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❙ ❙ Synen på substitutionsbehandling av hypofysinsufficiens
har ändrats beroende på nya indikationer, t ex tillväxthormon
(GH)-substitution till vuxna, nya vetenskapliga rön, såsom
anabola effekter av dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS)
hos kvinnor med brist på adrenokortikotropt hormon (ACTH)
och ökad risk för osteoporos vid för hög tyroxin- eller gluko-
kortikoiddos. I det följande sammanfattas dagens syn på sub-
stitutionsbehandling av hypofysinsufficiens hos vuxna.

Introduktion
Hypofyssvikt, dvs brist på ett eller flera hypotalamus/hypo-
fyshormon, är ett relativt ovanligt tillstånd som oftast orsakas
av stora hypofystumörer eller av behandlingen av dessa (ope-
ration och/eller strålbehandling). Cirka 25 procent av alla hy-
pofystumörer är inte hormonproducerande, medan resten är
hormonproducerande. 

Före behandling kan symtomatologin domineras av över-
produktionen av tillväxthormon (GH), prolaktin (PRL), adre-
nokortikotropt hormon (ACTH) eller, sällsynt, tyreoideasti-
mulerande hormon (TSH). Vid stora tumörer kan dock sym-
tom orsakade av brist på de hormoner som hypofysen inte
producerar ingå i bilden. Risk för hypofyssvikt förekommer
vid flera andra tillstånd (Fakta 1). 

Hypofyshormoner utövar sina effekter genom att stimule-
ra olika målorgan: binjurebark (ACTH), sköldkörtel (TSH),
gonader (FSH – follikelstimulerande hormon, LH – luteotropt
hormon), mammarvävnad (PRL) och njurens samlingsrör
(ADH – antidiuretiskt hormon). GH har effekter på alla krop-
pens organ direkt eller indirekt via IGF-I (insulin-like growth
factor I). Det är viktigt att regelbundet utvärdera hypofys-
funktionen anamnestiskt, kliniskt och laboratoriemässigt hos
patienter som löper risk att utveckla hypofyssvikt (Tabell I).
Symtomen på hypofyssvikt kommer i allmänhet smygande
och utvecklas successivt, utom vid t ex hypofysapoplexi eller

någon gång i samband med hypofyskirurgi. Vid långsam ut-
veckling av hypofyssvikt ser man oftast förlust av GH och
FSH/LH tidigt i förloppet, medan brist på ACTH och TSH ut-
vecklas senare.

Historik
På 1920-talet visades att sköldkörteln syntetiserar och lagrar
tyreoglobulin. Tyroxin och trijodtyronin bildas genom jode-
ring av tyrosylrester i tyreoglobulinmolekylen och frisätts
från tyreoglobulin under inverkan av TSH. Eftersom tyreo-
globulin förblir biologiskt aktivt efter intorkning av tyreoi-
deavävnad [1] framställdes härur tabletter som användes te-
rapeutiskt till slutet av 1950-talet, varefter det ersattes med
syntetiskt framställt tyroxin.

På 1930-talet arbetade man intensivt med att rena och kris-
tallisera den aktiva substansen i binjurebarken. Kendall och
medarbetare på Mayo-kliniken, Reischstein i Basel och Win-
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tersteiner och Pfiffner på Columbia University beskrev obe-
roende av varandra och nästan samtidigt 1936 det första be-
tydelsefulla extraktet från binjurebarken – kortison. Samma
år isolerades och renades även kortisol. Kortison förlängde
överlevnaden efter adrenalektomi. Kortison och kortisol
framställs kommersiellt från och med år 1948 respektive
1950 [2].

Könshormonernas kemiska struktur klarlades i början av
1930-talet [3]. Peroralt verkande östrogen, etinylöstradiol,
syntetiserades 1939 och började användas under 1950-talet.
Det gav många biverkningar, då man utan kunskap om dess
potens använde 10–20 gånger för hög dos. Nya och mer »na-
turliga« östrogenpreparat tillkom under 1960- och 1970-ta-
len. Först sedan man fått tillgång till peroralt verksamma ges-
tagener, som kunde ges i kombination med östrogen, fick man
en terapi som var säkrare och hade färre biverkningar. Under
de senaste årtiondena har östrogenpreparat för transdermal
applikation utvecklats. Man undviker härigenom första pas-
sage-effekter i levern. Preparationer av testosteron för intra-
muskulärt bruk har använts sedan 1960-talet. Drygt tio år se-
nare kom perorala beredningar, vilka emellertid oftast inte ger
tillräcklig klinisk effekt. Under 1990-talet introducerades
testosteron för transdermal applikation, vilket ger en jämnare
nivå och anses bättre efterlikna normala fysiologiska förhål-
landen. 

