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Streszczenie: Makroprolaktyna (MaPRL) jest wielkocząsteczkową 
formą prolaktyny (PRL) zbudowaną zazwyczaj z monomerycznej 
PRL i cząsteczki immunoglobuliny G. Nie posiada istotnej aktyw-
ności biologicznej, ale z powodu zachowanej immunoreaktywności 
powoduje wzrost stężenia hormonu we krwi i u osób z hiper-
prolaktynemią jest przyczyną wielu pomyłek diagnostyczno-
terapeutycznych. Większość zestawów do oznaczeń PRL nie roz-
różnia monomerycznej od wielkocząsteczkowej postaci hormonu, 
więc wskazane jest wykonywanie dodatkowych testów wykrywają-
cych MaPRL. W pracy omówiono różne techniki identyfikacji 
MaPRL i ich przydatność w codziennej diagnostyce laboratoryjnej, 
a także przedstawiono dane literaturowe dotyczące znaczenia 
makroprolaktynemii w praktyce klinicznej. 
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Makroprolaktyna (MaPRL) jest wielkocząsteczkową formą prolaktyny 

(PRL) nie posiadającą istotnej aktywności biologicznej, ale z powodu zacho-

wanej immunoreaktywności powoduje wzrost stężenia hormonu we krwi 

i u osób z hiperprolaktynemią stanowi przyczynę wielu pomyłek diagnostyczno-

terapeutycznych [1 - 3]. Hiperprolaktynemia, czyli podwyższone stężenie PRL 

we krwi, występuje w stanach fizjologicznych takich jak ciąża i laktacja oraz 

w różnych stanach patologicznych. Zaliczamy do nich choroby okolicy pod-

wzgórzowo-przysadkowej (najczęściej są to gruczolaki o typie prolactinoma) 

i inne zaburzenia układu dokrewnego jak niedoczynność tarczycy czy zespół 
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policystycznych jajników, a ponadto choroby innych narządów jak niewydol-

ność nerek lub marskość wątroby. [4, 5]. Przyczyną hiperprolaktynemii może 

być także obecna we krwi MaPRL. Podstawową formą PRL występującą 

u człowieka jest monomeryczna postać o masie cząsteczkowej 23 kDa, która 

stanowi 85-95% krążącego we krwi hormonu. Cząsteczki PRL posiadają 

zdolność łączenia się, co powoduje powstawanie złożonych form hormonu 

określanych mianem „big-prolaktyny”, gdy ich masa cząsteczkowa wynosi 

45-50 kDa i „big-big-prolaktyny” zwanej także makroprolaktyną, gdy masa 

konglomeratów przekracza 100 kDa. Makroprolaktyna powstaje najczęściej 

w wyniku połączenia monomerycznej PRL z cząsteczką immunoglobuliny G 

tworzącego kompleks o masie cząsteczkowej powyżej 150 kDa [4, 6, 7]. 

(Ryc. 1) 

 

Makroprolaktyna – rys historyczny 
 

Obecność makroprolaktyny w surowicy krwi u osób z hiperprolaktynemią 

jest znana od ponad 30 lat, jednak nadal pozostaje wiele pytań, na które nie 

udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi. Pierwsza publikacja opisująca 

postać PRL o dużej masie cząsteczkowej ukazała się w 1974 roku [8]. Obecność 

takiej formy hormonu u kobiety z hiperprolaktynemią wykazał w 1981 roku 

Whittaker i wsp. [9] wprowadzając dla niej określenie „big-big-prolaktyna”. 

Pojęcia „makroprolaktyna” i „makroprolaktynemia” czyli dominacja we krwi 

izoformy hormonu o masie cząsteczkowej powyżej 100 kDa, wprowadziła 

w 1985 roku Jackson [10]. Dalsze badania z wykorzystaniem specjalistycznych 

metod analitycznych takich jak chromatografia powinowactwa i elektroforeza 

na żelu poliakrylamidowym wykazały, że wielkocząsteczkowa postać hormonu 

składa się z immunoglobuliny i podstawowej monomerycznej cząsteczki PRL 

[11]. W tym samym roku zespół Hattori’ego wykrył u osób z hiper-

prolaktynemią przeciwciała przeciw PRL, które należały do immunoglobulin 

typu kappa, a wśród nich dominował typ IgG4 [12]. Występowanie typowej 

reakcji immunologicznej  antygen-przeciwciało  u  osób  z  makroprolaktynemią 
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zostało także udowodnione w badaniach z wykorzystaniem PRL znakowanej 

izotopem jodu (PRL-I125)[13]. Następne prace potwierdziły, że makroprolaktyna 

rzeczywiście zbudowana jest z immunoglobuliny klasy G połączonej wiązaniem 

niekowalencyjnym z cząsteczką monomerycznej PRL o masie 23 kDa [14, 15].  

