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Hypofysen - embryologi 

Förtjockning av ectoderm i orofarynx –  
början på utveckling till en hypofys 
 
Fördjupning bildar rudimentär Rathkes ficka 
 
Inbuktning i golvet i 3:e ventrikeln  
- Infundibulum - bildar bakloben 
 
Omgivande väggar i Rathkes ficka ger uppphov  
till framloben (pars distalis och tuberalis) samt 
mellanloben (pars intermedia)  
 
Mellanloben kan cystomvandlas  
”Rathke´s cleft cyst” 
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Orofarynx vandrar upp till neurohypofysen



Hypofysen - schematisk anatomi 
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Sella turcica, nära synnerven, carotisartärer



Vad för patienten till diagnos? 

Symptom på hypofyssvikt 
”De lågviktiga, icke-karakteristiska symtomens tyranni” 
Sviktar i ordning - GH och gonadotropiner, ACTH och TSH, Prolaktin och ADH 
 
GH 
Ökad fettansättning, minskad muskelmassa, tunn hud, nedsatt livskvalitet 
med trötthet, uttröttbarhet, dålig sömn, dålig vakenhetsperiod 
 
Hypogonadism 
Utebliven/försenad pubertet, förlångsammad eller förlängd tillväxt, dålig 
libido, impotens, försämrad skäggväxt, oligo/amenorré, barnlöshet, allmänt 
dålig vitalitet 
Frakturer, osteoporos om långvarig hypogonadism 
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Ospecifika symtom



Kortisolbrist (ACTH-brist) 
Trött, uttröttbar, värk generellt i kroppen, mest i händer, underarmar, 
underben, stelhet, aptitlöshet, allmän sjukdomskänsla, oförmåga att 
hyperpigmenteras 
Feber och diarrésjukdom blir dramatiska     
 

TSH-brist 
Liknar symtom vid primär hypotyreos men är oftast mindre uttalade – 
trötthet, frusenhet, tröghet i tanke och rörelser, torr hud 
 

Prolaktinbrist 
Oförmåga till amning, kan inte behandlas, finns inte något läkemedel 
OBS – Sheehans syndrom 
 

ADH-brist 
Ökade urinmängder, ökad törst 
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Oxytocin?



Lokal effekt av hypofystumör 
Huvudvärk 
Synfältsinskränkning 
Synnedsättning 
Kranialnervspares 
 

Symptom på överproduktion av hormon från hypofysen 
Prolaktin    
GH   
ACTH     
TSH     
LH/FSH  
       

Incidentalom 
Slumpmässigt upptäckt adenom 
 

Laboratoriefynd 
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Yrsel, stroke, tia mm, akuten, CT, ögonläkare, optiker,
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Sellaregionens tumörer 

Endokrint inaktiva adenom  30% Kromofoba 

Prolaktinproducerande adenom  30% Eosinofila 

GH-producerande adenom  20% Eosinofila 

ACTH-producerande adenom  10%  Basofila 

TSH-producerande adenom  2% Basofila 

LH/FSH-producerande adenom  1% Basofila 

Kraniopharyngiom   5% 

 
hCG-producerande germinalscellstumörer,  2% 
kolesteatom, hamartom, meningiom, 
granulom, metastaser, gliom, pinealom, 
rabdomyosarkom, chordom 
 



Övriga processer som kan påverka  
hypofysfunktionen 

Iatrogen 
Kirurgi, strålbehandling 
Pga behandling av hypofystumör, alt CNS-bestrålning 
 

Granulom/inlagringssjukdomar 
Sarcoidos, histiocytos, Wegeners granulomatos, amyloidos m fl 
 

Hypofysit 
Underdiagnostiserat? Inget PAD om ingen kirurgi 
  

Infektiösa 
Meningit, encefalit, tuberkulos 
 

Apoplexi/infarkt 
Plötslig huvudvärk 
Inklusive Sheehans syndrom 
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Tex ALL studien, beskriv hypofysiterna, Sheehan – kan ej amma



