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Prolaktinom

Andre betegnelser:
Beskrivelse

Nye tilfælde:
Kilde:
Forfatter

Prolaktinproducerende hypofyseadenom
Godartet svulst i hypofysen, som viser sig i voksenalderen. Årsagen er ukendt.
Symptomerne er afhængig af svulstens størrelse. Store svulster kan trykke på
synsnerven og give synsforstyrrelser. Ofte produceres hormonet prolaktin i meget store
mængder, og det giver problemer med menstruationen, der helt kan ophøre, infertilitet,
mælkeproduktion ('heksemælk') og nedsat seksualfunktion. Der kan i nogle tilfælde
også optræde andre hormonforstyrrelser.
Diagnosen stilles primært ved undersøgelse af prolaktinkoncentrationen i blodprøver.
Tilstanden er oftest kronisk. Behandlingen er i første omgang medicinsk, men ved store
svulster kan kirurgisk fjernelse være nødvendig.
Forekomst: ca. 30 nye tilfælde om året i Danmark
Medicinsk Kompendium, 15. udg., side 2153-2154.
Læge John-Erik Stig Hansen
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Udarbejdet:
Andre med samme
diagnose?
Betydningen af en
god udredning

Marts 2001
Der findes en forening for denne diagnose: Hypofysenetværket
Det er meget vigtigt, at der foretages en grundig udredning, som tydeliggør de
forskellige symptomer, den sjældne diagnose indebærer for den enkelte. Der kan være
tale om såvel lægefaglige, motoriske som psykosociale udredninger.
Syndromer kan ofte have sammensatte symptombilleder, der nødvendiggør en
udredning af flere problemstillinger så forskelligartede som indlæringsvanskeligheder,
smerter og organfejl. Det kan være naturligt at fokusere på det mest udtalte symptom,
men manglende opmærksomhed på andre symptomer skaber risiko for fejludvikling.
En række sjældne diagnoser kompliceres yderligere af, at handicappet er usynligt. Fx
træthed, dårligt immunforsvar og kognitive problemer.

Mere faglig viden:

For at kunne yde mennesker med en sjælden diagnose den nødvendige medicinske
behandling og sociale støtte er det derfor vigtigt at være opmærksom på både de
enkelte symptomer og det samlede billede for den enkelte.
Rigshospitalet (Medicinsk Endokrinologisk Klinik)
Medicinsk Endokrinologisk Klinik
Blegdamsvej 9
DK-2100 København Ø
Tlf.: 3545 2399
Mail: med-endokrin@rh.dk

ÅUH, Århus Sygehus (Medicinsk Endokrinologisk Afdeling)
Medicinsk Endokrinologisk Afdeling
Århus Universitetshospital
Århus Sygehus
Nørrebrogade 44
DK-8000 Århus C
Tlf.: 7846 4444
Danske og nordiske rarelink.dk
links:
Nordisk linksamling. Information om sjældne handicap og kontaktmuligheder.
Informationen er produceret af offentlige videnshavere på sjældne-handicap-området i
Danmark, Norge, Sverige og Finland.
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Internationale links: eMedicine
En database med kvalitetssikret information om en bred vifte af sygdomme og
syndromer, almindelige og sjældne, genetiske og ikke-genetiske. Informationen er på
engelsk og primært målrettet læger.
UCLA Neurosurgery
Neurokirurgiske afdeling/program under University of California
Orphanet
En database med information om sjældne sygdomme. Databasen indeholder en
encyklopædi med beskrivelser, hvorfra der linkes videre til forskellige services, blandt
andet foreninger og netværk. Artiklerne kan læses på både engelsk og fransk.
OMIM
Online Mendelian Inheritance in Man Database med information om menneskelige
gener og genetiske sygdomme og afvigelser. Informationen er på engelsk og målrettet
læger og andre med medicinsk indsigt.
National Institutes of Health (NIH) Office of rare diseases (ORD)
ORD er den amerikanske sundhedsstyrelses (NIH) afdeling for sjældne diagnoser.
Deres hjemmeside er en portal til information og research om sjældne diagnoser.
Informationen er på engelsk og målrettet både fagpersoner og private.
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)
Afdeling under den amerikanske sundhedsstyrelse - National Institutes of Health
(NIH), som beskæftiger sig med forskning og research indenfor intern medicin og
relaterede sub-specialer.
PubMed
En service fra U.S. National Library of Medicine som giver adgang til den
bibliografiske database Medline samt anden biomedicinsk information. Informationen
er på engelsk og målrettet læger og andre med medicinsk indsigt.
Mayo Clinic
Mayo Clinic består af en gruppe non-profit hospitaler i USA. Informationen er på
engelsk og målrettet til alle.
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MedlinePlus
MedlinePlus Medical Encyclopedia samler information fra det amerikansk National
Library of Medicine, The National Institutes of Health (NIH), og andre statslige og
sundhedsrelaterede organisationer. Informationen er på engelsk og målrettet både
fagpersoner og private.
Erfaringer fra andre På den engelske hjemmeside for The Pituitary Foundation findes der ligeledes
med samme
information om prolaktinom.
diagnose:
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