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Presentatör
Presentationsanteckningar
0,5 kubikcm, 500 mg, 2/3 framlob



Lokal effekt av hypofystumör 
Huvudvärk 
Synfältsinskränkning 
Synnedsättning 
Kranialnervspares 
 

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

Incidentalom 
Slumpmässigt upptäckt hypofysadenom 
 

Symtom/lab som inger misstanke om hypofyssvikt 

Vad för patienten till diagnos/utredning? 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Yrsel, stroke, tia mm, akuten, CT, ögonläkare, optiker,



Hypofys-binjure-axeln 

 CRH 

Kortisol 
DHEA 
 



Kortisol dygnsvariation 

Kortisolkurva   
Kl 20, 24, 04, 08 

Basal provtagning 
p-ACTH + s-Kortisol morgonvärde  
 
s-kortisol  
> 350 nmol/L kortisolbrist osannolik 
< 100 nmol/L kortisolbrist trolig/möjlig 
 
p-ACTH   
högt vid primär binjurebarksvikt 
lågt eller normalt vid sekundär  
(tertiär) binjurebarksvikt 

Kortisolbrist (ACTH-brist) 

Trött, uttröttbar, värk generellt i kroppen, mest i händer, underarmar, underben, 

stelhet, aptitlöshet, allmän sjukdomskänsla, oförmåga att hyperpigmenteras, lågt BT 

Feber och diarrésjukdom blir dramatiska 



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 > 450 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 > 450 nmolL 
     
   Kontraindicerat vid hjärtkärlsjukdom, krampsjukdom, 
   äldre?  
   Via hypothalamus/hypofysen 
   Även test av GH sekretionen  
 

Hypofys-binjure-axeln… 



Behandling 
 

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

Hypofys-binjure-axeln… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Zona glomerulosa mineralkortikoider, fasciculata glukortikoider, reticularis androgener, ACTH styr fasciculata och reticularis
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Hypofys-tyreoidea-axeln 
 TRH 

Tyroxin  
Trijodtyronin 

Hypotyroidism (TSH-brist) 

Liknar symtom vid primär hypotyreos men är oftast mindre 

uttalade – trötthet, frusenhet, tröghet i tanke och rörelser,  

torr hud 



Basal provtagning 
s-TSH   Väsentligen normalt vid sekundär svikt, 
   förhöjt vid primär svikt 
s-fT4 
s-fT3 
 
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 

Hypofys-tyreoidea-axeln… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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



Hypofys-gonad-axeln 

 GnRH 

testosteron 

östradiol 

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

s-Prolaktin 
 
OBS – testosteron kan vara lågt 
vid sjukdom, övervikt, kraftig  
fysisk aktivitet, vissa LM mm 
 
FSH och LH skall vara högt hos 
postmenopausala kvinnor 
 

 
 
 
 



Utvidgad provtagning 
GnRH-belastning   Test för insöndring av FSH och LH 
    Peak efter 20-30 minuter  
    Utförs relativt sällan 
 
Kvinnor    Män 
s-DHEA-SO4   s-DHEA-SO4 
s-Androstendion   s-Androstendion 
s-Östradiol   s-Testosteron 
 
Hypogonadism 
Utebliven/försenad pubertet, förlångsammad eller förlängd tillväxt, dålig 
libido, impotens, försämrad skäggväxt, oligo/amenorré, barnlöshet, 
allmänt dålig vitalitet 
Frakturer, osteoporos om långvarig hypogonadism 
 
 
 
 
 
 

Hypofys-gonad-axeln… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara DHEA egentligen inte gonadaxeln, viktigt hos kvinnor, hos män från testikeln. Syntes av binjurebarksandrogener via konversion av 17-alfa-hydroxypregnenolontill DEH
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Behandling 
Kvinnor  
Östrogenpreparat, p-piller (fertil ålder) 
DHEA (ev)   Prasteron ® (Ex tempore) 15-25 mg/dag 
    Dosera till låga normalvärden 
    OBS – för hög dos kan ge kliniska tecken
    på hyperandrogenism   
     
