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Abstract 

Non- functioning pituitary adenomas (NFPA) are common pituitary lesions. The most 

common clinical presentations are hormone dysfunction, visual dysfunction and 

headache. Today NFPA are treated by transsphenoidal surgery. Recently some studies 

have shown that the pre-operative hypopituitarism seen in some cases of NFPA might 

be improved or even normalized after surgery. The aim was to evaluate whether patients 

with pre-operative hypopituitarism recovered from that post-operatively. In this study 

55 patients were followed up to 4-6 years after surgery, 29 patients had preoperative 

hypopituitarism in one or more axes. Some patients did recover in a few of the failing 

pituitary axes but at the same time the total amount of failing axes increased. Two 

patients with pre-operative hypopituitarism recovered fully. Eight patients had no 

pituitary deficiency at all. We also registered 22 patients undergoing low- dosage 

Synachten test at 1month postoperative. All patients who had a result > 500 nmol/liter 

did not require cortisone substitution up to 4-6 years postoperative, this result was 

significant.  

 

Sammanfattning 

Hypofysen, en endokrin körtel belägen under hjärnan, spelar en övergripande roll för 

fem olika hormonaxlar: sköldkörtelhormon, tillväxthormon, könshormoner, kortisol 

samt för det anti-diuretiska hormonet vasopressin som deltar i regleringen av 

urinmängder. Icke-hormonproducerande hypofysadenom, godartade tumörer som 

drabbar hypofysen, kan sätta hypofysens hormonella funktion ur spel. Icke- fungerande 

hypofysadenom åtgärdas genom transsfenoidal operation där tillgång till adenomet nås 

via näskaviteten. Det råder delade meningar om huruvida patienten kan tillfriskna från 

eventuell preoperativ hypofyssvikt efter operation. I denna studie har det noterats att 7 

% av de med preoperativ svikt normaliseras men andelen som sviktar på två eller fler 

av hypofysens hormonaxlar ökar under uppföljningstiden. Åtta av 55 patienter 

uppvisade inte någon hypofyssvikt under uppföljningstiden. Ett bisyfte har varit att 

studera om låg-dos Synachtentest vid 1 månad postoperativt kan ge en fingervisning 

om behovet av kortisonsubstitution under uppföljningstiden. De patienter som erhöll 

ett värde överstigande 500 nmol/liter krävde ej kortisonsubstitution under resterande 

uppföljningstid, signifikans erhölls. 
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1. Bakgrund 

1.1 Hypofysen 

I sfenoidalbenets sella turcica finner man hypofysen, en neuroendokrin körtel som 

bland annat står under hypothalam kontroll. Körteln indelas i en anterior lob och en 

posterior lob, adenohypofysen respektive neurohypofysen. Anatomiskt sammanbinds 

hypotalamus och hypofysen av den mediala eminensen som utgörs av nervändar samt 

blodkärl som bildar ett portasystem. Dessa strukturer möjliggör frisättning av 

hypotalama neuropeptider till blodbanan som vidare dirigerar hypofysen (1). 

Hypofysen kontrolleras inte enbart av hypotalamus utan påverkas även av feedback 

från cirkulerande hormoner samt av sin egna parakrina och autokrina utsöndring av 

hormoner. Dessutom kan även vårt nervsystem kontrollera hypofysen genom att ändra 

set-point i hypofysens feedbacksystem (1). I Figur 1 illustreras den hypotalama 

kontrollen och även hypofysens målorgan. 

 

 

 

Figur 1. Hypofysens hormonella styrning och dess målorgan i kroppen (2). CRH: 

kortikotropinfrisättande hormon, TRH: tyrotropinfrisättande hormon, GnRH: gonadotropinfrisättande 

hormon, GHRH: tillväxthormonfrisättande hormon, ACTH: adrenokortikotropt hormon, TSH: 

tyreoideastimulerande hormon, LH: luteiniserande hormon, FSH: follikelstimulerande hormon, IGF-1: 

insulinliknande tillväxtfaktor-1.  

 

Neurohypofysen utsöndrar antidiuretiskt hormon (ADH), samt oxytocin (1). 
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1.2 Hypofysadenom 

90 % av de hypofysära lesioner som ses vid magnetresonanstomografi (MRT) utgörs 

av hypofysadenom. Hypofysadenom utgör 10-20 % av alla primära hjärntumörer som 

diagnostiseras (3). De flesta hypofysadenom är monoklonala vilket talar för att de är 

resultat av somatiska mutationer (4).  

 

Hypofysadenom klassificeras bland annat efter storlek som mikroadenom (< 10 mm i 

diameter) eller makroadenom (> 10 mm i diameter) (1). Idag talar man även om giant 

adenoma som innebär en diameter överstigande 30 mm (5). 

 

Hypofysadenom klassificeras även utifrån sin hormonella aktivitet. I denna 

klassificering finns en undergrupp av hormonellt inaktiva adenom som benämns som 

non-functioning pituitary adenoma (NFPA). Andelen rapporterade NFPA utgör upp till 

30 % av alla hypofysadenom (3). NFPA representerar närmare 80 % av alla hypofysära 

makroadenom, detta kan delvis förklaras av att NFPA ej ger upphov till någon klinisk 

bild av hormonell överproduktion och därmed upptäcks senare (5). Trots att NFPA 

benämns som hormonellt inaktiva kan man med dagens immunhistokemi, mRNA-

mätningar och blodanalyser av gonadotropiners alfa- och betasubenhet notera att upp 

till 75 % av dessa är gonadotropa adenom. NFPA kan även testa positivt för övriga 

hypofyshormoner (6,7). NFPA bedöms ändock som kliniskt inaktiva då de ej ger 

upphov till en klinisk bild eller symtom som vid överproduktion av ett eller flera 

hormon (8). 

 

NFPA rapporteras vara något vanligare hos män, medelåldern vid diagnos är 50-55 år 

(3,8). Den kliniska bilden innefattar oftast symtom härrörande från hormonella 

störningar, synpåverkan och huvudvärk (9). Det finns inget karakteristiskt symtom för 

hypofyssvikt vilket medför att symtombilden är blandad och svår att känna igen. 

Således kan symtomen föreligga många år innan diagnos (2). Med dagens allt mer 

extensiva utnyttjande av radiologiska metoder upptäcks hypofysadenom även 

accidentellt, så kallade incidentalom (9). 
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1.3 Diagnostik av hypofysadenom 

1.3.1 Radiologisk diagnostik 

För fastställande av hypofysadenom rekommenderas MRT-undersökning som har 

högre upplösning för mjukdelar än övriga radiologiska metoder (8). Normal 

hypofysstorlek anses vara 9 mm +/- 3 standarddeviationer (6). MRT kan även särskilja 

mellan hypofysadenom och andra möjliga hypofysära eller hypofysnära lesioner. På 

T1-viktade bilder ses hypofysadenom som hypo- eller isotensa, vid administration av 

konstrastmedel förblir hypofysadenomet isotenst i förhållande till omgivande vävnad 

(7). Adenohypofysen som får den dominerande delen av sin blodförsörjning via det 

hypotalama portasystemet får normalt en senare uppladdning vid kontrastinjektion. Den 

radiologiska bilden som erhålls bedöms utifrån SIPAP-skalan där man graderar 

suprasellär-, infrasellär-, parasellär-, anterior- samt posterior utbredning (2).  

