
❙ ❙ Mätning av prolaktin i serum ingår vid utredningen av hy-
pogonadism hos kvinnor och män samt vid misstanke om
prolaktinproducerande hypofystumör [1]. Indikationer för
mätning av prolaktinhalten är främst menstruationsrubbning,
galaktorré, tecken till östrogenbrist och/eller infertilitet hos
kvinnor och sänkt libido, impotens, minskad kroppsbehåring
och/eller infertilitet hos män. Andra fynd som kan föranleda
prolaktinmätning är huvudvärk, adipositas, oförklarlig trött-
het, osteopeni samt misstanke om multipel endokrin neopla-
si. Förhöjda mätvärden för prolaktin orsakas emellertid inte
sällan av makroprolaktinemi, vilket kan leda till onödiga ut-
redningar och felaktig behandling. Det är därför angeläget att
vid fynd av förhöjda prolaktinvärden utreda om detta är orsa-
kat av makroprolaktinemi.

Utredningsfall av hyperprolaktinemi
Våren 2001 skickades till 17 kliniska laboratorier i landet ett
serumprov från en kvinna med hyperprolaktinemi men utan
tecken till ökad biologisk aktivitet av prolaktin. De aktuella
laboratorierna mätte prolaktin rutinmässigt och deltog i den
nationella kvalitetssäkringen inom endokrinologi i EQUA-
LIS regi (EQUALIS = External Quality Assurance in
Laboratory Medicine in Sweden). Provet hade tagits vid
Universitetssjukhuset i Lund och skickats som ett utred-
ningsfall till EQUALIS. Det skulle handläggas med exakt
samma rutiner som gäller för kliniska prov och frågeställ-
ningar. Tillsammans med provmaterialet erhöll laboratorier-
na följande autentiska frågeställning: »25-årig kvinna med
Levaxinbehandlad hypotyreos. Högt prolaktin utan mens-
rubbning eller andra tecken på rubbad hypofysfunktion.
Förhöjt prolaktinvärde? Mätinterferens?«

Laboratoriernas resultat och kommentarer. Fjorton laborato-
rier rapporterade resultat till EQUALIS. Tabell I redovisar re-
sultaten som erhölls med de mätmetoder som vid tillfället var
i bruk vid laboratorierna. Som synes gav mätmetoderna på-
tagligt skilda värden. Skillnaderna var större än vad som bru-
kar ses mellan metoderna trots att resultaten i samtliga fall är 
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Makroprolaktinemi

Risk för felaktig utredning
och behandling vid hyperprolaktinemi

Sammanfattat

Prolaktin förekommer i serum i flera molekylära vari-
anter. Hos en del patienter svarar makroprolaktin för
huvuddelen av immunkemiskt reaktivt prolaktin i
plasma-/serumprovet, och det kan föreligga i relativt
oförändrad koncentration under flera år. Det makro-
molekylära komplexets kemiska egenskaper förefal-
ler skilja sig mellan individer.

Olika immunkemiska mätmetoder för prolaktin skil-
jer i reaktivitet med dessa makromolekylära kom-
plex. Skillnader i mätresultat kan bero såväl på mät-
metod som på provmaterialets egenskaper.
Makroprolaktinemi orsakar kanske upp till 1/4 av fal-
len måttlig hyperprolaktinemi (oftast <4 000 mIE/l,
vilket motsvarar ca 100–200 µg/l beroende på metod).
I flertalet fall saknas symtom eller tecken som vid det
hyperprolaktinemiska syndromet.

Förekomst av makroprolaktinemi utesluter inte möj-
ligheten av ökad prolaktinproduktion. Den patient-
vårdande läkaren behöver uppgift om koncentratio-
nen av monomert prolaktin. Makroprolaktinemi som
inte identifierats är en potentiell orsak till feldiagnos
och till omotiverade undersökningar och/eller felak-
tig behandling. Detta kan skada patienten och föror-
saka ökade kostnader för sjukvården. Makroprolak-
tinemi påvisas av bara ett fåtal svenska laboratorier.

Kvalitetssäkring av prolaktinmätningar bör innefatta
makroprolaktinemi, och i laboratoriernas skyldighet
bör ingå att upplysa sina beställare om problem i för-
ening med detta och om hur de kan handläggas.
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möjliga att spåra till en gemensam WHO-kalibrator (3rd IS
84/500). Det totala medelvärdet för laboratoriernas mätvär-
den var 1 190 mIE/l. Den totala mellanlaboratorievariatio-
nen, uttryckt som variationskoefficient, var 33 procent, vilket
är ett påtagligt högt värde. Inommetodvariationen var låg i
förhållande till mellanmetodskillnaderna. Variationskoef-
ficienten för den mest använda metoden, Wallac Delfia, var
så låg som ca 3 procent (n=4).

