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PROLAKTÍN  (PRL) 

 
Biologická charakteristika: 
jednoreťazový polypeptid zostavený zo 199 aminokyselín s približnou hmotnosťou 23 kDa. 
 
Fyziologické funkcie: 
Prolaktín je produkovaný prednou časťou hypofýzy a jeho sekrécia je regulovaná 
fyziologicky blokovacími a stimulujúcimi faktormi hypotalamu. Hlavný fyziologický účinok 
prolaktínu je iniciácia a riadenie laktácie u žien. 
 
Odber a transport vzoriek: 
Odobraté vzorky sa môžu uchovávať po dobu 24 hod v chladničke pri 2-8 °C. 
Ak sa analýza nevykoná v deň odberu krvi, oddelené séra sa uchovávajú pri -20 °C. 
 
Biologický materiál: 
Sérum (zrazená venózna krv bez aditív). Plazma (s K2EDTA). 
 
Ref. hodnoty: 
  muži 3,5 - 19,4  ng/ml 
  ženy 5,2 - 26,5  ng/ml 
 
Klinické využitie: 

- diagnostika a monitorovanie liečby prolaktín secernujúcich tumorov 

- diagnostika funkčných a organických hypotalamických a hypofyzárnych ochorení 

- diagnostika sekundárnej amenorhey, oligomenorhey a galaktorhey 

- diagnostika porúch fertility, libida, mastopatií 

- u mužov: diagnostika porúch potencie, libida, gynekomastie a hypogonadizmu 
 
Na odhalenie epizodickej hyperprolaktinémie (v dôsledku pulzového charakteru sekrécie), 
sa používajú stimulačné testy (napr. s metoclopramidom). 
Na získanie „nestresových“ hodnôt sa odporúča odoberať 2-3 vzorky s odstupom 
niekoľkých dní. 
 
Produkcia pri malígnych ochoreniach: 

- hypofýzové adenómy a mikroadenómy produkujúce prolaktín 
 
Zvýšené hodnoty z nemalígnych príčin: 

- funkčné a organické poruchy hypofýzovej regulácie 

- hypotalamická stimulácia pri hypotyreóze (endogénny TRH) 

- akromegália 

- cirhóza pečene  

- liečivá (chlorpromazín, ferfenazín, metoclopramid, domperidonmetyldopamín, 
rezerpín, cimetidín, estrogény) 

- herpes zoster, iritatívne poškodenia hrudnej steny 

- renálna insuficiencia 
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Znížené hodnoty: 

- hypofyzektómia, deštrukcia hypofýzy nádorom 
- fajčenie u žien 
- malnutrícia, etanol 
- panhypopituitarizmus (sy. Sheehanov, sy. prázdnej selly) 

 
Interferencie: 
 
Stimulačné:  
 

- u novorodencov, gravidita, po pôrode a počas dojčenia, stres, veľká telesná 
námaha, spánok, dráždenie prsných bradaviek, lieky – tricyklické antidepresíva, 
antihistaminiká, fenotiazíny, estrogény, inhibítory MAO, metoklopramid, metyldopa, 
opiáty, p.o.kontraceptíva. 

 
Blokačné:  
 

- apomorfín, bromokryptín, dopamín, kalcitonín, levodopa, tamoxifén, valpoát 

 

 

 

 

 