 

 

Figur 2. SIPAP- klassifikationen med gradering av utbredningen i de olika riktningarna (10). 

 

1.3.2 Oftalmologisk utredning 

Som en del av utredningen görs en oftalmologisk undersökning för att avgöra eventuell 

ögonpåverkan med tanke på den chiasmanära process som ett hypofysadenom innebär 

(6). Avståndet mellan hypofysen och chiasma opticum är högst varierande. Detta 

medför att synpåverkan kan uppstå när som helst under sjukdomsförloppet (2). 

Vanligen ger hypofysadenom bitemporala synfältsbortfall med initial påverkan av de 

övre kvadranterna. Adenomets växtriktning kommer att avgöra hur synfältsbortfallet 
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ter sig vilket varierar i patientgruppen (7). Förutom synfältspåverkan kan 

hypofysadenom även ge visuspåverkan och optikusatrofi (8). Optikusatrofi är ett 

irreversibelt tillstånd och kräver att optikus-nerven stått under påverkan under en längre 

tid (2). 

 

1.3.3 Hormonell utredning 

Efter att ett hypofysadenom har konstaterats radiologiskt utesluts överproduktion av 

hormoner för att fastställa att det är NFPA. Hormonscreeningen möjliggör även 

kartläggning av eventuell hypopituitarism (7). Hypopituitarism misstänks då NFPA kan 

utöva masseffekt på hypofysen, hypofysstjälken men även hypotalamus (3,11).  

 

De aktuella hormonaxlarna utvärderas genom bestämning av hormonnivåer i 

kombination med bedömning av den kliniska bilden (2). Då vissa av hypofysens 

hormoner har ett pulsatilt utsöndringsmönster rekommenderas mätning av basalnivåer 

samt utförande av dynamiska stimuleringstest (1,11). Den hormonella utredningen 

möjliggör även preoperativ hormonsubstitution vid konstaterad hypopituitarism (6). 

 

I litteraturen rapporteras ordningen för hormonbortfall vid hypofyspåverkan vara 

tillväxthormon och gonadotropiner följt av ACTH och TSH (12). 

 

1.3.3a Gonadaxeln 

Vid sekundär gonadsvikt hos män ses ett lågt testosteron i kombination med låga eller 

otillräckligt förhöjda gonadotropiner. Vid bedömning av sekundär gonadsvikt hos 

kvinnor skiljer man på pre- och postmenopausala kvinnor. Premenopausala kvinnor kan 

kliniskt uppvisa en bild med amenorré eller oligomenorré. Laboratoriskt finner man ett 

lågt östradiolvärde i kombination med låga eller otillräckligt förhöjda 

gonadotropinnivåer. Hos menopausala kvinnor ses låga eller omätbara 

gonadotropinnivåer (11). Kvinnor kan även drabbas av androgenbrist vilket diskuteras 

under punkten 1.3.3c. 

 

I en sammanställning av studier anses att det är på gonadaxeln som störst andel patienter 

har preoperativ svikt vid NFPA, detta med förbehåll för att det är få studier som 

utvärderar tillväxthormon preoperativt (8).  
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1.3.3b Tyreoideaaxeln 

Sekundär tyreoideasvikt ses laboratoriskt som låga tyroxinvärden (T4), även lågt 

trijodtyronin (T3) kan ses, i kombination med ett subnormalt TSH (9). Det är dock inte 

alla patienter som uppvisar denna bild. En andel av patienterna har de facto ett normalt 

eller till och med förhöjt TSH-värde (11). 

 

Bortsett från diabetes insipidus (DI) är detta den axel som minst andel patienter sviktar 

på preoperativt (3,8). 

 

1.3.3c Kortisolaxeln 

Hos människan uppmäts de högsta kortisolnivåerna tidigt på morgonen. Vid ett 

morgonvärde överstigande 500 nmol/liter är det ej troligt med ACTH-svikt (11). I viss 

litteratur anses ett morgonvärde överstigande 400 nmol/ liter vara tillräckligt för att 

ACTH-svikt ska anses som osannolik. Ett morgonvärde < 100 nmol/ liter talar för 

ACTH-svikt (12). 

 

Ett sviktbekräftande test är låg-dos Synachtentest (12). Hos patienter med långvarig 

ACTH-svikt ses binjurebarksatrofi, detta utnyttjas vid låg-dos Synachtentest (1 µg 

syntetiskt ACTH administreras). Låg-dos Synachtentest anses i viss litteratur ha högre 

sensitivitet än andra belastningstest. Dock med förbehåll för nyligen utvecklad 

sekundär binjurebarkssvikt som ej ger lika entydiga svar vid låg-dos Synachtentest 

(4,13). Det har påvisats att trots ett normalt hög-dos Synachtentest (250 µg 

administreras), vilket är jämställt med låg-dos Synachtentest, vid 1 vecka postoperativt 

uppvisar en betydande andel patienter sviktande test (< 500 nmol/liter) under de initiala 

1-3 postoperativa månaderna. Slutsatsen var att Synachtentest ej är användbart i samma 

utsträckning under de 3 första postoperativa månaderna (13). Trots Synachtentest 

hamnar en del patienter i en gråzon där resultaten i allt högre grad får tolkas utifrån den 

kliniska bilden.  

 

Ett annat dynamiskt test som kan användas vid utvärdering av ACTH-svikt är 

Insulintolerans test (ITT) där stresspåslaget som uppstår vid hypoglykemi utnyttjas. 

Stressen inducerar aktivering av kortisolaxeln. Testet ger en bild av rådande ACTH-

reserver i hypofysen. ITT anses vara ett bra test men kräver noga övervakning, 
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tillräcklig hypoglykemi och anses vara kontraindicerat för vissa patientgrupper (4,14). 

ACTH-svikt kan dölja en ADH-svikt varför utvärdering av eventuell ACTH-svikt bör 

ske innan utredning av eventuell ADH-svikt (11). 

 

ACTH-svikt ger upphov till sekundär binjurebarkssvikt vilket hos kvinnor leder till 

nedsatt utsöndring av androgener från binjuren samt androgenbrist (2). 

 

1.3.3d GH-axeln 

Bedömningen av brist på tillväxthormon (GH) är mer svårvärderad då referensvärdena 

bygger på arbiträra antaganden. Det finns en överlappning mellan GH- värden hos 

individer med svikt och friska individer med låga GH-värden (11). Dessutom faller GH-

sekretionen fysiologiskt med ungefär 14 % per 10 år från ung vuxen ålder vilket medför 

att överlappningen mellan friska individer och GH-sviktiga ökar (2,11). Många faktorer 

påverkar GH-nivåerna, förutom ålder och kön diskuteras även obesitas som en faktor 

och då framförallt visceral fetma (11). Insulintolerans test (ITT) är enligt viss litteratur 

golden standard vid värdering av GH (11). Då GH-utsöndringen har stor dygnsvariation 

har man haft stor tillit till IGF-1 som ej har samma dygnsvariaton. Problemet med IGF-

1 är att även det påverkas av många faktorer som hypotyreos, visceral fetma, 

leverinsufficiens, fasta eller annan malnutrition (11,12). Även för IGF-1 gäller att det 

finns en överlappning mellan patienter som har GH-svikt samt de som har låga IGF-1 

värden utan att GH-svikt kan konstateras (15). Ett normalt IGF-1 värde kan ej utesluta 

GH-brist (12,15). Om GH överstiger 10 µg/liter samtidigt som ett normalt IGF-1 värde 

föreligger så är det tillräckligt för att utesluta GH-brist (11).  