Åtta laboratorier kommenterade frågeställningen, dvs cir-
ka hälften. Någon påtaglig skillnad i svarsrutinerna mellan
universitetslaboratorier och andra laboratorier kunde inte ses.

Fyra laboratorier vidtog någon form av aktiv åtgärd för att
klarlägga om ett förhöjt mätvärde förklarades av exempelvis
analytisk interferens. Ett laboratorium tillsatte polyklonalt
musimmunglobulin till provet följt av ny analys. Detta är en
etablerad metod för att påvisa heterofila antikroppar i patient-
provet. Utebliven effekt på mätvärdet tolkades som att inter-
ferens av detta skäl inte förelåg. Ett laboratorium gjorde späd-

ningar av provet följt av nya mätningar, också en etablerad
metod för att påvisa interferens. Oförändrade resultat erhölls,
vilket ansågs tala mot interferens. 

Två laboratorier, som hade erhållit värdena 1 426 respek-
tive 2 107 mIE/l, utförde kompletterande mätning efter pro-
teinfällning med polyetylenglykol (PEG). I båda fallen nor-
maliserades värdet, vilket tydde på att det ursprungligt er-
hållna mätvärdet var en följd av att en del av provets prolak-
tin fanns i globulinbunden form. Ytterligare ett laboratorium
föreslog en sådan åtgärd men hade inte tillfälle att genomfö-
ra den. I övrigt framhöll laboratorierna möjligheten av otill-
räcklig behandling av patientens primära hypotyreos, liksom
möjligheten av antidepressiv medicinering, som orsak till de
förhöjda mätvärdena.

EQUALIS expertgrupp för endokrinologi tolkade resulta-
ten som att det här förelåg ett fall av »makroprolaktinemi«.
Skälet var dels den stora variationen i resultat för olika mät-
metoder, dels resultaten från mätning efter proteinfällning. 

I kommentaren från EQUALIS till laboratorierna fram-
hölls: »Det är uppenbart att det krävs en samordning i landet
när det gäller utredning av misstänkt förekomst av s k
makroprolaktin respektive förekomst av interferens som
följd av anti-prolaktinantikroppar.« En aktuell enkät hösten
2002 till de laboratorier i landet som mäter prolaktin visade
att fortfarande endast fyra av 19 laboratorier hade metod för
att påvisa makroprolaktinemi. 

Hyperprolaktinemi utan hyperprolaktinemiskt syndrom
Provtagning för mätning av prolaktin utförs oftast vid utred-
ning av infertilitet hos kvinnor eller män och vid subjektiva
besvär hos kvinnor eller män som vid förvärvad hypogona-
dism. Från början av 1980-talet rapporterades emellertid fall
av hyperprolaktinemi där man inte kunde finna några symtom
eller tecken som kunde motsvara den uppmätta ökningen av
prolaktinkoncentrationen. 

En epidemiologisk studie i Sverige 1984 av 1 462 kvinnor
fann 18 kvinnor med »asymtomatisk hyperprolaktinemi« och
normalt benmineralinnehåll.  Sjutton av dem hade höga
prolaktinvärden även sex år tidigare [2, 3]. I många fall kan
således den laboratoriemässiga abnormiteten föreligga under
många år utan motsvarande kliniska bild av hyperprolaktine-
mi.
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Tabell I. Mätvärden för prolaktinkoncentration rapporterade från 14 svens-
ka laboratorier för ett och samma patientprov. De stora skillnaderna i resul-
tat från de olika mätmetoderna beror på att provet innehåller makroprolaktin
(se text). Provmaterialet distribuerades till sammanlagt 17 laboratorier i
Sverige inom ramen för EQUALIS externa kvalitetssäkring i endokrinologi
april 2001.

Företag, mätmetod S-prolaktin, mIE/l

Bayer, ACS:180 570
Johnson & Johnson, Vitros Eci 790
Diagnostic Products, Immulite 900
Diagnostic Products, Immulite 910
Diagnostic Products, Immulite 920
Abbott, Architect 1 110
Abbott, Architect 1 130
Abbott, AxSym 1 140
Bayer, Immuno-1 1 140
Wallac, Delfia 1 430
Wallac, Delfia  1 480
Wallac, Delfia 1 500
Wallac, Delfia 1 540
Roche, Elecsys 2 110