W literaturze dla postaci hormonu powyżej 100 kDa terminy „big-big-

prolaktyna” i „makroprolaktyna” używane są zazwyczaj wymiennie. Jednakże 

niektórzy badacze uważają, że MaPRL jest kompleksem monomerycznej PRL 

związanej z IgG, natomiast termin „big-big-prolaktyna” dotyczy innych, rzadziej 

występujących form hormonu, takich jak: postać polimeryczna czyli liczne 

cząsteczki hormonu połączone wiązaniami kowalencyjnymi lub niekowalencyj-

nymi, kompleksy PRL o różnym stopniu glikozylacji, a także PRL połączona 

z innym białkiem nie będącym immunoglobuliną typu G (np. z receptorem 

prolaktynowym) [4, 6, 14, 16]. Chociaż badania za pomocą chromatografii 

żelowej i elektroforezy udowodniły, że dominującym białkiem wiążącym PRL 

jest IgG to wykazano, że monomeryczna postać hormonu może tworzyć 

kompleksy także z immunoglobuliną typu A [17, 18]. Kolejne badania u osób 

z MaPRL wykazały obecność kompleksów PRL-IgA i PRL-IgM, co 

potwierdziło różnorodność immunoglobulin wiążących PRL [19]. Nie każda 

jednak postać PRL powyżej 100 kDa stanowi połączenie hormonu 

z immunoglobuliną. Udowodniono, że część konglomeratów PRL (o masie 

sięgającej nawet 669 kDa) zbudowana jest z glikozylowanych form hormonu 

[20]. Podobne obserwacje przedstawia praca Hattori’ego opisująca przypadek 

kobiety ciężarnej, u której w surowicy krwi stwierdzono obecność wielko-

cząsteczkowej PRL, a nie wykryto przeciwciał przeciwko PRL. Wykazano, że 

znaczna ilość hormonu została zaadsorbowana na kolumnie z konkawaliną A, 

która posiada powinowactwo do białek glikozylowanych [7].  

W wielu ośrodkach prowadzono badania mające na celu ustalenie, gdzie 

powstaje makroprolaktyna. Początkowo przypuszczano, że miejscem syntezy 

jest przysadka, bowiem w homogenacie tkankowym tego gruczołu wykryto 

obecność MaPRL [8]. Jednakże wyniki kolejnych badań nie potwierdziły jej 

przysadkowego pochodzenia [21]. Obecnie uważa się, że kompleksy PRL-IgG 



Makroprolaktyna - występowanie, metody diagnostyczne i znaczenie kliniczne 91

powstają we krwi obwodowej. Nadal jednak nie w pełni wyjaśniono przyczynę 

tworzenia się przeciwciał anty-PRL i łączenia się ich z cząsteczką hormonu. 

Próbę wytłumaczenia tego zjawiska podjął prowadzący badania w Japonii, 

zespół Hattori’ego. Wykazał on, że wytwarzana w przysadce PRL posiada 

ufosforylowaną resztę serynową, ulegającą odłączeniu podczas wydzielania 

hormonu do krwi obwodowej. Nasunęło to przypuszczenie, że to właśnie 

zmodyfikowane formy PRL - na przykład na skutek braku defosforylacji, mogą 

wywoływać odpowiedź immunologiczną i tworzenie się we krwi specyficznych 

przeciwciał [22]. W kolejnych badaniach tego zespołu udowodniono, że podanie 

szczurom homologicznej lub heterogenicznej ufosforylowanej PRL przy-

sadkowej prowadzi do wytwarzania przeciwciał anty-PRL i powstawania 

kompleksów hormonu o masie powyżej 150 kDa [23]. Wykazano ponadto, że 

zwierzęta które wytworzyły przeciwciała anty-PRL posiadają wyższe stężenia 

PRL w surowicy w porównaniu z grupą kontrolną. Biorąc pod uwagę, że 

podwyższone stężenia hormonu i przeciwciał przeciwko PRL utrzymuje się we 

krwi przez 5 tygodni wysnuto wniosek, że kompleks PRL-IgG ma dłuższy okres 

półtrwania niż monomeryczna PRL, której czas połowicznego rozpadu wynosi 

około 20 minut. Duży rozmiar cząsteczki MaPRL prawdopodobnie utrudnia 

transport kompleksu w naczyniach włosowatych i proces jego filtracji 

w kłębuszkach nerkowych, co powoduje obniżenie wydalania hormonu z orga-

nizmu człowieka i wydłuża czas półtrwania MaPRL we krwi [7, 23].  

 

Makroprolaktyna a hiperprolaktynemia 
 

Uważa się, że u osób z prawidłowym stężeniem PRL we krwi MaPRL nie 

przekracza 1% całkowitej ilości hormonu. W sytuacji, gdy staje się ona formą 

dominującą tzn. wynosi więcej niż 60% wszystkich postaci PRL, mówimy 

o klinicznie znaczącej makroprolaktynemii [24-26]. Na podstawie badań prowa-

dzonych w wielu ośrodkach na świecie stwierdzono, że znacząca makro-

prolaktynemia u osób z hiperprolaktynemią stanowi od 3 do 53 procent 

(Tabela 1). Według badań prowadzonych w naszym kraju częstość występo-
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wania MaPRL nie przekracza 25% [29]. Makroprolaktyna jest obecna u osób 