 

Om man vid dynamiska stimuleringstest som ITT och GHRH/arginin-belastning ej 

uppnår en GH-peak överstigande 3 µg/liter är det troligt med GH-brist (11). Det har 

konstaterats att det är av värde att ta hänsyn till patientens BMI i bedömningen av 

belastningstest. Vid GHRH/arginin-belastning anses ett högsta värde < 11,5µg vid BMI 

< 25kg/m² vara förenligt med GH-svikt. För BMI > 25 kg/m² men < 30kg/ m² är < 8µg/ 

liter förenligt med GH-svikt. Vid BMI > 30 kg/m² anses ett högsta värde < 4,2 µg/ liter 

som GH-svikt (16).  

 

Det är som nämnts få studier som utvärderat GH-axeln preoperativt men där det gjorts 

är GH-axeln den mest påverkade preoperativt (3,8). 
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1.3.3e Prolaktin 

Ytterligare ett hormon som utsöndras från hypofysen är prolaktin. Prolaktinbrist 

innebär att man ej kan amma (2,17). Prolaktinbrist kan dock vara ett delfenomen vid 

samtidig brist på kortisol, köns-, tillväxt-, eller sköldkörtelhormon. Idag finns ingen 

substitution att tillgå vid prolaktinbrist (2).   

 

NFPA kan även ge upphov till en bild med hyperprolaktinemi. Prolaktinutsöndringen 

hämmas av dopamin som frisätts från hypotalamus. Genom att påverka hypofysstjälken 

och därmed också dopamin leveransen till hypofysen kan NFPA ge upphov till de 

förhöjda prolaktinvärdena. I kliniken anses prolaktinvärden upp till 100 

mikrogram/liter vara förenligt med hyperprolaktinemi på grund av 

hypofysstjälkpåverkan (7). 

 

1.3.3f Diabetes insipidus 

Vid DI skall urinproduktionen definitionsmässig vara mer än 3 liter per dygn. Förmågan 

att koncentrera urinen är nedsatt varför urinmängderna är ökade. Laboratoriskt ses en 

bild med förhöjt natriumvärde och normalt kaliumvärde i serum. Aldosteron i urin så 

väl som serum är påverkat. Natrium i urin är inom normalintervallet. Plasma 

osmolaliteten är förhöjd och urin osmolaliteten är låg. Patienter kan utsättas för törsttest 

där man får förbli törstande i 8 timmar och därefter administreras desmopression, en 

ADH-analog, vilket hos en frisk individ ger hög urin osmolalitet. En patient med central 

DI får även den högre urin osmolalitet efter desmopression intag (2,11).  

 

1.3.4 Hypofyssvikt och livskvalitet 

Hos den drabbade individen kan hypofyssvikt ge så väl reducerad livskvalitet som 

förkortad förväntad livslängd (7). En stor del av den ökade mortaliteten tillskrivs 

kardiovaskulära samt cerebrovaskulära händelser (11,17). Resultaten är dock ej 

enhetliga, det finns studier som ej har kunnat påvisa ökad mortalitet hos dessa patienter 

(7). 

 

Då ingen könsuppdelning görs ses ingen ökad mortalitet men vid studier av könen var 

för sig ses en ökad standardiserad mortalitets ratio (SMR) hos kvinnor (18). I en studie 
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där hänsyn till den bakomliggande orsaken till hypopituitarism tagits påvisas en 

generell ökning oavsett kön och därtill en ökad SMR hos kvinnor men även hos 

patienter med obehandlad gonadsvikt vid NFPA (19). Antalet sviktande hormonaxlar 

samt graden av svikt verkar generellt ej påverka mortaliteten (19).  

 

Vad gäller den reducerade livskvaliteten beskriver dessa patienter en nedsatt fysisk 

aktivitet och rörlighet men även ökad trötthet (7). Den reducerade livskvaliteten som 

noterats hos patienterna trots att de behandlas för sin hypofyssvikt tros bero på att 

behandlingen ej till fullo mimikerar de fysiologiska hormonförhållandena i kroppen (7). 

Hypofyssvikt är således en viktig faktor att studera hos NFPA-patienterna. 

  

1.4 Kirurgisk behandling av NFPA 

Indikationerna för operation av NFPA är suprasellär utbredning i kombination med 

synpåverkan eller trycksymtom (20). Det är alltså den masseffekt som tumören utövar 

samt tumörtillväxten som ligger till grund för operationsindikationerna (3). Den 

primära operationsmetoden är transsfenoidalkirurgi (8). Transsfenoidalkirurgi 

introducerades redan år 1907 (18). Transsfenoidalkirurgi innebär en omedelbar 

avlastning av nervus opticus och med en förbättring av synen i upp till 80 % av alla fall 

(7). Vid transsfenoidal kirurgi kan näskaviteten utnyttjas för att transseptalt nå in i sinus 

sfenoidale för att där avlägsna sellabotten och nå tumörkomponenten. Målet är att 

utrymma tumören och samtidigt bevara så mycket som möjligt av hypofysvävnaden 

(4,17). Stora operativa komplikationer ses i mindre än 5 % av fallen men då främst vid 

större tumörer (4). Det finns även möjlighet till transkraniell operation men detta är 

tillämpligt framförallt på patienter med en större suprasellär komponent (4). 

 

1.5 Postoperativ uppföljning av NFPA 

Postoperativ uppföljning av NFPA-patienter bör innehålla oftalmologisk kontroll, 

radiologisk kontroll samt hormonell utvärdering (7). Den oftalmologiska kontrollen kan 

fungera som en markör för tumörtillväxt men metoden har ett lågt negativt prediktivt 

värde (7). Den radiologiska kontrollen med MRT-undersökningar kan inte genomföras 

omedelbart efter operativåtgärd på grund av kvarstående postoperativa förändringar. 

Dessa förändringar kvarstår till ungefär 4 månader postoperativt varför man MRT 

rekommenderas för utvärdering av den operativa åtgärden efter 4 månader postoperativt 
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(7).   

 

1.6 Aktuella kunskapsluckor inom NFPA-området 

Det finns generellt få studier som fokuserat på NFPA då det är de aktiva 

hypofysadenomen som framförallt varit i fokus (5). Det är även ett fåtal studier som 

ämnat att kartlägga preoperativ hypofyssvikt vid NFPA samt hur hypofyssvikt 

förändras postoperativt (9). 

 

En studie med 561 studiepatienter som genomgått transsfenoidalkirurgi har påvisat att 

bland deras preoperativt sviktande patienter var det 19,6 % som uppvisade 

normaliserade värden vid 12 månader postoperativt, förbättring sågs i 30,1 % av fallen 

och oförändrad sviktbild i 48,9 % (9). I en tidigare studie noterades att det var 10 (35 

%) av 29 preoperativt sviktande NFPA-patienter som återhämtade sig på en 

hypofysaxel postoperativt, ingen återhämtade sig på mer än en hypofysaxel under 

uppföljningstiden 1-6 månader postoperativt (21). Resultaten varierar mellan olika 

studier (7,22) men under de senaste åren har det kommit indikationer på att 

transsfenoidal operativåtgärd kan bevara, förbättra och även normalisera preoperativ 

hypofyssvikt (3,9). Troligen hämtar sig preoperativ hypofyssvikt vid NFPA inte i 

samma grad som vid fungerande hypofysadenom (7,21).  