Medelvärde: 1 190 mIE/l
Variationskoefficient: 33 procent



Heterogenitet i plasma och serum
Cirkulerande prolaktin finns i flera former med skild mole-
kylstorlek [4, 5]. Monomeren har molekylmassan 23 kDa och
är normalt den dominerande formen i serum (>80 procent).
»Big prolactin«, molekylmassa 50–60 kDa, svarar normalt
för ca 10 procent av immunreaktivt prolaktin i plasma/serum.
Denna form utgörs möjligen av en prolaktinoligomer eller av
ett komplex mellan monomert prolaktin och ett 32-kDa
prolaktinbindande protein. Detta protein har beskrivits vara
den extracellulära domänen av prolaktinreceptorn [6].
Högmolekylärt immunreaktivt prolaktin, »big-big prolac-
tin«, också benämnt »makroprolaktin«, har molekylmassan
150–170 kDa bedömt från gelkromatografi och kan i en del
fall vara den dominerande formen i serum. Makroprolaktin
uppfattas allmänt som att i de flesta fall utgöra ett icke-kova-
lent bundet komplex mellan monomert prolaktin och im-
munglobulin G, alltså ett cirkulerande antigen–antikropps-
komplex [7-12]. Enstaka gravida kvinnor har även beskrivits
ha såväl kovalent som icke kovalent komplexbundet prolak-
tin med ökad glykosylering i en högmolekylär fraktion [11].

Bedömt från djurförsök elimineras makroprolaktin lång-
sammare från cirkulationen än monomert prolaktin [12], vil-
ket förklarar den förhöjda prolaktinkoncentrationen.

Den biologiska aktiviteten av makroprolaktin varierar
med undersökningsmetod. I in vitro-experiment med lym-
fomceller typ Nb2 har makroprolaktin biologisk aktivitet [13,
14]. Däremot är makroprolaktin oftast biologiskt inaktivt in
vivo hos människa (sammanfattat i [15]). Orsaken till denna
diskrepans är möjligen i första hand oförmåga för makro-
prolaktin att passera från blodbanan till målorganens celler
[12].

Metod- och individberoende mätvärden
Liknande observationer från prolaktinmätning i patientprov
som dem i Tabell I har redovisats i litteraturen [16-23]. Det
finns visserligen påtagliga skillnader mellan metoder vid
mätning av monomert prolaktin i patientprov, men me-

todskillnaderna är än mer uttalade när provet innehåller
makroprolaktin. Figur 1 visar att skillnaderna ökar med an-
delen makroprolaktin av det totala prolaktininnehållet och
antyder att skillnaderna mellan högsta och lägsta mätvärdena
är femfaldiga eller högre när makroprolaktin helt dominerar.
Prolaktinmätningen med Bayer ACS:180 liksom Beckman
Access (som inte fanns på den svenska marknaden när EQU-
ALIS våren 2001 skickade ut provet) är alltså betydligt
mindre känslig för makroprolaktin än vad flertalet andra me-
toder är, särskilt Roche Elecsys.

Det är möjligt att orsaken till att metoderna mäter det an-
tikroppsbundna prolaktinet i varierande utsträckning är gra-
den av steriskt hinder för reaktionen mellan bundet prolaktin
och reagensantikropparna. Det är också möjligt att skillnader
i affinitet för prolaktin mellan skilda reagensantikroppar är av
betydelse. Som nämns nedan kan inkubationstidens längd
också inverka.

Man har emellertid också visat att skillnaden i mätvärden
mellan skilda metoder kan variera från prov till prov. Detta
har tolkats som att strukturella skillnader av makroprolaktin
kan föreligga mellan individer [17, 19-21]. Den brittiska kva-
litetssäkringsorganisationen UK NEQAS (United Kingdom 
National External Quality Assessment Service) har i sitt hor-
monprogram ägnat stor uppmärksamhet åt dessa problem. 

Påvisande av makroprolaktinemi
Laboratoriets möjligheter att påvisa makroprolaktinemi byg-
ger som regel antingen på utfällning av komplexbundet
prolaktin eller på att immunreaktivt prolaktin kan påvisas
(även) i en makromolekylär form. 

Möjligheter till förstahandsundersökning vid misstanke
på makroprolaktinemi är 
1. tillsättning av radioaktivt märkt prolaktin till provet    föl-

jt av immunglobulinfällning med PEG. Större andel av ra-
dioaktiviteten än normalt i fällningen talar för bildning av
antikroppskomplex med tillsatt prolaktin [24-26]; 

2. ny immunkemisk mätning efter immunglobulinfällning
med PEG [27-33].

I litteraturen har flera skilda beslutsgränser använts för påvi-
sande av makroprolaktinemi med PEG-fällning. Man refere-
rar här till hur hög prolaktinkoncentration man uppmäter i
provet efter PEG-fällning, återvinning (»recovery« eller ut-
byte), i relation till koncentrationen före PEG-tillsats, exem-
pelvis 40, 50 och 60 procent. 

