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Prolaktinom är den vanligas-
te formen av hypofystumör. Till
skillnad från vid andra hypo-
fystumörer är medicinsk be-
handling det terapeutiska
förstahandsalternativet. Ade-
kvat utredning bör därför göras
innan en patient med intra- eller
parasellär tumör skickas för
neurokirurgi. Adekvata prov-
tagningsrutiner bör tillämpas
inför prolaktinmätning. Labo-
ratorierna bör sikta till använd-
ning av gemensam internationell
kalibrator och enhetlighet vid
resultatredovisningen. Rutinen
för mätningarna bör utformas
så att risken för falskt låga eller
höga mätvärden minimeras.

MFRs hypofysgrupp gav i sin intres-
santa artikel »Prolaktin – hormon med
många effekter» [1] en lång rad syn-
punkter på prolaktins patofysiologi och
klinik. Vi vill lyfta fram några komplet-
terande frågeställningar som antingen
inte tagits upp av författarna eller där vi
har en annan uppfattning.

Glöm inte möjligheten
av ett prolaktinom! 
Ett fall av prolaktinom med ovanlig

debutålder kan tjäna som exempel på
betydelsen av att hålla denna diagnos i

minnet och utföra adekvat utredning
(Faktaruta 1). En 12-årig pojke, som in-
remitterats till neurokirurgisk klinik,
hade en stor hypofystumör med påver-
kan på synbanor och hypotalamus–hy-
pofys. Tumören visade sig vara ett
prolaktinom. Den rationella behand-
lingen för sådana tumörer är oftast me-
dicinsk snarare än kirurgisk. Bestäm-
ning av prolaktin i serum bör därför ut-
föras så snart som möjligt hos samtliga
patienter med sellatumör, eftersom pro-
laktinkoncentrationen är avgörande för
en fortsatt adekvat handläggning.

Ett år före den aktuella utredningen
hade patienten sökt ögonklinik. Inget
påtagligt avvikande iakttogs emellertid
då. Lång »doctor’s delay» vid diagnos
av prolaktinom är välkänd. Bland de
längsta vi hittills sett är hos en kvinna
som inför reoperation av höftledsprotes
visade sig ha nedsatt benmineralinne-
håll [2]. Omkring 30 år tidigare hade
denna patient sökt läkare för menstrua-
tionsrubbningar, senare amenorré. Des-
sa tillskrevs då psykisk reaktion efter
jordskredet i Surte (sic), då stora ler-
jordsmassor och bebyggelse gled ner i
Göta älv med såväl dödsfall som bety-
dande materiella skador som följd.

Prolaktinom är en vanlig tumörma-
nifestation vid multipel endokrin neo-
plasi typ 1, varför prolaktinmätning bör
ingå i utredningen av fall där detta ärft-
liga syndrom kan misstänkas.

Effekt av stress 
Prolaktininsöndringen sker pulsatilt,

varför prolaktinkoncentrationen kan
variera påtagligt – framför allt hos kvin-
nor – men därtill sker också en tonisk
frisättning. Upprepad provtagning är
därför motiverad, och som regel rekom-
menderas tre prov. Werner och medar-
betare [1] hävdar att »särskilda provtag-
ningsritualer som provtagning efter
klockan 10.00 eller i avstressad miljö
för att undvika falskt förhöjda serum-
prolaktinvärden» inte behövs. Här har
vi på grundval av djurexperimentella [3]
och kliniska studier [4-10; egna opub-
licerade studier, se nedan] en annan upp-
fattning, och högre mätvärden än för-
väntade kan mycket väl återspegla fysi-
ologiska förhållanden (Faktaruta 2).

Stressaccentuerad pulsatil insönd-
ring av prolaktin förefaller ligga bakom

ett av de klassiska tolkningsmisstagen
inom endokrinologin. I början av 1970-
talet iakttogs i en rad studier sänkning
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Patientfall – prolaktinom
En 12-årig pojke remitterades till

neurokirurgisk klinik under diagnosen
kraniofaryngeom ca 3 månader efter
plötslig högersidig synnedsättning.
Hans längdtillväxt hade varit normal
endast fram till 7 års ålder. Vikten hade
ökat och han var nu överviktig. Han be-
dömdes vara hypogonad för åldern, bl a
med avsaknad av pubesbehåring.

Några år tidigare hade han börjat få
episoder av huvudvärk. En äldre broder
hade dock förolyckats i en trafikolycka
vilket ansågs kunna förklara patientens
besvär.