 

En metaanalys studie med fokus på postoperativa resultat påpekar att bevisningsgraden 

är låg i de genomgångna studierna inom området, många har en 

kombinationsbehandling bestående av kirurgi och strålbehandling. I denna studie fann 

man att mindre än en tredjedel av patienterna förbättrade sin hypofysfunktion 

postoperativt (23). Dessutom åberopar vissa studier att resultaten ej kan generaliseras 

då de är operatörsberoende (8). 

 

Något som försvårar bedömningen ytterligare är det faktum att patienter som en gång 

konstaterats sviktande på en hypofysaxel erhåller substitution utan att man sedan vid 

vidare uppföljning seponerar läkemedlet och testar patienten ånyo (21). Det kvarstår en 

kunskapslucka vad gäller operativ effekt på preoperativ hypofyssvikt varför det är 

intressant att vidare studera frågan då det även rapporteras om bristande livskvalitet hos 

patienter med hypofyssvikt. 
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Syftet med detta arbete är att retrospektivt kartlägga hur preoperativ hypofyssvikt 

utvecklas under de första 4-6 postoperativa åren hos NFPA-patienter som genomgått 

transsfenoidal operation vid Neurokirurgiska kliniken på Akademiska sjukhuset. 

Genom hormonell genomgång av patienterna pre- samt postoperativt skall det 

kartläggas om patienterna återhämtar sig från preoperativ hypofyssvikt. 

Ett bisyfte är att studera om låg-dos Synachtentest vid 1 månad postoperativt kan vara 

vägledande för behovet av kortisonsubstitution vid 1 samt 4-6 år postoperativt.  
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2. Metod 

2.1 Studiedesign 

För att besvara syftet utformades en retrospektiv journalstudie som genomfördes vid 

Akademiska sjukhuset i Uppsala samt vid universitetssjukhuset i Örebro. Vi studerade 

patienter som diagnosticerats med icke-hormonproducerande hypofysadenom enligt 

ICD.10 diagnoskoderna D35.2 (hypofysadenom) och E2.36 (icke-

hormonproducerande hypofysadenom) med 4-6 år postoperativ uppföljning efter 

transsfenoidalkirurgi. Studien har i viss mån en deskriptiv karaktär. 

  

2.2 Studiepopulation 

För att erhålla en studiepopulation användes ett utdrag ur Svenska Hypofysregistret 

som funnits sedan år 1991. Sökkriterierna som användes för att erhålla utdraget var 

ICD.10 diagnoskoderna D35.2 och E2.36, transsfenoidalkirurgi och ingen 

strålbehandling. Därefter kompletterades den erhållna studiepopulationen med 

ytterligare studiepatienter efter en genomgång av ett utdrag ur journalsystemet Cosmic 

baserat på diagnoskod D35.2. Utdraget sträckte sig från år 2005 då Cosmic infördes på 

aktuella kliniker till och med 2010-12-31. Utifrån dessa utdrag erhölls totalt 90 

studiepatienter som opererats på Akademiska sjukhuset varav 66 individer hade fortsatt 

endokrinologisk uppföljning på Akademiska sjukhuset och 24 individer vid Örebro 

universitetssjukhus. Ytterligare bortfall och exklusion kom att ske varför den slutgiltiga 

studiepopulationen kom att bli 55 studiepatienter. Bortfallet bestod av 6 patienter som 

genomgått annan operationsmetod, 10 som reopererats samt 2 som strålbehandlats. En 

patient avled inom det första postoperativa året, en patient visade sig ej ha opererats 

och en patient hade bristfällig journalföring. Två patienter exkluderades på grund av 

hypofysnära meningeom. Åtta studiepatienter hade haft sin postoperativa uppföljning 

på annan ort och exkluderades. Fyra patienter exkluderades då det ännu ej gått 4-6 år 

efter operation.   

 

2.3 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var således kliniskt fastställd NFPA som behandlats kirurgiskt 

med transsfenoidalteknik. Studiepatienterna ska ha haft en postoperativ uppföljningstid 

vid Akademiska sjukhuset eller Örebro Universitetssjukhus på minst 4-6 år. 
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Initialt ämnades att inkludera även studiepatienter som har haft sin postoperativa 

uppföljning i regionens övriga städer men detta var ej genomförbart i praktiken. Vi 

valde därför att inkludera de två största städerna i regionen. Valet av antal postoperativa 

uppföljningsår är ett resultat av att tidigare forskning finns för kortare postoperativ 

uppföljning (9,10,21) och det är av intresse att studera ett längre postoperativt förlopp.   

 

Exklusionskriterierna innefattade transkraniell operationsmetod, strålbehandling, 

annan samtidig hypofysnära process samt reoperation under de initiala 4-6 

postoperativa åren. Då transkraniell operationsmetod ej är gängse förfarande vid NFPA 

och det är ett fåtal patienter som genomgår transkraniell kirurgi har det ej inkluderats i 

denna studie (7). I övrigt bygger exklusionskriterierna på att strålbehandling i sig kan 

ge upphov till hypofyssvikt och därmed påverka utvecklingen av hypofyssvikt (24) och 

att även reoperation kan innebära ytterligare påverkan på hypofysvävnaden och därmed 

risk att åsamka vävnadsskada. 

  

2.4 Databearbetning 

Journalgenomgången av studiepatienterna innebar att svar från radiologiska 

undersökningar, synundersökningar, laboratoriska värden för de olika hormonaxlarna, 

eventuella belastningar, eventuell amenorré eller menopaus samt p- pilleranvändning 

och substitutionsbehov registrerades. Detta gjordes preoperativt, vid 5 dagar 

postoperativt, 1 månad, 3-4 månader, 1 år samt 4-6 år postoperativt. Även registrering 

av studiepatientens ålder vid diagnos, kön, PAD-svar, operationsdatum samt eventuella 

operationskomplikationer genomfördes. Noterade laboratoriska värden från de olika 

tidpunkterna bedömdes utifrån rådande referensintervall, studiepatientens ålder, kön, 

hormonsubstitution, eventuella belastningar och där det var möjligt BMI. I oklara eller 

svårvärderade fall utnyttjades second opinion där en och samma person tillfrågades i 

varje fall. Därefter tolkades kvantitativa variabler till kvalitativa med ett binärt utfall: 

svikt eller ej svikt för den aktuella hormonaxeln. Vad gäller tillväxthormon uttrycktes 

det som under eller över rådande referensvärde för IGF-1 förutom i de fall då GH-svikt 

var konstaterad.  

 

När hela studiepopulationen var bedömd med avseende på hypofyssvikt delades den in 
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i tre subgrupper. Grupp 1 bestående av studiepatienter med hypofyssvikt preoperativt 

på åtminstone en av hypofysens axlar, grupp 2 med studiepatienter som utvecklar 

hypofyssvikt postoperativt och grupp 3 där studiepatienter under 4-6 års postoperativ 

hormonuppföljning ej utvecklar någon hypofyssvikt. Ytterligare en grupp togs fram 

bestående av individer som genomgått låg-dos Synachtentest vid 1 månadskontroll 

(grupp 4).  