UK NEQAS har gjort en översikt av metoderna för påvi-
sande av makroprolaktinemi vid laboratorierna inom Stor-
britannien. Översikten visade att majoriteten använde sig av
ny prolaktinmätning efter PEG-fällning. Beslutsgräns var 40
eller 50 procent av det ursprungliga mätvärdet vid cirka hälf-
ten av laboratorierna [23]. Ett exempel på en aktuell labora-
torierutin, med den där använda mätmetoden för prolaktin,
ges i rutan på denna sida (Royal Infirmary i Edinburgh). Ett
annat aktuellt förslag är att beteckna utbyte lägre än 40 pro-
cent som indikativt för makroprolaktinemi, utbyte mellan 40
och 60 procent som gränsvärde och utbyte högre än 60 pro-
cent som talande mot makroprolaktinemi [34]. 

Svårigheten att ge allmängiltiga gränsvärden illustreras av
att man i större patientmaterial ser en kontinuerligt stigande
återvinning av den totala immunreaktiva prolaktinkoncentra-
tionen vid sjunkande andel makroprolaktin. Skilda metoder
kan dessutom förväntas ge skilda gränsvärden (se Tabell I
och Figur 1). Det går således inte att definiera makroprolak-
tinemi enbart på basis av procentuellt utbyte efter PEG-fäll-
ning utan att ta hänsyn till totalhalten av prolaktin och till att
PEG-fällningsmetoden sannolikt inte är helt selektiv för
makroprolaktin. Viktigare, men sällan framhållet i litteratu-
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Protokoll för mätning av S-prolaktin 
innefattande förstahandsundersökning 

för makroprolaktin, använt vid Royal Infirmary, Edinburgh

S-prolaktin
>700 mIE/l

Mätning efter PEG-fällning

Återvinning >50 % Återvinning <50 %

Kommentarer
1. Provtagning upprepas för att utesluta stress eller läkemedel som   
 orsak till förhöjt prolaktinvärde.
2. Bakgrundsinformation om makroprolaktin ges till klinikern.
 I de fall makroprolaktin påvisas bifogas även skriftlig information.
3. Inga resultat rapporteras till beställaren innan förekomst av   
 makroprolaktin kontrollerats.
4. Sant och totalt prolaktinvärde registreras i patientens elektroniska  
 journal. PEG = polyetylenglykol.

Ursprungligt mätresultat
rapporteras med kommentaren 

»makroprolaktin ej påvisat« 

Mätresultat efter PEG-fällning 
rapporteras med kommentaren 

»makroprolaktin påvisat  
Uppskattat sant värde = xx mIE/l«



ren, förefaller vara att beräkna koncentrationen av monomer
form av prolaktin [23].

För vissa metoder kan prolaktinmätning emellertid inte
ske i prov som behandlats med PEG [21, 33]. Därför har dia-
gnostikaföretagen ombetts klargöra hur makroprolaktinemi
bör påvisas med deras respektive metoder [18, 31]. Ett alter-
nativ till PEG-fällning är ultrafiltrering [35]. Användning av
metoder för selektiv immunkemisk mätning av pro-
laktin–IgG-komplexet har också föreslagits [25, 36, 37].

Ett alternativ till dessa förstahandsmätningar är mätning
efter fraktionering av serum med gelkromatografi.
Gelkromatografi är användbar för att karakterisera fördel-
ningen mellan olika prolaktinformer i serum utgående från
molekylstorleken (Figur 2) [10, 19, 23] och kan behöva an-
vändas i de fall förstahandsundersökningarna inte givit kon-
klusiva resultat.
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Figur 2. Fördelningen av immunglobulin M (IgM, molekylmassa 900 kDa),
immunglobulin G (IgG, 150 kDa), albumin (65 kDa) och immunreaktivt prolak-
tin efter gelfiltrering (Superose 12 HR 10/30, Amersham Biosciences) av tre
serumprov. Undersökningarna har gjorts i Universitetssjukhuset i Lund vid
kliniskt kemiska laboratoriet i samarbete med sektionen för endokrinolo-
gi/diabetes. 
A. Monomert prolaktin och »big prolactin« (S-prolaktin = 4 537 mIE/l). Utbyte
(»recovery«) efter PEG-fällning = 72 procent. »Big prolactin« ses som en
»skuldra« till vänster på toppen för monomert prolaktin. Båda har mindre mo-
lekylstorlek än albumin och ses därför till höger om albumin i diagrammet.
B. Övervägande makroprolaktin (S-prolaktin uppmätt till 1 950 mIE/l). Utbyte
(»recovery«) efter PEG-fällning = 6 procent. Makroprolaktin, med mole-
kylstorlek något större än den för immunglobulin G (IgG), elueras något före
IgG och ses därför något till vänster om IgG i diagrammet. 
C. Monomert prolaktin, »big prolactin« och makroprolaktin (S-prolaktin upp-
mätt till 1 442 mIE/l). Utbyte (»recovery«) efter PEG-fällning = 49 procent.