Vaskulära 
Karotisaneurysm  
subaraknoidalblödning (SAH) 
 

Traumatisk skallskada (TBI) 
Inte alltid makroskopiskt  
synliga förändringar 
 

Mutationer, anläggningsrubbningar 
Inklusive Kallmans syndrom (nedsatt luktsinne) 
 

Cystor, inkl Rathkes Clefts cysta 
 

Empty sella 
Kan vara medfött, eller resttillstånd 
 

Idiopatisk 
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Ärftliga former av hypogonadotrop hypogonadism, Noonan, Kommentera TBI – inte så jättevanligt 
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Hypothalamus och Hypofysen 
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Väl genomblödd, kort loop hypothalamus-hypofys-hypothalamus



Hypofysen och dess målorgan 



Hypofys-binjure-axeln 

 CRH 

Kortisol 
DHEA 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Neg feedback



Endokrinologiboken 2015 

Kortisol dygnskurva 

Kortisolkurva   
Kl 20, 24, 04, 08 

Basal provtagning 
P-ACTH + S-Kortisol morgonvärde  
 
S-kortisol  
> 400 nmol/L kortisolbrist osannolik 
< 100 nmol/L kortisolbrist trolig 
 
P-ACTH   
högt vid primär binjurebarksvikt 
lågt eller normalt vid sekundär  
(tertiär) binjurebarksvikt 



Hypofys-binjure-axeln… 

Utvidgad provtagning misstänkt brist 
Synacthentest  1 ug iv (lågdos) alt. 250 ug iv valfri tid på dygnet 
(syntetiskt ACTH)  kortisol 0 + 30 + 40 min            
   normal  stegring > 500 - 550 nmol/L 
 
   OBS – det måste ha gått en viss tid efter hypofysskada 
 
 

ITT   Insulin iv, glukos < 2,4 mmol/L 
(Insuline Tolerance Test) kortisol – 15 min, var 15:e minut upp till 120 minuter 
    normal stegring > 500 - 550 nmolL 
     
   Kontraindicerat vid hjärtkärlsjukdom, krampsjukdom, 
   äldre?  
   Via hypothalamus/hypofysen 
   Även test av GH sekretionen  
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Presentationsanteckningar
Förklara Synacthentestet, kommentera lågdos, måste ha varit stimulerad av hypopyfsen, och av hypotalamus, testar hela systemet, skall ha gått minst 4 veckor



Behandling 
 

Hydrokortison 15 - 25 mg dagligen, helst uppdelat på 2 - 3 doser 
  Hydrokortison ®, Hydrokortone ® (licens)  
  Plenadren ® (långverkande) 
 
Behöver ej substituera mineralkortikoider, intakt renin-angiotensinsystem, 
hela binjurebarken är inte påverkad som vid primär binjurebarksinsufficiens 

Hypofys-binjure-axeln… 
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Zona glomerulosa mineralkortikoider, fasciculata glukortikoider, reticularis androgener, ACTH styr fasciculata och reticularis
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Tyreoidea-axeln 
 TRH 

Tyroxin 
Trijodtyronin 

Basal provtagning 
s-TSH väsentligen normalt vid sekundär svikt 
s-fT4 
s-fT3 
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Negativ feedback, inte lika uttalat som vid primär svikt



Tyreoidea-axeln… 

Utvidgad provtagning 
TRH-belastning  Test för insöndring av TSH 
   Peak efter 20-30 minuter 
   Utförs relativt sällan, vid oklara fall 
 
Behandling 
Tyroxin   Levaxin ® 
 
 
OBS att kortison skall substitueras först om det samtidigt 
föreligger kortisolsvikt 
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Hypofysärt? TSH om? Diffa thyrhormonresistens? 0,2 mg  0,2 mg/ml, alltså 1 ml. 0 + 20 + 60. Flackt vid TSH om, dynamiskt vid resistens