GH strukturbestämdes i början av 1970-talet [4]. Under ar-
betet med att kartlägga GH-molekylens struktur upptäcktes
att GH var artspecifikt [5]. Humant GH var aktivt på såväl
människa och apa som nötdjur, medan GH från apa och nöt-
djur var inaktivt på människa. Substitution med GH introdu-
cerades på 1960-talet – med GH framställt från humana
nekrohypofyser. Eftersom tillgången var begränsad förbe-
hölls denna behandling barn med uttalad GH-brist och till-
växtretardation. Sedan rekombinant hormon blev tillgängligt
i slutet av 1980-talet har ett relativt stort antal studier genom-

förts avseende effekten av GH-substitution till vuxna. Positi-
va effekter noterades, vilket ledde till att GH-substitution till
vuxna med hypotalamisk/hypofysär GH-brist godkändes som
indikation i Sverige år 1994. 

ADHs struktur och syntes beskrevs i början av 1950-talet.
Initialt behandlades ADH-brist med lysin–vasopressin med
nasal applikation. Nackdelen var kort halveringstid. En viss
förbättring fick man med naturligt ADH (arginin–vasopres-
sin), som även kunde ges som intramuskulär depå. På 1970-
talet introducerades desmopressin (aminosyran cystein har
eliminerats och L-arginin har ersatts med D-arginin), som inte
bryts ned av vasopressinas, varför halveringstiden förlängs.
Initialt fanns desmopressin för nasalt eller parenteralt bruk,
men på 1980-talet introducerades peroral behandling.

Brist på CRH/ACTH
Vid CRH(corticotropin releasing hormone)-/ACTH-brist
substituerar man med syntetiskt framställda binjurebarkhor-
moner: glukokortikoider och eventuellt androgener till kvin-
nor.

Kortisolbrist. I Sverige gavs peroralt kortisonacetat 25(–37,5)
mg dagligen peroralt uppdelat på 2(–3) doser eller hydrokor-
tison, dvs kortisol 20–30 mg/d. Kortisonacetat avregistrera-
des under april 2003 men kan ersättas av hydrokorton eller
hydrokortison (tabletter 10 och 20 mg, vilket motsvarar 13 re-
spektive 26 mg kortisonacetat) och förskrivs som licenspre-
parat. Dosen justeras med ledning av allmäntillstånd, blod-
tryck i liggande och stående samt vätskebalans och elektro-
lytnivåer. Analys av kortisol och ACTH i serum eller korti-
solutsöndring i urin har sällan värde för att styra doseringen.
Terapisvikt kan betingas av att den för biologisk aktivitet nöd-

❙ ❙ Fakta 1

Orsaker till hypofyssvikt

Hypofysära

Tumörer (adenom, kraniofaryngiom, germinom, metastaser,
meningeom)
Iatrogen (operation, strålning)
Infarkt/blödning (post partum-nekros/arterioskleros)
Lymfocytär hypofysit
Infektiösa granulom (tbc, lues, svampinfektioner)
Trauma 
Inlagringssjukdomar (hemokromatos, sarkoidos, Wegeners granu-
lomatos, histiocytos X)
Arteriella aneurysm
Genetiska mutationer
Idiopatisk

Hypotalamiska

Tumörer (kraniofaryngiom, metastaser, ependymom, pinealom,
germinom, lymfom)
Iatrogen (strålbehandling)
Inlagringssjukdomar (sarkoidos, amyloidos, histiocytos X)
Diffus encefalopati (meningit, encefalit)
Genetiska mutationer 
Idiopatisk 

Tabell I. Symtom och laboratoriediagnostik vid hypotalamiska/hypofysära
svikter.

Svikt Symtom Laboratoriediagnostik

FSH/LH Utebliven pubertet Kvinnor: FSH/LH, östradiol, PRL
Menstruationsrubbningar Män: LH/FSH, testosteron, PRL
Nedsatt libido
Impotens
Infertilitet

GH Kortvuxenhet (om brist Insulininducerad hypoglykemi 
före puberteten) (alternativt arginin eller GHRH + 
Trötthet arginin), IGF-I (notera att normalt 
Ökat sömnbehov IGF-I hos vuxna inte utesluter GH- 
Nedsatt energi brist)
Hjärt–kärlsjukdom
Bukfetma

TSH Frusenhet Fritt T4, fritt T3, T4 eller T3, TSH
Trötthet
Långsamhet
Obstipation
Torr hud/torrt hår
Viktökning

