Makroprolaktin
Hiperprolaktinemi
Hiperprolaktinemi prolaktinin afl›r› sekresyonu sonucu
ortaya ç›kan hipotalamo-pituiter aks›n en yayg›n
endokrin hastal›¤›d›r. Gebelik, afl›r› fiziksel aktivite, stres
ve a¤r›l› durumlar hiperprolaktineminin fizyolojik
nedenleridir. Hiperprolaktineminin en yayg›n patolojik
nedeni ise prolaktin salg›layan pituiter adenom,
prolaktinomad›r. Hipotalamo- pituiter bölgedeki
tümörler, baz› ilaçlar, hipotiroidizm, renal yetmezlik,
bofl s el l a s endromu da hi perprol aktinemi
nedenlerindendir.

Prolaktin
• 198 aminoasit içeren polipeptit yap›da bir
hormondur
• Ön pituiter bezdeki laktatrop hücrelerde
sentezlenir
• Hedef doku memedir
Etkileri
• Meme dokusunun geliflimi
• Süt sekresyonunun bafllat›lmas›

Baz› vakalarda laboratuvar testlerinde prolaktin yüksekli¤i
saptanmakta fakat hiperprolaktinemi durumlar›nda
görülen semptomlar görülmemekte veya belli belirsiz
görülmektedir. Radyolojik olarak yap›lan tetkiklerde
ise herhangi bir adenom bulgusuna rastlanmamaktad›r.
Son y›llarda bu duruma prolaktinin farkl› bir formu olan
makroprolaktinin neden oldu¤u ortaya konmufltur.
Makroprolaktin, prolaktin ölçümü için kullan›lan
immunoassay yöntemleri ile hatal› yüksek prolaktin
sonuçlar› verebilir ve hiperprolaktinemi gibi görülebilir.
Fakat gerçek bir prolaktin yüksekli¤i söz konusu de¤ildir.

Hiperprolaktinemi semptomlar›
Kad›n
• ‹nfertilite veya anovulasyon
• Menstrual siklusta bozukluk
• Galaktore
• Amonore
Erkek
• Oligospermi
• ‹mpotans

Hiperprolaktinemi nedenleri
Fizyolojik
• Gebelik
• Stres
• Uyku
• Ekzersiz
Farmakolojik
• Dopamin reseptör antagonistleri
• Antiemetikler
• Dopamini bloke eden ajanlar
• Antidepressanlar
• Hormonlar
• Opiatlar

Patolojik
• Pituiter hastal›klar
Prolaktinomalar
Sella içi tümörler
Sella içi kistler
Kranial radyasyon
Bofl sella sendromu

Di¤erleri
• Primer hipotiroidizm
• Kronik renal yetmezlik
• Siroz
• Emzirme
• Gö¤üs duvar› travmalar›
• Polikistik over sendromu
• Ektopik sekresyon
‹diopatik
• Makroprolaktin

Prolaktinin Yap›s›
Prolaktin insan serumunda üç farkl› moleküler formda
bulunmaktad›r. Bu formlar ‘’little prolaktin’’ (L-PRL: 23
kDa), ‘’big-prolaktin’’ (B-PRL:50 kDa) ve ‘’big, bigprolaktin’’=makroprolaktindir (BB-PRL:150-170 kDa).
Genel popülasyonda bask›n olarak bulunan prolaktin
formu 23 kDa a¤›rl›kl› monomerik L-PRL’dir.
Makroprolaktin s›kl›¤› henüz bilinmemektedir. Bununla
birlikte hiperprolaktinemili kifliler incelendi¤inde bunlar›n
%15-26’s›n›n makroprolaktinemik oldu¤u görülmüfltür.
Prolaktinin bu makromoleküler formunun aminoasit
zincirinin dimerizasyonu, polimerizasyonu veya
prolaktinin IgG antikorlar› ile kompleks oluflturmas›
sonucu olufltu¤u düflünülmektedir. Yap›lan araflt›rmalar
sonucunda makroprolaktinli baz› hastalar›n serumlar›nda
anti-prolaktin antikorlar tespit edilmifl ve bu IgG
antikorlar›n düflük reseptör afinitesine sahip oldu¤u
gösterilmifltir. Makroprolaktin; makroamilaz, makro
kreatin kinaz tip-1, makro alkali fosfataz gibi