Utredning
Bitemporala synfältsdefekter före-

låg. Magnetisk resonanstomografi vi-
sade en supra- och parasellär tumör
med inväxt i sinus cavernosus på båda
sidor och engagemang av a carotis in-
terna bilateralt. Synnervskorsningen
var dislokerad uppåt. 

Koncentrationen av prolaktin i se-
rum var 320 000–390 000 mIE/l
(<300). Det förelåg hållpunkter för
nedsatt hypotalamus–hypofysfunktion
vad avser insöndringen av: 
– kortikotropin: basal koncentration

av kortisol i serum var 90 nmol/l
utan dygnsvariation; insulininduce-
rad sänkning av B-glukos från 4,0
till 3,0 mmol/l gav maximal 160
nmol/l kortisol i serum,

– tillväxthormon (GH): den insulin-
inducerade sänkningen av B-glukos
gav maximalt 0,8 resp 0,6 mIE/l (to-
talt tillväxthormon respektive 22
kDa-formen),

– tyreoliberin–tyreotropin: koncent-
rationen av T4 (fritt) i serum var 5,4
pmol/l (11,7–28) och av TSH 3,9
mIE/l (0,4–4,0). Efter tyreoliberin-
tillförsel var högsta TSH-koncent-
ration 25 mIE/l, efterföljd av lång-
sam sänkning, 

– hypofys–gonader: prepubertala vär-
den för LH, FSH och testosteron i
serum.

Vidare förlopp
Den planerade operationen inställ-

des och patienten överfördes till barn-
klinik för utredning. Patienten behand-
lades därefter framgångsrikt med bro-
mokriptin, kortison och tyroxin.
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av koncentrationen av prolaktin vid in-
fusion av vatten, medan ökning iakttogs
vid infusion av hyperosmolär koksalt-
lösning. Dessa resultat kunde inte repro-
duceras av Adler och medarbetare [11],
vilka emellertid noterade att hyperosmo-
lär infusion gav betydande lokal smärta
hos försökspersonerna. I kontrollexperi-
ment, där endast en obetydlig vätskevo-
lym infunderades, iakttogs en liknande
sänkning som när andra gjort vattenin-
fusioner. Slutsatsen blev att det som de
tidigare forskargrupperna iakttagit en-
dast var de koncentrationsvariationer
som normalt ses för »stresshormoner»
med pulsatil insöndring.

Hos patienter med idiopatisk hyper-
prolaktinemi, vilken oftast endast är
måttligt uttalad, är en av frågorna såle-
des om, och i vilken utsträckning, stress
ligger bakom. Även födointag kan på-
verka prolaktinkoncentrationen [12, 13].

Prov bör tas efter vila 
Vid enheten för reproduktionsmedi-

cin vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset togs, i avsikt att studera effekten
av vila på prolaktinkoncentrationen,
förnyade prov efter vila från patienter
med basalkoncentration >500 mIE/l.
Koncentrationen sjönk under 20 minu-
ter med i medeltal 320 mIE/l (range
7–1400) hos 21 av 22 patienter. Hos 15
av dessa 21 patienter erhölls då ett vär-
de under den diagnostiska beslutsgrän-
sen 500 mIE/l. Sex patienter hade fort-
farande ett värde över denna besluts-
gräns, trots en sänkning av prolaktin-
koncentrationen.

Studien visade alltså att provtagning
efter vila ger en sänkning av prolaktin-
koncentrationen hos många patienter
med ett primärt »förhöjt» värde, vilket
är förenligt med att psykisk stress kan
ha betydelse för prolaktinkoncentratio-
nen. Provtagning för prolaktinmätning
utan föregående vila innebär således en
inte försumbar merkostnad för såväl pa-
tient som sjukvård. Patienten kommer
dessutom på grund av det (från dia-

gnostisk synpunkt) »falskt» förhöjda
värdet initialt att få besked om att rubb-
ning eventuellt föreligger, kanske med
oro som följd. Vi menar alltså att stress
är en faktor att ta hänsyn till vid prov-
tagning för prolaktinmätning.

Tidpunkten för provtagning under
dagen är nog inte helt betydelselös, vil-
ket Werner och medarbetare [1] hävdar.
För att undvika eventuell eftersläpande
nattlig förhöjning [14, 15] och eventu-
ella effekter av matintag bör man und-
vika provtagning alltför tidigt på mor-
gonen samt i nära anslutning till måltid.
Mest reproducerbara provtagningsför-
hållanden synes föreligga ett par tim-
mar efter uppvaknandet mellan klockan
10.00 och 12.00 på förmiddagen. 