PRL Utebliven mjölkproduktion PRL

ACTH Trötthet Kortisol kl 08–09: om <400 nmol/l 
Ledvärk görs stimuleringstest (med ACTH)
Stelhet
Blekhet
Ortostatism

ADH Polyuri/polydipsi Verifiera polyuri. S-Na, S- och U-
osmolalitet. Törstprov med S-
osmolalitet. Efter avslutat törst-
prov uppföljning avseende effek-
ten av tillfört desmopressin



vändiga konverteringen av kortison till kortisol i levern är
nedsatt – i sällsynta fall brist på 11β-hydroxysteroiddehydro-
genas typ 1, nedsatt absorption från mag–tarmkanalen (vid
t ex celiaki) eller samtidig behandling med antiepileptika.
Anledningen till att man ibland vid antiepileptikabehandling
behöver öka steroiddosen är att antiepileptika kan uppreglera
det leverenzym, CYP3A4, som eliminerar endogena och exo-
gena steroider [6]. Genom att ge hydrokortison kringgår man
problemet med konverteringen i levern, men man får ofta öka
dostillfällena på grund av kortare halveringstid. Vid hypota-
lamisk/hypofysär binjurebarksvikt krävs inte tillförsel av mi-

neralkortikoid, eftersom renin–angiotensin– aldosteronsyste-
met är intakt. 

Det är viktigt att patienten får noggrann muntlig och skrift-
lig information om att öka dosen vid feber, diarréer eller in-
tensiv fysisk ansträngning. Vid hög feber och/eller illamåen-
de med kräkning bör patienten uppsöka sjukhus för parente-
ral tillförsel av glukokortikoider samt eventuell glukos-, väts-
ke- och elektrolytsubstitution. Förslag till steroidsubstitution
vid olika tillstånd framgår av Fakta 2. Patienten/anhörig kan
också instrueras att själv injicera hydrokortison intramusku-
lärt. Patienten bör förses med ett kort att förvaras i plånboken
där diagnos och behov av kortisolsubstitution klart framgår på
svenska och engelska. 

Androgenbrist hos kvinnor. Hos friska kvinnor i fertil ålder
producerar binjurarna merparten av cirkulerande androgen –
DHEAS (dehydroepiandrosteronsulfat, den dominerande
androgenen), androstendion och testosteron – medan ovarier-
na bidrar med 20–40 procent [7]. Binjurarna producerar 95
procent av cirkulerande DHEA (dehydroepiandrosteron),
varav en del omvandlas via ett antal enzymatiska steg till
androstendion, testosteron och dihydrotestosteron samt i viss
mån till östradiol, medan en del sulfateras till DHEAS. Kon-
verteringen skiljer sig åt i olika vävnader, men kunskapen om
detta är ännu ofullständig. Merparten av cirkulerande
DHEAS bildas genom sulfatering av DHEA i andra vävnader
än binjurarna. Ovarierna insöndrar en liten mängd DHEA,
men i jämförelse med binjurarna förhållandevis mer andro-
stendion och testosteron. 

Östrogenproduktionen och merparten av androgenpro-
duktionen sjunker snabbt efter menopaus [8]. En mindre
mängd androgen, främst androstendion, produceras postme-
nopausalt. Androgenproduktionen från binjurarna minskar
med stigande ålder och utgör vid 70 års ålder cirka en femte-
del av en 20-årings nivå. 

Endast ett kärnreceptorprotein för androgen har identifie-
rats, och genen är belägen på X-kromosomen. Störst affinitet
till receptorn har dihydrotestosteron, som bildas från testoste-
ron genom inverkan av 5-α-reduktas. Androgenreceptorn
finns i alla kroppens celler och förmedlar en allmän anabol ef-
fekt på bl a benmärg, muskulatur och benvävnad. Androge-
ner påverkar lipidmönstren och har ett flertal centralnervösa
effekter; bl a ökar välbefinnande, libido och intellektuell och
motorisk aktivitet.