z zaburzeniami czynnościowymi wydzielania PRL, a także w stanach hiper-

prolaktynemii fizjologicznej np. u kobiet ciężarnych, jak również wykrywana 

jest u chorych z gruczolakami przysadki [25, 27-29]. Najczęściej jednakże 

makroprolaktynemię podejrzewamy u kobiet, u których mimo podwyższonych 

wartości PRL stwierdzanych w badaniach laboratoryjnych nie obserwujemy 

charakterystycznych dla hiperprolaktynemii objawów takich jak: zaburzenia 

miesiączkowania czy wtórny brak miesiączki, zaburzenia owulacji i bezpłod-

ność oraz mlekotok. Szacuje się, że takie sytuacje kliniczne stanowią około 20% 

wszystkich przypadków podwyższonego stężenia hormonu we krwi [3]. Brak 

objawów klinicznych w przypadkach hiperprolaktynemii uwarunkowanej 

makroprolaktynemią może być spowodowany różnymi czynnikami. Pierwszy 

z nich to obniżona aktywność biologiczna MaPRL [10, 44]. Andersen, 

a następnie Leite [45, 11] podali inne wyjaśnienie tego zjawiska. Uważają, że 

duży rozmiar cząsteczki MaPRL utrudnia jej transport przez naczynia 

włosowate, a tym samym hamuje dotarcie kompleksu do specyficznego 

receptora tkankowego. Zespół Hattori’ego [7] prowadząc badania w warunkach 

in vitro początkowo uznał, że PRL związana z immunoglobuliną posiada 

aktywność biologiczną podobną do monomerycznej postaci hormonu. Jednakże 

w kolejnych pracach wykazano, że immunoglobuliny G wiążą się z epitopami 

PRL położonymi blisko miejsc warunkujących łączenie się hormonu 

z receptorem prolaktynowym. W związku z tym blokują jego wiązanie 

z białkiem receptorowym prowadząc do zmniejszenia, a nawet pozbawienia 

MaPRL aktywności biologicznej [36, 46].  
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Tab. 1. Częstość występowania makroprolaktyny w różnych populacjach. 
 

Piśmiennictwo 
Rodzaj 
badanej 

populacji 

Liczba 
badanych 

Częstość  
występo-

wania 
MaPRL  

Metoda 
wykrywania 

MaPRL 

Rodzaj zestawu 
diagnostycznego 

Hattori i wsp. 
[27] 

Japonia 

kobiety w ciąży 
(III trymestr) 

105 
 

2,9% - 3 osoby 
 

PEG, GFC, 
PG 

Dinabot 

Fahie-Wilson 
i wsp. [28] 

Wielka 
Brytania 

osoby ze 
stężeniem  
PRL > 700 

mU/L 

69 25% - 17 osób GFC 
DELFIA 

Immuno 1 
ACS 180 

Olukoga 
i wsp. [25] 

Wielka 
Brytania 

osoby ze 
stężeniem  
PRL > 430 

mU/L 
(zakres normy: 
460–17 600) 

188 
(175 K i 13 

M) 

15,5 % - 29 
osób 

(27 K i 2 M) 
PEG, GFC  DELFIA 

Jeske i wsp. 
[29] 

Polska 

osoby z HPRL  
stężenie PRL > 

50 ng/mL) 

156 
(60 – HPRL 
idiopatyczna 

70 osób z 
prolacti-

noma 
26 kobiet w 

ciąży 

25% - 15 osób 
z HPRL 

idiopatyczną 
4% - 3 osoby z 
prolactinoma 
9% - 2 kobiety 

w ciąży 

PEG, GFC, PG 
Immunotech 

Axsym 

Leslie i wsp. 
[26] 

Wielka 
Brytania 

osoby ze 
stężeniem 
PRL > 700 

mU/L 

1225 
26% - 322 

osoby 
PEG DELFIA 

Sanchez-
Eixerés  

i wsp. [30] 
Hiszpania 

osoby ze 
stężeniem 

PRL >1636 
mIU/L 

211 
9% - 19 osób 
(17 K i 2 M) 

PEG, GFC  
Elecsys 2010 
Roche, ACS 

Centaur 

Hauache 
i wsp. [31] 

Brazylia 

osoby z HPRL  
stężenie PRL > 

30 ng/mL 

113 
(104 K i 

9 M) 

46 % - 52 
osoby 

PEG, GFC DELFIA 

Sapin i wsp. 
[32] 

Francja 

mężczyźni z 
HPRL 

stężenie 
PRL>434 

mIU/L 

34 53 % - 18 osób PEG 
Elecsys 2010 

Advia Centaur 

Valette-Kasic 
i wsp. [33] 

Francja 
osoby z HPRL 386 

29% - 106 
osób 

(96 K, 6 M, 
4 D) 

GFC Immunotech 
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Tab. 1. Ciąg dalszy. 

