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GÖTEBORG



Hypofysen





Hypofysen
• ACTH
• Binjurar

• TSH
• Sköldkörtel

• LH/FSH
• Gonader

• Prolaktin
• Amning

• Tillväxthormon



Hypofysen

• ADH
• Vattensparande hormon

• Oxytocin



Negativt feedback
• Gäller också
• ACTH
• FSH/LH
• GH

• Gäller inte
• Prolaktin









Hypofystumörer
• Icke-hormonproducerande tumörer

• Hormonproducerande
• Prolaktinom
• ACTH producerande – Cushings sjukdom
• GH producerande – Akromegali
• TSH producerande



Prolaktin

• Produceras enbart i hypofysen

• Hämmas av dopamin som når hypofysen via hypofysstjälken

• Stiger väldigt lätt pga stress, bröstpalpering

• Stiger markant vid graviditet och amning

• Stiger mycket pga läkemedel, ffa antipsykotiska läkemedel (Risperdal!)

• Överproduceras av prolaktinom (prolaktinproducerande tumörer)

• Stiger vid tumör som hindrar dopamin från att nå hypofysen (hypofysstjälk)



Hyperprolaktinemi

1. Hypofystumör – Prolaktinom

2. Hypofystumör som trycker mot hypofysstjälken

3. Mediciner (ffa neuroleptika)

4. Idiopatisk (utan uppenbar orsak)



Vad gör prolaktin vid patologisk överproduktion?

• Det hämmar FSH och LH (dvs, gonadotropiner) och orsakar därmed brist på 
könshormoner

Dvs, orsakar nedsatt libido, amenorré, galaktorré, 

infertilitet, lågt testosteron

….  Prolaktin 



….  Prolaktin 

• Lågmolekylärt (biologiskt aktiv molekyl)

• Makroprolaktin (stor och biologiskt inaktiv molekyl)

• Vid högt prolaktin (särskilt vid frånvaro av symptom) ta alltid 

lågmolekylärt prolaktin



Provtagning

När ska man ta prolaktin?

• Rätt svar: När det finns indikation!

• Dvs, 

1) vid symptom som talar för det (nedsatt libido, amenorré, galaktorré)

2) vid nyupptäckt hypofysadenom



Vilka prover

• S-prolaktin

• Lågmolekylärt prolaktin (biologiskt aktivt)

• S-testosteron, FSH, LH hos män

• FSH, LH och östradiol hos kvinnor

• Och… Hypofyspaket



Prolaktinom

• Hypofystumör som insöndrar prolaktin

• Medicinsk behandling även om det finns synpåverkan!

• sällan operation

• Cabergolin (Cabaser)
• Bromokryptin (Pravidel)
• Norprolac



Hyperprolaktinemi - Behandling

• Behandla enbart vid relevant symptomatologi!!!

• Förstalinjesbehandling är dopaminagonister: Cabaser (kabergolin)



Fall 1



• 32 årig kvinna
• Utreds på fertilitetskliniken 

pga barnlöshet

• Alla undersökningar och 
blodprover ua förutom:

S-prolaktin på 7500 (normalt 
<360) mU/L





Fall 1 

• Insatt på Cabaser

• Fått sina menstruationer tillbaka och blev gravid inom 4 månader



Fall 2



38 årig man

Nästäppa sista 2 åren

Kraftigt försämrad syn sista året

Chiasmapåverkan och nästan blind på ena ögat

Är på NK för akut operation när man tar:

S-prolaktin omätbart högt



38-årig man
Huvudvärk och nästäppa

Vid diagnos
S-PRL 890,000 mU/L

Två år med kabergolin
S-PRL 2,500 mU/L



Kabergolin är extremt effektiv behandling!



Fall 3



28 årig kvinna

Amenorré i 5 månader 

efter hon slutade med p-piller

Grumlig syn och ptos vänster öga sedan 3 
månader

Huvudvärk sedan flera år som ändrat karaktär i 
samband med ögonsymptomen





28 årig kvinna

Neurooftalmologisk
undersökning

Knappt mätbar 
synpåverkan höger öga

Diskreta tecken på 
okulomotoriuspares

vänster

Biokemi

Prolaktin 7315 mU/L (ref <500)

Östradiol <50 pmol/L

FSH 2.9

LH 0.5

Kortisol 260 nmol/L

TSH 3.1

fT4 9.8

IGF-1 normalt



28 årig kvinna 

Hur gör vi?