Kvinnor med bristande produktion av ACTH och gona-
dotropiner har låga nivåer av androgener. Androgenbristen
kan bidra till att en del patienter har låg fysisk och psykisk
kraft och nedsatt sexuell lust och energi. Försök med DHEA-
behandling har nyligen genomförts med positiva resultat hos
kvinnor med primär binjurebarksvikt [9, 10] liksom hos kvin-
nor med hypofysärt betingad binjurebarksvikt [11]. Till kvin-
nor med hypofys-/binjuresvikt kan substitution med DHEA
övervägas (Fakta 3). Numer finns peroralt DHEA (ex tempo-
re-beredningen Prasteron-kapslar) att tillgå. DHEA tas som
engångsdos på morgonen (20–50 mg) och har visat sig kun-
na ha positiva effekter [9-11]. Behandlingseffekten kan följas
genom att bestämma androgennivåerna i blod (DHEAS,
androstendion och testosteron) 24 timmar efter senaste intag
av preparatet. Man bör sträva efter en normalisering av
DHEAS (referensområdet åldersberoende) men inte av testo-
steron, då det skulle medföra överdosering. Man kan förvän-
ta en sänkning av total kolesterol och HDL-kolesterol samt
viss stegring av hemoglobinnivån. Effekter på glukostolerans
eller leverfunktion har inte påvisats [9, 11]. Gynekologisk un-
dersökning kan vara motiverad, eftersom androgen har effekt
på uterusslemhinnan. På grund av konvertering av DHEA till
östradiol kan viss stimulering av mammarepitel förekomma.
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❙ ❙ Fakta 2

Glukokortikoidsubstitution vid 
CRH-/ACTH-svikt

Fysiologiska tillstånd

Hydrokortison (kortisol) 20–30 mg eller kortisonacetat 20(–37,5) mg
fördelat på 2–3 dostillfällen.

Lättare sjukdomstillstånd

Dubblerad dos i samband med feber <39°, tredubblad dos vid 
feber >39°. Kontakta behandlande läkare vid sjukdom längre än 3
dagar eller kräkningar/diarré. Extra tillförsel av kortison/kortisol ej
nödvändig vid mindre kirurgiska ingrepp i lokalanestesi. 
Vid tandextraktion kan man dubblera dosen.

Måttligt svåra sjukdomstillstånd 

Hydrokortison 100 mg intravenöst eller intramuskulärt alternativt
per os i delade doser. Minska successivt under 1 vecka till under-
hållsdos beroende på allmäntillstånd, blodtryck och puls.

Svår stress/svåra sjukdomstillstånd/kirurgi 

• Hydrokortison 200–300 mg per dygn i delade doser intravenöst
eller som infusion. Minska successivt med ledning av klinisk
förbättring.

• Vid endoskopi, röntgenundersökningar med kontrast av tarm
eller angiografi ges 100 mg hydrokortison intravenöst före un-
dersökningen.

• Vid större kirurgi ges 100 mg intravenöst före anestesi och
första dygnet totalt 300 mg. Dosen minskas successivt efter
patientens allmäntillstånd.

❙ ❙ Fakta 3

Behandling av androgenbrist hos kvinnor

Kvinnor med primär (Mb Addison) eller sekundär binjurebarksvikt
(hypofyssvikt) har låga nivåer av DHEAS, androstendion och testo-
steron. Vid hypofyssvikt föreligger lägre nivåer än vid Mb Addison
på grund av att även gonadernas androgenproduktion saknas.
• Peroralt DHEA 20–50 mg/dag (ex tempore-beredning) kan ha 

positiv effekt. DHEA omvandlas till mer potenta androgener,
bl a testosteron. 

• Eftersträva normalisering av DHEAS taget 24 timmar efter se-
naste tablettintag (åldersberoende referensområde), men inte
av testosteron, vilket skulle kräva överdosering av DHEA.

• Kontrollera Hb, hematokrit, kolesterol och triglycerider. Effek-
ter på uterusslemhinna och mammarepitel bör följas med 
gynekologisk undersökning och mammografi. Bestämning av
kroppssammansättning och bentäthet kan vara av värde.



Effekterna vid långtidsbehandling är hittills okända. När be-
handlingen inleds ses inom några dagar–veckor effekter i hu-
den, som blir mjukare och fetare. Akne och follikuliter kan 
ibland uppkomma men är vanligen övergående. Sekundär be-
håring axillärt och genitalt kan öka respektive återkomma.
Även behåringen i ansiktet och på extremiteterna kan tillta.
Huvudhåret blir något fetare men tunnas inte ut. Förändring-
ar i behåringen ses i regel inom några månader efter påbörjad
androgentillförsel. Humörpåverkan, ökad aktivitet och ökad
libido kan upplevas inom några månader till ett år efter be-
handlingsstarten. 

Då substitution med DHEA nyligen har introducerats och
ytterligare erfarenhet och kunskap krävs bör substitutionen
inledas i samråd med endokrinolog eller annan specialintres-
serad läkare och följas noggrant tills större erfarenhet av lång-
tidseffekter samlats. 

Behandling med testosteronplåster och -gel testas för när-
varande och kan bli ett alternativ i framtiden.