Figur 1. Metodmedelvärden erhållna vid
mätning av fem prov med elva metoder för be-
stämning av prolaktin. Fyra provmaterial (UK
NEQAS 1–4) skickades vid ett och samma till-
fälle som led i kvalitetssäkringsverksamheten
i UK NEQAS. Det femte provmaterialet, det ak-
tuella patientprovet (se text) ingick i EQUALIS
verksamhet. Prolaktinkoncentrationen skilde
mellan provmaterialen (se nedan), men den
sanna koncentrationen av prolaktin är okänd.
För att illustrera de olika metodernas inbördes
varierande känslighet för makroprolaktin har
metodmedelvärdena uttryckts i förhållande
till resultatet från en av metoderna, Bayer
ACS:180, som gav lägst metodmedelvärde för
det svenska provet. Observera att detta inte
ska tolkas som att resultaten från just denna
metod skulle vara de mest korrekta.  
UK NEQAS-1: Provmaterial med hög prolak-
tinkoncentration, men utan påvisbart
makroprolaktin. Rimligt god överensstäm-
melse mellan lägsta och högsta  metodme-
delvärdena.
UK NEQAS-2: Poolserum från gravida kvinnor
i andra trimestern. En obetydlig topp på plat-
sen för makroprolaktin påvisades vid gel-
filtrering. Rimligt god överensstämmelse mel-
lan lägsta och högsta metodmedelvärdena.
UK NEQAS-3: Blandning av prov UK NEQAS-4
och prov med enbart monomert prolaktin.
Andelen makroprolaktin bedömd till 59 pro-
cent genom gelfiltrering. Stora relativa me-
todskillnader, dock ej lika påtagliga som för
prov UK NEQAS-4.
UK NEQAS-4: Serum från fyra individer med
stor andel makroprolaktin (83 procent) be-
dömt  från gelfiltrering. Stora skillnader mel-
lan lägsta och högsta metodmedelvärdena. 
EQUALIS: Serum innehållande makroprolak-
tin från patient med asymtomatisk hyper-
prolaktinemi. Stora skillnader mellan lägsta
och högsta metodmedelvärdena.



Stenman och medarbetare i Helsingfors visade nyligen att
kinetiken vid prolaktinmätningen kan skilja mellan mono-
mert prolaktin och makroprolaktin. På basis av erfarenheter
från främst en immunfluorimetrisk metod menar dessa för-
fattare att mätning efter kort och lång inkubationstid skulle
kunna användas som förstahandsundersökning för att påvisa
makroprolaktinemi [38].

Begreppet »fritt prolaktin« har  använts för immunkemiskt
uppmätt prolaktin efter PEG-fällning [39]. Vi tror att benäm-
ningen är olycklig, dels eftersom vi inte vet tillräckligt myck-
et om prolaktins bindningsförhållanden i denna fraktion, dels
därför att flera mätmetoder påverkas av PEG [40].

Mätning av kvoten mellan prolaktin- och tyreotropinför-
ändringarna efter tillförsel av en dopaminreceptorantagonist
kan möjligen skilja mellan makroprolaktinemi och hyper-
prolaktinemi vid mikroprolaktinom [40]. 

Andra tolkningsproblem
Andra orsaker till att det är svårt att bedöma värden från im-
munkemisk mätning av prolaktin är: 
1. Hög biologisk variation inom och mellan individer [41].
2. Analytisk interferens [42, 43] och »high-dose hook effect«.

Den senare termen innebär falskt låga mätvärden beroen-
de på mycket hög koncentration av komponenten ifråga,
vilket leder till antigenöverskott vid den immunometriska
mätningen. 

3. Stor skillnad mellan olika metoders mätvärden även vid
mätning av monomert prolaktin. Detta beror delvis på skill-
nader i kalibrering. I en separat artikel [44] redovisas skä-
len för att använda internationellt accepterad standardise-
ring i stället för mätvärden uttryckta som masskoncen-
tration baserade på diagnostikaföretagens brukskalibrato-
rer.

Det är också oklart i vilken utsträckning skillnader i recep-
torkänslighet för prolaktin, monomert eller med annan mole-
kylstorlek, spelar en roll för uppkomsten av det hyperprolak-
tinemiska syndromet.

Vilka faktorer påverkar koncentrationen av makroprolaktin?
Koncentrationen av makroprolaktin påverkas sannolikt av ett
flertal faktorer, som insöndringshastigheten av prolaktin,
bildningshastigheten av de komplexbildande antikropparna
samt eliminationshastigheterna från blodbanan av monomert
och komplexbundet prolaktin.