Gonad-axeln 
 GnRH 

testosteron 

östradiol 

Basal provtagning 
s-Testosteron/östradiol 
s-SHBG 
 
s-FSH 
s-LH 
 

s-Prolaktin 
 

 
 
 
 



Menstruationscykeln 
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Läs på, förklara
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FSH 
Kvinnor Stimulerar till bildning av folliklar i äggstockar, östrogen 
Män Stimulerar testiklar till spermiebildning 
 
LH 
Kvinnor Stimulerar till ägglossning 
Män Stimulerar testiklar till produktion av testosteron 
 
OBS – FSH och LH skall vara högt hos postmenopausala kvinnor 
 
Testosteron kan vara lågt vid annan sjuklighet, övervikt, kraftig fysisk 
aktivitet, medicinering mm mm  
 
Beakta att vi inte mäter fritt testosteron, mäter bundet till SHBG 
 

Gonad-axeln… 
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Förklara fritt – den fria mängden som inte är bundet, är biologiskt aktivt



Gonad-axeln… 
Utvidgad provtagning 
GnRH-belastning   Test för insöndring av FSH och LH 
    Peak efter 20-30 minuter  
    Utförs relativt sällan 
 
Kvinnor 
s-DHEA-SO4 
s-Androstendion 
s-Testosteron/SHBG 
 
Män 
s-Östradiol 
s-DHEA-SO4 
s-Androstendion 
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Förklara DHEA egentligen inte gonadaxeln, viktigt hos kvinnor, hos män från testikeln. Syntes av binjurebarksandrogener via konversion av 17-alfa-hydroxypregnenolontill DEHA och DHEAS. Låg egen androgenaktivitet. Konversion till testosteron och dihydrotestosteron
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Behandling 
Kvinnor  
Östrogenpreparat (fertil ålder) 
DHEA (ev)   Prasteron ® (Ex tempore) 15-25 mg/dag 
    Dosera till låga normalvärden 
    OBS – för hög dos kan ge biverkningar 
    som vid hyperandrogenism   
     
Män 
Testosteron, gel   Testogel ®, Tostrex ®, Testim ® 
Testosteron, långverkande im Nebido ® 
    Testoviron depot ® (licens) 
Testosteron plåster  Atmos ® (licens) 
 
 

Gonad-axeln… 
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Verkningar snarare, förklara nebido, intervall, Hb mm, plåster licens, testoviron depot licens, ges till barn. Atmos licens?
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GH-axeln 
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Komplex, förklara parakrin, ghrelin – hungerstimulerande hormon



Basal provtagning 
s-GH 
Högst tidigt på morgonen (i rörelse)  
Högre hos kvinnor, även hos äldre 
Sjunker med åldern 
Högre hos kvinnor med perorala 
östrogener 
 

 
 

 

Edén et al, Clin Chemistry, 1998  
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Äldre….., skillnaden kvarstår hos äldre



Basal provtagning 
s-IGF-1 
Ej könsberoende hos vuxna 
Kan vara normalt vid GH-brist 
Kan vara lågt vid annan sjuklighet, nedsatt  
nutrition, hård träning, dåligt reglerad 
diabetes 
Lägre vid po östrogen (leverpåverkan,   
minskad produktion av IGF-1) 
 
<1% är fritt 
ca 70-80% syntetiseras i levern  
resten produceras lokalt i de  
flesta vävnader 

Hilding et al, JCEM, 1999 

Presentatör
Presentationsanteckningar
överlaqppning



Komponenter i GH-bristsyndromet hos vuxna 

Kroppssammansättning  

ökad fettmassa, bålfetma 

minskad muskelmassa 

nedsatt bentäthet med ökad frakturrisk 

tunn hud 

Fysisk arbetsförmåga 

sänkt muskelstyrka 

sänkt maximal arbetskapacitet 

minskad maximal syreupptagningsförmåga  

Värmereglering 

Nedsatt svettningsförmåga 

Vätskebalans 

sänkt glomerulär filtration 

sänkt totalt kroppsvatten 

sänkt natriumretention Endokrinboken 2015 
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Kommentera de viktigaste