Män 
Testosteron, gel   Testogel ®, Tostrex ®, Testim ® 
Testosteron, långverkande im Nebido ® 
    Testoviron depot ® (licens) 
Testosteron plåster  Atmos ® (licens) 
 
 

Hypofys-gonad-axeln… 
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GH-axeln 



Basal provtagning 
s-GH 
Högst tidigt på morgonen (i rörelse)  
Högre hos kvinnor 
Sjunker med åldern 
 

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  
 
 

 
 

 

GH-axeln… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Överlappning IGF-1



GH-brist 
Ökad fettmassa, minskad muskelmassa, nedsatt bentäthet, tunn hud, nedsatt 
livskvalitet, initiativlöshet, uttröttbarhet, sömnproblem 
 
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… 



 
Utvidgad provtagning 
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 på barn, sällan på vuxna numera 
          

GH-axeln… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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) till normalt IGF-1 för åldern 
 
Kvinnor kräver högre dos än män, särskilt om behandling  
med perorala östrogener 
Äldre kräver lägre dos och är känsligare för GH 
 
Utsättes i ca 16:e-20:e veckan i graviditet då 
placentan bildar eget 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)  
 

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 
Kan vara övergående efter hypofyskirurgi 
Sällsynt vid framlobstumörer 
Inflammatoriska tillstånd, neoplasm, kraniofaryngiom mm 
  
Nefrogen Diabetes Insipidus (NDI) 
Nedsatt svar i njuren på ADH    

Presentatör
Presentationsanteckningar
Smaklös, på torken



Verifiera polyuri 1-2 dygnsmängder 
 

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 
 
Vasopressinanalog desmopressin, Minirin ® Nocutil ® 
Frystorkad tablett, nässpray, näsdroppar, injektionsvätska 
 
Individuellt dosbehov påfallande  
konstant över tid (120 ug – 600 ug) 
 

Diabetes Insipidus… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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



Medicinsk behandling endokrint inaktiva hypofystumörer 

Farmakologisk Dopaminagonist, somatostatinanalog tveksam effekt 

  Temozolomidebehandling (Temodal®) 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 



Prolaktinom 

Prolaktin liknar GH, kan utöva effekter via varandras receptorer 

Ibland samproduktion med GH (hos ca 25% av patienterna med akromegali) 

Dopamin från hypothalamus hämmar både produktion och frisättning 

Utsöndras mest under natt och efternatt 

Makroprolaktin – högmolekylärt prolaktin med låg biologisk aktivitet 

 

Prolaktinom vanligare hos kvinnor i fertil ålder, likartat från 50-årsåldern 

Kvinnor oftare mikroadenom (85%) 

Män oftare makroadenom (75%) 



Finland 22 fall/miljon/år 

VGR 16 fall/miljon/år 

 

      

 

 

 

 

 

T 

Tjörnstrand et al, Eur J Endocrinol, 2014  

  

Svårt få fram incidens 
 

Många sjukhus, många kliniker, 
privatpraktiserande etc 

Incidens 



Orsaker till prolaktinstegring 

Fysiologiskt    Tillstånd 
Graviditet (stiger ca 10 gr)   Prolaktinom 
Amning     Stjälkpåverkan 
Stimulering av bröstvårtan   Läkemedel - psykofarmaka, 
Samlag     särskilt neuroleptika, m fl  
Sömn     Primär hypotyreos 
Stress     Kronisk njursvikt 
     Svår leverskada 
     PCOS 
 
Många orsaker utöver prolaktinom kan ge prolaktinstegring upp mot 100 ug/L,  
vissa läkemedel upp mot 200 ug/L 
 
Om makroadenom och prolaktin < 150 ug/L – troligen stjälkpåverkan 
Korrelation adenomstorlek och prolaktin 