Brist på TRH/TSH
Vid svikt i hypotalamus/hypofys/sköldkörtelaxeln, s k cen-
tral eller sekundär hypotyreos, ses i tidigt skede sänkta tyrox-
in(T4)-nivåer, medan TSH ligger inom nedre referens-
området eller är lätt sänkt. (TRH = tyreotropin releasing hor-
mone.) Genom den ökade perifera konversionen av T4 till T3
(trijodtyronin) upprätthålls en normal eller nästan normal T3-
koncentration länge. Förhöjt TSH kombinerat med låga T4-
och T3-nivåer kan förekomma vid central hypotyreos bero-
ende på frisättning av immunologiskt aktivt men biologiskt
inaktivt TSH [12]. Vid förhöjt TSH är palpation av tyreoidea
samt analys av anti-TPO (antikroppar mot tyreoperoxidas) av
särskilt värde vad gäller att bedöma om primär autoimmun
hypotyreos föreligger.

Innan substitutionsbehandling med tyroxin inleds skall
eventuell CRH-/ACTH-svikt substitueras först. Tyroxinsub-
stitutionen inleds, liksom vid primär hypotyreos, med en låg
dos (0,025–0,05 mg/dag), som successivt trappas upp till un-
derhållsdos. TSH kan inte användas för att styra tyroxindo-
sen, som vid primär hypotyreos. Dosen justeras efter framför
allt anamnes och klinisk bedömning samt med hjälp av be-
stämning av fritt T4 och T3 tagna minst åtta timmar efter se-
naste tablettintag. Referensområdet för T3 och framför allt T4
är ganska brett, men den enskilde individens »referensinter-
vall« är betydligt snävare, varför anamnesen och den kliniska
bedömningen är essentiella. Upptrappningstakten justeras ef-
ter patientens symtom på hypotyreos, ålder och kardiellt sta-
tus, och intervallen mellan doshöjning kan variera från en till
flera veckor (Fakta 4).

Vid samtidig GH-behandling kan man se en sänkning av
T4-nivån på grund av ökad konvertering av T4 till T3 [13],
varvid tyroxindosen kan behöva minskas. Överdosering av
tyroxin kan ha ogynnsam effekt på hjärta–kärl och skelett,
med ökad risk för förmaksflimmer och osteoporos.

Brist på FSH/LH
Kvinnor. Kvinnor i fertil ålder skall substitueras med östro-
gen/gestagen fram till normal menopausålder. Efter denna
tidpunkt kan patienten jämställas med andra friska kvinnor
vad gäller östrogen-/gestagentillförsel postmenopausalt [14,
15]. Adekvata östrogennivåer under fertil ålder är viktiga för
att upprätthålla de kvinnliga könskaraktärerna samt behålla
normal funktion i urogenitalorganen, normal sexuell aktivitet
och normal anabolism i form av normal benmassa. Substitu-
tion under fertil ålder kräver medelpotenta östrogener, som
även framkallar proliferation av endometriet. 

Risken för tumör i livmoderslemhinnan ökar vid långvarig
tillförsel av enbart östrogen. Denna riskökning elimineras

nästan helt om kvinnor med bibehållen uterus får gestagen-
tillägg 10–14 dagar månatligen [16, 17]. Efter menopaus kan
man minska gestagentillägget till var tredje månad.

Vid osteoporos har man god effekt på bentäthet och frak-
turer av östrogensubstitution även i hög ålder [17, 18], men
östrogen är då tredjehandsval efter kalcium/D-vitaminprepa-
rat och bisfosfonater. Under de senaste åren har man i stora
studier inte kunnat visa att östrogen har primär [17, 19] eller
sekundär [20] preventiv effekt på hjärt–kärlsjukdom. Vid
substitutionsbehandling efter normal menopausålder måste
den ökade risken för bröstcancer och venös tromboembolism
vägas in [17, 21]. Gestagentillägget minskar inte risken för
bröstcancer utan ökar den möjligen [22-25]. Östrogen plus
gestagen ökar, enligt mammografi, mammarvävnadens den-
sitet jämfört med placebo eller enbart östrogen [26]. 

Före behandlingsstart rekommenderas gynekologisk un-
dersökning med cytologprov, mammarpalpation med in-
struktion om självundersökning, blodtryckskontroll och
mammografi. Anamnesen skall penetreras avseende trombo-
embolisk sjukdom och bröstcancer hos patienten och anhöri-
ga. Patienten bör följas upp efter tre månader för dosjustering
och blodtryckskontroll och därefter undersökas gynekolo-
giskt vartannat år. Om gestagentillägg endast ges var tredje
månad bör patienten kontrolleras gynekologiskt årligen. 