Är det ett prolaktinom?

Operation?

Hur gör vi när vi vet att hon har stark 
graviditetsönskemål?



28 årig kvinna 

– 2 månader efter Cabergolin 0,5mg 2 ggr per 
vecka –

Fortfarande amenorré

Mindre problem med ptos

Oförändrat neurooftalmologiskt status

Prolaktin normaliserat



28 årig kvinna – Hur gör vi nu?

Är det ett prolaktinom?

Fortsatt behandling med Cabergolin?

Operation?

Hon vill bli gravid!!!!



Tumören minskad 
med 3-5 mm i alla 

riktningar



Besök några månader senare (augusti 2018)..

• Planeras för operation en vecka senare
• Gråter, gråter, gråter
• Vill bli gravid och inget händer

• FSH och LH helt supprimerade
• Östradiol skyhögt

• Vad har hänt? 

• Jaa, hon är gravid! I Grekland!



..28 årig kvinna

• Hon har fått en frisk pojke under Kabergolin behandling

• Tumören fortsatt minskat sakta men säkert

• Hon har fått en till pojke!!! (båda utan IVF)

• Livslångbehandling



Nästa fall nu..



2005
67-årig man

Försämrad syn
S-PRL 253,000 mU/L

Kabergoline 4 
mg/vecka

2005 Två år senare, 2007

S-PRL 253,000 mU/L S-PRL 737 mU/L



4 år senare 2009
S-PRL 3,570 mU/L

5 år senare, 2010
S-PRL 43,000 mU/L

6 år senare, 2011

S-PRL 64,000

STRÅLBEHANDLING

7-9 år senare, 2012-2014

S-PRL 23,000 mU/L
S-PRL 9,500 mU/L
S-PRL 1,400 mU/L

10 år senare 2015
S-PRL 6,000 mU/L



10 år senare, 2015
S-PRL 6,000 mU/L

11 år senare 2016
S-PRL 18,000 → 82,000 mU/L

TSS  - Ki67 50%

2017 Temozolomide

AVLIDIT SAMMA ÅR



Nästsista fall nu..



16-årig kille
Försenad pubertet



Biverkningar med behandling?

“failure to resist an impulse, drive or temptation to perform 
an act that is harmful to the person or others”

Pathological gambling
Hypersexuality

Compulsive shopping
Compulsive eating

17-25% patients on cabergoline due to prolactinoma

No association with type of DA, dose or duration of 
treatment

Dogensen SC et al. JCEM 2019
Bancos I et al. Clin Endo 2014



Sista fall…



..34 årig man

• Remiss från Rättspsykiatri

• Väldigt svåra vanföreställningar, psykos, aggressivitet

• Högt prolaktin och en tumör i hypofysen---> Prolaktinom

• Ska man operera?
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Endokrinologi I, 7,5 högskolepoäng

Hösttermin 2022

SAHLGRENSKA AKADEMIN
INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN



• Innehåll: Endokrina sjukdomstillstånd och dess behandling, dock ej gällande diabetes mellitus.

• Målgrupp: Kursen vänder sig främst till sjuksköterskor som i sin dagliga gärning handhar 
endokrina patienter, men även övriga sjuksköterskor.

• Lokaler: Undervisningen kommer att vara förlagd i lokaler på kort gångavstånd från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

• Kurslängd: Undervisningen består av drygt 40 timmar katedrala föreläsningar samt 
falldiskussioner, som hålls av specialistläkare från främst Endokrinsektionen, Sahlgrenska. 
Föreläsningarna blir koncentrerade till 3 olika tillfällen och avslutar med skriftlig tentamen.

• Kostnad/kursdeltagare: cirka 13.900 SEK (exclusive moms). 

• Anmälan: Uppgift om möjlighet att anmäla sig kommer snart.

Kursen kommer att hållas vecka 39, 43 och 48 – 2022

• För mer information gå in på länk: 
https://www.gu.se/medicin/studera-hos-oss/uppdragsutbildningar

SAHLGRENSKA AKADEMIN
INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN



TACK SÅ MYCKET!