analit-antikor kompleksinden oluflan makromoleküllerin
bir analo¤udur. Bu formun biyolojik aktivitesi düflüktür.
Bunun sebebi ise molekülün büyüklü¤ü nedeni ile bu
kompleksin kapiller membrandan geçip prolaktin
reseptörlerine ulaflmas›n›n güç olmas›d›r. Böylece
hiperprolaktinemi klinik semptomlar›n› göstermez.
Makroprolaktin monomerik prolaktine göre çok daha
yavafl kan dolafl›m›ndan temizlenir ve prolaktin ölçümü
için kullan›lan immunoassay yöntemi ile hatal› yüksek
sonuçlar verebilir. Prolaktin ölçümünde kullan›lan
yöntemler normal monomerik prolaktin ölçümü için
uygun yöntemlerdir. Makroprolaktin varl›¤›nda cross
reaksiyon nedeni ile farkl› yöntemlerde, farkl› derecelerde
hatal› yükseklikler ortaya ç›kar. Örne¤in %93
makroprolaktin içeren bir serum örne¤inde 5 farkl›
yöntem ile 26 - 143 ug/L aras›nda de¤iflen prolaktin
sonuçlar› elde edilmifltir.

Makroprolaktin
• Prolaktinin en büyük formudur.
• Renal klirensi düflüktür.
• Hiperprolaktinemili vakalar›n %15-26’s›n›n makroprolaktin oldu¤u gösterilmifltir.
• Benign bir durum oldu¤u düflünülmektedir.
Makroprolaktin flüphesi
• Asemptomatik veya minimal semptomatik prolaktin art›fllar›
• Radyolojik olarak adenom bulgular› olmayan prolaktin art›fllar›

Makroprolaktinin Önemi
Makroprolaktinin klinik olarak bir önemi yoktur ve

makroprolaktin oldu¤u düflünülmeyip gereksiz cerrahi

benign bir durum oldu¤u düflünülmektedir. ‹diopatik

operasyonlar ile sonuçlanan vakalar dahi bildirilmifltir.

hiperprolaktinemiler olarak adland›r›lan grupta büyük
bir yer kaplamaktad›r. Fakat hastalarda bulunan yüksek

Günümüzde PEG çöktürme yöntemi ile makroprolaktin

prolaktinin nedeninin makroprolaktin olup olmad›¤›n›n

tayin edilebilmektedir. Bu test çok uygun bir

araflt›r›lmas› çok önemlidir. Çünkü prolaktin yüksekli¤i

makroprolaktin tarama yöntemidir. Prolaktin yüksekli¤i

hekime hipofiz adenomunu düflündürüp, gereksiz pahal›

saptanan hastalarda di¤er araflt›rmalara girmeden

araflt›rmalara, tedavilere, takiplere yöneltecektir. Hatta

yap›lacak ilk ifllem makroprolaktin tayinidir.

Makroprolaktin Saptama Yöntemleri
• Jel filtrasyon kromatografi:
Pahal›, uzun süren, zahmetli bir yöntemdir
• PEG (polietilen glikol) ile çöktürme:
Çabuk sonuç veren bir yöntemdir.
Hiperprolaktinemilerde makroprolaktin
taramas›nda kullan›labilir.

De¤erlendirme:
PEG ile çöktürme sonras› ‘’recovery’’:
% 60 üzerinde ise normal monomerik prolaktin,
% 40 alt›nda ise makroprolaktindir.
%30-40 aras› ise hangi formun bask›n oldu¤u
jel filtrasyon kromatografi ile tayin edilmelidir.
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