Faktaruta 2 sammanfattar preanaly-
tiska variabler av potentiell betydelse.
Det förtjänar påpekas att en eventuell
effekt av menstruationscykelfas är kon-
troversiell. Vissa studier finner högre
prolaktinkoncentrationer under luteal-
fasen, liksom under ovulationsfasen
[16, 17], medan detta inte kunnat be-
kräftas i andra studier [18, 19].

Variationer i r eceptorkänslighet
Den interindividuella variationen av

prolaktinkoncentrationen är hos män
mångfalt större än den intraindividuella
variationen, medan den hos kvinnor är
av samma storleksordning. En stor in-
terindividuell variation skulle kunna
vara förenlig med stora skillnader i re-
ceptorkänslighet. I vilken utsträckning
sådana variationer spelar någon roll för
uppkomsten av det hyperprolaktin-
emiska syndromet är oklart men möjli-
gen kan fallen av gigantomasti tjäna
som exempel [20]. 

Goda skäl för kalibr ering
av prolaktinmätningar 
Inom europeisk endokrinologi an-

vänds i första hand standarder/refe-
renspreparationer från WHO för ka-
librering av mätningar av polypeptid-
hormoner. Standardiseringen baseras
på hormonernas biologiska aktiviteter.
Koncentrationerna i patientprov anges i
U, IU eller IE per liter, eller fraktion
därav (t ex mIE/l). Aktuell kalibrator
för prolaktin är Third International
Standard, 84/500.

I USA, däremot, används prepara-
tioner från the National Hormone and
Pituitary Program. Standardiseringen
baseras här på proteininnehållet, och
koncentrationerna i prov anges som
masskoncentration, t ex µg/l.

Omräkningsfaktorerna från µg/l till
mIE/l varierar mellan ca 20 och 36 för
prolaktinmätningar, kanske som en följd
av dels att preparationerna skiljer i ren-
hetsgrad, dels att skilda immunkemiska
metoder känner igen skilda isoformer/va-
rianter av prolaktin i blodprov. 
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▲

Preanalytiska variabler av betydelse för prolaktinkoncentrationen (utöver lä-
kemedelspåverkan och sjukdomstillstånd förknippade med hyperprolaktinemi)
(se text och [27])

Könshormonstatus
Fertila kvinnor har högre koncentrationer än barn, postmenopausala kvinnor och

män.

Fysisk och psykisk stress
– Undersökning och provtagning: Koninckx [4] fann att gynekologisk undersök-

ning, liksom endometriebiopsi, resulterade i prolaktinvärden >1200 mIE/l hos 24
procent respektive 50 procent av normoprolaktinemiska kvinnor. Pearce [5] kun-
de däremot inte påvisa någon effekt på prolaktinkoncentrationerna av gynekolo-
gisk undersökning.

– Psykosocial stress: En signifikant korrelation mellan grad av stress och prolak-
tinkoncentration har påvisats hos kvinnor som besökte en infertilitetsklinik [8].
Demyttenaere och medarbetare [9] mätte prolaktin i serum hos en grupp kvinnor,
som väntade på in vitro-fertilisering eller insemination, före och efter det att de
sett en videofilm som handlade om barnlöshet, graviditet och förlossning. Liksom
Harper [8] iakttog de hos en del av kvinnorna förändringar av prolaktinkoncent-
rationen som varierade med graden av emotionell påverkan.

– Fysisk stress: Att fysisk stress höjer prolaktinkoncentrationen är tydligare klarlagt
än förhållandena vid psykisk stress. Intensiteten av den fysiska ansträngningen sy-
nes vara essentiell för en prolaktinpåverkan [10].

Födointag
Prolaktininsöndringen hos normala individer stimuleras av proteinintag [12].

Aminosyrorna fenylalanin och tyrosin har visat sig dosberoende höja prolaktinkon-
centrationen med de högsta värdena mellan 60 och 150 minuter efter intaget. Liksom
för tillväxthormon stimuleras insöndringen av prolaktin av arginin. Den normala lät-
ta ökningen av prolaktinkoncentrationen under eftermiddagen accentueras kraftigt av
måltid med maximum efter cirka en timme [13].