Kontraindikationer för östrogenbehandling under såväl
som efter fertil ålder är bröstcancer eller hereditet för bröst-
cancer, tromboembolisk sjukdom, nyligen genomgången en-
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❙ ❙ Fakta 4

Tyroxinsubstitution vid TRH-/TSH-svikt

• Underhållsdos 0,05–0,15 mg tyroxin dagligen som engångsdos
på morgonen.

• Intakt hypofys–binjureaxel säkerställs före substitutionen. 
Om svikt föreligger substituera kortisolbristen först.

• Dosering sker efter klinik och fritt T4 och T3 taget 8–24 timmar 
efter senaste tablettintag.

• TSH kan inte användas för terapikontroll.

❙ ❙ Fakta 5

Östrogensubstitution till kvinnor

Premenopaus

Kvinnor med gonadotropinbrist bör substitueras med östrogen/
gestagen cykliskt (konventionella p-piller) fram till normal meno-
pausålder. Efter denna tidpunkt kan patienten jämställas med 
friska kvinnor och kan göra ett individuellt val rörande fortsatt 
behandling.

Postmenopaus

• Gestagentillägg vid östrogensubstitution skyddar mot endo-
metriecancer. Hysterektomerade kvinnor behöver sålunda inte
gestagentillägg.

• Under 1–2 år efter menopaus ges gestagentillägg varje månad.
• Mer än 2 år efter menopaus ges kontinuerlig kombinations-

behandling med östrogen/gestagen, alternativt utglesat 
gestagentillägg, dock inte med längre intervall än 3 månader.



dometriecancer, icke utredd blödningsrubbning samt svåra
kollagenoser. 

Mest fysiologiskt är att ge sekventiell behandling med
17β-östradiol och gestagen peroralt eller transdermalt. Plås-
ter är betydligt dyrare än tabletter. Vid aktiv leversjukdom,
epilepsibehandling eller tarmresorptionsrubbning bör trans-
dermal applikation vara förstahandsalternativ. Om man i un-
dantagsfall vill behandla en patient med anamnes på trombo-
embolisk sjukdom bör man ge transdermal behandling. Van-
liga lågdoserade p-piller kan användas men ger onödigt hög
östrogendos och har nackdelen att kvinnan en vecka varje cy-
kel är obehandlad. I alla p-piller ingår ett syntetiskt östrogen
(etinylöstradiol) med onödigt kraftig leverpåverkan hos den
lite äldre kvinnan. 

Några år efter menopaus kan kontinuerlig behandling med
17β-östradiol i fast kombination med gestagen ges, vilket of-
tast leder till blödningsfrihet. Om kvinnan inte själv önskar en
menstruationsliknande blödning kan man även hos den yng-
re kvinnan pröva kontinuerlig kombinationsbehandling. Om
patienten får genombrottsblödning föreslås återgång till se-
kventiell behandling efter undersökning av endometriet (Fak-
ta 5).

Urogenitala besvär som torrhetskänsla, dyspareuni och
upprepade urinvägsinfektioner kan behandlas med låg- eller
medelpotent östrogen i mycket låg dos utan gestagentillägg,
antingen lokalt 2 gånger per vecka (t ex kräm eller vagitorier
innehållande östradiol eller östriol) eller peroralt (östriol 1–2
mg). Hos kvinnor över 80 år bör dosen minskas då man fun-
nit ökade plasmanivåer på grund av sänkt lever- och njur-
clearance

Vid fertilitetsönskan hos en kvinna med hypotalamus–hy-
pofyssjukdom finns möjlighet att behandla med gonadotropi-
ner eller GnRH (gonadotropin releasing hormone) för att in-
ducera ägglossning. Denna behandling handläggs av special-
intresserad gynekolog. 

Män. Hypogonadism bör behandlas hos alla män. Vid prosta-
tahyperplasi eller -cancer bör urolog konsulteras. Idag an-
vänds intramuskulära injektioner med testosteronenantat
(250 mg/ml) 0,5–1,0 ml varannan till var fjärde vecka eller
transdermala plåster 2,5–5,0 mg/24 timmar (Tabell II). Deras
kliniska effekter är likvärdiga, men patienterna föredrar i all-
mänhet testosteronenantat. Kostnaden är dock avsevärt hög-
re vid transdermal tillförsel. 

Hos patienter över 50 år bör PSA kontrolleras före och un-
der behandling. Oralt verksamma androgener, testosteronun-
dekanoat och mesterolon har dålig biotillgänglighet och re-
kommenderas inte.