Det finns ingen anledning att förmoda att bildningen av
antikroppar mot prolaktin är kopplad till ökad bildning av hy-
pofysärt prolaktin. Hypotetiskt skulle lymfocyter kunna spe-
la en roll, eftersom de både har receptorer för prolaktin och
kan bilda prolaktin [25, 45]. 

Makroprolaktinemi kan föreligga oavsett om patienten har
normal eller förhöjd produktion av prolaktin och normal eller
förhöjd koncentration av monomert prolaktin. Förekomst av
makroprolaktinemi utesluter därför inte att patienten har ett
hyperprolaktinemiskt syndrom [46].

Prevalens av makroprolaktinemi
Förhöjda prolaktinvärden har i 10–25 procent [10, 18, 20, 32,
47-49] av fallen, i en studie [50] ända upp till 46 procent, rap-
porterats vara orsakade av makroprolaktinemi. Prevalensen
varierar, förutom med använd mätmetod, också med besluts-
gräns, studerad population och patienternas ålder [2]. I ett
material av 49 konsekutiva patienter med hyperprolaktinemi
i Lund bedömdes makroprolaktinemi föreligga hos åtta, dvs
1/6 av patienterna, definierat som återvinning mindre än 40
procent vid ny analys efter PEG-fällning och bekräftat med
gelkromatografi [51]. 

Kliniska erfarenheter
Nyligen redovisades erfarenheterna från hypofysundersök-
ning av patienter med hyperprolaktinemi med hjälp av mag-
netisk resonanstomografi (MRT) och/eller datortomografi
(DT) [32, 34, 47, 49, 50]. Av patienterna med makroprolak-
tinemi hade ca 80 procent normal hypofysbild. I patientgrup-
pen där makroprolaktinemi inte kunde påvisas hade 25 pro-
cent normal hypofysbild. Resultaten ansågs bl a tala för att
patienter med måttlig hyperprolaktinemi först bör undersö-
kas med avseende på makroprolaktin innan de skickas för ex-
empelvis MRT-undersökning [50]. 
Detta gäller framför allt om typiska symtom och tecken på
hög prolaktinaktivitet saknas. Följden skulle bli ett bättre ut-
nyttjande av MRT, som jämfört med biokemiska mätningar
är en betydligt mer kostsam undersökning. Denna uppfatt-
ning framförs också i andra aktuella kliniska redovisningar av
fall av makroprolaktinemi med så lång uppföljningstid som
upp till 10 år.

Förekomst av makroprolaktin utesluter således inte före-
komst av hypofysadenom enligt MRT och DT [49, 50]. De
diagnostiska svårigheterna på detta område illustreras av en
patient med hyperprolaktinemi där MRT angavs visa
hypofysadenom [52]. I detta fall utfördes kirurgisk explora-
tion av hypofysen. Inget adenom kunde emellertid påvisas.
Makroprolaktinemi kunde senare visas vara orsaken till pati-
entens hyperprolaktinemi. Patientens amenorré, som föran-
lett utredningen, kunde härledas som en effekt av överdriven
fysisk träning. Liknande rapporter har också tidigare visat hur
förekomst av hyperprolaktinemi på grund av makroprolak-
tinemi lett till felaktig klinisk diagnos [46, 53, 54]. Nyligen
rapporterades tre fall av hyperprolaktinemi och MR-bild som
vid hypofysära mikroadenom. Alla saknade det hyperprolak-
tinemiska syndromet. Hyperprolaktinemin visades vara en
följd av makroprolaktinemi [55].

Det förtjänar i detta sammanhang påpekas att 10 procent
av friska individer visats ha röntgenologiska tecken till hy-
pofystumör [53]. Hypofysära mikroadenom har i obduk-
tionsmaterial iakttagits i 1/4 av fallen, vilket förklarar den
höga prevalensen av hypofysära incidentalom [56]. 

Makroprolaktinemi kan även finnas hos barn praxis [57].

Laboratoriernas skyldigheter
Varje laboratorium inom sjukvården som genomför immun-
kemiska mätningar torde ha skyldighet att kunna klargöra om
resultaten påverkats av analytisk interferens eller andra fak-
torer som leder till avvikande mätvärden. 

För vissa komponenter underlättas laboratoriernas arbete
med att upptäcka interferens när mätvärdena relateras mot
varandra, som TSH mot T4 fritt [58, 59]. I andra fall, exem-
pelvis när endast enstaka komponenter mäts, kan det snarare
bli den patientvårdande läkarens observationer som kan
väcka frågan om eventuell interferens. Notera att även mät-
värden inom referensintervallet för friska kan vara avvikan-
de från de sanna värdena [60]! 

