske carcinomer 
– Medullære carcinomer 
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Nyfødtscreening i 
Norge 

www.oslo-
universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen 
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Historisk oversikt 
• Screening av nyfødte for fenylketonuri (Følling 

sykdom) ved hjelp av en serumprøve startet i 1969. 
Screening av nyfødte for medfødt hypothyreose 
startet i 1979. 

• Utredning, behandling og den videre kontroll av 
barn med fenylketonuri (PKU) er sentralisert til 
Rikshospitalets Barneklinikk.  

• Utredning, behandling og kontroll av barn med 
medfødt hypothyreose er desentralisert og ivaretas 
av landets barneavdelinger 
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Hastegrader for  
23 sykdommer 
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Vi tror et utvidet screeningprogram årlig vil 
forhindre død eller gi bedre leveutsikter for... 

• 15 – 20 barn med stoffskifte sykdommer 
– 5 med MCADD 
– 5 med CAH 
– 5-10 med de resterende sjeldne medfødte 

stoffskiftesykdommer 
• 4-5 med PKU 
• 25 med CH 
• 10 med CF får en tidlig diagnose og sannsynligvis et 

bedre sykdomsforløp 
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Filterpapirrekvisisjonen 

Opplysninger om mor er heftet direkte til blodprøven: Det er laget en rekvisisjon med én del 
beregnet for demografiske data fra mor og barn og med én filterpapirdel til screeningblodprøven.  
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Når bør en screeningprøve tas? 

Screeningprøven fra den nyfødte bør 
tas minst 48 timer etter fødselen 

Vi vil gjerne at prøven tas innen 72 
timer etter fødselen, alternativt så rask 

som mulig etter 72 timer 
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Fra 
1.Mars 
2012 

Før 

Prøvetakingstidspunkt: 48 timer – 72 timer 



jvj12 

Eksempel på 
Behandlingsprotokoll 
 
Beh. protokoller for de 
23 sykdommene ligger 
på Nyfødt-
screeningens nettside 
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Erfaring etter oppstart 1. mars – resultater 
• Hypothyreose og PKU som før (11 PKU i år!) 
• Flere CF. Fungerer godt – internasjonalt samarbeid. NB: Varsler kun nyfødte med to 

mutasjoner som det er kjent gir sykdom, dvs ikke bærere. Obs grenseoppgang ved milde 
mutasjoner.  
 

• CAH (congenital adrenal hyperplasi): 22 varslet første 2 ½ mnd hvorav en sann positiv. 
Premature stor utfordring som forventet inkl. blodprøvevolum i utredning. Etter etablering 
av 2. tier er kun tre varslet. 
 

• CUD (carnitin opptaks defekt): Selexidbruk/maternell mangel bidrar til flere falske positive 
(15). Vurderer lavere cut off og  second tier med DNA analyse.  
 

• MMA/PA: Som forventet noen falske positive (13) delvis pga maternell B12 mangel. En 
MMA og en PA klinisk syke og fått diagnose rett før positivt screeningsvar. Jobber med 
second tier (homocystein, methylmalonsyre og 2-methylcitrat).  
 

• TYR (tyrosinemi type 1): Tre varsel på moderat forøket succinylaceton. Ingen ekte positive.  
• IVA (Isovaleriansyreemi): Raskt 2. tier for Selexid. En ekte positiv (klinisk frisk)  

 
• Fettsyreoksidasjonsfeil: Ingen sanne MCADD, men to falske positive inkl. to bærere. En 

VLCADD  (og en bærer) og en LCHADD med PKU. Kun få falske positive (som forventet). 
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CAH som følge av 
21-hydroxylase 

defekt 

Mineracorticoid syntesen Glukokortikoidsyntesen Androgen syntesen 

Cut-off for CAH 

 
1.tier: 17OHP over 30 nM 
sammenholdes med gestasjonsalder: 
1.tier: (“urgent” begrepet: varsle før 
2.tier) 

GA < 35 uker: 80 nM – “urgent”: 
17OHP 200 nM 
GA ≥ 35 uker: 30 nM – “urgent”: 
17OHP 180 nM 

2.tier (alle 1.tier positive):  
Cut-off for 17OHP: 20 nM og ratio 
17OHPP+A. / Kort.(nM/nM) ≥ 2,0 
beregnes.  
 



jvj12 

Cut-off varierer i forhold til fødselsvekt og 
gestationsuke 

• For å gjøre en korrekt evaluering av 
screeningresultatet trenger vi disse opplysninger: 

» Fødselsvekt 
» Gestasjonsalder 
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• Positivt resultat: 1.tier + 2.tier “flagger” patologi. 
– Telefonisk kontakt med Vakthavende lege ved 

nærmeste barneavdeling 
– 1.prøvesett: Elektr. + p-glucose + Kortisol + 

androstendion + 17OHP 
– 2.prøvesett: Aldosteron, DHEA, DHEAS, Testosteron, 

Renin aktivitet, FSH, LH, CYP21 
– Skriftlig svar så snart som mulig med kommentar 

(“Midlertidig svarbrev”) 
– Skriftlig svar så snart alle screeningresultater er 

tilgjengelige (“Endelig svarbrev”) 

CAH screening 
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Hvem gjør hva – patologiske prøver 

Fødeavdeling / sted 

Klin.Kj.avd 

Fylle ut 
rekvisisjonene med 
data om rekvirent, 

mor og barn 

Ta filterpapirprøven, 
skrive prøvetakings- 

tidspunkt og føre 
oversikt over sendte 

prøver 

Nyfødtscreeningen Tilsendte prøver 
evalueres, evt. nye 
prøver rekvireres 

Screeningprøven 
analyseres 

Analyseresultater 
valideres og sendes 
til fødeavd. / steder 

Barnelegen 
kontrollerer barn 
med patologiske 

prøver 

Kontrollere at alle 
sendte prøver er 

analysert og 
kommet tilbake, 
arkivere analyse 

resultater 
Barnelege 
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Takk for meg 
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