 

Grupp 1 analyserades med avseende på om det skedde någon postoperativ återhämtning 

av preoperativ hypofyssvikt. Grupp 2 analyserades deskriptivt med avseende på 

kronologisk ordning för sviktutveckling på de olika axlarna. Grupp 3 sammanställdes 

för framtida analys av gemensamma nämnare inom denna grupp. Grupp 4 analyserades 

för att finna svar på om låg-dos Synachtentest vid 1 månads postoperativkontroll kan 

vara vägledande för patienters behov av kortisonsubstition vid 1 års samt vid 4-6 års 

postoperativ kontroll. 

 

Då materialet ej ansågs vara normalfördelat användes icke-parametriska statistiska 

metoder som McNemars exakta test samt Fisher´s exakta test. Statistiska beräkningar 

utfördes med hjälp av Minitab samt Medcalc. Statistisk signifikans har ansetts föreligga 

vid P-värde < 0,05.  

 

2.5 Etiskt tillstånd: 

Denna studie har bedrivits inom ramarna för Svenska Hypofysregistret som har etiskt 

tillstånd 515/03, Karolinska Institutet, Forskningsetikkommitté Syd. Komplettering 

godkändes 120905, diarienummer 2012/915-32. Denna studie omfattas av 

etikgodkännandet. 
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3. Resultat: 

Av de 55 individer som inkluderades i studien var det 18 av kvinnligt kön och 37 av 

manligt kön. Medianålder var 58 år, den äldsta var 78 år och den yngsta 19 år. 

 

PAD- svar med immunhistokemi bestämning fanns för 43 patienter, 24 hade positiv 

immunhistokemi. Bland de positiva svaren var det FSH i 8 fall, i ytterligare 5 fall var 

FSH positivt i kombination med andra hormoner. ACTH positiva svar erhölls i 4 PAD-

svar varav 1 i kombination med GH. Tre studiepatienter var positiva för Chromogranin 

A. En individ var positiv för GH, 1 för pankretin och i ett fall var det ej specificerat i 

PAD-svaret vad som utfallit positivt. En studiepatient uppvisade positiv 

immunhistokemi för ACTH, GH och prolaktin enbart i tumörkapseln. 

 

För 46 av 55 studiepatienter erhölls tillräckliga variabler för volymsbestämning av 

hypofysadenomet. Medelvolymen var 6624 mm³, standarddeviation +/- 9668. 

Medianvolymen var 4000 mm³, minsta tumörvolymen i materialet var 1000 mm³ och 

största var 61490 mm³. 

  

3.1 Grupp 1 

Grupp 1 bestod av de 29 individer som uppvisade svikt på åtminstone en av hypofysens 

axlar preoperativt. Medianålder var 59 år, den äldsta var 78 år och den yngsta 19 år. 

Studiepatienterna uppvisade hypofyssvikt på 1 till 3 hypofysaxlar preoperativt. Hur 

individerna fördelade sig över antal sviktande hypofysaxlar illustreras i Figur 3. 
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Figur 3. Andelen individer i grupp 1 som sviktar på 2 eller fler av hypofysens axlar ökar med tiden. Vid 

4-6 år postoperativ uppföljning är det endast 7 % av de 29 studiepatienterna som ej står på någon 

hormonell substitution och ej heller uppvisar någon hypofyssvikt. Andelen som sekundärt sviktar på 2 

eller fler axlar ökar från 48 % preoperativt till 76 % 4-6 år postoperativt.  

 

3.1.1 Tyreoideaaxeln 

Vid analys av tyreoideaaxeln noterades att 14 (48,3 %) av 29 individer hade sekundär 

tyreoideasvikt preoperativt. Dessa 14 individer fortsatte att svikta under hela 

uppföljningstiden, således återhämtade sig ingen på tyreoideaaxeln. Inom grupp 1 är 

det 3 studiepatienter som utvecklar postoperativ sekundär svikt på tyreoideaaxeln under 

uppföljningstiden. 

 

Två studiepatienter hade primär tyreoideasjukdom och redovisas ej bland de 14 

preoperativt sekundärt sviktande studiepatienterna. En studiepatient med preoperativ 

bild som vid sekundär tyreoideasvikt utvecklade antikroppsnegativ Graves tyreotoxikos 

postoperativt. Denna patient bedömdes ha en bild förenlig med sekundär tyreoideasvikt 

vid 4-6 års uppföljning.  

 

Om någon patient uppvisat låga tyreoideavärden enkom i samband med 5-dagars 

postoperativ kontroll bedömdes det som postoperativ reaktion och ej svikt.  
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3.1.2 Gonadaxeln 

På gonadaxeln var det 19 (65,5 %) av 29 studiepatienter som hade en sekundär 

gonadsvikt preoperativt. För 3 individer fanns ingen provtagning på gonadaxeln och 

den kunde därför ej bedömas. Vid 1 år postoperativt var det 15 av dessa 19 som var 

fortsatt sviktande. Vid 4-6 år var det 16 av dessa preoperativt sviktande individer som 

var fortsatt sviktande. En av de patienter som ansågs ha återhämtat sig vid 1 år 

postoperativ kontroll sviktade ånyo. Sammanlagt kunde 2 (10,5 %) av 19 individer 

bedömas ha återhämtat sig från sin preoperativa svikt.  

 

En av de 19 preoperativt sviktande patienterna erhöll Atmos (testosteronplåster) 

postoperativt men avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Vid efterkommande 

provtagning var patienten fortsatt sviktande på gonadaxeln. Ingen vidare provtagning 

med avseende på gonadaxeln genomfördes under resterande uppföljningstid varför det 

ej kunde bedömas om någon återhämtning skett. 

 

Det var 2 kvinnor som substituerades för sekundär gonadsvikt. Substitutionen 

påbörjades inom det första postoperativa året. 

 

Sju individer som ej uppvisade sekundär gonadsvikt preoperativt utvecklade det under 

uppföljningstiden. 

 

Även vid bedömning av gonadaxeln ansågs låga serumvärden vid 5-dagars postoperativ 

uppföljning vara en postoperativ reaktion och ej svikt.  

            

3.1.3 Kortisolaxeln 

Vid bedömning av kortisolaxeln preoperativt var det 18 (62,1 %) av 29 studiepatienter 

som ansågs uppvisa sekundär svikt. Endast en av dessa studiepatienter erhöll inte 

substitution preoperativt. Vid 1 månad postoperativ kontroll var det en av dessa 18 som 

ansågs ha återhämtat sig, 2 hade ingen 1 månads postoperativ kontroll med avseende 

på kortisolaxeln och var därmed ej bedömbara. Vid 1 år postoperativ kontroll var det 3 

av de 18 initialt ACTH-sviktande som återhämtat sig. Vid 4-6 år postoperativt var det 

14 av 18 som var fortsatt sviktande, således hade 4 (22,2 %) av 18 återhämtat sig.  
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Två individer utan preoperativ ACTH-svikt utvecklade persisterande svikt 

postoperativt och var fortsatt kortisonkrävande vid 4-6 år postoperativt. 

 

Bland de patienter som bedömdes som preoperativt sviktande finns en individ som 

enligt journalanteckning erhållit kortisonsubstitution på grund av lågt natriumvärde. 

Inget kortisolvärd gick att finna i journalen. Studiepatienten bedömdes kunna avsluta 

sin kortisonsubstitution 3-4 månader postoperativt baserat på låg-dos Synachtentest 

(572 nmol/ liter) vid 1 månad postoperativt. 