Kardiovaskulär risk  

högre blodtryck  

ökat LDL-kolesterol/ sänkt HDL-kolesterol 

minskad insulinkänslighet 

ökat fibrinogen 

ökad plasminogen- 

aktivator-inhibitor (PAI-I) 
 

Psykologiska och sociala aspekter 

upplevd sänkt livskvalitet 

social isolering 

låg energi 

initiativlöshet 

nedsatt självkänsla 

depressivitet 

sömnproblem Endokrinboken 2015 
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Ser inte så uttalade symtom i dag



 Vem skall testas? (intention to treat…) 
 
1 Hypothalam/hypofysär skada  
 (endokrin, strukturell, genetisk) 
 
2 Tidigare CNS-bestrålning eller  tumörbehandling 
 (cytostatika) 
 
3 TBI och SAH (minst 1 år) 
 
4 CO-GHD  
 
Idiopatisk isolerad GHD de novo hos vuxna ingår inte 
till skillnad från isolerad GHD med organisk orsak 
Behandling vid partiell GHD ej tillräckligt utvärderad  
 
 

GH-axeln… 
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Behandlar ändå?



Utvidgad provtagning 
Ej nödvändigt med test om 3 eller fler hormonbrister   
> 97% risk för GHD  
 
ITT (insulintoleranstest) Insulin iv, glukos < 2,4 mmol/L 
   < 3 ug/L talar för uttalad brist 
   Svaret minskar med stigande ålder och ökande BMI 
 
   Gold standard 
 
   Testar även kortisolaxeln 
 

 

GH-axeln… 



GHRH-arginin-belastning Används alltmer, starkt BMI-beroende 
   GH-peak  BMI  
   < 11 µg/L < 25 kg/m2 

   < 8 µg/L 25-30 kg/m2 

   < 4 µg/L > 30 kg/m2  
 

   Risk för falskt normalt svar vid GHD av 
   hypothalamiskt ursrpung 
 
Argininbelastning  Hämmar somatostatintonus 
 
Glukagonbelastning Stimulerar GH sekretion hos friska 
 
Tät nattkurva  Utförs sällan på vuxna numera 
          

GH-axeln… 
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Om strålbehandlad, vänta ca 5 år 



Behandling 
Startdos   0.2 resp 0.3 mg/dag yngre män resp. kvinnor 
   0.1 mg/dag äldre 
 
    Ej baserat på kroppsvikt – stora individuella 
    variationer i absorption och i känslighet  
    för GH  
   
    Gradvis, individualiserad dostitrering 
    (färre biverkningar) 
 
IGF-1 + 1 SD i de flesta publicerade studier där man påvisat positiv effekt av GH 
Äldre kräver lägre dos och är känsligare för GH 
Kvinnor kräver högre dos än män, särskilt om behandling  
med perorala östrogener 

GH-axeln… 



Behandlingsmål – vuxna med GHD 
Förbättra body composition 
(öka lean body mass, minska fat mass) 
Minska abdominalt och visceralt fett 
 

Förbättra muskelmassa/muskelstyrka 
 

Bevara skelettmassa 
Öka benmineraltäthet 
 

Normalisera kardiovaskulära riskmarkörer 
 

Optimera fysisk förmåga och psykiskt välbefinnande 
 

Normalt IGF-1 för åldern 
 

GH och graviditet 
GH sätts ut i ca 16:e gravveckan, därefter bildar placentan 
GH i tillräcklig mängd 

GH-axeln… 



Diabetes Insipidus 
ADH bildas i kärnor i hypothalamus och förs i sekretoriska granulae via  
axon till bakloben 
 

Stora mängder utspädd, hypoton urin (polyuri)  
> 2 l/m2/24 h, > 40-50 ml/kg/24 h 
 

Sekundärt ökat drickande (polydipsi) 
 

Kompenserar inte helt vattenförlusterna 
P-osm övre normalområdet/lätt förhöjt, s-Na åt det höga hållet 
 