Piśmiennictwo 
Rodzaj 
badanej 

populacji 

Liczba 
badanych 

Częstość  
występo-

wania 
MaPRL  

Metoda 
wykry-
wania 

MaPRL 

Rodzaj zestawu 
diagnostycznego 

Smith i wsp. 
[34] 

Wielka 
Brytania 

osoby z HPRL  
(stężenie PRL > 

700 mU/L) 
300 24% - 71 osób PEG 

Architect, AxSYM, 
Immuno-1, ACS 180, 

Centaur, Access. 
Immulite 2000, Elecsy 

Delfia 

Ellis i wsp. 
[35] 

Nowa Zelandia 

 
osoby z HPRL 

 

 
1020  

 
3,9%  PEG, GFC Access  

Hattori i wsp. 
[36] 

Japonia 
osoby z HPRL 

159 
(147 K  
i 12M) 

11% - 18 osób PEG bd 

Alfonso i wsp. 
[37] 
USA  

osoby z HPRL 40 
45% - 18 osób 

(9K i 9M) 
bd bd 

Vilar i wsp. 
[38] 

Brazylia 
osoby z HPRL 115 

16,5 % - 19 
osób 

PEG 
metoda 

chemiluminescencyjn
a 

Vilar i wsp. 
[39] 

Brazylia 

osoby z HPRL 
 

1234 
9,3 % - 114 

osób 
bd bd 

Hattori i wsp. 
[40] 

Japonia 

pracownicy 
szpitala 

1330 
(1010K  
i 320 M) 

3,68% - 49 
osób 

PEG 
metoda 

immunoenzymatyczna 

Don-
Wauchope 
i wsp. [41] 
Płd Afryka 

pacjenci 
hospitalizowani  

172 28% - 48 osób PEG Bayer Advia Centaur 

Jassam i wsp. 
[42] 

Wielka 
Brytania 

osoby z HPRL 409 4% - 16 osób PEG Advia Centaur 

McCudden 
i wsp. [43] 

USA  

kobiety z HPRL 
stężenie PRL > 

19 ng/mL 
120 17% - 20 osób PEG, GFC Vitros Eci 

 

HPRL – hiperprolaktynemia; K – kobieta; M – mężczyzna; PEG – metoda precypitacji 
z glikolem polietylenowym; GFC – filtracyjna chromatografia żelowa; PG – immuno-
precypitacja z białkiem G; bd - brak danych 
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Udowodniono, że kompleks PRL-IgG nie hamuje w sprzężeniu zwrotnie 

ujemnym, tak jak monomeryczna postać PRL, wydzielania hormonu 

z przysadki. Prowadzi to do uwalniania z gruczołu dużych ilości mono-

merycznej PRL, które są wychwytywane przez obecne w surowicy autoprzeciw-

ciała typu IgG aż do momentu związania wszystkich immunoglobulin. Dochodzi 

wówczas do wzrostu ilości MaPRL we krwi i wystąpienia makroprolaktynemii, 

co prowadzi do rozpoznania hiperprolaktynemii, której najczęściej nie 

towarzyszą typowe objawy kliniczne. W literaturze opisano jednakże przypadki 

podwyższonego stężenia PRL we krwi wywołanego obecnością MaPRL, 

w których okresowo występowały klasyczne objawy hiperprolaktynemii. 

Przyczyną tego zjawiska prawdopodobnie jest wykazana w warunkach 

eksperymentalnych dysocjacja kompleksu PRL-IgG uwalniająca aktywną 

biologicznie formę hormonu [7, 46, 47]. 

 

Metody wykrywania makroprolaktyny 
 

Do określenia stężenia PRL we krwi wykorzystuje się różne immunotesty. 

Problemem jest to, że większość dostępnych na rynku krajowym i zagranicznym 

zestawów do oznaczania PRL, nie odróżnia monomerycznej formy hormonu od 

MaPRL. Powoduje to znaczne różnice (od 2 do 8 razy) w wartościach hormonu 

uzyskiwanych za pomocą różnych systemów pomiarowych [6, 34, 48-52]. 

Wieloletnie badania prowadzone w ramach brytyjskiego programu między-

laboratoryjnej kontroli jakości UK NEQAS (United Kingdom national External 

Quality Assesment Scheme) wykazały, że najwyższe stężenia PRL otrzymuje się 

zestawami diagnostycznymi Elecsys Roche i DELFIA Wallac, a najniższe, tzn. 

najbardziej zbliżone do rzeczywistych stężeń monomerycznej PRL, uzyskuje się 

systemami pomiarowymi Access Beckman lub firmy Bayer - Centaur i ACS:180 

[34].  

Niedoskonałość zestawów analitycznych stosowanych do oznaczania PRL 

stworzyła potrzebę opracowania dodatkowych metod wykrywania wielko-

cząsteczkowych form hormonu. 
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Należą do nich : 

� metoda filtracyjnej chromatografii żelowej (gel filtration 

chromatography-GFC) 

� metoda precypitacji 25% glikolem polietylenowym (PEG) 

� metoda ultrafiltracji (UF) 

� metoda immunoadsorpcji/immunoprecypitacji z wykorzystaniem 

immobilizowanych białek A lub G (PA, PG) oraz przeciwciał przeciw 

IgG. 