  

Två kvinnliga patienter med preoperativ hypofyssvikt erhöll DHEA-substitution under 

uppföljningstiden. De bedömdes ha androgensvikt då de uppvisat låga testosteron, 

androstendione eller DHEA- värden. 

 

3.1.4 Diabetes insipidus 

Preoperativt uppvisade ingen DI. Fyra studiepatienter bedömdes ha utvecklat DI 

postoperativt och av dessa var det enkom 1 studiepatient som vid 4-6 års postoperativ 

kontroll hade persisterande DI. 

 

En sammanfattande bild av resultaten för utvecklingen av hypofyssvikt inom grupp 1 

under uppföljningstiden ses i Figur 4. På tyreoideaaxeln återhämtade sig ingen från sin 

preoperativa sekundära svikt. På gonadaxeln återhämtade sig 2 av de preoperativt 

sviktande individerna. 4 individer återhämtade sig från preoperativ ACTH- svikt. Ingen 

patient uppvisade preoperativ DI, 1 individ hade persisterande DI vid 4-6 års 

postoperativ kontroll. Ingen statistisk signifikans erhölls för skillnaden i andelen 

sviktande preoperativt samt postoperativt vid 1- eller 4-6 år postoperativt. 

 

Tabell 1. Utvecklingen av ACTH- svikt inom grupp 1. Raden för preoperativ 

svikt vid de olika uppföljningstidpunkterna åsyftar de patienter som fortsätter 

uppvisa ACTH- svikt.    

 

Preop 

 (n) 

1 mån postop 

(n) 

3-4 mån postop 

(n) 

1 år postop 

(n) 

4-6 år postop 

(n) 

      

Preop svikt 18 15 15 14 14 

Ej svikt 7 3 8 12 12 

Saknar värden 4 7 3 2 1 

Svikt endast postop 4 3 1 2 

Sedvanlig postop kortison  0 0 0 

Totalt:              29 29 29 29 29 
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Figur 4. Utvecklingen av preoperativt konstaterad sekundär svikt. Varje hypofysaxel är presenterad för 

sig och vid tidpunkterna preoperativt, 1 år postoperativt samt 4-6 år postoperativt. Tyr: tyreoideaaxeln, 

Gon: gonadaxeln. 

 

3.1.5 GH-axeln 

Ingen av patienterna i grupp 1 hade genomgått någon preoperativ sviktbekräftande 

belastning med avseende på GH-axeln. Åtta av studiepatienterna uppvisade dock låga 

IGF-1 värden preoperativt. Sex av de studiepatienter som uppvisade låga IGF-1 

preoperativt bedömdes sedan ha GH-svikt. Vid 1 års postoperativ kontroll hade 12 av 

sammanlagt 29 studiepatienter GH-svikt eller IGF-1 under nedre referensvärde, av 

dessa 12 insattes 7 studiepatienter på GH- substitution. Vid 4-6 års postoperativ kontroll 

hade 17 av 29 studiepatienter GH-svikt eller suboptimalt IGF-1, 10 substituerades. Fem 

av dessa 17 studiepatienter hade avböjt, avbrutit eller ansetts olämpliga för behandling 

på grund av annan samsjuklighet.  
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Tabell 2. Bedömningen av GH-axeln i grupp 1.  

 

Preop 

 (n) 

1år postop 

(n) 

4-6 år postop 

(n) 

Lågt IGF-1 8 1 2 

GH- sub 0 7 10 

Saknar värden 8 8 4 

Ej lämpligt m sub 0 4 5 

Ej svikt/ normalt IGF-1 13 9 8 

Totalt: 29 29 29 
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3.2 Grupp 2 

Grupp 2 bestod av de studiepatienter som preoperativt ej sviktade på någon av 

hypofysens axlar. Dessa patienter bedömdes inte endast utifrån huruvida de stod på 

hormonsubstitution utan det gjordes en ny bedömning av de laboratorievärden som 

förelåg. I denna grupp inkluderades även 2 studiepatienter där inga preoperativa 

värden fanns men enligt journalanteckningar ska det ej ha förelegat någon sekundär 

svikt och ej heller något behov av hormonsubstitution. Sammantaget bestod denna 

grupp av 18 studiepatienter. Medianålder var 57,5 år. Äldsta patienten var 78 år och 

yngsta 38 år. 

 

Inom gruppen var det 2 studiepatienter som under uppföljningstiden återhämtade sig 

från den hypofyssvikt de utvecklade postoperativt. Det som var gemensamt för dessa 

2 studiepatienter var att de endast sviktade på en hypofysaxel. En av dessa hade DI 

och en sekundär gonadsvikt. Det var dock flera individer i grupp 3 som sviktade på 

enkom en hypofysaxel postoperativt utan att återhämta sig från det. 

 

Tidpunkten för när sekundär svikt noterades på de olika axlarna illustreras i Tabell 3. 

Postoperativ gonadsvikt noterades inom den första postoperativa månaden i 60% av 

fallen. ACTH-svikt bedömdes debutera i 85,7 % av fallen vid 3-4 månader 

postoperativt. Även DI debuterade inom den första postoperativa månaden, 2 

individer återhämtade sig från detta.  

 

En kvinnlig studiedeltagare erhöll även DHEA-substitution då androgenbrist ansågs 

föreligga. 

 

Tabell 3: Sviktutveckling i grupp 2 fördelat över tid. Antal individer som börjar uppvisa svikt vid det 

aktuella tillfället samt andelen av alla nya sviktfall inom den hypofysaxeln under uppföljningstiden.  

 

  

5dagar 

(n(%)) 

1månad  

(n(%)) 

3/4månad  

(n(%)) 

1år  

(n(%)) 

4-6år  

(n(%)) 

Totalt  

(n(%)) 

Gon 5 (50) 1 (10) 3 (30) 1 (10) 0 10 (100) 

Tyr 2 (33,3) 1 (16,7) 2 (33,3) 1 (16,7) 0 6 (100) 

Kortison 0 0 6 (85,7) 0 1 (14,3) 7 (100) 

DI 1 (33,3) 2 (66,7) 0 0 0 3 (100) 
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3.2.1 GH-axeln grupp 2 

Vid bedömning av GH-axeln inom grupp 2 var det återigen ingen studiepatient som 

preoperativt genomgått någon svikt konstaterande belastning. Tre studiepatienter hade 

IGF-1 värden under nedre referensvärdet. Vid 1 år postoperativt var det 4 

studiepatienter som stod på GH-substitution, ingen av dessa hade uppvisat lågt IGF-1 

värde preoperativt. Vid 4-6 år postoperativt hade en av dessa studiepatienter valt att 

avsluta sin GH-substitution. Dock tillkommer 1 individ som börjar substitueras vid 4-

6 år postoperativt samt 2 studiepatienter som redovisas i Tabell 3 som ”GH-sub/svikt” 

vid 4-6 år postoperativ kontroll där det konstaterades svikt som bedömdes som ej 

substitutionskrävande. 

En av patienterna sviktade enbart på GH-axeln och erhöll substitution för detta. Övriga 

patienter som erhöll GH-substitution sviktade åtminstone på ytterligare en hypofysaxel. 

En patient med GH-substitution hade tidigare bedömts ha ACTH-svikt men hade redan 

normaliserats på kortisolaxeln när GH-substitution påbörjades.   