Ärftlig eller förvärvad 
 

Central Diabetes Insipidus (CDI) 
Otillräcklig ADH sekretion  
 

Nefrogen Diabetes Insipidus (NDI) 
Nedsatt svar i njuren på ADH    
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Smaklös, på torken



Central Diabetes Insipidus 
CDI  Trauma   kirurgi, skada     
förvärvad Vaskulär   blödning, infarkt  
  Neoplasm  kraniopharyngiom, meningiom, 
     germinom, hypofystumör, metastas 
  Granulom  histiocytos, sarcoidos 
  Infektiös   meningit, encephalit    
  Inflam/autoimmun lymfocytisk hypofysit 
  Droger/toxin  t.ex. etanol 
  Övrigt   hydrocephalus, cystor, trauma,  
     degenerativa sjukdomar 
  Idiopatisk 
Skada på neurohypofysen eller hypothalamus, 80-90% av neuronen skadade 
Vanligaste orsak - Transsfenoidal kirurgi, skallskada 
20-30% övergående CDI vid hypofyskirurgi, 2-10% permanent, nivåberoende 
Sällsynt vid hypofysadenom 



Diabetes Insipidus - Utredning 
Verifiera polyuri 1-2 dygnsmängder 
 

Anamnes Hypothalamus, hypofys, psykiatri, farmaka 
 

Uteslut NDI krea, urea, K, Na, Ca, alb, f-glukos 
 

p + u-osm samtidigt 
 

u-osm < p-osm samt p-osm övre ref/lätt förhöjt CDI eller NDI 
 

U-osm + p-osm är låga    Psykogen polydipsi 
 

Törstprov 
 

Minirintest 
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Förklara törstprov, törstar från morgonen, vikt, mäter urin, börja kvällen före, morgonen kissar, vägs, varannan timme samt avslut Na, urea, p-osm, u-osmAvslutas om viktsförlust > 3& eller när u-osm är oförändrad i tre konsekutiva prov. Minirintest – 3 timmar efter skall u-osm ha stigit över 800



Diabetes Insipidus - Behandling 

Vasopressinanalog desmopressin, Minirin ® Nocutil ® 
Frystorkad tablett, nässpray, näsdroppar, injektionsvätska 
 
Upptitreras tills ingen noktyri, normala urinmängder 
 
Vissa LM kan stimulera endogent ADH - dosminskning 
 
Hårt arbete ökar dosbehovet, vila kan minska dygnsbehovet 
 
Äldre ökad risk för överdosering 
 
Individuellt dosbehov påfallande konstant över tid (120 ug – 600 ug) 
 



MRT hypofys 

Olafur Gudjonsson, NK, UAS 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ofta CT först, sen MRT vanligen vid adenom, CT bäst förkalkningar, benstruktur, förstärker med kontrast, dynamisk kan skärpa kvaliteten



SIPAP 

Mikroadenom < 10 mm, Makroadenom ≥ 10 mm  



Utredning – Visus/Synfält 

Normal 
 
 
 
 
Bitemporal hemianopsi 
 
 
 
 
Temporal quadrantanopsi 
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förklara



Behandling endokrint inaktiva hypofystumörer 
Indikation kirurgi   Synpåverkan 
   Förväntad tillväxt 
 

Kirurgi   Transsphenoidal  Transkraniell 

Endoskop/mikroskop Transseptal 

    Transnasal         
Transethmoidal 

Komplikationer till kirurgi 
Hypofyssvikt 
Synpåverkan 
Diabetes insipidus 
SIADH 
Liquorré 
Hematom 
Infektioner 
Smärta 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ålder, barnönskan, nästäppa



Histopatologisk diagnostik 

Formalinfixerat, paraffininbäddat material 
WHO klassifikation av endokrina tumörer på basen av  
immunhistokemiskt påvisat hormonuttryck i tumörcellerna 
Alla hypofyshormoner, transkriptionsfaktorer, chromogranin A mm 
Proliferationsmarkörer Ki67 (%) och p53 
 