Oupptäckt makroprolaktinemi är en potentiell orsak till
feldiagnos och till omotiverade undersökningar och/eller fel-
aktig behandling [61, 62]. Detta kan skada patienten och
förorsaka ökade kostnader för sjukvården. Laboratorier som
använder prolaktinmätningsmetoder som påverkas av
makroprolaktin måste därför ha metoder för att utesluta
makroprolaktinemi som orsak till förhöjda prolaktinvärden.
De bör också ange den beräknade koncentrationen av mono-
mert prolaktin vid fall av makroprolaktinemi. Vi behöver där-
för fastställa de köns- och åldersrelaterade referensinterval-
len för monomert prolaktin hos friska. 

Laboratorierna har också skyldighet att upplysa sina pati-
entansvariga kollegor om dessa problem och hur de kan lö-
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sas. Laboratorier som inte uppfyller dessa krav betraktas
inom UK NEQAS som »professionally negligent«.

Slutsatser
Makroprolaktinemi har varit känd sedan nästan 20 år och be-
skrevs bl a i Läkartidningen för tio år sedan [15]. Maningen
att analysera antikroppar mot prolaktin vid oklar hyper-
prolaktinemi förklingade emellertid länge ohörd. Fortfarande
är det endast några laboratorier i landet som kan påvisa
makroprolaktinemi. I Storbritannien har genom UK NEQAS
försorg ett tilltagande antal laboratorier infört metoder för att
påvisa makroprolaktinemi. Också från USA har de senaste
åren kommit en rad artiklar som understryker vikten av en
adekvat laboratoriediagnostik vid frågeställningen hyper-
prolaktinemi. 

Misstanke om att makroprolaktinemi ligger bakom fyndet
av förhöjd prolaktinkoncentration kan uppstå om kliniska
tecken eller fynd förenliga med hyperprolaktinemi saknas el-
ler om skilda mätmetoder ger påtagligt skilda mätvärden. 

Det är viktigt att laboratorierna redovisar resultaten från
mätningarna av prolaktin i serum och eventuell utredning av
makroprolaktinemi på ett klart och överskådligt sätt. Man
måste t ex ange kriterierna man haft för att gå vidare utifrån
ett givet initialt mätvärde och den använda beslutsgränsen för
återvinning efter t ex PEG-fällning. 

Ett samarbete mellan patientvårdande läkare och labora-
torium är särskilt viktigt för att klarlägga de fall där högmo-
lekylära prolaktinformer föreligger och förklarar ett högt
mätvärde för prolaktin hos patienter som saknar typiska sym-
tom av hyperprolaktinemi och vars koncentration av mono-
mert prolaktin i själva verket är normal.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Därför bör prolaktinkoncentrationen ges med enheten mIE/l 

❙ ❙ Prolaktinkoncentrationen i humant serum/plasma bör
anges med mätenheten IE/l, med prefixet milli (=10 –3) för att
mätetalet ska bli praktiskt att hantera. Enheten IE/l är ett ex-
empel på en s k arbiträr enhet och är alltså inte någon enhet i
SI-systemet. Notera att »arbiträr« i det här sammanhanget
inte används i den matematiska betydelsen »obestämd« utan
i högsta grad är ett uttryck för något bestämt, nämligen av en
skiljedomare (latin arbiter), alltså »beroende på en skiljedo-
mares utslag«. Skiljedomaren i det här sammanhanget är
WHO. När en mätenhet på detta sätt definieras av en erkänd
internationell organisation får den en särskilt status och be-
nämns »internationell enhet« (eng International Unit, IU).
Om en mätenhet som inte ingår i SI-systemet definieras på
lägre nivå, t ex på det lokala laboratoriet, behålls benämning-
en »arbiträr enhet«, ibland endast »enhet«.

Det används i Sverige för närvarande åtta skilda kommer-
siella metoder för bestämning av prolaktin, varav en del är
kopplade till särskilda instrumentsystem. För samtliga meto-
der gäller att mätresultaten är spårbara till en gemensam ka-
librator, nämligen WHOs 3:e internationella standard för
prolaktin 84/500 från 1988 [1]. Denna är en s k primärkali-
brator, dvs en substans som renframställdes och am-
pullerades på ett sätt som gäller för framställning av refe-
rensmaterial. Mängden prolaktin i varje ampull, och med den
molekylära sammansättning som prolaktinet har i referens-
materialet, har av WHO definitionsmässigt tilldelats värdet