 

3.3 Grupp 3 

Grupp 3 består av de patienter som inte uppvisade någon sekundär svikt varken 

preoperativt eller under den postoperativa uppföljningstiden på 4-6 år. Gruppen bestod 

av 8 individer med medianåldern 51,0 år. Äldsta patienten var 72 år och yngsta 26 år. 

Gruppen granskades för att finna en gemensam faktor som kan förklara varför dessa 

individer ej utvecklade någon hypofyssvikt. De faktorer som granskades var ålder, kön, 

tid mellan diagnos och operation, immunhistokemi, tumörstorlek samt preoperativt 

prolaktinvärde. Det enda som noterades var en lägre medianålder i denna grupp än i 

studiepopulationen. 

 

Tabell 4. Bedömning av GH-axeln i grupp 2.  

 
Preop 1år postop 4-6år postop 

Lågt IGF-1 3 3 4 

GH-sub/svikt 0 4 6 

Saknar värden 7 3 2 

Ej lämpligt m beh 0 0 0 

Ej svikt/ normalt IGF-1 8 8 6 

Totalt: 18 18 18 
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3.4 Grupp 4 

Grupp 4 bestod av de studiepatienter som hade genomgått låg-dos Synachtentest i 

samband med 1 månad postoperativ kontroll. Antalet studiepatienter som inkluderades 

i denna grupp var 22. Resultatet på låg-dos Synachtentest vid 1 månad postoperativt 

noterades samt om någon kortisonsubstitution vid 1 år samt vid 4-6 år postoperativt 

förelåg och även eventuellt värde från låg-dos Synachtentest. De studiepatienter som 

erhållit maxvärde vid låg-dos Synachtentest överstigande 500 nmol/liter hade ingen 

kortisonsubstitution vid 1 år och ej heller vid 4-6 år postoperativt. P-värde 0,002 vid 1 

år postoperativt och < 0,001 vid 4-6 år postoperativt. Tre individer erhöll maxvärden 

459-, 479- respektive 480 nmol/liter 1 månad postoperativt. Den individ med maxvärde 

479 nmol/ liter hade fortsatt sjunkande maxvärden på låg-dos Synachten och vid 4-6 år 

postoperativt erhöll patienten ånyo kortisonsubstitution baserat på maxvärde 394 nmol/ 

liter. Övriga 2 med maxvärden < 500 nmol/ liter vid 1 månad postoperativt erhöll högre 

maxvärden vid fortsatt uppföljning och bedömdes ej ha ACTH- svikt.  

 

Figur 5. Låg-dos Synachtentest vid 1 månad postoperativt där alla patienter med ett värde 

överstigande 500 nmol/ liter ej hade kortisonsubstitution vid 1 år postoperativt. 
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4. Diskussion:  

Denna studie har ämnat att kartlägga den postoperativa utvecklingen av preoperativ 

hypofyssvikt vid NFPA. Utifrån en studiepopulation bestående av 55 individer erhölls 

en grupp med 29 studiepatienter som bedömts hypofyssviktande preoperativt. Genom 

att följa dessa 29 studiepatienter sågs att endast ett fåtal återhämtar sig. 7 % av dessa 

patienter var helt intakta på hypofysens alla axlar vid 4-6 år postoperativ kontroll. 

Under uppföljningstiden sågs en ökning vad gäller andelen patienter som sviktar på 2 

eller fler hypofysaxlar. GH-axeln har ej fullständigt kunnat bedömas med avseende på 

konfirmerad GH-brist preoperativt då inga belastningar genomförts. Vid 4-6 år 

postoperativt var det 15 individer som hade GH-svikt.  

 

Inom grupp 2 (ingen preoperativ hypofyssvikt) gjordes en kartläggning av den 

kronologiska ordningen vid postoperativ svikt. Det noterades att sekundär gonad- samt 

tyreoideasvikt visade sig tidigare än vad ACTH- och konstaterad GH-svikt gjorde.  

 

Grupp 3, bestående av 8 individer som ej uppvisade någon svikt varken före operation 

eller under uppföljningstiden, analyserades för att finna en gemensam faktor. Inget 

kunde noteras förutom att medianåldern i denna grupp var 51 år vilket är lägre än i 

studiepopulationen i övrigt  

 

För grupp 4 som genomgått låg-dos Synachtentest vid 1 månad sågs att de patienter 

som erhöll mer än 500 nmol/liter vid belastning ej hade kortisonsubstitution vid 1 år 

eller vid 4-6 år postoperativt. Två av de individer som hade ett värde mellan 450 

nmol/liter och 500 nmol/ liter, 459- respektive 480 nmol/ liter, var ej i behov av 

kortisonsubstitution under uppföljningstiden.  

 

I vår studie sågs en överrepresentation av manligt kön (37 av 55) vilket även noterats i 

tidigare studier. Dock har tidigare studier visat på en mindre tydlig överrepresentation 

av män, i en sammanställning utgjorde männen 56,7 % (8).  

 

I enighet med tidigare studier har vi funnit att positiv immunhistokemi vid NFPA 

domineras av FSH (6). 
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Ingen fullständig analys med avseende på SIPAP-gradering har gjorts då det endast var 

ett fåtal patienter som hade en fullständig SIPAP-gradering angiven i de radiologisvar 

som förelåg.  

 

Grupp 1 som bestod av 29 studiepatienter vilka alla uppvisade preoperativ hypofyssvikt 

på åtminstone en axel utgjorde 52,7 % av hela studiepopulationen. Nomikos et al visade 

att 85 % av 561 patienter uppvisade preoperativ hypofyssvikt (9). I samma studie 

ansågs 19,6 % av patienterna ha normaliserade värden vid 12 månader postoperativt 

(9), hos oss sågs en normaliseringsgrad motsvarande 21 % vid 1 år postoperativt. Dock 

var det endast 7 % (2 individer) av individerna i grupp 1 som hade fortsatt 

normaliserade värden 4-6 år postoperativt. I en studie med 29 preoperativt 

hypofyssviktande NFPA-patienter var det 10 som hade återhämtat sig under en 

uppföljningstid på 1-6 månader postoperativt (21). Vår studies normaliseringsgrad vid 

1 år postoperativt ligger inom spannet för ovan nämnda studier dock minskade denna 

normaliseringsgrad över tid och andelen som sviktade på 2 eller fler av hypofysens 

axlar kom att öka. Ovan nämnda studier hade ej lika lång uppföljningstid varför det är 

svårt att avgöra vilken normaliseringsgrad de hade erhållit vid längre uppföljningstid. 

Webb et al anger att ingen återhämtade sig från mer än en sviktande hypofysaxel (21) 

vilket även var fallet i denna studie.  

 

Även i denna studie konfirmerades att preoperativ sekundär svikt på gonadaxeln (65,5 

%) var vanligast, tätt följt av ACTH-svikt (62,1 %) (8). Ingen preoperativ GH-svikt 

kunde konstateras på grund av avsaknad av konfirmerande belastningar men 8 (27,6 %) 

uppvisade ett lågt IGF-1 värde. 

 

Det har rapporterats att 4 % av NFPA-patienterna utvecklar hypofyssvikt postoperativt 

(9). I denna studie utvecklade 18 (32,7 %) individer postoperativ hypofyssvikt utan att 

ha någon preoperativ svikt. GH-axeln anses vara den första som påverkas vid 

hypofyssvikt vilket var svårt att konfirmera i denna studie då GH-axeln ej utvärderats 

med belastande test preoperativt och ej heller i den omedelbara postoperativa perioden. 