Atypiska adenom med ökad tillväxtpotential och risk för recidiv –  
ökat antal mitoser, Ki67 > 3%, uttalad cellatypi och utbrett uttryck av p53 



Behandling endokrint inaktiva hypofystumörer… 
Strålbehandling 
Komplement till kirurgisk behandling, när kirurgi inte är lämpligt 
Minskad hormonproduktion, minskning av tumörvolym, minskad risk 
för fortsatt tillväxt  
 
Fraktionerad konventionell strålbehandling med fotoner 
Strålfältets form anpassas efter tumörens utbredning 
Daglig dos 1,8-2 Gy, 5 dagar/vecka, totaldos 45-54 Gy 
 

Akuta biverkningar – trötthet, hudrodnad, ev håravfall  
vid tinningar, övergående förändringar av luktsinnet 
 

Utveckla hypofyssvikt över tid 
Ökad risk för gliom och meningiom 
Ökad risk för SAH 
Kognitiv påverkan?  



Stereotaktisk radiokirurgi 
Engångsbestrålning med extrem tredimensionell precision eller med  
få fraktioner 
 

Gammakniv 
Stereotaktisk linjär accelerator (Linac) 
Cyberknife – robotbaserad minilinjär accelerator 
      
     Gammakniv – KS, Solna 
     Höga lokala stråldoser 
     brant dosgradient 
     MRT/CT i stereotaktisk 
     ramfixering 
     18-25 Gy 
     Begränsande faktorer tumörvolym 
     och närhet till chiasma 
  

Behandling endokrint inaktiva hypofystumörer… 
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Behandling endokrint inaktiva hypofystumörer… 

Protonstrålning 
Särskilt i recidivsituationer. Kan behandla strålmål upp till 90 mm diameter 
 

Bortom ”Braggtoppen” ingen sekundär bestrålning mot normal 
hypofysvävnad 
 

Fraktionering vanligen 25-30 behandlingar 
 

Röntgentäta titanmarkörer opereras in i skall benet före dosplanering 
 
    Skandionkliniken, Uppsala 
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Behandling endokrint inaktiva hypofystumörer… 

Farmakologisk Dopaminagonist, somatostatinanalog tveksam effekt 
  Temozolomidebehandling vid aggressiva,  
  maligna tumörer 
 
Aktiv Expektans Följa regelbundet med MRT, Ögonkontroller 
   
 
 
Förvånansvärt få studier om naturalförloppet för endokrint inaktiva 
tumörer 
Risk för tumörtillväxt tycks större för makroadenom och solida tumörer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Alltfler äldre



Inkommer till akuten- man 77 år 

Hustrun gått bort för 1 månad sedan i bröstcancer 
Waran pga DVT, utredd på Hematologen pga eosinofili och anemi 
Lågdos Prednisolon sedan flera år 
 
Under gårdagen huvudvärk, ej gått att smärtlindra, kräkningar hela natten 
Inkommer trött och tagen 
 
Hb 118, Na 131 natriumkloriddropp 
 
CT skalle  hypofystumör som når tractus opticus 
 
Remiss  neurokirurg, MRT, ögon, endokrin 



Solu Cortef 100 mg x 2 iv 
T Levaxin 50 ug x 1 
T Hydrokortison 20 mg x 1 
Blir som en ny människa……. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommentera anemin – testosteronbrist? Stått på Prednisolon 2,5 mg, fungerat hyfsat, nu illamående och kräkningar, ej hjälpt, akut kortisolsviktNästa bild MRT – op? Beror på ögonundersökning





Kraniopharyngiom 

Incidens    0.5 – 2 nya fall/miljon invånare/år 

Ingen könsskillnad    

2-5% av alla intrakraniella hjärntumörer 

5 - 13% av alla hjärntumörer hos barn 

Två ålderstoppar 5-15 och 50-75 år 

Benign epithelial tumör   härrör från epitelcellerna i Rathkes ficka 

Solid, cystisk eller solid/cystisk cystisk/adamantinomatous/barn 

    solid/squamous-papillary/vuxna   

Förkalkningar   ca 60% (CT) 