53 mIE. Denna mängd är i formell mening inte vidare spår-
bar till annan kalibrator av högre ordning eller till någon en-
het i SI-systemet (mol eller g), även om ampullinnehållet
anges vara ungefär 2,5 µg prolaktin. En approximativ omräk-
ning av prolaktinkoncentration mellan masskoncentration
och arbiträr koncentration skulle således göras med förhål-
landet 1 µg/l ≈ 21 mIE/l. De omräkningsfaktorer som respek-
tive tillverkare anger för sina brukskalibratorer (vilka levere-
ras med respektive reagenssats, »kit«) varierar emellertid
mellan 20 och 42 (sic). Ett »Roche-µg«-prolaktin är alltså inte
samma som ett »Wallac-µg«-prolaktin. Detta kan förklara en
del av de stora nivåskillnader vi noterar vid jämförelse av re-
sultat från olika laboratorier när koncentrationen uttrycks i
µg/l. För laboratorier som i EQUALIS externa kvalitetssäk-
ringsprogram rapporterat resultat med enheten µg/l har vi där-
för omvandlat resultaten till mIE/l på basis av uppgifter från
respektive reagenstillverkare/diagnostikaleverantör.

Mot bakgrund av spårbarheten till WHO-kalibratorn
84/500, och för att uppnå förbättrad jämförbarhet mellan me-
toder använda vid skilda laboratorier, rekommenderar vi  att
alla resultat från prolaktinmätning rapporteras med enheten
mIE/l. I skrift och i vetenskapliga sammanhang är det viktigt
att det framgår att resultaten är spårbara till just WHO 84/500. 

Det finns för närvarande ett väl tilltaget förråd av ampul-
ler med den internationella standarden 84/500. Detta förråd
kommer dock inte att finnas för evigt. Så småningom kom-
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mer denna standard att behöva ersättas av en ny internatio-
nellt accepterad standardpreparation. Möjligen kommer den
framtida standarden att baseras på rekombinant framställt
prolaktin, med känd aminosyrasammansättning. Förutsätt-
ningen för att använda en sådan substans som kalibrator vid
immunkemisk mätning är att reagensantikropparna känner
igen det rekombinanta prolaktinet på samma sätt som de kän-
ner igen nativt prolaktin i patientprov. 

WHO har för närvarande tre referenspreparationer för
forskningsändamål. De har nyligen genomgått en »collabo-
rative study« som led i prövningen av nya standarder. Om nå-
gon av dessa, eller någon annan preparation, kommer att ut-
göra framtida standard är okänt. Brian Rafferty, Principal sci-
entist, Division of Endocrinology, National Institute for
Biological Standards and Control, Potters Bar, UK, konklu-
derar från denna studie: »If this or another preparation of re-
combinant material were eventually accepted as the interna-
tional standard there would probably need to be a re-evalu-
ation of reference ranges in the order of 2.5 fold in laborato-
ries expressing PRL concentrations in mass units. Serum 
levels expressed in IU/L would remain unchanged since the
continuity of the IU would be maintained« [pers medd]. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Prolactin is found in serum in different molecular forms differing
in molecular size, i,e., monomeric prolactin (molecular mass 23
kDa), »big prolactin« (50–60 kDa, possibly a dimer or a complex
with receptor) and »big, big prolactin« or »macroprolactin«
(150–170 kDa), usually a complex with immunoglobulin G.
Macroprolactin, generally considered to be biologically inactive,
accounts for the major part of prolactin immunoreactivity in some
patients. The concentration may be unchanged for many years.
Different immunoassays for prolactin differ in reactivity with this
macromolecular complex. Awareness of macroprolactin as a po-
tential source of misdiagnosis is clinically important. However, as
witnessed by results from measurements of a sample distributed by
EQUALIS in 2001, and also by a recent inquiry, only a small mi-
nority of Swedish laboratories are capable to establish the presence
of macroprolactin. Through efforts done by UK NEQAS, an
increasing number of British laboratories now have this capacity.
Laboratories performing prolactin measurements should have ac-
cess to methodology to establish macroprolactinaemia. They also
have a duty to inform patients’ physicians about these problems and
how they are solved.
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SUMMARY

The frequent use of mass concentration (µg/l) as unit for prolactin
concentrations in serum/plasma has created much confusion. Users
often are not aware of the fact that some reagent kit manufacturers,
albeit calibrating in terms of WHO 3rd International Standard 1988
of human prolactin 84/500, report mass concentrations from their
working standards. Due to differences in purity of such standards
conversion factors from µg/L to IU/L range between 20 and 42 in
kits distributed on the Swedish market. With the background of the
traceability to WHO 84/500, and in order to achieve higher compa-
rability between methods used at different laboratories, we there-
fore recommend that all results from measurements of prolactin be
reported with the unit mIU/L. It is important that, in writing and in
scientific context, it appears that the results are traceable to WHO
84/500 until this has been replaced with a new international stand-
ard for which the continuity of the IU would be maintained (in con-
trast to the mass unitage).

The Endocrinology Group at EQUALIS, Stig Valdemarsson,
UK NEQAS
Läkartidningen 2004;101:464-5.
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