Techniką laboratoryjną uważaną obecnie za tzw. „złoty standard” 

w identyfikacji MaPRL jest filtracyjna chromatografia żelowa. Metoda ta, za 

pomocą kolumn chromatograficznych wypełnionych specyficznym żelem 

separacyjnym, pozwala rozdzielić cząsteczki hormonu w zależności od ich 

wielkości. W pierwszej kolejności odseparowaniu ulegają konglomeraty 

MaPRL, następnie cząsteczki tzw. big-PRL, a na końcu postać hormonu 

o najmniejszej masie cząsteczkowej czyli monomeryczna PRL [6]. Zaletą GFC 

jest to, że jednocześnie dokonuje ilościowej oceny wszystkich trzech frakcji 

hormonu [53]. Niestety ze względu na wysoki koszt i czasochłonność, GFC nie 

może być rutynowo wykorzystywana do oznaczania MaPRL w laboratoriach 

analitycznych [6, 54].  

Obecnie do wykrywania kompleksów PRL najczęściej stosuje się metodę 

precypitacji z 25% roztworem glikolu polietylenowego (PEG). W wyniku 

inkubacji surowicy krwi z PEG-iem wytrąceniu ulegają wielkocząsteczkowe 

białka, w tym także obecne we krwi konglomeraty PRL. W powstałym 

po odwirowaniu nadsączu oznacza się stężenie monomerycznej postaci hormonu 

i wylicza się tzw. procent odzysku PRL według następującego wzoru [16]:  
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Najczęściej przyjmuje się, że odzysk wolnej PRL mniejszy niż 40% 

świadczy o dominacji MaPRL, a większy od 60% wskazuje, że we krwi 

przeważa monomeryczna postać hormonu [16, 25, 55]. W literaturze dotyczącej 

tego tematu proponowane są także inne wartości graniczne. Vieira i wsp. [56] 

przyjęli, że odzysk PRL poniżej 30% wskazuje na przewagę MaPRL, a wartości 

powyżej 65% świadczą o niewielkiej ilości wielkocząsteczkowych postaci 

hormonu. Ponadto autorzy tej pracy uważają, że odzysk PRL w przedziale od 30 

do 65 procent wymaga weryfikacji za pomocą chromatografii żelowej. 

Natomiast Rivero zakłada, że odzysk PRL mniejszy niż 54% wskazuje na 

dominację MaPRL, a powyżej 76% na jej znikomą ilość [57]. Precypitacja 

z wykorzystaniem PEG-u nie jest ilościową, ani specyficzną techniką dla 

wykrywania MaPRL, ale ze względu na łatwość wykonania i jej niski koszt 

(ponad 25 razy tańsza od GFC) jest obecnie najczęściej stosowaną metodą 

w diagnostyce laboratoryjnej [6, 25, 26, 58, 59]. 

Chociaż w pracach omawiające różne sposoby detekcji wielko-

cząsteczkowych form hormonu, wyniki oznaczeń PRL metodą precypitacji 

wykazywały największą zgodność z oznaczeniami hormonu metodą GFC [59, 

60], to należy pamiętać, że w pewnych sytuacjach klinicznych metoda 

z wykorzystaniem PEG-u może dawać wyniki fałszywie dodatnie. Najczęściej 

występuje to w stanach chorobowych przebiegających z podwyższonym 

stężeniem immunoglobulin w surowicy np. u chorych ze szpiczakiem 

wydzielającym IgG lub osób zakażonych wirusem HIV [61]. Nadmiar 

immunoglobulin powoduje wówczas nasilenie precypitacji monomerycznej 

formy hormonu, co prowadzi do błędnego rozpoznania makroprolaktynemii. 

Glikol polietylenowy może także interferować z odczynnikami zawartymi 

w systemach analitycznych [52, 57] i z tego powodu oznaczanie PRL 

w surowicach traktowanych wcześniej PEG-iem nie jest zalecana przez 

producentów niektórych zestawów pomiarowych [28].  

W różnych laboratoriach badawczych prowadzone są, poza metodą 

chromatografii żelowej i metodą precypitacji, próby wykrywania MaPRL za 
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pomocą innych technik takich jak ultrafiltracja i immunoprecypitacja z wyko-

rzystaniem immobilizowanych białek lub przeciwciał anty-IgG [53, 59, 62].  

Metodę ultrafiltracji do izolacji MaPRL zastosował po raz pierwszy 

w 2000 roku Craddock [63]. Technika ta polega na wyizolowaniu za pomocą 

specjalnej membrany filtracyjnej wielkocząsteczkowych form PRL. Wykazano, 

że cząsteczki hormonu o masie do 45 kDa przechodzą swobodnie przez pory 

membrany, kompleksy powyżej 67 kDa przechodzą w 65%, a konglomeraty 

o masie większej niż 100 kDa są całkowicie zatrzymywane [53]. W literaturze 

opisano kilka wariantów tej metody różniących się niektórymi parametrami 

technicznymi takimi jak prędkość lub czas wirowania surowicy krwi (Tabela 2) 