Stora, aggressivt växtsätt  4% intrasellära 

    21% intra- och suprasellära 

    75% suprasellär inväxt i 3:e ventrikeln   

 



Symptom vid diagnos Huvudvärk, illamående 

   Hydrocephalus 

   Synstörningar (visus, synfält) 

   Endokrin dysfunktion, diabetes insipidus 

   Avstannad längdtillväxt, försenad pubertet 

   Kognitiva besvär 

Sequelae  Hormonsvikter 

   Hypothalam fetma (hos ca 50%) 

    fr.a pga kirurgi i hypothalamusområdet 

   Synstörningar 

   Kognitiva besvär 

 

Kraniopharyngiom… 



Behandling 
Kirurgi   Total eller subtotal beroende på växtsätt 
   Ofta transkraniell kirurgi pga stor tumör 
   Punktion/dränering av cysta 
 
Strålbehandling  Fraktionerad strålbehandling 
   Stereotaktisk (gammakniv) mer tveksam 
   Protonstrålning mer i framtiden? 
 
Komb. kirurgi/strål Förhindra recidiv eller tillväxt av rest 
 
Installation  Radioaktiva isotoper (Yttrium) 
   Kemoterapi – Bleomycin? 
   Interferon alpha? 
 
 
 
 

Kraniopharyngiom… 



Remiss från Gävle till NK - Kvinna 21 år 

Kallskänka, sambo, tid väs frisk 
Söker akut - Sedan 1 vecka diplopi, synfältsinskränkning lateralt vänster öga 
Huvudvärk sedan 2 månader, tilltagit, nu konstant, inget hjälper 
Illamående, kräkningar 3-4 gr/vecka 
 
Trött och frusen i ett år 
Sedan 6 mån behandling med Levaxin, TSH skall ha varit lågt 
Slutat med p-piller 2 mån sedan för att bli gravid, ej återfått 
menstruationer 
 

Längd 170 cm, vikt 75 kg, BMI 26 
 

Bitemporala synfältsdefekter 
Lätt papillödem höger, uttalat vänster 



Kvinna 21 år… 

Suprasellär stor delvis cystisk tumör 
48 x 44 x 43 mm 
 

Förkalkningar 
 

Tangerar chiasma och N opticus höger 
 

Medellinje dislocerad 12 mm åt höger 
 

Komprimerar delvis tredje ventrikeln 
 
 



Kvinna 21 år… 

TSH  0,010 mIE/L (0,4-4) 
fT4  20 nmol/L (12-22) 
fT3  0,86 pmol/L (3,1-6,8)  
Prl   14 ug/L (5-23) 
FSH  4,5 IE/L 
Östradiol 43 pmol/L 
IGF-1  59 ug/L (149-400) 
 
Behandling med T Betapred 4 mg x 4 
 
Op transkraniellt, hypofysstjälken delad 
Postop diabetes insipidus – manifest diabetes insipidus 
 
PAD  WHO kraniopharyngiom grad 1 
 
 



Kvinna 21 år… 
2 mån postop 
Vikt 88 kg, ökat 13 kg 
Låga FSH/LH, östradiol, får Femasekvens 
Lågdos Synacthen  s-kortisol 16 
 

1 år postop 
Utvecklar GH-brist, IGF-1 59, insättes på GH 
Vikt 98 kg, BMI 34 
 

3 år postop 
MRT – inga tecken på tumörrecidiv     

 

4 år postop         
Vikt 100 kg, BMI 34 (viktuppgång 25 kg) 
 

Går upp ytterligare i vikt, tät dietistkontakt, insättes på Victoza med god effekt  
Senaste vikt 91 kg, Victoza utsatt pga diarréer, nu pågående IVF behandling 
via Carl von Linné kliniken   
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