Symtom/Utredning 

Symtom 
Hypogonadism  Sänkt libido, impotens, oligo-/amenorré, 
   infertilitet, osteoporos 
Neurasteni, oro, ängslan, dåligt minne, dålig koncentrationsförmåga,  
låg vitalitet 
Svullnadskänsla, vätskeretention 
Spända bröst, gynekomasti, galaktorré – spontan eller provocerbar 
 
Utredning 
S-Prolaktin   OBS - TSH stegring kan ge förhöjt prolaktin via TRH 
MRT 
Ögonundersökning? 
DEXA? 



Medicinsk behandling 
Medicinsk behandling i regel förstahandsbehandling 
 
Dopaminagonist 
Bromokriptin (Pravidel ®) 
Quinagolide  (Norprolac ®) 
Kabergolin  (Dostinex ®, Cabaser ®, Kabergolin®) 
Långsam upptitrering, minska biverkningar 
 
Ev ej behandla patient med mikroprolaktinom om asymtomatisk, 
biverkningar av DA, psykossjukdom eller postmenopausal  
Ev ge p-piller/hormonsubstitution eller testosteron, ev bisfosfonater 
 
Utsättning 
Ev utsättning om behandlad > 3 år och normala prolaktinnivåer och markant 
reducerad tumörvolym, ju mindre tumörrest desto större chans 
 
Graviditet 
Utsättes vid mikroadenom 
Kan kvarstå på behandling vid makroadenom och invasiv växt 
 
 
 

 
 



Akromegali/Gigantism 
Goljat 

1 Samuel, 17:4 – ”Då framträdde ur filistéernas skaror en envigskämpe 
vid namn Goljat, från Gat: han var 6 alnar och ett kvarter lång” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Akromegali beskrivits av flera före Pierre Marie. 2 Sam 17 och 2 Sam 21, fornegyptisk/romersk, cubit, 1 aln ca 45 cm, ett kvarter �= ¼ aln, circus 280-290 cm. I Dödahavsrullarna och Septuaginta, 4 alnar och ett kvarter, ca 198 cm. Synfältsdefekter?Skillnad på Dutch aln och egyptisk aln….Ungefär ”ell” på engelska
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       Ströget/Guinness Book of Records  

Robert Pershing Wadlow, 272 cm 
1918-1940 
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Akromegali i Svenska Hypofysregistret 



Hypersekretion av GH från hypofysen 
Hypofysadenom 98 %  > 60% makroadenom 
 

Ektopisk GH produktion 
 

Ektopisk GHRH-produktion 
 

Central GHRH-produktion 
 
 
Ärftliga former 
 MEN-1 – adenom i hypofysen, parathyroidea, pancreas 
 Carney komplex 
 FIPA – mutation i AIP genen hos 40%  
 
Gigantism Hos < 5% 
 
 
 
 

GH-producerande tumörer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I levern, våra unga, AIP till England, unga – större, aggressiva, svarar inte lika bra på Somatostatin. FIPA – tidigare, större, mer invasivaCarney – mutation i tumörsupressorgenen PRKARIA, myxom. Svhwannom, pigm hudområden, pigm nodulär hyperplasi av binjurar hyperkort Samt hos 10% akromegali



GH:s effekter 
Effekt på skelettet 
Mandibel 
Pannben, frontalsinus   
Näsben 
Larynx 
 
Brosktillväxt, förtjockning av ben,  
vidgning av ledspringor 
Ledvärk/osteoartrit 
 
Hud 
Svettningar 
Fet, oljig hy, acne 
Grövre kroppsbehåring 
Förtjockning av skinn 
”Skin tags” 
 

Effekt på mjukdelar 
Händer (ringar)   
Fötter (skor)   
 