Gonadaxeln rapporteras vara den andra hypofysaxeln som påverkas följt av ACTH- och 

tyreoideaaxeln (12). Av de patienter som utvecklade sekundär gonadsvikt postoperativt 

var det 60 % som utvecklade det inom den första postoperativa månaden. ACTH-axeln 
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kan inte till fullo utvärderas under den perioden då patienterna står på postoperativt 

kortison men det noterades att 85,7 % av de patienter som sviktade på ACTH-axeln 

diagnostiserades vid 3-4 månader postoperativt. Sex patienter utvecklade postoperativ 

svikt på tyreoideaaxeln, 50 % av dessa under den första postoperativa månaden och  

50 % under resterande uppföljningstid.  

 

Klose et al ansåg att ett normalt Synachtentest (> 500 nmol/liter) vid 1 vecka 

postoperativt inte är tillräckligt för att utesluta ACTH-svikt under de 3 första 

postoperativa månaderna. Synachtentest under den perioden ansågs vara opålitligt (13). 

I utvärderingen av låg-dos Synachtentest i vår studie ansågs att ett test med resultat 

överstigande 500 nmol/liter vid 1 månad postoperativt kunde vara vägledande för 

patientens fortsatta behov av kortisonsubstitution. Ingen av de patienter som erhöll ett 

resultat överstigande 500 nmol/ liter utvecklade ACTH-svikt under uppföljningstiden. 

Å andra sidan var det 2 av de individer som hade < 500 nmol/ liter som inte heller 

uppvisade någon ACTH-svikt under uppföljningstiden. Om något så skulle en nedre 

gräns på 500 nmol/liter kunna underskatta vissa patienters ACTH-kapacitet. Den 

kliniska bilden är också en vägledande pusselbit som inte får glömmas bort. 

 

Som diskuterats i bakgrundsavsnittet kan gonadsvikt vid NFPA innebära en ökad SMR. 

Även kvinnligt kön vid NFPA kan innebära en ökad SMR (19). Det som noterades 

under arbetets gång var att kvinnor sällan substituerades för gonadsvikt.  

Bedömningen av kvinnlig gonadsvikt var inte lika självklar som vid bedömning av 

manliga gonadsvikt. Endast 2 kvinnliga patienter erhöll östrogensubstitution vid 

sekundär gonadsvikt. Detta kan dock även spegla att det under de senaste åren har 

pågått en diskussion om östrogensubstitution och dess negativa effekter. Tyvärr fanns 

det sällan information om östrogensubstitution och p-pilleranvändning i journalen. 

Huruvida dessa observationer kan bidra till eller förklara en ökad SMR hos kvinnor är 

något som får studeras vidare. Denna studie ämnade ej att kartlägga om det har förelegat 

någon ökad mortalitet inom studiepopulationen varför det inte undersöktes vidare.  

 

Något som belystes i litteraturen och som under studien ej noterades i 

journalanteckningar var seponering av substitutionsläkemedel innan postoperativ 

provtagning för att bedöma hormonell svikt (21). Under arbetet noterades ett fall med 
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sekundär gonadsvikt som behandlades med Nebido. Patienten avbröt behandlingen på 

eget bevåg när receptet var slut. Denna patient genomgick sedan en hormonell 

uppföljningskontroll med normal gonadaxel utan att ha stått på någon substitution. 

Patienten uppvisade därefter ingen sekundär svikt på gonadaxeln. Det finns således en 

risk att patienter som utvärderas under pågående substitutionsbehandling uppvisar 

normala hormonvärden, inte översubstitution, trots att de ej är fortsatt sviktande. 

Huruvida det fanns fler patientfall av denna karaktär kan inte fastställas då studien var 

retrospektiv. Tolkningen av antal fortsatt sviktande individer kan således ha 

överskattats i denna studie. 

 

4.1 Metoddiskussion 

Subgrupperna bestod av ett mindre antal individer då ett större bortfall hade skett i 

samband med journalgenomgången. Som beskrivet i metodavsnittet användes utdrag 

som redan var korrigerade för studiens inklusions- och exklusionskriterier. Utdragen 

var i vissa fall inkorrekta då rapporteringen till Svenska hypofysregistret var 

ofullständig. Det noterades att vissa patienter inte uppfyllt inklusionskriterierna men 

även att vissa patienter borde exkluderats enligt exklusionskriterierna. Således 

möjliggjordes analys av endast 55 studiepatienter men även bland dessa patienter fanns 

det tidpunkter med ofullständig blodprovstagning. 

 

En större studiepopulation skulle möjligen ha kunnat påvisa fler signifikanta skillnader 

i respektive hormonaxel i de olika grupperna. Det har dock gått att kartlägga just hur 

det gick för denna studiepopulation postoperativt. För grupp 4 erhölls dock signifikans 

för de patienter med normalt låg-dos Synachtentest vid 1 månad och som ej var 

kortisonkrävande vid 1 år eller 4-6 år. 

 

Studiepopulationen bestod av patienter som hade sin postoperativa uppföljning vid 

Akademiska sjukhuset samt vid Örebro Universitetssjukhus. Det finns en risk för att 

dessa individer representerade svårare fall av sjukdom och att man därför ombesörjde 

den postoperativa uppföljningen vid de två större sjukhusen i regionen. I detta fall 

skulle denna studiepopulation ej anses vara representativ för gruppen transsfenoidalt 

åtgärdade NFPA. Om denna studiepopulation representerade svårare fall av NFPA kan 

det delvis förklara att färre än vad som noterats i tidigare studier återhämtade sig men 
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även att andelen som utvecklar postoperativ hypofyssvikt är större än det som 

rapporterats i litteraturen. 

 

Detta var en retrospektiv studie utan någon kontrollgrupp. Det hade varit av värde att 

ha en kontrollgrupp med patienter där exspektans tillämpats för att skilja mellan 

postoperativa effekter samt naturalförloppet vid hypofyssvikt på NFPA basis. Då 

majoriteten av patienterna går vidare till kirurgisk åtgärd var det ej möjligt att ta fram 

en kontrollgrupp (7). Dessutom ämnade arbetet att kartlägga situationen för de patienter 

som genomgått kirurgi och huruvida kirurgi kan förbättra preoperativ hypofyssvikt. Då 

studien utfördes inom en bestämd tidsram valdes en retrospektiv studie med de 

nackdelar det innebar i form av ofullkomlig data.  

 

Efter denna noggranna journalgenomgång planeras studien att utvidgas och omfatta 

hela Svenska hypofysregistret. Initialt kommer övriga städer i regionen inkluderas för 

att studera om utfallet skiljer sig och utvärdera om denna studiepopulation har varit 

representativ.    

 

4.2 Slutsats 

Vid denna retrospektiva studie och kartläggning av de 4-6 första postoperativa åren 

noterades att ett fåtal patienter återhämtade sig från sin preoperativa hypofyssvikt. 

Endast 7 % (2 patienter) normaliserades helt. Dock sågs bland de individer som 

sviktade preoperativt en ökning av andelen individer som sviktade på 2 eller fler 

hypofysaxlar. Vad gäller låg-dos Synachtentest i en studiepopulation med 22 individer 

att patienter med ett resultat överstigande 500 nmol/ liter ej hade något behov av 

kortisonsubstitution varken vid 1 år postoperativt eller 4-6 år postoperativt, signifikans 

erhölls för detta.   
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