Rökning
Högre hos rökande män, stiger efter rökning; ingen skillnad hos kvinnor.

Provtagningstidpunkt
Det föreligger en karakteristisk dygnsvariation med högre värden nattetid.

Graviditet
Normalt stiger prolaktinkoncentrationen under graviditeten.

Mamillstimulering
Prolaktinstegring vid mamillstimulering hos icke-ammande kvinnor, liknande

den som ses vid amning, har påvisats av vissa grupper [6] men inte av andra [4, 7].

FAKTARUTA 2



ANNONS



Vid en jämförelse mellan laboratori-
erna vid två Stockholmssjukhus, som
båda använder enheten µg/l, var det ena
laboratoriets värden 53 procent högre
än värdena från det andra laboratoriet.
Med enheten mIE/l var skillnaden mel-
lan värderna däremot ringa [Miriam
Lindh Persson, pers medd, 1999). Det-
ta talar för att användning av WHO-ka-
libratorns enhet över hela landet redu-
cerar skillnaderna i mätvärden mellan
laboratorierna. Erfarenheterna från vårt
nationella kvalitetssäkringsprogram för
endokrinologiska och liknande immun-
kemiska mätningar inom Equalis (Ex-
ternal quality assurance in laboratory
medicine in Sweden) –där resultaten
redovisas i mIE/l – är också att den tota-
la variationen av prolaktinmätningarna
vid landets laboratorier är acceptabel.

Ett annat skäl för användning av en
gemensam kalibrator –och enhet – är
risken för feltolkning av mätvärdena.
Mätvärdet 500 föranleder knappast nå-
gon medicinsk åtgärd för en läkare som
är van vid mIE/l. Samma värde med en-
heten µg/l måste däremot misstänkas
vara ett uttryck för prolaktinom.

Kalibrering i molära enheter kom-
mer kanske att bli möjlig i en framtid
när rekombinant biologiskt aktivt pre-
parat blir tillgängligt.

Metoder för prolaktinmätning
och risk för felaktiga värden
Två principiellt skilda metoder an-

vänds för mätning av prolaktin (Fak-
taruta 3). Analytisk interferens är en
viktig orsak till avvikande mätvärden,
varierande med metodik. Den viktigas-
te felkällan vid mätning av tumörmar-
körer som prolaktin är »hook-effek-
ten». Vi har själva sett flera fall där
falskt lågt värde erhållits med immuno-

metrisk teknik i ospätt prov. Det i Sve-
rige kanske bäst kända fallet redovisa-
des från Karolinska sjukhuset av Marie
Degerblad och medarbetare [21]. Enligt
uppgift anmäldes för några år sedan i
den södra regionen ett privat laboratori-
um (inte längre på marknaden) för
falskt låga mätvärden i ett liknande fall.

Werner och medarbetare menar att
antikroppar mot prolaktin [22] skulle
vara ovanliga. Det finns emellertid rap-
porter från Norge [23] och England [24]
att uppåt 1/4 av fallen med hyper-
prolaktinemi (>1000 mIE/l respektive
>700 mIE/l) skulle ha denna orsak,
ibland benämnd »makroprolaktinemi».
Likaså hävdas att dessa komplex skulle
sakna biologisk aktivitet. Man bör
emellertid inte bortse från möjligheten
att antikroppar med låg affinitet kan ge
upphov till det hyperprolaktinemiska
syndromet i analogi med vad som är
känt hos patienter med insulinantikrop-
par [25]. I vissa in vitro-system har ock-
så biologisk aktivitet påvisats av sådana
komplex [23, 24]. 

Den principiellt viktiga fördelen
med immunometriska metoder, nämli-
gen ökad förmåga att mäta låga kon-
centrationer, saknar som regel intresse
för prolaktinmätningar i sjukvården. Ett
undantag är de kongenitala defekterna.

Mutationer  bakom
kongenitala defekter
Werner och medarbetare [1] nämnde

bristen på prolaktin, tillväxthormon och
tyreotropin som följd av mutationer i
genen för transkriptionsfaktorn Pit-1,
numera benämnd POU1F1. Ytterligare
ärftliga defekter ledande till brist på
multipla hypofysframlobshormoner är
kända som mutationer av PROP1-ge-
nen som krävs för uttrycket av
POU1F1. Dessa patienter lider även av
brist på gonadotropiner. Diagnostiskt
viktigt kan vara att sella turcica är försto-
rad, men där bilden vid röntgenunder-
sökning kan likna »empty sella» [26].