Handleder   
Karpaltunnelsyndrom 
 
Ansikte   
Förgrovning ansiktsdrag 
Ansiktssvullnad 
 
Organförstoring 
Hjärta 
Thyroidea (struma) 
Tunga 
Spottkörtlar 
Mjälte 
Njurar 
Lever 
 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fiskelinan, begravningsskorna, läkarboken, google, via tandläkare, sömn. Karpal, bytt doktor, släktingar, stakettänder



Kardio/cerebro-vaskulära effekter 
Hypertension  
VK-förstoring/hjärtförstoring 
 
Respiratoriska komplikationer 
Narkolepsi/sömnapné/snarkning 
 
Metabola effekter 
Insulinresistens   

Mortalitet 
Två- till fyrfaldigt ökad vid obehandlad akromegali 
 

Kardio/cerebro-vaskulära sjukdomar 
 

Respiratoriska sjukdomar 
 

Ökad risk för cancer omdebatterat 

GH:s effekter… 
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IGF-I   Inom referensområde för åldern 
Enstaka GH  < 1,0 ug/L 
GH-kurva  var 30:e-60:e minut 
Glukosbelastning  2 h po glukosbelastning 75 g glukos 
   < 1,0 ug/L (< 0,4 ug/L) hos friska  
   (ingen suppression vid akromegali) 
Prolaktin  ca 30% har prolaktinstegring 
 
MRT hypofys 
Synfältsundersökning 
Comorbiditet  Lipider, glukos, HbA1c mm 
Blodtryck 
EKG/EKO 
Sömnapnéutredning? 

Utredning 

Presentatör
Presentationsanteckningar
IGF-1 ingen könsskillnad hos vuxna, 45% hypertoni, 25% diabetes. OGTT – ålder, kön, BMI?



  Akromegali 

  Kontinuerligt förhöjda GH-nivåer 

  Inga omätbara GH-nivåer 

  Alltid förhöjt IGF-1 för åldern 

    

    

GH- och IGF-I/insöndring 

http://health-and-medicine9020.blogspot.com/2014/12/insulin-like-growth-factor.html


 

Somatostatinanaloger 
Octreotid  Sandostatin ®  
Lanreotid  Somatuline ®  
Pasireotide  Signifor ®  
 

Normaliserar GH och IGF-1 hos ca 60 – 70% 
Magbesvär hos en del, oftast övergående 
Gallpåverkan – sludge, gallsten hos ca 20% 
Primärterapi i vissa, utvalda fall 
 

Dopaminagonister 
Bromokriptin  Pravidel ® 
Quinagolide   Norprolac ® 
Kabergolin   Dostinex ®, Cabaser ® 
 

Normaliserar GH/IGF-I hos ca 10-20 %, (Kabergolin i vissa studier upp mot 30%) 
Kan provas vid samproduktion med prolaktin  

Medicinsk behandling 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Doser, Creon, förlänga intervall, Preparat, Sandoz preparat? Mest rec 2, även 3 o 5, minskar tumörvolym, hämmar exokrina pancreas, 20%  gallgrus eller gallsten, besvär vid utsättning gallblåsan återfår kontraktioner. Pasireotide mot 5:an, glukosbalansen kan förbättras eller försämras



GH-receptorantagonist (pegvisomant) Somavert ® 
Normaliserar IGF-I hos > 90 % 
 

Blockerar och inaktiverar GH-receptorn 
 

GH kan endast mätas med särskild metod 
 

IGF-I terapeutisk markör 
 

Hittills har tumörtillväxt ej påvisats 
 

Leverpåverkan (transaminasstegring) 
i vissa fall 
 
Kombinationsbehandling 
I utvalda fall  
 
 

Craig Parkinson, Eur J Hospital Pharmacy, 2004 

Medicinsk behandling… 



Harvey Cushing 1869-1939 Minnie G, 23 år, dog 1958 70 år gammal 

Mb Cushing 
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ACTH-beroende   80-85%   
    