[53, 59, 64, 65]. Niewątpliwą zaletą ultrafiltracji w porównaniu z precypitacją 

z użyciem PEG-u jest to, że technika ta nie wymaga stosowania dodatkowych 

substancji, które mogą interferować z odczynnikami zawartymi w zestawach 

pomiarowych do oznaczeń PRL. Ponadto metoda ultrafiltracji, podobnie jak 

technika precypitacji, jest tania i prosta w wykonaniu [53, 54, 64]. Uważa się, że 

ultrafiltracja jest szczególnie przydatna do badania krwi, w której dominuje 

MaPRL, natomiast w przypadku występowania niewielkiej ilości wielko-

cząsteczkowej formy hormonu metoda ta może dawać wyniki fałszywie 

dodatnie (pozorna makroprolaktynemia) [53, 59, 64]. Zespół Landberg’a 

przeprowadził porównanie wyników uzyskanych metodą ultrafiltracji i precy-

pitacji za pomocą PEG-u. Wykazał, że w przypadku surowic zawierających 

znaczne ilości MaPRL między wartościami otrzymanymi badanymi technikami 

występuje silna korelacja dodatnia, a w przypadku surowic ze śladowym 

stężeniem MaPRL, wartości odzysku PRL w precypitacji PEG-iem były wyższe 

niż z wykorzystaniem ultrafiltracji. Stwierdzono, że 40% odzysk mono-

merycznej PRL otrzymany metodą precypitacji PEG-iem odpowiada wynikowi 

równemu 27% w metodzie ultrafiltracji [65]. Natomiast odmienne wyniki 

uzyskali w swoich badaniach Kanavagh i wsp. [60]. Porównując wyniki 

uzyskane metodą chromatografii żelowej z wartościami MaPRL otrzymanymi za 

pomocą precypitacji z PEG-iem, immunoprecypitacji i ultrafiltracji stwierdzono, 

że współczynnik korelacji dla ultrafiltracji jest najniższy i wynosi jedynie 0,61. 
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Według powyższych autorów niską wartość diagnostyczną ultrafiltracji jako 

metody wykrywania MaPRL potwierdza także fakt, że odzysk hormonu z próbki 

zawierającej wyłącznie monomeryczną prolaktynę tzw. prolactin standard 

wynosi niecałe 60% [59, 60]. Należy jednak pamiętać, że wielkość odzysku 

PRL otrzymywanego metodą ultrafiltracji zależy od kilku czynników, do 

których zaliczamy między innymi rodzaje stosowanych probówek filtracyjnych 

i różne sposoby przygotowania materiału biologicznego do badań (Tabela 2). 

Do określenia rzeczywistej wartości diagnostycznej ultrafiltracji jako metody 

wykrywania MaPRL potrzebne są więc dalsze badania, które ustalą najbardziej 

optymalne parametry techniczne tej metody.  

Metoda immunoadsorpcji/immunoprecypitacji z wykorzystaniem immobi-

lizowanych białek lub przeciwciał anty-IgG jako technika wykrywająca 

immunoglobuliny G została opisana w 1984 roku przez Bjorck’a i Kronvall’a 

[66]. Technika ta umożliwia usunięcie z surowicy krwi immunoglobulin typu G 

eliminując jednocześnie kompleksy makroprolaktyny. Przeprowadzone przez 

Schiettecatte i wsp. [19, 62] badania udowodniły, że immunoprecypitacja 

z wykorzystaniem różnych białek powoduje jedynie w niewielkim stopniu 

niespecyficzne wytrącanie monomerycznej PRL (niespecyficzna precypitacja 

przy zastosowaniu PEG-u wynosi około 15%), a ponadto nie dochodzi tak jak 

ma to miejsce przy stosowaniu PEG-u do reakcji ze składnikami zestawów 

analitycznych do oznaczania PRL.  

Stwierdzono, że białka G stosowane do immunoprecypitacji posiadają 

wysokie powinowactwo do wszystkich podtypów immunoglobulin G, natomiast 

białka A głównie do podtypów IgG1, IgG2 i IgG4 i z tego powodu mogą nie 

wykrywać cząsteczek MaPRL zawierających immunoglobuliny G typu 3 [59, 

65]. Jednakże kolejne prace wykazały, że zarówno białka A jak i G oraz 

przeciwciała przeciw IgG jedynie częściowo adsorbują wielkocząsteczkową 

PRL, co powoduje otrzymywanie zawyżonych stężeń monomerycznej PRL 

(wyniki fałszywie ujemne względem MaPRL) [59]. 
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Tabela 2. Wykrywanie makroprolaktyny metodą ultrafiltracji – różne warianty 
techniczne  

 

Piśmiennictwo 
Typ 

probówki 
filtracyjnej 

Przygotowanie 
materiału 

Parametry 
wirowania 
(prędkość, 

czas, 
temperatura) 

Sposób 
obliczeń 

Ocena 
wyników -

punkt 
odcięcia 

Prazeres i wsp. 
[53] 

Centricon -
100 

1 mL surowicy; 
płukanie 

membrany wodą 
destylowaną 

450 g 
5h / 15ºC 

pomiar stężenia 
PRL we frakcji 

retentatu 
i filtratu 

odzysk PRL = 
(uPRL + 
rPRL)/ 

total PRL 

60% 

Quinn i wsp. 
[64] 