Slutkommentar
Det är av både humanitära och sam-

hällsekonomiska skäl viktigt att inte
missa fallen av prolaktinom. En ökad
observans på denna diagnostiska möj-
lighet är således angelägen.

Provtagningen för prolaktinmätning
måste ske på adekvat sätt. Eftersom
både fysisk och psykisk stress har visats
öka prolaktininsöndringen, och egna er-
farenheter visar att flertalet gynekolo-
giska patienter som utreds för måttlig
hyperprolaktinemi normaliserar sina
prolaktinvärden vid provtagning efter
20 minuters vila, vill vi rekommendera
en standardiserad provtagningsrutin ef-
ter vila och tidigast två timmar efter
uppvaknandet. Detta bidrar till att und-
vika onödig oro hos patienterna för ett

eventuellt patologiskt värde och att
undvika merkostnader för sjukvården.
Även andra preanalytiska variabler bör
uppmärksammas.

Laboratorierna bör underlätta tolk-
ningen av mätvärden för prolaktin ge-
nom användning av samma internatio-
nellt erkända preparation för kalibre-
ringsändamål, likaså bör metodiken för
mätningarna vara utformad på ett så-
dant sätt att risken för falskt låga eller
falskt höga mätvärden minimeras.

Referenser
1.Werner S, Bengtsson BÅ, Petruson B,

Karlsson A, Bolander H, Bramnert M et al.
Prolaktin – hormon med många effekter.
Läkartidningen 1999; 96: 1171-4.

2.Lindstedt G, Mellström D, Herberts P, Mal-
chau H, Lindgren A, Nyström E. Fallbe-
skrivning: 58-årig kvinna med osteoporos.
Utredning inför reoperation av höftledspro-
tes. Klinisk Kemi i Norden 1993; 5(3): 3, 4,
9, 18, 26.

14.Van Cauter E, Refetoff S. Multifactorial
control of the 24-hour secretory profiles of
pituitary hormones. J Clin Endocrinol Me-
tab 1988; 67: 116-23.

15.Djursing H, Hagen C, Møller J, Christiansen
C. Short- and long-term fluctuations in plas-
ma prolactin concentration in normal sub-
jects. Acta Endocrinol 1981; 97: 1-6.

21.Degerblad M, Bjellerup P, Kindemark H,
Linder K. Falskt lågt serumprolaktin vid jät-
teprolaktinom – en fallbeskrivning. Ab-
strakt 19P. Svenska Läkaresällskapets
handlingar Hygiea 1997; 106(2): 160.

En fullständig referensförteckning finns på
http://www.lakartidningen.se/html/referen-
ser.htm.

Summary

Don’t miss prolactinoma!
On the importance of measuring
prolactin and how it is done

Göran Lindstedt, Per-Arne Lundberg,
Karl-Erik Jakobsson, Ulrika Tägnfors,
Per-Olof Janson

Läkartidningen 2000; 97: 333-6.

Prolactinoma is the most common function-
al pituitary tumor. Since appropriate treatment
is often pharmacological rather than surgical,
all patients with a tumor within or close to the
sella turcica should be evaluated for prolactino-
ma before being sent for neurosurgery. Preana-
lytical factors affecting serum prolactin con-
centration should be taken into account when
planning blood sampling. Diagnostic laborato-
ries should aim for the use of common interna-
tional calibrators and a common unitage for ex-
pressing concentrations. Assays should be car-
ried out in such a way that the risk of falsely
high or low values is minimized. Any patient
with high values due to an immunometric meth-
od should be evaluated for the possible presence
of endogenous antibodies against prolactin
(»macroprolactinemia»).
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Analytisk interferens med skilda
metoder för mätning  av prolaktin i
serum

Kompetitiv metodik, t ex radioim-
munoassay: 
– Antikroppar mot prolaktin [22]:

höga eller låga mätvärden beroende
på metod.

– Uttalad »lipemi»: risk för falskt
höga mätvärden.

Icke-kompetitiv, immunometrisk
metodik (dominerar bland automatise-
rade metoder):
– »High-dose hook effect»: falskt

låga mätvärden erhålls vid mycket
höga koncentrationer.

– Heterofila antikroppar: som regel
falskt höga mätvärden.

– Antikroppar mot prolaktin: påtag-
ligt varierande resultat med skilda
metoder [22-24].
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