Hypofysadenom   80% 3.5:1 (k:m) 
     barn – vanligare hos pojkar
  

 
Oftast små tumörer, medel 6 mm 
makroadenom hos 6% 
 

 
Ektopisk    20% 1:1 (k:m)   
 

Småcellig lungcancer, broncialcarcinoid 
feokromocytom, pankreastumörer,  
tunntarmscarcinoid, thymus 
 

 
Cykliska    Hos 10-20% 
    Dagar till månader 

ACTH-producerande tumörer 



Svenska Hypofysregistret 
Mb Cushing  
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Tidiga tecken    Sena tecken 
Månansikte    Atrofisk hud 
Hirsutism    Blåmärken 
Akne     Trombostendens 
Röd ansiktsfärg    Akne 
Sömnstörningar    Blåröda striae 
Hypertoni    Muskelsvaghet/atrofi 
Central fetma    Osteoporos/kotfrakturer 
Psykiska besvär    Nedsatt glukostolerans/DM 
Allmän sjukdomskänsla   Hypokalemi 
Vätskeretention    Akrocyanos 
Viktökning    Sänkt libido 
Latenta infektioner   Impotens 
Försämrad sårläkning   Menstruationsrubbningar 

Hyperkortisolism - Tidiga och sena tecken 

  Endokrinologiboken, 2015  



Kolhydrat/lipidmetabolism 
 insulinresistens och stegrat blodsocker  

Påverkan på fettväv 
 visceral/central adipositas  

Hud, muskler och bindväv 
 katabol effekt – muskelatrofi 
CNS 
 depression, psykos, minne mm  

Tarm 
 peptiska sår vid kronisk stimulering 
Längdtillväxt/mognad 
 hämmar linjär skelettillväxt 
 hämmar IGF-1:s effekter 
Endokrina effekter 
 hämmar LH/FSH-insöndring  

Kortisols effekter 



Ben och kalkmetabolism 
 hämmar osteoblaster/bennybildning 
 sänkt benmassa - osteopeni/poros 
 frakturer 
 
Kardiovaskulära och renala systemet 
 hypertoni 
 
Immunsystemet 
 immunsuppression 
 neutrofila stiger, lymfocyter och eosinofila sjunker 
 hämmar bl a cytokiner, prostaglandiner 
 anti-inflammatorisk effekt   

Kortisols effekter… 



S-kortisolkurva den normala dygnsvariationen är utslätad, 
  behöver inte vara så höga värden i sig 
 

p-ACTH  hög normalt eller förhöjt (ACTH-beroende) 
  lågt eller omätbart (ACTH-oberoende) 
 

u-kortisol förhöjt, minst 2 – 3 dygnssamlingar 
 

saliv-kortisol polikliniskt, fritt kortisol,  
  midnattsvärde < 4? nmol/L friska 
 
Pseudo Cushing - sjuklighet (t ex psykiatriska sjukdomar, dåligt 
kontrollerad diabetes), alkoholism mm påverkar HPA-axeln via 
stimulering av CRH 
 
Östrogenpreparat ökar leverns produktion av CBG (bindarprotein) 
vilket ger högre s-kortisol (bundet till CBG) 
Svår sjukdom kan sänka CBG och albumin och ge lägre s-kortisol 

Utredning 
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Kristoffer Kenttä, Kandidatprojekt, 2008 



  
 
 
Övrigt 
Riskmarkörer för co-morbiditet - B-lukos,  Lipider, koagulationsstatus? 
Blodtryck 
Bentäthetsmätning – Kalk + D-vitamin, Bisfosfonater? 
 