Centricon 
YM-100 

0,3-0,4 mL 
surowicy 

560 g 
45 min / 

23ºC 

pomiar stężenia 
PRL we frakcji 

filtratu 
odzysk PRL = 

uPRL/total 
PRL 

70% 

Landberg i wsp. 
[64] 

Amicon 
Ultra-4 

0,25 mL 
surowicy 

+ 0,25 mL 0,9% 
NaCl 

4000 g 
20 min / bd 

pomiar stężenia 
PRL we frakcji 

retentatu 
i filtratu 

odzysk PRL = 
(uPRL + 
rPRL)/ 

total PRL 

27% 

Kanavagh i wsp. 
[59, 60] 

Microcon 
YM-100 

0,025 mL 
surowicy + 

0,475 mL PBS 

1000 g 
45 min / bd 

pomiar stężenia 
PRL we frakcji 

filtratu 
 

porówna-nie 
UF z GFC, 
PEG, PA, 

PG,  
P -antyIgG 

 

PBS – phosphate-buffered saline (zbuforowany roztwór soli fizjologicznej); g – siła 
wirowania (RCF- Relative Centrifugal Force czyli relatywna siła wirowania; bd – brak 
danych; UF – ultrafiltracja; GFC – chromatografia żelowa; PEG – precypitacja PEG-
iem; PA – immunoprecypitacja z białkiem A; PG - immunoprecypitacja z białkiem G; 
P - antyIgG - immunoprecypitacja z przeciwciałem przeciw IgG 
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Znaczenie kliniczne makroprolaktyny 
 

Przyjmując, jak to udokumentowano w wielu publikacjach, że MaPRL nie 

wykazuje aktywności biologicznej lub jej oddziaływanie na tkanki jest znikome, 

powstaje pytanie czy uzasadnione jest oznaczanie MaPRL w rutynowej 

diagnostyce hiperprolaktynemii. Wiadomo, że prawie wszystkie immunotesty do 

oznaczania PRL nie rozróżniają monomerycznej postaci hormonu od wielko-

cząsteczkowych form i w mniejszym lub większym stopniu reagują z MaPRL 

powodując uzyskiwanie zawyżonych wartości aktywnej biologicznie postaci 

hormonu. Prowadzi to często do błędnego rozpoznania hiperprolaktynemii 

i wdrożenia złożonego, czasochłonnego oraz kosztownego algorytmu 

diagnostycznego, a w niektórych przypadkach także niepotrzebnego leczenia. 

Wykazano, że u 70-80% osób, u których przyczyną podwyższonego stężenia 

PRL jest MaPRL wykonywane są zbędne w tych przypadkach, bardzo 

kosztowne badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia kompu-

terowa), a u ponad 80% pacjentów podejmowane jest leczenie farmakologiczne 

agonistami dopaminy [54, 58, 67]. W literaturze opisano także przypadki 

chorych poddanych operacji neurochirurgicznej usunięcia gruczolaka przysadki, 

bowiem za przyczynę występującej u nich hiperprolaktynemii uznano guz 

o typie prolactinoma, a leczenie farmakologiczne nie powodowało obniżenia 

stężenia PRL we krwi [25, 68]. W przeprowadzonym po zabiegu chirurgicznym 

badaniu histopatologicznym, zmiana w przysadce okazała się guzem 

hormonalnie nieczynnym, a rzeczywistą przyczyną wzrostu stężenia hormonu 

we krwi była wykryta dopiero po zabiegu MaPRL [25, 68]. W populacji osób 

zdrowych kompleksy MaPRL identyfikowane są bardzo rzadko. Wśród ponad 

600 objętych badaniem zdrowych Skandynawów, tylko u jednej osoby wykryto 

dominujące ilości MaPRL we krwi [69]. Analogiczne badanie przeprowadzone 

w Japonii ujawniło tzw. „big-prolaktynemię” u 10 spośród ponad 10 tysięcy 

zbadanych osób [70]. Dane literaturowe wykazują, że MaPRL wykrywana jest 

częściej u pacjentów z typowymi objawami hiperprolaktynemii, bowiem ta 

grupa chorych poddawana jest szczegółowej diagnostyce różnicowej [11, 50]. 
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Wśród osób z hiperprolaktynemią przeważają kobiety i dlatego też u nich 

zdecydowanie częściej (16-krotnie niż u mężczyzn) stwierdzana jest 

makroprolaktynemia [31, 36, 40, 71]. U kobiet w ciąży, u których w sposób 

fizjologiczny dochodzi do wzrostu stężenia PRL we krwi, MaPRL dominuje 

przede wszystkim w I trymestrze i stanowi 90% wszystkich postaci hormonu, 

podczas gdy w III trymestrze jej stężenie relatywnie obniża się i wynosi 

wówczas około 60% immunoreaktywnej PRL [7]. W piśmiennictwie opisano 

przypadki występowania MaPRL również u dzieci [33, 72]. Makroprolakty-

nemię podejrzewamy najczęściej u osób, u których wysokie wartości PRL we 

krwi nie wywołują klasycznych objawów hiperprolaktynemii takich jak 

zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, impotencja czy mlekotok [6]. Brak 