Brist på GH
Vid kliniska tecken på uttalad GH-brist, såsom bukfetma,
muskelatrofi, osteoporos, trötthet, depression och initiativ-
löshet, samt efter det att GH-bristen bekräftats med provoka-
tionstest föreligger indikation för substitutionsbehandling
(Fakta 6). Även vid avsaknad av subjektiva och kliniska teck-
en på GH-brist kan det vara värt att göra ett behandlingsför-
sök på 6–12 månader om patienten har biokemiskt uttalad
GH-brist. Den kliniska effekten kommer olika snabbt. Effek-
ter på kroppssammansättningen ses inom sex månader, me-
dan positiva effekter på skelettet dröjer mer än ett år. Initialt
ser man ofta minskad bentäthet beroende på ökat »remodel-
ling space«. De subjektivt positiva effekterna på de psykiska
funktionerna kommer inom ett par veckor upp till ett år efter
behandlingsstarten.

Till skillnad från vid sviktande gonadotropin-, ACTH- och
TSH-frisättning, då man ger målorganshormonet, ger man
vid GH-brist det hypofysära hormonet. En lämplig begynnel-

sedos är 0,1–0,2 mg subkutant till natten. Den lägre dosen ges
till äldre, som normalt har lägre GH-produktion. Anledning-
en till att man ger GH till natten är att man försöker efterlik-
na den naturliga GH-insöndringen, med en topp ett par tim-
mar efter insomningen och totalt sett störst insöndring natte-
tid. Beroende på IGF-I svaret efter fyra veckors behandling
justeras GH-dosen så att patientens IGF-I faller inom det nor-
mala åldersrelaterade referensområdet. Kvinnor behöver i all-
mänhet 30–50 procent högre doser än män [27]. IGF-I är inte
en optimal variabel att följa, men i dagsläget saknas bättre la-
boratoriemässiga indikatorer på behandlingseffekten.

Under barnaåren och speciellt i puberteten krävs betydligt
högre GH-doser än i vuxen ålder. Från 20 års ålder rekom-
menderas en successiv nedtrappning, styrd av IGF-I-nivån.
Vid isolerad GH-brist hos barn bör en reevaluering av GH-re-
serven ske i vuxen ålder för att bedöma om GH-brist fortfa-
rande föreligger. Det är inte ovanligt att GH-frisättningen är
normal vid reevaluering i vuxen ålder. Vid graviditet fortsät-
ter man med GH-substitution till cirka 14:e graviditetsveck-
an, varefter placenta börjar producera biologiskt aktivt GH
[28]. I dagsläget finns ingen absolut övre åldersgräns för GH-
substitution.

Hypotalamus-/hypofysregionen bör kontrolleras radiolo-
giskt före behandlingsstart, efter två år och därefter med gle-
sa intervall om ingen förändring skett. Förutom IGF-I och kli-
nisk bild bör man följa lipider årligen, kroppssammansättning
med bioelektrisk impedans eller DEXA (dual X-ray absorp-
tiometry) med 1–2 års intervall samt bentäthet initialt årligen
och sedan med längre intervall. Kolhydratmetabolismen (fas-
te B-glukos, HbA1c) bör följas var 6:e till var 12:e månad. 

Diabetes mellitus är ingen kontraindikation för GH-sub-
stitution, men behovet av insulin och perorala antidiabetika
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❙ ❙ Fakta 6

GH-substitution

• Behandla vid kliniska tecken och biokemiskt påvisad GH-brist.
• Börja med låg dos, 0,1–0,2 mg subkutant till natten, och öka

successivt. Kvinnor kräver cirka 30 procent högre dos än män.
• Dosera GH så att IGF-I kommer att ligga inom det åldersrelate-

rade referensområdet.
• Kvarvarande hypofystumör följs radiologiskt.

Tabell II. Androgensubstitution till män.

Administrationssätt Fördel Nackdel

Intramuskulärt Väl beprövad behandling Få injicerar själva
150–250 mg Kliniskt jämn effekt Suprafysiologiska
var 2:a–4:e vecka Billig testosteronnivåer

strax efter injektions-
tillfället
Ingen fysiologisk 
dygnsrytm

Transdermalt Testosteron inom fysio- Dyrt
5 mg/24 tim logiska dygnsnivåer Allergiska hud-

reaktioner

Peroralt Enkel att tillföra Dålig effekt
Initialt 120–160 mg/dag
under 2–3 veckor,
därefter 40–120 mg/dag



kan öka, och dessa patienter bör kontrolleras med tätare in-
tervall efter påbörjad GH-behandling. Patienter med aktuell
malignitet bör inte substitueras med GH. 