Dexametasonhämningstest - Snabbdexa  
s-kortisol kl 08 på morgonen, 1 mg dexametason kl 23  
s-kortisol nästa morgon kl 08, suppression till <50 (<70) nmol/L 
 

Negativ återkoppling – Dexamethason binder till ACTH-receptorernas 
glukokortikoidreceptorer – ACTH och den endogena kortisolproduktionen  
minskas 
 

Felkällor: ökat CBG (östrogen), sjukdom (lever, njure),  
dexamethasonkonc (metaboliseras via CYP3A4) 
 

  
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  

Utredning… 



Lågdos dexamethason  2 mg 2 d 

0,5 mg dexamethason var 6:e timme, totalt 8 doser 

Skilja ut patienter med Cushings syndrom från pseudo Cushing 
 

Kombinerat låg-dos 2 mg 2 d  +  CRH-test 

Skilja pseudo Cushing från hypofysär Cushing 

ACTH och kortisol stiger vid hypofysär Cushing efter CRH 
 

CRH-test 

Skilja ektopisk Cushing från hypofysär Cushing 

ACTH stiger vid hypofysär Cushing 

Utredning… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förklara, kolla benämning, 8 timmar – 15 CRH 0 + 15 + 30 + 6+. S-kortisol > 38 15 min efter CRH diagnostiskt för CD



CRH (1 ug/kg eller 100 ug) iv 
 

-2 min, basalt, +2-3, +5 minuter 
 

ACTH - Basalt centralt/perifert >2 och/eller >3 efter CRH  -   
Hypofysär genes 
 

Sidolokalisation i ca 70% 

Inferior Petrosal Sinus Sampling 



Medicinsk behandling 
 

Ketokonazol ®   Enzymhämmare, hämmar syntes 
Metyrapon (Metopiron ®)  och sekretion i binjuren 
  

Dopaminagonist   Uttrycker D2-receptorer 
Kabergolin®     Minskar hyperkortisolism i vissa fall 
 
         
 
 
 
 
Somatostatinanalog  Hämmar ACTH-sekretion 
Pasireotide (Signifor ®)  Biverkan – försämrar   
    insulinkänslighet   
   

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kolla verkningsmekanism, Pias studie, adrenalektomi



Svenska Hypofysregistret 
TSH-om 

TSH-om - Incidens 0,15 nya fall/miljon/år 
28 st 1990-2010 
 
Förhöjda tyreoideahormonnivåer och 
förhöjda eller icke nedpressat TSH 
 

Relativt ofta stora tumörer 
Ibland samtidig förhöjd GH-insöndring 
 

Utesluta tyreoideahormonresistens, 
heterofila antikroppar 
 

8 st behandlats för primär hypertyreos 



TSH-om – man 52 år 

Viktnedgång trots god aptit, varm, svettig, sömnsvårigheter 
palpationer, tremor, magbesvär, oroskänsla 
Förhöjda TSH, fT4, fT3 
Inga heterofila antikroppar 
Insatt på Thacapzol 

TRH belastning 



TSH-om 



FSH/LH-om 

Många icke endokrint aktiva hypofysadenom uttrycker vid 

immunhistokemisk färgning FSH/LH (silent) 
 

Mycket sällsynt med förhöjda nivåer i serum av FSH eller LH och med 

kliniska symptom pg a hypersekretion av gonadotropiner 
 

Förhöjd FSH koncentration – testikulär förstoring hos män 

Förhöjd LH koncentration – höga testosteronnivåer 
 

Postmenopausala kvinnor – inga specifika symtom 

Fertila kvinnor – symtom på ovariell hyperstimulering 

 

 

 

  



Oregelbundna menstruationer 
Salpingo-ooforektomi vänster pga multipla cystor, enukleation av 
ovarialcysta höger, kliniskt inte typiskt PCOS 
 

2 graviditeter, den första efter stimulering 
 

Synfältsrubbningar, nedsatt visus  
FSH 32 IE/L, LH < 0,1 IE/L, östradiol 673 pmol/L  
 

MRT infra- och suprasellärt makroadenom (23x20x16 mm) 
 

Hypofyskirurgi 
 

Postop FSH 8,7, LH < 0,1, östradiol 433, diabetes insipidus 
 

FSH om – Kvinna 36 år 



FSH-om 
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