klinicznych symptomów podwyższonego stężenia PRL nie powinien być 

jedynym kryterium wskazującym konieczność oznaczenia MaPRL. Wykazano 

bowiem, że u kobiet, u których dominuje we krwi MaPRL występują zaburzenia 

owulacji lub wtórny brak miesiączki wywołane innymi niż podwyższone 

stężenie PRL, czynnikami (odchudzanie, intensywny wysiłek fizyczny czy 

zespół policystycznych jajników) [25, 67]. Kompleksy PRL z immunoglobuliną 

G są zazwyczaj stwierdzane u chorych z czynnościowymi zaburzeniami 

wydzielania hormonu, ale sporadycznie występują również u osób z gruczo-

lakami przysadki o typie prolactinoma (mniej niż 2%) [3, 69]. W świetle 

powyższych danych oznaczanie MaPRL we krwi jest ważnym elementem 

składowym właściwego procesu diagnostycznego u osób z hiperprolaktynemią 

i według badaczy zajmujących się tym zagadnieniem ustalenie ilości 

wielkocząsteczkowych form PRL jest wskazane u wszystkich pacjentów 

z podwyższonym stężeniem hormonu [59, 73]. W ostatnich pięciu latach 

w literaturze przedmiotu ukazały się zalecenia dotyczące oznaczania MaPRL 

w rutynowym postępowaniu diagnostycznym hiperprolaktynemii rekomendo-

wane zarówno przez polskie jak i zagranicznych ośrodki medyczne [2, 6, 50, 

74]. Większość ośrodków, spośród wszystkich dostępnych metod badawczych, 

uważa metodę precypitacji PEG-iem za najlepszą technikę służącą do 

rutynowego wykrywania MaPRL. Do chwili obecnej nie ustalono jednakże 



Makroprolaktyna - występowanie, metody diagnostyczne i znaczenie kliniczne 103

jednolitych zasad przeprowadzania testu i interpretacji otrzymanych wyników. 

Fahie-Wilson postuluje, aby w pierwszej kolejności badać czy w danej próbce 

krwi występuje MaPRL, a następnie określać w jakim stosunku pozostaje ona 

z aktywną biologicznie monomeryczną PRL [54]. Ponadto uważa się, że dla 

oceny klinicznej nie jest najistotniejsza procentowa zawartość MaPRL we krwi, 

ale rzeczywiste stężenie monomerycznej PRL, które w pewnych przypadkach, 

mimo dominacji wielkocząsteczkowej formy hormonu może przekraczać górną 

granicę normy [67]. Suliman i wsp. [1] twierdzą, iż korzystnym rozwiązaniem 

byłoby poddanie surowic z prawidłowym stężeniem PRL procesowi precypitacji 

z PEG-iem, a następnie oznaczenie stężenie PRL w supernatancie i ustalenie 

nowego zakresu wartości referencyjnych dla tego hormonu. Zdaniem autorów 

tej pracy postępowanie takie ułatwiłoby wyselekcjonowanie grupy pacjentów, 

u których hiperprolaktynemia uwarunkowana jest jedynie obecnością we krwi 

MaPRL. 

Podsumowując można stwierdzić, że wykrycie makroprolaktyny we krwi 

człowieka w sposób zasadniczy zmieniło podejście diagnostów laboratoryjnych 

i klinicystów do zagadnienia hiperprolaktynemii. Można przypuszczać, że wiele 

zdiagnozowanych w przeszłości przypadków tzw. „hiperprolaktynemii idio-

patycznej” stanowiły osoby z nierozpoznaną makroprolaktynemią. Niedosko-

nałość testów do oznaczeń PRL wymaga wprowadzenia do rutynowej 

diagnostyki laboratoryjnej badania określającego we krwi zawartość makro-

prolaktyny, a spośród wszystkich dostępnych technik, precypitacja z glikolem 

polietylenowym wydaje się obecnie najbardziej przydatna. Jednakże w celu 

ekonomizacji procedur diagnostycznych powinny zostać przeprowadzone 

randomizowane badania, które ustaliłyby kryteria kliniczne uzasadniające 

oznaczanie we krwi makroprolaktyny.  
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MACROPROLACTIN - PREVALENCE, DIAGNOSTIC METHODS 

AND CLINICAL SIGNIFICANCE 

 
Abstract 

 
Macroprolactin (MaPRL) is a high molecular mass variant of prolactin (PRL), 
which usually consists of a monomeric PRL and an immunoglobulin G 
molecule. This form does not show any significant biological activity, however 
it retains immunoreactivity. Therefore, MaPRL induces increase in hormone 
concentration in laboratory tests, which results in many diagnostic and 
therapeutic mistakes. Most of immunoassays do not distinguish between 
monomeric PRL and MaPRL, therefore performing additional tests that could 
detect macroprolactin is suggested. This review presents different methods of 
MaPRL detection and their usefulness in standard laboratory practice. 
Moreover, data from the literature concerning the role of macroprolactinaemia 
in clinical practice are discussed. 
 
Key words: Macroprolactin; Hiperprolactinaemia; Macroprolactinaemia; 
Macroprolactin detection; Gel filtration chromatography; PEG precipitation; 
Ultrafiltration; Immunoprecipitation. 
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