Insättning av behandling med GH, som är kostsam, bör gö-
ras av läkare med goda kunskaper i området. Då erfarenheten
av långtidsbehandling fortfarande är begränsad rekommen-
deras att dessa patienter registreras i respektive läkemedels-
bolags »postmarketing surveillance«; detta för att snabbare
kunna identifiera eventuellt ökade risker för uppkomst av t ex
diabetes mellitus, tumörrecidiv eller utveckling av nya tumörer.

Brist på ADH
Central ADH-brist debuterar ofta tämligen akut. Brist på
ADH leder till polyuri och polydipsi. Urinvolymerna kan va-
riera från 3 till mer än 10 liter per dygn, beroende på om par-
tiell eller komplett insufficiens föreligger. Under förutsätt-
ning att patienten är vid medvetande, att törstcentrum är in-
takt och att patienten har fri tillgång till vätska uppvisar des-
sa patienter inga elektrolytrubbningar. Om en patient med
central brist på ADH även har en skada på törstcentrum med
defekt törstkänsla försvårar detta adekvat behandling, efter-
som patienten då saknar förmåga att med hjälp av törsten sty-
ra sitt vätskeintag.

Diabetes insipidus är ovanligt vid hypofysadenom och fö-
rekommer oftare vid processer som engagerar hypofysstjälk
och/eller hypotalamus. Vid hypofyskirurgi och skalltrauma
kan diabetes insipidus vara övergående, permanent eller ha ett
trifasiskt förlopp. Det trifasiska förloppet karakteriseras av en
initial polyurisk fas under 3–4 dagar postoperativt eller efter
skalltrauma och följs av en normalisering under lika lång tids-
rymd innan permanent polyuri utvecklas. Kortisolbrist kan
maskera diabetes insipidus, eftersom kortisol krävs för nor-
mal utsöndring av vatten i njurarna. Under graviditet sker en
fysiologisk ökning av vasopressinasaktiviteten med ökad ned-
brytning av vasopressin. Detta medför i sin tur polyuri/poly-
dispi, varför behandlingen måste justeras i relation härtill [29].

ADH-brist behandlas med en syntetisk ADH-analog, des-
mopressin. Preparatet tillförs peroralt eller nasalt. Administ-
rationssätten bedöms som likvärdiga. Normaldoseringen för
vuxna är 0,1–0,2 mg 1–3 gånger dagligen vid peroral be-
handling och 10–20 µg 1–3 gånger dagligen vid nasal tillför-
sel. Lämpligen börjar patienten med en kvällsdos för att slip-
pa nykturi. Därefter kan man välja fasta doser under dagen –
eller behovsmedicinering vid subjektiva besvär med polyuri.
Patienter med bevarat törstsinne uppmanas att dricka efter sin
törstkänsla. Patienter med defekt törstkänsla uppmanas att ha
ett reglerat vätskeintag på 2–2,5 l dagligen och att följa sin
vikt. Vätskeintaget ökas vid fysisk aktivitet och stark värme.
Laboratoriemässigt kontrolleras S-Na och S-osmolalitet. Hy-

ponatremi är ett tecken på överdosering men utvecklas också
om patienten druckit för mycket. I samband med operativa in-
grepp kan man ge desmopressin parenteralt 1–4 µg 1–2 gång-
er dagligen (Fakta 7).

Brist på PRL
Prolaktinbrist vid hypofysinsufficiens substitueras inte. Vi
vet idag inte vilka symtom som förklaras av PRL-brist. Pati-
enter som inte kan producera PRL på grund av mutationer i
PRL-genen är friska, men om de föder barn kan de inte pro-
ducera bröstmjölk [30].

Konklusion
För ett halvt sekel sedan kunde endast ett fåtal hypofyssvik-
ter substitueras. Idag försöker vi ge individuellt anpassad
komplett substitution, som inte bara är livsuppehållande utan
också förbättrar livskvaliteten.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Margareta
Bramnert: forskningsbidrag Pharmacia Sverige AB. Bertil
Ekman: forskningsbidrag Novo-Nordisk. För övrigt inga po-
tentiella bindningar eller jävsförhållanden uppgivna.
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❙ ❙ Fakta 7

ADH-substitution

• Central ADH-brist kan vara partiell eller komplett och ibland
förenad med defekt törstkänsla.

• Obehandlad kortisolbrist kan maskera diabetes insipidus.
• Syntetiskt framställt desmopressin (ADH-analog) admini-

streras peroralt (0,1–0,2 mg × 1–3 dagligen) eller nasalt
(10–20 µg × 1–3 dagligen).

• Patienter med bevarat törstsinne dricker efter törstkänslan.
Patienter med defekt törstkänsla lärs att reglera vätskeintaget.

• Dosen av desmopressin regleras efter symtom, S-Na och S-
osmolalitet.
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